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Tisdag 25 september 
träffades samtliga deltagarna i projektet för 

ett gemensamt möte. Se sidan  2.
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Höstträff 25 september
Gemensamt möte med hela projektet
av  Lina Marklund, projektsamordnare

Den 25 september bjöds alla projektdeltagare in till 
ett möte på Riksarkivet för avstämning och planering. 
Dagen inleddes (efter det obligatoriska kaffet) med att 
projektledare Göran Kristiansson hälsade välkommen 
varpå Caspar Almalander, biträdande projektledare, i 
stora drag beskrev projektet, de resultat man hittills nått 
och vad som kommer att hända under hösten 2012. 
Projektets huvuduppdrag är att ta fram infrastruktur för 
långsiktig informationsförsörjning. I och med detta 
arbete bestämmer vi framtiden. Det bidrar till att arbetet 
känns spännande men det lägger också ett stort ansvar 
på projektet. eARD har ett brett engagemang med 
deltagare från kommuner, landsting och statliga 
myndigheter. Detta är nödvändigt för att resultatet ska 
bli så bra som möjligt och är också ett  bevis på att det 
går att samarbeta över myndighetsgränserna. 

De mest konkreta resultaten från projektet hittills är 
det som den 31 juli publicerades på projektets hemsida, 
www.riksarkivet.se/e-arkiv, nämligen rapporter och 
förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) från 
delprojekt 1 (begreppslista), delprojekt 3 (paketstruktur 
för e-arkiv) och delprojekt 5 (e-diarium i betydelsen 
ärendehantering i vid bemärkelse). Caspar uppmanade 
alla att läsa det publicerade materialet och att börja med 
den översiktliga beskrivningen av projektet som finns 
tillgänglig på samma plats.

Cecilia Bredenvall från E-delegationen var inbjuden 
till mötet. Hon berättade om E-delegationens arbete och 
hur man ser på projektet eARD. De projekt som bedrivs 
under E-delegationen har som gemensamt syfte att 
förenkla för medborgaren. Exempel på några av dessa 
är; Mina meddelanden, Mina fullmakter, Min 
ärendeöversikt, EIF (effektiv informationsförsörjning) 
och eARD. Det finns ett tydligt behov av att samordna 
dessa projekt. Projekten är beroende av varandra och 
det är viktigt för de övriga projekten att bevaka vad som 
sker i eARD så att man inte stöter på problem med 
bevarande och återsökning framöver. E-delegationens 
uppgift är inte att styra projekten, utan att samordna och 
stödja dem, samt följa upp och stötta inom vissa 
områden. Cecilia avslutade med att berätta att man i 
budgetpropositionen för 2013 har lagt till utökade 
anslag för e-förvaltning. Hon kunde inte lova något, 
men hoppades kunna ge lite av pengarna till eARD.

Efter Cecilias framförande lämnades ordet till 
delprojektledarna i tur och ordning. De redogjorde för 
vad som hänt hittills och vad som är planerat för den 
närmaste framtiden. Under hösten 2012 kommer det att 

hända en hel del i projektet. Här följer några av de 
viktigaste dragen: Delprojekt 5 har avslutats och arbetet 
med att ta fram den tekniska FGS:en för 
ärendehantering kommer att tas över av delprojekt 3 
(DP3). DP3 kommer alltså att fortsätta sitt arbete med 
att ta fram två nya FGS:er, en för leveranstypen 
ärendehanteringssystem och en för leveranstypen 
personalsystem. Två nya delprojekt kommer att starta, 
delprojekt 2 som handlar om nyttorealisering och 
intressentanalys samt delprojekt 8 som ska ta fram 
förslag på en förvaltningsorganisation för resultaten 
från eARD.

Dagen avslutades med att Caspar åter fick ordet och 
pratade om kommunikation och samarbetsformer i 
eARD. Vi har många olika kommunikationsvägar i 
projektet; fysiska och virtuella möten, projektverktyget 
Projectplace, nyhetsbrev, webbplats och vanliga medier 
som telefon och e-post. Det är viktigt att vi nyttjar dessa 
vägar och kommunicerar både inom projektet och ut till 
intressenter och allmänhet. Det finns också många 
beroenden mellan projektet och andra verksamheter och 
projekt. Här kan nämnas andra projekt inom E-
delegationen, SKL:s projekt e-arkiv, projekt inom 
Riksarkivet, leverantörer med mera. Projektledningen 
arbetar mycket med att kommunicera med dessa andra 
aktörer för att stämma av med varandra och försöka få 
så mycket som möjligt att gå i takt. 

Caspar avslutade med att dela in de församlade i 
mindre grupper och be dem diskutera vad som varit bra 
och vad som varit mindre bra med projektet hittills, hur 
vi kan förbättra projektet och hur vi ser på den närmaste 
framtiden. Här följer något av vad som sades: Det har 
varit bra projektledning och bra möten, bra samarbeten 
och positivt att flera professioner har samarbetat. Det är 
bra att nyttorealisering och förvaltningsorganisation 
diskuterades. Det framhölls som viktigt att i framtiden 
vara ännu tydligare i kommunikationen kring projektet, 
och inte minst om kraven på resurserna, dels för att 
tillsätta rätt kompetens, dels för att avsätta tillräckligt 
med tid. Förslag kom om att sakta ner farten på antalet 
FGS:er som tas fram och istället se till att testa de som 
finns. Dagens deltagare ställde sig också positiva till 
fler gemensamma träffar såsom den här.

Projektledningen tackade för och tar till sig alla 
synpunkter och förslag som kommit upp under dagen. 
Återkoppling kommer snarast!

http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
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Efter det gemensamma mötet (25 september, se sidan 
2) för hela projektet hade delprojekt 3 den 26:e september 
sitt uppstartsmöte för höstens arbete. Vi gick igenom vad 
som är gjort hittills och vad som ligger närmast i 
planeringen. För det fortsatta arbetet behöver DP3-
deltagarna delas in i mindre grupper för ett effektivare 
arbetssätt. Vi kom gemensamt fram till att en inventering 
av resurser för deltagande i arbetet genomförs som första 
punkt. Denna inventering sker i skrivande stund. När 
inventeringen är klar delas deltagarna in i mindre grupper 
enligt sina önskemål om fokusområde samt kunskaper.

DP 3 kommer under hösten att fokusera på den 
tekniska FGS:en för ärendehanteringssystem samt 
FGS:ifiering (det vill säga göra till FGS:er) av den 
personalsystemsspecifikation som tagits fram av SLL, R7 
e-arkiv och Region Skåne. Det är en väldigt kort tidplan 
för detta arbete då önskemålet är att dessa två delar är helt 
klara den sista december. Detta medför att ett första möte 
om FGS:ifiering sker redan denna vecka och ett 
uppstartsmöte för ärendehantering sker den 19 oktober.

FGS-er för e-arkiv
Nästa fas för delprojekt 3
av Karin Bredenberg, delprojektledare DP3

22 - 23 okt Registratorsforum 2012, 
Piperska Muren, Stockholm

23 - 24 okt AAS konferens, Citykonferens, 
Stockholm

30 okt ECM & Document Management 
konferenssi, Crown Plaza, 
Helsingfors - Finland

6 - 7 nov Arkivforum 2012, Grand Hôtel, 
Stockholm

10 nov Arkivens dag, runtom i landet

13 - 15 nov Sambruk och KommITS 
höstkonferens 2012,
Hotell Tylösand, Halmstad

Här kan duträffa oss
E-delegationen
Samordning stärks
Källa: E-delegationen

Under perioden 2010–2012 har E-delegationen 
bedrivit ett antal förstudier till förvaltningsgemensamma 
tjänster, det vill säga tjänster som används av flera 
offentliga aktörer. En viktig erfarenhet har varit att det 
behövs en fördjupad samordning för att ta fram gemen-
samma tjänster för att realisera nyttor och strategiska mål. 

Därför inrättar E-delegationen under hösten 2012 ett 
programråd och ett programkontor vars syfte är att 
samordna de tjänster som delegationen har tagit initiativ 
till. De projekt som till en början kommer ingå i 
programmet är Mina meddelanden, Min ärendeöversikt, 
Mina fullmakter, E-arkiv och e-diarium samt Effektiv 
informationsförsörjning (Ekonomiskt bistånd). Från 
eARD deltar projektledare Göran Kristiansson och 
biträdande projektledare Caspar Almalander.

E-delegationen har identifierat nio viktiga 
samordningsområden som kommer att behandlas i 
programmet. Dessa är informationsarkitektur, rättsliga 
förutsättningar, informationssäkerhet, behovsdriven 
utveckling, nyttorealisering, förvaltning, återanvändning 
och erfarenhetsöverföring, kommunikation samt 
finansiering/resurser. Läs mer.

Nästa nyhetsbrev
Veckan 44

Nästa eARD nyhetsbrev kommer på slutet av oktober. 
Välkommen med din text också! Lina och Caspar

http://www.conductive.se/konferens-registratorsforum2012.html%23program=talare
http://www.conductive.se/konferens-registratorsforum2012.html%23program=talare
http://www.arkivradet.se/
http://www.arkivradet.se/
http://managementevents.fi/Conference/Document&InformationMgmt.html?bt=EC
http://managementevents.fi/Conference/Document&InformationMgmt.html?bt=EC
http://managementevents.fi/Conference/Document&InformationMgmt.html?bt=EC
http://managementevents.fi/Conference/Document&InformationMgmt.html?bt=EC
http://www.arkivforum.se/arkivforum/
http://www.arkivforum.se/arkivforum/
http://www.arkivensdag.nu
http://www.arkivensdag.nu
http://timingscandinavia.se/kommitssambruk2012/Kommitssambruk2012/Valkommen.html
http://timingscandinavia.se/kommitssambruk2012/Kommitssambruk2012/Valkommen.html
http://timingscandinavia.se/kommitssambruk2012/Kommitssambruk2012/Valkommen.html
http://timingscandinavia.se/kommitssambruk2012/Kommitssambruk2012/Valkommen.html
http://www.edelegationen.se/nyhet/forstarkt-samordning-av-forvaltningsgemensamma-tjanster
http://www.edelegationen.se/nyhet/forstarkt-samordning-av-forvaltningsgemensamma-tjanster

