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Protokoll fört vid Arbetsgruppen Nationellt e-fakturaforum 

Nr: 4-2016 
Datum: 2016-11-16 
Plats: ESV, Stockholm 
Protokoll: Anna Amgren 
 

Närvarande: 

• Peter Norén ESV 
• Gunilla Gezelius Bankgirot 
• Peter Göransson, Swedish Bankers 
• Johan Schmalholz, Riksbanken 
• Elise Revell, Kelisec 
• Fredrik Wahlberg, Evry 
• Henrik Möller, InExchange 
• Anna Amgren, NEA 

 
Via länk: 

• Kristine Edéus, Pagero Nordic AB 
• Johan Gren, Basware 
• Karin Wallin, E-fakturabolaget 
• Josefine Lindell Tillvaxtverket 

 

 
Agenda  

1. Mötet öppnas   

2. Kort presentation av närvarande på mötet  

3. Fastställande av agendan  

4. Val av justeringsmän 
Henrik Möller, Fredrik Wahlberg  

5. Godkännande av föregående protokoll (2016-09-09) 
Ja 

6. Gästföreläsning: ” Status e-legitimation och eIDAS”,  
Eva Sartorius, E-legitimationsnämnden.  

7. Statusrapport från the European Multi-Stakeholder Forum,  
Peter Norén och Anna Nordén  

11 mötet i ordningen, Peter har representerat Sverige hela vägen och den har 
gången var även Anna Nordén vår nya svenska representant med I Bryssel. 
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Ganska få deltagare 
Forumets framtid och centraliseringen var huvudfokus. 
 
Arbetet inom standardiseringen går framåt. Man har tagit hand om alla 100-tals 
kommentarer. Kommissionen tryckte på en enkelhet, färre syntaxer blir enklare att 
hantera. Under våren mars 2017 ska förslaget till europeisk standard läggas fram. 
 
Diskussion om vad Forumet ska fokusera på framåt. Hur fungerar olika nationella 
forum? Idéer om att det ska slås samman med upphandlingsforumet men det 
kommer troligtvis inte bli så. 
 
Man vill få med fler affärssystemleverantörer eftersom det är där fakturor skapas och 
tas emot. 
 
Dra mer nytta av nationella forum och mer 2-vägs kommunikation.  
 
Viktigt framåt att se uppföljning på hur mycket av den nya standarden används. 
 
Frågor om vem som ska behöva betala för att använda standarden kom även upp. 
CEN har ändrat regelverket retroaktivt så att det tredje steget I CEN BII nu ska tas 
betalt för. 
 
Olika regler finns i olika länder när det gäller betalning för att använda standarder. 
 
Inget tydligt svar på forumets framtidsfokus just nu. 
 
CEF-programmet har fortfarande pengar kvar som man kan söka. Kommissionen 
kommer ha konferenser 29/11-1/12 I december för SEF-einvoicing I bryssel. 
 
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/The+CEF+eInvoicing+Stakeholders%27+Day 

 
 
CrossIndusti och UBL är de syntaxerna som är aktuella. - Bilaga från Peter. 
  

8. TK590 Status i standardiseringsarbetet 
Den spegelkommitée i Sverige för elektroniska inköp. 8 organisationer är med 
I arbetet I SIS: 
Visma, Tieto, Lexmark, ESV, SKL, Bankföreningen, Ecry, GS1 
Det har tagit tid för SIS att få igång arbetet, den svenska gruppen startade 
nyligen upp men arbetet I CEN har pågått I ett år. Vi vill gärna få in fler I 
gruppen, det gör att standarden blir bättre, priset  
 
NEA:s styrelse vill att den nya standarden ska komma ut I Sverige. Vi försöker 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/The+CEF+eInvoicing+Stakeholders%27+Day
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ha en dialog med SIS för att se om vi kan ha ett samarbete så att NEA kan 
sprida den nya standarden till sina medlemmar. 
  

9. Idéer för arbetet framåt i forumet 
Beroende av forumet i Bryssels arbete. Kanske fler affärssystemsleverantörer, 
t.e.x. bredda de medlemmar som redan finns med fler deltagare från Tieto, 
Hogia, Visma, Evry. Kanske en workshop  
 
Vi kan också ta upp andra saker I vårt forum. 
 
Gästföreläsare är uppskattat - Tillväxtverket kommer gärna  
 
Samband mellan NEA:s olika arbetsgrupper - att informationen går mellan 
grupperna 
  

10. Nästa möte 
Nästa möte i Bryssel är I början av mars. Doodel skickas ut med förslag till 
datum i februari. 

 

 

 

  


