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Möte: Nationellt e-fakturaforum   

Datum: 2017-02-21, kl. 09.30-12.00 

Plats: ESV, Drottninggatan 89, Stockholm 

Deltagare: 

Peter Norén, ESV 

Joakim Billing, Lexmark 

Lars Dykert, LRD Redovisning 

Leif Forsman, CGI 

Kerstin Wiss-Holmdahl, SKL 

Åsa Persson, Evry 

Johan Arvidsson, Swedishbankers 

Martin Hellquist, Liaison 

Anna Amgren, NEA 

Via länk: 

Henrik Möller, InExchange 

Johan Gren, Basware 

Haron Shaalan, Pagero 

Karin Wallin, E-fakturabolaget 

Josefin Lindell, Tillväxtverket 

 

Agenda  

1. Mötet öppnas   

2. Kort presentation av närvarande på mötet  



3. Fastställande av agendan  

Övrig punkt: E-upphandlingsforum och EXEP, Kerstin Wiss-Holmdahl 

4. Val av justeringsmän  

Martin Hellquist och Åsa Persson valdes att justera protokollet. 

5. Godkännande av föregående protokoll (2016-11-16) 

Vi gick igenom föregående protokoll och godkände detta. 

6. Statusrapport från the European Multi-Stakeholder Forum, Peter Norén 

och Anna Nordén  

Nästa möte i Bryssel är den 23/3, kallelsen har kommit ut men inte agendan. 

Kommissionen har gått ut med en enkät om hur man tycker att arbetet ska 

bedrivas framöver bl.a. prioriteringar och arbetssätt. Här är vårt ifyllda svar: 

 

Under mitten av maj ska ett nytt förslag på direktiv komma ut för forumets 

fortsatta arbete för beslut under juni. 

Undergruppen Standarder - inget nytt. 

Undergruppen Connection – inget nytt. 

Undergruppen Legal: Allt arbete som har lagts ned i gruppen kommer att 

summeras i en rapport som ska bli klar i vår. Anna skickar ut utkastet till 

rapporten till vår speglingsgrupp, kom in med feedback innan den 8/3. Om det 

finns kommentarer att diskutera tar vi ett möte via länk den 10/3 inom den 

juridiska gruppen. 

Fråga: Hur ser olika arkiveringsregler ut i de olika länderna? 

Svar: Oklart, i tidigare enkät (lapptäcket i Excel) framkom att det finns olika 

regler men inte exakt vad som gäller var. 



7. TK590 Status i standardiseringsarbetet 

http://www.sis.se/informationsteknik-kontorsutrustning/kontorsutrustning/sis-tk-

590 

Allt ska vara klart i maj 2017. Den 2/3 kommer man att rösta i det svenska 

forumet om kärnan i den semantiska datamodellen och syntaxlistan samt 

implementationsmodellen.  

NEA har möte med SIS för att se om vi kan köpa ut standarden till våra 

medlemmar. 

Även om mycket av arbetet verkar vara gjort finns det goda skäl att fortfarande 

gå med i SIS-gruppen och vara med och påverka (uppmanar Kerstin W-H). 

 

Det kommer att vara möte i CEN/PC434 den 14-15/3 i den europeiska 

gruppen, deadline för röstning i EU är den 16/3. 

 

8. Vad händer inom e-fakturering i Sverige? 

Lagförslaget (krav på e-faktura till offentliga myndigheter) ligger nu på 

Finansdepartementets bord, tidigare var det Näringsdepartementet men efter 

Kaplans avgång flyttades Digital Förvaltning till under Finansdepartementet. 

Under våren kommer troligen en remiss ut och förhoppningsvis kan en ny lag 

klubbas i slutet av 2017. 

Fråga: Kan det finnas något som sätter stopp på vägen? 

Svar: Det är ovanligt med förbud och att man pekar så tydligt vilket kan 

motsättas. Om standarden på EU-nivå blir försenad finns det även risk att den 

här lagen försenas i Sverige. 

 

SKL har genomfört en undersökning om användning/omfattning av e-fakturor 

och e-handel inom offentlig sektor. Svarsfrekvensen är hög (88%) och 

resultatet kommer att publiceras på SKL.se. Man gjorde samma undersökning 

2013 så statistiken kommer kunna jämföras. 

 

Flera runt bordet kunde hålla med om att ”ketchupeffekten” äntligen verkar 

komma nu när det gäller att skicka och ta emot e-fakturor. NEA påminner alla 

operatörer att snabb lämna in sin statistik till NEA Index så att vi får se 

siffrorna för 2016. 

 



9. Vad händer inom e-fakturering i Europa? 

- Ett tyskt-franskt samarbete kring xml i pdf har startat. 

 

- Chorus Pro - Franska lösningen för e-faktureringen till franska myndigheter 

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ 

 

- EESPA har tagit fram en ny standard för samtrafik mellan operatörer, se 

bifogat dokument MIFA (Multilateral Interoperability Frame Agreement). 

Denna är nu i pilotfas. 

 

- Nytt PEPPOL Directory Live: 

http://pyp.helger.com/public 

 

- Euro Retail Payments Board (ERPB)  

 Report from the ERPB Working Group on Einvoicing solutions related to retail 

payment 

https://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/shared/pdf/6th-ERPB-

meeting/Electronic_invoicing_solutions_related_to_retail_payments.pdf?4e4f3

f02d20463bdf25bfe62731f66c8 

 

10. Idéer för arbetet framåt i forumet 

Sarah Hysén valdes till ny ordförande i NEA på årsstämman och kommer 

därmed att lämna över ordförandeskapet i e-fakturaforumet. 

Beroende på mötet i Bryssel får vi se om vi ska ha kvar de statiska 

speglingsgrupperna eller om vi kommer arbeta i mer flexibla undergrupper 

utifrån behov. 

 

11.  Övriga frågor: 

E-upphandlingsforumet  

Senaste mötet var i februari. Fokus på mötet var på ESPD-dokumentet som 

handlar om leverantörsprövning, bl.a. utdrag ur brottsregister vid upphandling. 

EXEP – Kerstin berättar om arbetet, se bifogad PowerPoint 

 

12. Nästa möte 

Nästa möte i slutet av maj. Anna skickar ut Doodle. 


