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FGS:er 
för ärendehantering och personal-

system är nu på remiss. Mer om detta kan 
du läsa på sidan 2.
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Remisshantering inom DP3
FGS ärendehantering och personal
av Caspar Almalander, bitr projektledare

Under hösten har ett intensivt arbete pågått inom 
delprojekt 3 med att ta fram två nya FGS:er. En FGS för 
leveranstypen ärendehanteringssystem samt en FGS för 
leveranstypen personalsystem. Den 26 november var de 
bägge FGS:erna färdiga för att gå ut på remiss. 

Remissförfarandet kommer denna gång att 
genomföras i två omgångar: remissomgång ett (1) 
påbörjades den 26 november och avslutas den 7 
december. Det är en intern remiss och omfattar personer 
som är delaktiga i delprojekt 3. Svar som lämnas på 

remissen kommer att inarbetas och därefter kommer 
version 1 av FGS:erna att publiceras den 31 december på 
projektets hemsida www.riksarkivets.se/e-arkiv under 
rubriken Genvägar, Publicerade rapporter (klicka här för 
att komma direkt till webbsidan). 

Remissomgång två (2) inleds i början på januari 
2013. Det är en extern remiss och kommer att gå ut till 
samtliga i projektet, inklusive styrgrupp, men även andra 
intressenter. Den andra remissen kommer att avslutas den 
första mars 2013. Mer information om remissomgång två 
kommer i ett kommande nyhetsbrev. 

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

Kommande 12 december har delprojekt 1 sitt nästa 
möte. Gruppen ska diskutera inkomna förslag till nya 
begrepp samt önskemål om förändringar i (definitioner 
och/eller förklaringar till) befintliga begrepp. Maila till 
Caspar om du har egna frågor, tillägg och/eller önskemål 
gällande begreppslistan. Caspars mailadress finns på 
framsidan av detta nyhetsbrev.  

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

I oktober och november har arbetet i DP3 fokuserat på 
att ta fram underlagen för att kunna skicka ut remisser nu 
sista veckan i november det vill säga precis innan detta 
nyhetsbrev skickades ut. Remisshanteringen i sig som sker 
just nu beskrivs av bitr projektledare Caspar Almalander i 
en separat artikel överst på denna sida. Att remisserna har 
skickats ut innebär att DP3 arbetat med den tekniska 
FGS:en för ärendehanteringssystem och FGS:ifiering av 
den personalsystemsspecifikation som tagits fram av SLL, 
R7-earkiv och Region Skåne.

Det har varit ett intensivt arbete med framtagande av 
FGS:er, delrapporter och  XML-scheman. Arbetet med 
exempel på användningen kommer att genomföras så snart 
version 1 av de båda FGS:erna är fastslagna.

Vårt arbete har genomförts i de mindre arbetsgrupperna 
som togs fram i början på oktober. Vi kan även berätta att 
det samtidigt pågår samordning med bland annat projektet 
”Min ärendeöversikt” och E-delegationens arbetsgrupp 
NIF (Interoperabilitetsramverket).

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

DP7 startar om! D v s vi planerar möten för uppstart 
under januari/februari 2013 och då ska också en färdig 
FGS för ärendehantering ha överlämnats till oss för test 
och vi ska då också ha en metod för utvärdering att 
presentera. Inom kort kommer vi att ta kontakt med dom 
som anmält intresse för att delta i delprojektet.

Är du och din organisation också intresserade av att 
delta? Tveka inte att anmäla intresse till undertecknad, 
mailadress annalena.olsson[snabel-a]riksarkivet.se.

Ny vägledning informationskartläggning
Samarbete Riksarkivet och MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet har tillsammans tagit fram en ny vägledning som 
stöd för både offentliga och privata organisationer att kartlägga sin verksamhetsinformation. Syftet med väg-ledningen är att 
stödja kartläggningen av information i en organisation. Kartläggningen kan sedan vara grunden för de aktiviteter som följer 
av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Läs mer här, inklusive länk till vägledningen. 

http://www.riksarkivets.se/e-arkiv
http://www.riksarkivets.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=26804&refid=25208
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=26804&refid=25208
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?ptid=1145&id=27551
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?ptid=1145&id=27551
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Mina meddelanden
Ett projekt inom E-delegationen
av  Rutger Langland och Inger Greve, Skatteverket

I förra nyhetsbrevet kunde du läsa om projektet Min 
ärendeöversikt. Denna gång kan du läsa om projektet 
Mina meddelanden. Rutger Langland och Inger Greve 
från Skatteverket berättar.

Mina meddelanden är en myndighetsgemensam 
tjänst som förmedlar elektroniska meddelanden från 
myndigheter till privatpersoner och företag. För att 
kunna använda tjänsten registrerar man sig på sidan 
http://minameddelanden.se. Privatpersoner och enskilda 
näringsidkare öppnar där ett privatkonto. Övriga 
företagsformer öppnar ett så kallat företagskonto där 
behörigheten kontrolleras mot firmateckningsreglerna 
som registrerats på Bolagsverket. Skatteverket ansvarar 
för kontot och en säker elektronisk brevlåda som alla 
med e-legitimation kan skaffa. 

Man kan få två typer av meddelanden från 
myndigheterna via Mina meddelanden, dels enkla 
meddelanden och aviseringar som inte innehåller några 
känsliga uppgifter, dels säkra meddelanden som kan 
innehålla sekretessbelagda uppgifter. Enkla 
meddelanden och aviseringar skickas direkt som e-post 
eller sms till de kontaktuppgifter som angetts vid 
registreringen av ett konto. Säkra meddelanden skickas 
till den säkra e-brevlådan och aviseras via e-post eller 
SMS. På sikt kommer man även att kunna välja andra 
säkra e-brevlådor för att kunna få e-post från fler än 
bara myndigheter, kommuner och landsting.

Mina meddelanden har utvecklats ur ett samarbete 
mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket 
inom ramen för verksamt.se. Regeringen har gett 
Skatteverket uppdraget att ansvara för tjänsten. För 
närvarande är Bolagsverket, Skatteverket och 
Transportstyrelsen anslutna med några enstaka 
meddelanden. Allt eftersom Mina meddelanden 
utvecklas kommer alla som har ett konto automatiskt att 
få tillgång till nya funktioner och tjänster. Framöver 
kommer fler myndigheter att ansluta sig till Mina 
meddelanden och skicka fler typer av meddelanden. En 
gemensam anslutningsplan för alla myndigheter inom 
E-delegationen tas fram i början av 2013. Den 
förmodas sträcka sig från 2013 till 2015. 
Många leverantörer från olika branscher, till exempel 
post, printing och bankerna men även mer traditionella 
IT-leverantörer har visat intresse för att vara med och 
erbjuda tjänster i olika delar av lösningen. Mindre 
statliga myndigheter och kommuner och landsting antas 
via dessa kunna hitta effektiva lösningar för sin 
anslutning inom ett par år. På sikt räknar vi också med 
att man även ska kunna välja bland fler 

brevlådeoperatörer och att de erbjuder lite olika 
lösningar för olika målgrupper bland privatpersoner och 
företag.

Projektet fortsätter tillsammans med kollegor inom 
stat, kommun och landsting att lägga planen för nya 
funktioner och nya kategorier av meddelanden som kan 
använda samma infrastruktur. Områden som undersöks 
nu är att ge stöd för förvaltningsgemensamma tjänster 
som ärendeöversikt, fullmaktshantering och annat 
liksom frågan om att både kunna skicka och ta emot 
meddelanden. Här sker alltså samma slags 
standardiseringsarbete som pågår inom arkivområdet, 
bland annat i form av förvaltningsgemensamma 
specifikationer (FGS).

Nästa nyhetsbrev
Veckan 51

Välkommen med din text till nyhetsbrevet du också! 
Notera i din almanacka: årets sista eARD nyhetsbrev 
kommer veckan 51, det vill säga veckan innan julledig-
heten. Välkommen med din text också! Tacksam om du 
skickar ditt inlägg senast måndag 17 december 2012. 
Tack på förhand! 
	

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://minameddelanden.se
http://minameddelanden.se
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

