
 
 
Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA 

Nr: 2-2015 
Datum: 2015-04-16 
Plats: ReadSoft, Kista 
  

Närvarande: 

1. Timo Simell, Tieke 
2. Peter Bengtsson, Tieto 
3. Christer Rygaard, ReadSoft 
4. Gunnar Björklund, Data Interchange 
5. Arne Candelius, Evry 
6. Joakim Billing, ReadSoft 
7. Patrik Fältman, ReadSoft 
8. Reine Strömstedt, ReadSoft 
9. Magnus Karlsson, Symbrio 
10. Björn Zachrisson, ReadSoft 
11. Olle Stenelöv, Palette 
12. Johan Söderberg, RedSoft 
13. Cajsa Ahlinder, Visma 
14. Leif Forsman, CGI 
15. Per Larsson, Opus Capita 
16. Jessica Wennstam, Swedbank 
17. Stefan Winbo, Strålfors 
18. Emanuel Turesson, Visma (via Gotomeeting) 
19. Anna Amgren, NEA 

 
 

 

Agenda  

1. Principer för operatörssamverkan 
2. Kort presentation av deltagare 
3. Godkända föregående protokoll 
4. Ordförande för våren 
5. Förändring av rapportering för NEA Index 
6. Storleksgräns för bilagor 
7. Rapportering från arbetet i registergruppen 
8. Information om EESPA 
9. Övriga frågor 
10. Nästa möte 
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1. Principer för Operatörssamverkan: 

Syftet med arbetsgruppen är att inom ramen för NEA skapa en oberoende och neutral 
plattform där Operatörerna kan samverka för att främja ett ökat användande av eAffärer. 
Operatörerna sätter agendan och driver frågorna. 

• Det måste vara frivilligt att delta. 
• Ett företag får inte straffas för att det inte deltar. 
• Det får inte förekomma någon diskussion om priser, uppdelning av kunder eller 

produkter, bojkotter eller om marknadsandelar. 
• Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera otillåtna ämnen 

måste ämnet bordläggas till dess att juridiskt sakkunnig kan ge ett utlåtande. 
• Möten skall hållas i enlighet med en dagordning som har fastställts i förväg, samt 

dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet. 
• Tester eller datainsamling skall styras av avtal som har utarbetats i samråd med 

juridiskt sakkunnig. 
• De rekommendationer som ett utskott eller arbetsgrupp utfärdar är bara 

rekommendationer. 
• Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut. 
• Allt som utvecklas måste vara frivilligt att använda. 

 
2. Välkomnande och kort presentation av deltagare på mötet 

Ordförande Peter Bengtsson hälsar alla välkomna till mötet. 
 

3. Godkännande av tidigare protokoll  
Protokoll från mötet 2015-01-20 godkändes. 
 

4. Presentation av Timo Simell från Tieke 
Vi har bjudit in Timo från Tieke för att få mer information om deras register. 
Bilaga 1: Timo Simells presentation 

Övriga noteringar från mötet: 

• Det finns ca 130 000 st. som har e-fakturaadress. 
• Det finns inte några regler om hur man sätter upp en e-fakturaadress. 
• Som identifierare används företagsnumret + 5 extra nummer. 
• Försäljning av nedladdning av registret:  

Det kostar 300 € för att få ladda ned hur många gånger som helst under ett år. 
Det kostar 150 € för att få ladda ned registret en gång. 

• Registret ökar med ca 1 - 2 000 st. nya mottagare varje månad. 
• Kvittensmeddelande: Används inte av alla operatörer/banker vilket gör att 

ibland när fakturor inte levereras så får man inte något meddelande om att 
något har gått fel. 

• Just nu finns det inte några skrivna avtal mellan Tieke och operatörer/banker. 
Jurister håller på att ta fram förslag på avtal. 

• Just nu finns det inte någon automatisk routing-funktion. 
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• Man har inte tagit någon officiell ståndpunkt till Open PEPPOL i Finland. 
• Tieke följer utvecklingen i Norden och speciellt i Sverige för att se om det finns 

möjlighet till framtida samarbeten. 
• Just nu är det bara e-fakturor som skickas med det finns planer på att kunna 

ta emot andra elektroniska meddelanden. 
• Bilagor förmedlas inte av alla banker. 
• I Tiekes register ser man vem som sitter bakom vilken operatör, man ser inte 

det som något problem. 
• För att en ny operatör ska bli medlem i Tieke måste de bli godkända i 

operatörsforumet först. 
• Det kostar € 5 000 för att gå med i registret. Årsavgiften är på € 2 000 men 

den tas bara ut om finansieringen via nedladdning inte räcker. De senaste tre 
åren har inte någon årsavgift behövts tas ut. 

• I slutet av maj vet man vilka nya funktioner som kommer med i den nya 
versionen av registret. 

• Budgeten för den nya versionen av registret är ca € 100 000 (inklusive 
funktionen ”kunna slå automatiskt i registret”). Alla operatörer och banker 
förväntas betala € 5 000 var för den nya versionen. 

• Driftskostnaden för det nya registret beräknas bli ca € 30 000 per år för bl.a. 
supportkostnader. 
 

5. Ny arbetsgrupp ”Registret” 
Nystart för arbetsgruppen ”Registret”, i gruppen ingår: 

• Peter Bengtsson 
• Christer Rygaard 
• Olle Stenelöv 
• Stefan Winbo 
• Leif Forsman 
• Arne Candelius 

Arbetsgruppen ska försöka ha ett telefonmöte innan nästa möte i 
operatörssamverkan. 

6. Avslutning och nästa möte 
Nästa möte innan den 9/6 (när NEAs styrelse har sitt nästa möte). Vi kommer att 
bjuda in Anders Kingstedt för att berätta mer om Open PEPPOL. Anna skickar ut en 
Doodle. 
 

7. Stående punkter på agendan: 
- Principer för operatörssamverkan 
- Godkännande av tidigare protokoll 
- PC434 – status 
- EESPA - status 
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