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Ny e-förvaltningsstrategi
Medborgaren i centrum
av Caspar Almalander, bitr projektledare (källa: regeringen.se)

Måndag den 17 december bjöd it- och energi-minister 
Anna-Karin Hatt in till pressträff för att presentera 
regeringens strategi "Med medborgaren i centrum - För en 
digitalt samverkande statsförvaltning".

Strategin är ett verktyg för att skapa en enkel, öppen 
och effektiv statsförvaltning, med utgångspunkt i ny teknik 
och med den enskilda medborgarens behov av service i 
centrum.

Under 2011 tog regeringen fram en digital agenda 
(klicka här för mer information) med målet att Sverige ska 
bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Ett mål som också är antaget av Riksdagen. 
För att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter krävs insatser från alla, inte minst det 
offentliga. Därför har regeringen nu fattat beslut om en 
strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning: "Med 
medborgaren i centrum".

Ur innehållet: ”De myndigheter vi har är och ska vara 
till för medborgarna. Om vi ska kunna ha en 

statsförvaltning som hänger med i sin tid, som möter 
medborgarnas behov av enkla och användarvänliga 
tjänster, så måste vi ta till vara de möjligheter 
digitaliseringen ger. För att lyckas med det måste 
framtidens offentliga förvaltning bygga på tre centrala 
värden:

• Enkelhet: de lösningar som utvecklas ska vara 
användarvänliga och enkla att använda. 

• Öppenhet: vi ska ta hjälp av det digitala för att stärka 
demokratin och, öka transparensen och bidra till mer 
tillväxt genom öppna data. 

• Innovationskraft: myndigheter ska samverka mer med 
varandra och med kommuner, företag och andra 
organisationer för att låta fler delta i utvecklingen av 
innovativa digitala tjänster.” 

Hela dokumentet om den nya strategin 
kan hämtas som PDF från Regeringens 
webbsida. Presskonferensen kan ses här. 

Med medborgaren i centrum
Regeringens strategi för en digitalt  samverkande statsförvaltning

FGS ärendehantering och personalsystem
Publicering 14 januari 2013
av Göran Kristiansson, projektledare och Caspar Almalander, bitr projektledare

På grund av externa faktorer, som vi inte kunnat styra 
över, har revisionsarbetet inom delprojekt 3 (FGS 
ärendehantering och FGS personalsystem) försenats två 
veckor. Vi kan konstatera att det inte är möjligt att 
publicera version 1 av dessa två FGS:er den 
sista december som planerat. eARDs projektledning 
beslöt därför att skjuta fram publiceringen till den 
14:e januari 2013 så att vi verkligen hinner ta hänsyn till 
alla inlämnade synpunkter och uppnå den bäst möjliga 
kvalitet.

Samtidigt publicerar eARD-projektet en uppdaterad 
version av sin begreppslista. Det gäller även ”FGS för 

paketstruktur för e-arkiv” samt ett antal textändringar i 
befintliga dokument. Det kommer också att finnas ett 
antal förklarande dokument om bland annat MoReq2010. 
Publicering sker på projektets webbplats 
www.riksarkivet.se/e-arkiv under Publicerade rapporter. 

Med önskan om en God Jul och Ett Gott Nytt År

Göran Kristiansson, projektledare eARD
Caspar Almalander, bitr projektledare eARD

God Jul 
och

ett mycket Gott 2013
 till alla

http://www.regeringen.se/sb/d/14375/a/177038
http://www.regeringen.se/sb/d/14375/a/177038
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/60/04/ccb52bb6.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/60/04/ccb52bb6.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/60/04/ccb52bb6.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/60/04/ccb52bb6.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/16690/a/205923
http://www.regeringen.se/sb/d/16690/a/205923
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv


eARD NYHETSBREV december 2012 3

Delprojektledare har ordet
Information från delprojekten
Delprojekt 1 (DP1) Begrepp
av Caspar Almalander, Eskilstuna kommun

Den 12:e december träffades DP1-deltagarna för att 
diskutera en rad inkomna förslag till nya begrepp (främst 
MoReq-betonade) samt ändringar i befintliga begrepp. En 
ny version av begreppslistan kommer att publiceras i 
samband med publiceringen av det nya materialet från 
delprojekt 3.

Delprojekt 2 (DP2) Nyttorealisering och
intressentanalys
av Frode Randers, LDB-centrum/Luleå tekniska universitet

DP2-projektet har ägnat en del tid på sistone åt att 
definiera ambitionsnivån kring arbetet med nyttorealisering 
ute hos piloterna. Vi har litet tankar som vi önskar dela 
med er läsare.

Paket-FGS:en i eARD ger oss ett transport-format för 
inleverans till e-arkiv och kompletteras med 
verksamhetsspecifika FGS:er för inleverans från, säg, 
ärendehanteringssystem. Dessa verksamhetsspecifika 
FGS:erna definierar viktiga entiteter och relationer som vi 
behöver fånga i en inleverans.

FGS:en för inleverans från e-diarier förhåller sig till de 
förvaltningsgemensamma delarna av ärendehanterings-
processen och därmed som minst diariefunktionen, men 
samtidigt är det intressant att försöka beskriva tillräckligt 
mycket kring handläggningsfunktioner så att olika system 
skulle kunna samverka vid handläggning och utbyta 
information med varandra via ett gemensamt 
myndighetsnära mellanarkiv.

En trevlig konsekvens av att få dessa 
verksamhetsspecifika FGS:erna på plats, är nämligen att vi 
i förlängningen också kan få plattformsoberoende 
utbytesformat mellan verksamhetssystem.

Vi har i DP2 huvudsakligen uppehållit oss vid 
ärendehantering eftersom detta är så centralt för hur 
myndigheter organiserar sig själva och sitt arbete. I DP5 
har tidigare gjorts ett gediget arbete med att försöka hitta 
en FGS för ärendehanteringssystem och vi konstaterar att 
detta är ett komplext problem. Vi ser att vi kan gå vidare 
med våra nyttoanalyser med utgångspunkt i de 
förvaltningsgemensamma bitarna, närmare bestämt det 
som beskriver inleverans från e-diarier till e-arkivet.

Insikten att FGS:erna också kan fungera som 
utbytesformat mellan olika IT-system, exempelvis i 
samband med byte av system eller leverantör, kan ge ett 
intressant bidrag till den potentiella nyttan.

Delprojekt 3 (DP3) Metadata och
e-tjänster för e-arkiv
av Karin Bredenberg, Riksarkivet

Svaren till remisserna inom DP3 för tekniska FGS:en 
för ärendehanteringssystem och FGS:en för personal-
system lämnades in fredagen den 7:e december. Under 
veckan fram till 14:e december har svaren sammanställts 
och utvärderats. Tack för alla svar! Svaren har gett väldigt 
bra återkoppling på det som tagits fram och det finns nu 
många synpunkter att arbeta in och förändringar att göra. 
Dock medför detta att publiceringsdatum kommer att 
skjutas fram. Arbetet fram till publicering kommer som 
sagt att bestå i textuppdateringar men också i att ”FGS för 
paketstruktur för e-arkiv” kommer att uppdateras.

Delprojekt 7 (DP7) Utvärdering och tester 
av FGS:erna
av Annalena Olsson, Riksarkivet

Vi arbetar just i dagarna med att göra uppdraget för 
DP7 mera konkret och avgränsat inför en presentation för 
de myndigheter och organisationer som anmält intresse av 
att delta i delprojektet. Vi har också konstaterat att vi redan 
i dagsläget har behov av samverkan och dialog med 
framförallt DP2 och DP4. Delprojektet har också frågor 
som måste tas till diskussion i kommande samordnings-
möten och till projektledning.

God Jul och Gott Nytt År till alla!

”En trevlig konsekvens av att få dessa 
verksamhetsspecifika FGS:erna på plats, är 
nämligen att vi i förlängningen också kan få 
plattformsoberoende utbytesformat mellan 

verksamhetssystem.”
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DLM-forum
Konferensen i Zagreb, Kroatien
av Magnus Geber, projektkoordinator eARD

15-16 november 2012 hölls i Zagreb i 
EU‑ordförandelandet Kroatien en mindre DLM-
Forumkonferens, ett s.k. medlemsmöte. Ett 80-tal personer 
från 17 av EU- och ESS-länderna deltog, representerande 
nationalarkiv, ministerier, kommissionen, DLM Forum 
Foundation, företag och universitet. Tillsammans med 
Håkan Lövblad deltog undertecknad från Sverige och 
Riksarkivet.

Konferensen hölls i läsesalen i kroatiska Nationalarkivet
byggnad från 1913. Foto: Håkan Lövblad 

Huvudtema för konferensen var ”Information 
Governance”. DLM startades 1994 på initiativ av EU-
kommissionen för att sektorsövergripande behandla frågor 
kring digitala handlingar. Sedan utvecklades inriktning 
genom fokus på dokumentens hela livscykel. Nu kan man 
sägas ytterliga ha breddat sitt verksamhetsområde 
ytterligare genom att tala om ”Information Governance”. 
Från särskilt DLMs ordförande och från dess direktör 
uttrycktes också förhoppning att den nya inriktningen 
skulle locka fler medlemmar till DLM. 

”Information Governance” är ett relativt nytt begrepp, 
kan närmaste översättas som ”Informationsstyrning”, och 
står för en uppsättning riktlinjer, rutiner och kontroller 
sammansatta för att hantera information i en organisation 
på ett sätt som uppfyller relevanta krav, såsom legala, 
funktionella, säkerhetsmässiga och miljöinriktade. På 
konferensen belystes ” Information Governance” ur flertal 
aspekter där dess tillämpning gällande t.ex. förvaltningen i 
Kroatien och Portugal, företag och organisationer, ”Big 
Data” och Moreq2010 kompatibla system, beskrevs i olika 
föredrag.

Den fråga som i övrigt stod mest i fokus var den av 
DLM utvecklade specifikationen Moreq2010. Moreq2010 

som kom 2011 och var en omläggning och breddning 
gentemot de tidigare versionerna av Moreq från 2001 och 
2008, som mer begränsat behandlade ”Records 
Management Systems”. Moreq2010 tar vidare grepp 
gällande verksamhetssystem, är moduluppbyggt och 
specificerar ett antal tjänster. På konferensen beskrevs den 
nya modulen gällande Import.  Andra moduler som är på 
gång gäller e-post, förändrade handlingar, fysiska 
handlingar, kontorsdokument och dokumenthantering. 

På konferensen framgick åter det faktum att det särskilt 
är länder i Östeuropa som är snabba att ta till sig Moreq. 
Det kan säker delvis förklaras av att de i mycket på senare 
tid har byggt sina system från början och inte sitter fast i 
gamla strukturer. Kroatien visade sig vara först med att ha 
översatt hela Moreq2010 och Ungern var snart på gång. 
Andra länder hade översatt delar av specifikationen. I 
vilken omfattning Moreq2010 konkret hade 
implementerats i olika länder var lite svårt att få en klar 
bild av.  

På konferens presenterades också två projektförslag att 
riktade mot två utlysningar av EU, det första med deadline 
16 april och det andra senare 2013. Man undrade huruvida 
de fann intresse för de deltagande institutionerna att delta. 
Det första förslaget gäller bevarande av databaser, har en 
viss koppling till Open Planets Foundation och SIARD-
formatet och presenterades av Jan Dalsten från danska 
Rigsarkivet. Det andra gäller interoperabillitet och 
bevarande av ärende- och dokumenthanteringssystem, bl.a. 
specifikation av SIP och presenterades av Jože Škofljanek 
från slovenska Nationalarkivet. Vad gäller båda, men 
särskilt det senare, går det att se många beröringspunkter 
med eARD-projektet.

Materialet från medlemsmötet publicerades på webben 
och kan hämtas gratis via denna länk. 

http://www.dlmforum.eu/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=55_5b859efe5f8d5ed0d692be9a86111680&Itemid=176&lang=en
http://www.dlmforum.eu/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=55_5b859efe5f8d5ed0d692be9a86111680&Itemid=176&lang=en
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Mina fullmakter
Ett projekt inom E-delegationen
av Birgitta Bergman, Pensionsmyndigheten

I förra nyhetsbreven kunde du läsa om projekten Min 
ärendeöversikt och Mina meddelanden. Denna gång ger vi 
utrymme till projektet Mina fullmakter. Färdledande 
myndighet är Pensionsmyndigheten och Birgitta Bergman 
berättar mer. 

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av 
E‑delegationen analyserat och tagit fram ett förslag till 
utveckling av en e-tjänst för fullmakter, Mina fullmakter. 
Det är en tjänst som ska göra det enklare för privatpersoner 
att få en översikt över sina utfärdade fullmakter, att skapa 
nya fullmakter och att se vilka fullmakter som utfärdats av 
andra. Fullmakt innebär rätt att företräda annan och att 
sköta dennes kontakter med apotek, banker och 
myndigheter. Det finns miljontals gällande fullmakter för 
olika syften i Sverige, både mellan privatpersoner, mellan 
privatpersoner och myndigheter eller företag, och mellan 
företag.  Hanteringen av stora flöden av standardiserade 
fullmakter sker fortfarande ofta via pappersblanketter, 
vilket är både tidsödande och svåröverskådligt.

En e-tjänst som samlar fullmaktsinformation från olika 
samhällsområden ger privatpersoner och företag tydligare 

överblick och kontroll över sina fullmakter.  Fler 
myndighetstjänster för att registrera fullmakter elektroniskt 
kan också öka inflödet till myndighetens andra e-tjänster 
för ärenden som idag till stor del görs manuellt. Andra 
resultat av fullmaktstjänster är en snabbare 
ärendehantering och högre kvalitet i handläggning av 
ärenden.

Man arbetar nu med att gå vidare och utveckla tjänsten. 
Bolagsverket påbörjar arbetet med hur en gemensam 
visningstjänst som samlar och presenterar översiktlig 
information om fullmakter från olika register ska kunna se 
ut. Pensionsmyndigheten analyserar förutsättningarna för 
att utveckla en branschgemensam fullmaktsnod inom 
livförsäkrings- och pensionsområdet. Den fördjupade 
förstudien förväntas lägga fram resultat och 
rekommendationer under början av 2013.

Mina fullmakter är tillsammans med Mina 
meddelanden och Min ärendeöversikt exempel på 
gemensamma tjänster för offentlig sektor som ska förenkla 
vardagen för privatpersoner och företag.

Nästa nyhetsbrev
Veckan 5 (2013)

Välkommen med din text till nyhetsbrevet du också! 
Notera i din almanacka: första eARD nyhetsbrev för 
2013 kommer veckan 5, det vill säga runt 31 januari. 
Välkommen med din text också! Tacksam om du 
skickar ditt inlägg senast fredag 25 januari 2013.
Tack på förhand!

STORT TACK också för ett gott samarbete under 
det gångna året. Vi önskar dig och dina en riktig God Jul 
och allt Gott för 2013.
	
 Lina och Caspar

20 - 21 mars Arkivforum 2013, Grand 
Hôtel, Stockholm

26 mars Konferensen Dokument- och 
ärendehantering, Courtyard 
by Marriott, Stockholm

14 - 16 maj Arkivveckan 2013,
Aros Congress Center, 
Västerås

Här kan duträffa oss

http://www.arkivforum.se/arkivforum/
http://www.arkivforum.se/arkivforum/
http://www.managementevents.se/Conference/Document&InformationMgmt.html
http://www.managementevents.se/Conference/Document&InformationMgmt.html
http://www.managementevents.se/Conference/Document&InformationMgmt.html
http://www.managementevents.se/Conference/Document&InformationMgmt.html
http://www.arkivveckan.se
http://www.arkivveckan.se

