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Närvarande: Magnus Karlsson Symbrio, Urban Jansson Beijer, Svante Grute JM, Rikard Larsson och
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1. Inledande uppdatering och föregående möte
Dagordningen godkändes, liksom föregående mötes protokoll.

2. Informationspunkter
Peter F informerade om nya och pågående projekt och standarder.
i.

ii.

iii.
iv.
v.

Fakturautskottet.
a. Mogen standard – inte mycket förändring.
b. Peppol-faktura mot offentlig verksamhet aktuellt nu.
i. BEAst Portal kommer att stödja detta – att kunna fakturera offentliga
enheter som finns med i Peppol.
ii. Ev. tas mappning mellan BEAst faktura och Peppols faktura fram.
Logistikutskottet har startat spridningsprojekt.
a. Samordna standarden mellan de stora köparna.
b. Förenkla implementationen.
c. Ta fram guider.
Anläggningsutskottet planerar göra motsvarande spridningsprojekt.
Bygghandlingar – här används standarderna ganska bra.
Hyresutskottet. Försöker dra igång implementation. NCC kör i begränsad omfattning.

3. Ärenden
a.

b.

Hantering av enhetskoder i meddelandena.
1. Sen tidigare är vi överens om att rekommendera användning av un/ece kodlistor
20 och 21 i BEAsts meddelanden.
2. Nuvarande lista över ”vanliga enhetskoder” som rekommenderas i de olika
BEAst-standarderna omfattar ett antal koder som inte är med i un/eces listor.
3. Efter diskussion enades utskottet i att publicera en ”ren” rekommendation utan
undantag och att lägga in i ”Change log” begäran att ta bort de koder som inte
finns med i de rekommenderade listorna, samt att byta ut de koder där det finns
en rekommenderad kod.
i. Peter uppdaterar ”Change log” för respektive standard.
ii. Undertecknad formulerar texten till vår rekommendation.
4. Med detta avslutar vi detta ärende.
Kvalitetssäkring av de tekniska delarna av standarden.
1. Vi bestämde att vi inför kommande publiceringar av nya versioner av BEAst
standards vill bli en remissinstans för kontroll av följande delar:
i. Xml-scheman.
ii. Exempelfiler.
iii. Säkerställa att vi tekniskt gör likadant i de olika meddelandena.
2. Detta blir en kombination av att använda verktyg och manuell kontrolläsning.
Arbetet utförs mellan våra möten och resultatet av det vi hittar distribueras i
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c.

gruppen. Eventuella diskussionspunkter som upptäcks tas upp i hela TU för
beslut.
3. Följande personer anmälde intresse av att delta i arbetet. Fler kan naturligtvis
ansluta senare.
i. Henrik, Skanska.
ii. Svante, JM.
iii. Peter, BEAst.
iv. Jörgen och Mattias, Tyringe.
Fråga om ”element Form Default” från Skanska.
1. Rikard visade och förklarade konsekvenserna av att inte specifikt ange något
värde i ”elementFormDefault”. Det kan bli svårare att implementera standarden,
åtminstone då SBDH-kuvert används, vilket behövs med Peppol.
2. Guide för hur SBDH-kuvert håller på att tas fram. Beskriv hur man kan undvika de
problem Rikard rapporterat om tills ny version av standarden publiceras.
3. Vi enades om följande:
i. I nästa version som publiceras ska ”elementFormDefault=”qualified”
vara med i samtliga meddelanden.
ii. Publicerade exempelmeddelanden ska inkludera SBDH-kuvertet.

4. Övrigt och nästa möte
a. Under övrigt hade vi inga punkter.
a. Peter informerade att uppropet på årsmötet om fler deltagare i TU fått visst gensvar.
Håkan Johansson kommer att delta framöver, och kanske någon till.
b. Nästa möte bestämdes till 19/8 kl 9.

Vid pennan – Jörgen Erlandsson

