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Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott 
Teams möte den 6 april 2020 

Deltagare. Följande företag var representerade: Cramo, NCC, Ramirent, Saferoad, Swedish Rental 

Association, Lambertsson, PEAB Industri, MCS samt BEAst. 

1. Dagens agenda och föregående möte 
a. Förslaget till agenda godkändes. 

b. Anteckningarna från förra mötet gicks igenom och godkändes.  

2. Ny ordförande behövs i hyresutskottet 
Nuvarande ordförande Guillaume Caron från Cramo kommer att gå vidare mot nya utmaningar 

utanför hyresbranschen och hyresutskottet behöver därför en ny ordförande. Intresserade hör av sig 

till Rikard Larsson. 

3. Status användning och planer 
NCC Stavdal och Ramirent i förvaltande skede. Cramo på gång med veckovisa avstämningsrapporter. 

Positiva tongångar från verksamheten, ett projekt beskrev arbetssättet som ”ett självspelande 

piano”. Cramo jobbar med NCC för avstämningsrapport. Ramirent fortsätter med NCC som nämts 

tidigare. Stavdal utvecklar stöd för BEAst Rental. Lambertsson / PEAB avvaktar just nu. Saferoad 

jobbar med att implementera standarden i systemet MCS.  

4. Change log 
a. Avstämningsrapport 

a. OrderedBy läggs till på radnivå och tas bort på huvudnivå om det finns. 

b. Antal decimaler behålls på 4. Ingen ändring i standarden 

c. Resurskonto på artikel som används för flera saker, kommer inte läggas till i 

standarden. Ibland krävs att man skapar flera artiklar i hyressystemet för att kunna 

hantera detta. Behöver göras upp mellan köpare och uthyrare. 

d. Försäljningspris för en hyresartikel. Diskussion kring ämnet och det konstaterades att 

allt finns i standarden för att man ska kunna först hyra ut en artikel som sedan 

utrangeras och säljs till en köpare.  

b. Skicka vidare en underleverantörsfaktura nästa månad. Diskussion kring ämnet men det 

konstaterades att inget går att förändra. 

c. Synka Katalog, Avstämningsrapport och faktura.  

a. Rikard kollar med Steffen avseende enheter och lägger in i change loggen.  

d. Miljörapportering: En grupp bör läggas till i Leveransavisering, Avstämningsrapport och 

Ordersvar för att täcka behov av miljörapportering som boverket, trafikverket och 

naturvårdsverket kräver rapportering för. Alla krav är inte klart definierade och därför läggs 

gruppen till i version 4.1, dvs inte nästa version av standarden. 

5. Övrigt och nästa möte 
a. NCC, MCS och Saferoad pratar ihop sig och återkommer tills nästa möte. En av frågorna är 

om NeC eller Rental standarden ska användas. 
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b. Prishantering av avstämningsrapport och faktura. Avstämningsrapportens (ofta veckovis) 

syfte är att köpare ska kunna se vad man har hyrt och göra en prognos. Man kan alltså inte 

slå ihop. Fakturarapporten kommer en gång i månaden och ska kunna matchas med 

fakturan. 

Nästa möte den 17 juni 13:00-15:00 som webbmöte, se kallelse. 

Rikard Larsson, BEAst 


