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 Anteckningar förda vid Tekniska Arbetsutskottets möte 3/11  
den 2011-09-13. 

 

Plats:       Mötet genomförs som Webb/telemöte 

Närvarande:  

 Ginn Wiberg, Pri-Handel (GW) 
Marcus Andersson, PEAB (MA 

 Klara Lindeberg, Ahlsell Sverige AB (KL) 
 Emanuel Turesson, Visma Spcs AB (ET) 
 Olle Stenelöv Palette (OS) 
 Ulf Ericsson, Olive Tree (UE) 
  Ulf Jonson, VVS info (UJ) 

Pär Wiklund Finfo (PW) 
 

  Peter Fredholm, BEAst (PF) 
  Per-Lennart Persson, BEAst (PLP) 
  
  
Frånvarande: Lasse Heikura, Data Interchange (LH) 

David Briland Skanska 
Jesper Westberg, Svevia (JW) 

 Daniel Blomgren, Precio (DB 
    Mats Carlsson, Palette (MC)  
    Mårten Forsell, Ahlsell Sverige AB (MF)  
       Henrik Liljeqvist, NCC (HL)   
       Malin Carlström, Synbrio AB (MaC) 
          
  
  

1. Sammanträdets öppnande, fastställande av dagordning 
I Lasse Heikuras frånvaro tog Peter Fredholm över och hälsade deltagarna välkomna 
och öppnade mötet. Utdelat förslag till dagordning fastställdes. 

 

2. Föregående protokoll /anteckningar 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Nordiskt och internationell samverkan 
Inget nytt var att rapporterad om Nordisk och Internationell samverkan. 

PLP informerade dock om att i Norge kommer man under hösten att dra igång ett 
projekt som syftar till att de 5 största grossisterna och ett stort antal leverantörer, både 
Norska och Svenska kommer att gå igång med NeB olika meddelande. 
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4. Rapportering av pågående arbete 
         Vilma 2 
        PLP informerade om att arbetet fortgår och har jobbat vidare med EDIFACT versionen  

av PRICAT som beräknas vara färdig under september/oktober månad. 

      En beta version av XML meddelandet är framställd men den kan komma att justeras 
med hänsyn till namnsättningen av Vilma termer som är inlagd detta för att anpassa 
den till generell modell för användning mot NOBB, TUN och RSK artikel databaserna. 

         Start av en eventuell arbetsgrupp kan bli aktuell i och med att EDIFACT versionen är 
klar och kan ske under hösten. 

 
5. Teknisk Rekommendation 

1. Negativa värden i ALC 
En arbetsgrupp bestående av GW, KL, MaC och PLP har förberett och diskuterad 
detta med negativa värden  som är väldigt komplicerat att hantera. Många av 
användarna vill ha möjligheten att hantera minus tecken i både ALC segmentet och 
på radnivå för både fakturor och kreditnotor. Detta är inbyggt i många system idag 
och man säger att det fungerar. 
Detta sätt med minus tecken strider mot EDIFACT tanken där man inte skall 
använda negativa värden på rader eller i ALC segmenten. Det som skall styra om 
det är minus eller plus är fält 5463 i ALC  där koden ”A” = Allowance (avdrag/rabatt) 
och koden ”C” = Charge (tillägg/kostnad), de ända segment som kan innehålla 
minustecken är i segmentgrupp 50, MOA+131 och MOA+169, detta gäller både 
fakturor och kreditnoter. 
 
Ärendet remitteras till fakturautskottet för diskussion och därefter tillsammans med 
TU komma fram till vilka regler som skall gälla. 
  
Beslöt för att komma vidare tar PLP fram ett förslag på regler tillsammans med PF 
som därefter sänder ut förlaget till fakturautskottet och TU:s medlemmar. 
 

2. Sammansatta artiklar 
Denna rekommendation är inte längre aktuell, beslöts att rekommendationen läggs 
vilande. 
 

3. Kedjerabatt 
           Ärendet remiteras till Fakturautskottet för synpunkter. 

     TU rekommendation är att detta skall uppdateras i SMSI Byggfakturan men vi     
     avvaktar beslut i fakturautskottet. 

 
4. Komplettering skattekategori 

Komplettera skattekategori i SMSI byggfaktura med ett ”Z” för fakturor med omvänd 
moms och där det finns rader som inte skall beräknas moms på ex. försäkringar.  
Problemet uppstår då man hanterar rader på en Svefaktura som är undantag för 
moms och där skattekategorin är ”E”. 
Ärendet remitterades till fakturautskottet. 
TU förslag är att avslå denna rekommendation då det handlar om ett intern problem 
hos användare, något generell problem ser man inte att det finns.  
 

5. Tabell på måttenheter 
PLP arbetar med en uppdatering av befintlig lista. 
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UJ önskar att denna sänds ut snarast då man inom VVSInfo är i ett 
revideringsskede av sin databas.  

6. Kommande arbetsuppgifter 
 Endast ett nytt förslag har inkommit, se under punkt 8 rekommendation av CNTRL 

meddelande. 
   PF efterlyste synpunkter på om finns arbetsuppgifter vi bör ta tag i inom teknik 

området. 

         Angående övriga arbetsuppgifter är BEAst medlemmar välkomman att lämna förslag 
på sådana. 

7. Regler för användning av beställningserkännande/ 
aviseringsmeddelande 

 PLP informerade att ingen arbetsgrupp är aktuell för närvarande. När det gäller 
beställningserkännande är det inte aktuellt för närvarande men punkten ligger med 
tillsvidare. 

 PF informerade om EIT (Effektiva Integrerade Transporter) projektet som handlar om 
informationsflödet av transporter, detta gör vi tillsammans med Odette(Bilindustrin) och 
transportindustri branschen, det finns en gammal standard Pharos som är 
utgångspunkt och i arbetsuppgifterna ingår uppdatera med nya krav såsom miljödata, 
man skall inte bara titta på transportdelen utan även på det som anknyter såsom 
leveransavisering, kollietikett Bygg osv. 

 Medverkande i denna grupp är från BEAst följande företag PEAB, NCC, Skanska, Jeld-
wen, Byggbeslag och Beijers. 

 Projektgruppen kommer att avrapportera i ett seminarium den 8 dec 2011.                  
PF inbjöd TU:s deltagare till detta möte samt som referenser till detta projekt.   

.  

8. Övriga frågor 
 GW efterlyste en teknisk rekommendation av CNTRL meddelande och vilken version 

som skall hanteras, detta meddelande finns ej i dag i NeB. 

 PLP tar tillsammans med GW fram ett förslag på CNTRL meddelande.  

 PF föreslog att vi även i rekommendationen tar upp och förklara kvittens hanteringen 
såsom kommunikationskvittens, applikationskvittens och CNTRL meddelande. 

         PLP efterlyste erfarenheter på kvittenshantering från deltagarna.   

9. Nästa möte 
          Beslöt att då vi väljer tidpunkt för nästa möte också beslutar om viken mötestyp som 

skall gälla. 

          Blir den 29 november 2011 kl 10.00 – 11:30.                             
          Mötet genomförs som webb/telefonmöte. 
     

Vid pennan 
 
 
Per-Lennart Persson 

 


