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Detta dokument är framtaget av BEAst Tekniska utskott och godkänt av BEAst styrelse som underlag 

för utskottets arbete. 

Mål och syfte 
Målet är att samordna tekniska frågor inom ramarna för elektroniska affärer i bygg- och 

fastighetsbranschen för att därmed bidra till ökad produktivitet inom sektorn och bland dess företag. 

Utskottet ska vara ett forum för att utbyta erfarenheter om teknikfrågor inom BEAst:s 

tillämpningsområde.  Det ska vidare stötta övriga utskott inom BEAst med såväl råd som att ge ut 

tekniska rekommendationer. 

Inriktning är elektronisk affärskommunikation, med vilket avses processerna för e-handel med varor 

och tjänster mellan företag (B2B) och integration mellan företag och deras system, för att stötta 

effektiva processer och fysiska flöden för sektorn, både hos köpare och säljare. 

Strategi 
Att välja ut områden som har det största behovet av samordning i branschen och därmed högst 

potential att förenkla och få positiva konsekvenser för sektorn och dess medlemmar. Utskottet ska 

prioritera en eller högst två arbetsuppgifter som arbetas med parallellt för att inte splittra sina 

resurser. 

Arbetsformer 
Gruppen träffas för fysiska möten vid behov. Normalt sker sammankomster som webbmöten. Mellan 

mötena sker utbyte genom löpande dialog via e-post. 

BEAst tillhandahåller en sammankallande för utskottet samt kanslifunktion. I det ingår att 

sammankalla till möten, skriva mötesprotokoll och att informera övriga medlemmar om utskottets 

aktiviteter. BEAst-personal ska, när så behövs, vara delaktig i de arbetsuppgifter som utförs. 

Aktiviteter 
Det är upp till utskottet att själva bestämma sina aktiviteter. Rapportering om arbetsuppgifter ska 

ske löpande på BEAst webbplats. När rapporter och rekommendationer tas fram ska dessa 

distribueras till samtliga medlemmar samt publiceras på BEAst webbplats. 

Exempel på aktiviteter är samordning av standarder för såväl meddelanden som kommunikation och 

säkerhet. Utskottet ska stärka arbetet med att uppnå en enhetlig standard, inte minst vad gäller 

tolkning och tillämpning, samt vara referensgrupp för underhåll av BEAst meddelanden. 

Deltagare 
Utskottets ordförande är Jörgen Erlandsson från Tyringekonsult. Deltagande i utskottet är öppet för 

samtliga medlemsföretag i BEAst. 


