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Anteckningar förda vid Tekniska Arbetsutskottets möte 1/10  
den 2010-12-15. 

 

Plats:  BEAst, Stockholm 

Närvarande: Lasse Heikura(LH) 
 Mia Ahlberg(MA) 
 Marcus Andersson(MA) 
 Henrik Liljeqvist(HL) 
 Mats Carlsson(MC) 
 Anders Liljefors(AL) 
 Ulf Jonson(UJ) 
 Peter Fredholm(PF) 
 Per-Lennart Persson(PLP) 
  
  
  
Frånvarande: Mårten Forsell(MF) 
 Jesper Westberg(JW) 
 Ginn Wiberg(GW) 
     
 
 

1. Sammanträdets öppnande, fastställande av dagordning 
Peter Fredholm hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Utdelat förslag 
till dagordning fastställdes. 

 

2. Presentation av deltagarna 
Samtliga deltagare presenterade sig och sina arbetsuppgifter på resp företag. 

 

3. Arbetsbeskrivning för TU 
Arbetsbeskrivningen genomgick och godkändes med en ändring om att ”Gruppen 
träffas för fysiska möten 1 -2 gånger per år eller vid behov” ändras till  ”Gruppen 
träffas för fysiska möten 1 gång per halvår eller vid behov” 

4. Val av ordföranden 
Till ordförande för Tekniska Arbetsutskottet valdes Lasse Heikura från Data 
Interchange. 

5. Nordiskt och internationell samverkan 
PLP/PF rapporterad om Nordisk och Internationell samverkan 

Inom Norden samverkar vi med framförallt med Norge och i viss mån med 
Finland via Norge, ingen samverkan sker förnärvarande med Danmark. 

Som standarder finns Nordic eBuildning  och Nordic eRental. 

Internationellt finns en mindre grupp Ebuild men följande länder Sverige, 
Frankrike och England som deltagare träffas mycket sporadiskt.  
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6. Status SMSI 
PLP informaerade om status på SMSI fakturor och vilka fakturatyper som finns 
tillgängliga. 

 

7. Rapportering om ebuild 
 PF informerad om status på eBuild och att följande företag NCC, Skanska och 

PEAB kör ebuild idag. Beijers är på gång och Svevia kommer senare. Portalen är 
också översatt till de övriga nordiska språken samt till engelska. 

         PF informerad även om och delade ut ”Regelverket för samarbete” som bifogas 
med dessa anteckningar. 

 

8. Rapportering om BEAst tjänster 
PLP informerad e om BEAst tjänser  

Valideringstjänsten 

Dokumentationstjänsten 

Support/rådgivning 

Certifiering/Vita Listan 

En lång diskussion uppkom på förslaget om ”Vita listan” och det beslöts att 
förslaget skall omarbetas och delas upp på användare och systemleverantörer 
samt att vi skall kolla upp lite om Odette lösning kan tillämpas öven inom 
BEAst. 

 

9. Aktuella arbetsuppgifter 
 PLP Informerade om aktuella arbetsuppgifter: 

 Bilagehantering: En mindre grupp bildades med AL, MA och PLP för översyn 
och sammanställning av regler för ut bilagehanteringen skall se ut. Befintliga 
dokument från PEAB, Palette och NEA/SFTI skall samlas in och bearbetas för ett 
BEAst förslag, även samordning med Norge skall ske. 

 Kuverthantering: Gruppen kollar upp vad som finns, webbtjänster osv. Samtliga 
medlemmar i TU återkommer med förslag på ”hur gör vi”. 

 Vilma 2: Arbetet med att införa Vilma 2 i vårt meddelande för Pris- och 
artikelkatalog(PRICAT) kommer att starta efter årsskiftet av PLP och här behövs 
information från TU medlemmar om hur resptiver göretag använder Vilma för att 
få en så god teckning som möjligt. 

 Kommunikation och Säkerhet: Inga rekommendationer inom BEAst för 
närvarande, punkten tas upp vid senare tillfälle.  

 Övriga arbetsuppgifter: Inga övriga arbetsuppgifter togs upp, mötet ansåg att 
övanstående var tillräckligt för närvarande. 
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10. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor fanns. 

 Se även bif. filen TU-2010-12-15.ppt 

  
11. Nästa möte 
 Webb- och telefonmöte den 8 mars 2011 kl 13.00 – 14:30. 
 

. 

 
 
 
Vid pennan 
 
 
 
Per-Lennart Persson 
 
 


