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Tipsa redaktionen
Har du nyhetstips, förslag till artiklar, eller synpunkter?
Skicka e-post till
lina.marklund[snabel-a]riksarkivet.se
caspar.almalander[snabel-a]eskilstuna.se

En 
enklare, öppnare och effektivare 

förvaltning, så bidrar förvaltnings-
gemensamma specifikationer.

Välkommen till ett informationsmöte för hela den 
offentliga sektorn, 11 juni.

Läs mer på sidan 2.
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Välkommen till ett informationsmöte
För hela den offentliga sektorn

  
   En enklare, öppnare och effektivare förvaltning
   Så bidrar förvaltningsgemensamma specifikationer

Tid: 	
 Tisdagen den 11 juni 2013, kl. 13.00 -16.30
Plats: 	
Riksarkivet Marieberg, Fyrverkarbacken 13, 

Stockholm

 Målgupp för mötet är beslutsfattare och du som arbetar 
med IT, men även arkivarier. På mötet ska vi informera om 
och visa sambandet mellan eARD, Digisam – 
samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt 

bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, 
RADAR – Riksarkivets digitala arkiv och andra 
verksamheter inom informationsförvaltning på Riksarkivet. 

Anmälan till mötet är obligatorisk och görs senast 
30 maj till Lina.Marklund [snabel-a] riksarkivet.se.

Frågor om möte kan riktas till Caspar Almalander 
073-950 42 10 och Lina Marklund 010-476 80 84.

Välkomna!

Inbjudan till test av SIP:ar från leverantörer
DP7 behöver hjälp
av Magnus Geber, projektkoordinator

Delprojekt 7 inom eARD projektet kommer under maj 
och juni att erbjuda leverantörer att sända in och få testat 
leveranspaket (SIP) framställda utifrån eARDs FGS:er. Det 
kan handla om leverantörer av e-arkiv-, ärendehanterings- 
eller personalsystem som vill kunna erbjuda dataexport 
enligt de aktuella FGS:erna.

Testerna skall INTE ses som någon slags certifiering. 
En återrapportering kommer att ske utifrån gjorda 
kontroller. Sekretess ska gälla (preliminärt OSL 31 kap. 

12§ ”provning”) beträffande det som skickas in och övrig 
information som kan kopplas till en viss leverantör.

Deltagarna får gärna bidra till det fortsatta 
utvecklingsarbetet genom att svara på en 
enkätundersökning gällande arbetet att ta fram SIP enligt 
FGS:erna.

Läs mer på www.riksarkivet.se/e-arkiv. Är ni 
intresserade, kontakta Magnus Geber, tel. 010-476 71 52 
eller skicka epost, magnus.geber [snabel-a] riksarkivet.se

Delprojektledare har ordet
Information från delprojekten
Delprojekt 3 (DP3) Metadata och 
e‑tjänster för e-arkiv
av Karin Bredenberg, Riksarkivet

Remissarbetet med de tre framtagna FGS:erna pågår 
för fullt. Remissen avslutades den 30 april. Nu 
sammanställs svaren och bearbetas av en mindre grupp 
inom delprojektet. När detta arbete är avklarat kommer 
delprojektet att avslutas.

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

Den 10 april hade deltagarna i delprojektet ett möte via 
Adobe Connect. Vid mötet rapporterade SPV och 

Bolagsverket om att inledande arbete inför testerna har 
påbörjats. Övriga deltagare är i planeringsstadiet eller 
inväntar beslut om resurser. I fortsättningen kommer 
kontakter i första hand att hållas direkt med respektive 
testande myndighet och möten med hela gruppen blir mera 
sällan.

För Riksarkivets del har utvecklingsarbetet med 
mottagningsfunktionen påbörjats och allt går enligt 
planerna. Arbetet med Test- och utvärderingsmetodiken 
och testplaner går vidare.

”Remissen avslutades den 30 april.
Nu sammanställs svaren.”

http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
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En viktig förutsättning för utvecklingen av nya 
elektroniska tjänster är att det finns säkra metoder för att 
identifiera privatpersoner och företag. Det behövs också 
metoder för att skriva under elektroniska handlingar, t.ex. 
ansökningar.

E-legitimationsnämndens uppgift är att stödja och 
samordna offentlig sektors behov av säkra metoder för 
elektronisk legitimering och underskrift. Målen är att e-
legitimationer ska vara enkla och trygga för användare och 
att villkoren för offentlig sektor att använda tjänsterna ska 
vara enkla, förutsägbara och kostnadseffektiva. På detta 
sätt kan e-legitimationer stödja utveckling av e-förvaltning 
och även underlätta användning av e-tjänster i samhället.

Sverige var tidigt ute med elektronisk identifiering på 
nätet och nådde snabbt en hög användning. Det som har 
fungerat bra används nu för att ta nästa steg i utvecklingen. 
Nämnden arbetar med att specificera och kravställa en 
vidareutvecklad modell för tillgång till e-legitimationer 
inom offentlig sektor. 

Regeringen har i propositionen Myndigheters tillgång 
till tjänster elektronisk identifiering föreslaget en ny lag som  

reglerar hur myndigheter ska upphandla inom området. 
Planen är att lagen ska träda i kraft 1 juli 2013. Det 
offentlig sektor behöver göra är:
• att genom ett fullmaktsavtal med E-

legitimationsnämnden uppdra åt nämnden att upprätta 
ett valfrihetssystem för tillgång till tjänster för elektronisk 
identifiering och ansluter sig till nämndens system för 
elektronisk identifiering

• att planera för att ta emot identitetsintyg i sina e-tjänster,
• att avropa en underskriftstjänst och integrera stöd för 

användning mot denna.
E-legitimationsnämnden startades utifrån ett förslag 

från Utredningen om bildande av en e-
legitimationsnämnd, E-legitimationsnämnden och Svensk 
e-legitimation (SOU 2010:104). Det är en myndighet som 
leds av en nämnd där ledamöterna utses av regeringen. 
Nämnden har ett kansli till sitt förfogande och Skatteverket 
är värdmyndighet till nämnden.

E-legitimation och E-legitimationsnämnden 
Ett projekt inom E-delegationen
av Lina Marklund, projektsamordnare eARD i samarbete med Eva Ekenberg, kansliansvarig på E-legitimationsnämnden

Offentliga rummet 2013
eARD deltar 28 och 30 maj
av Caspar Almalander, bitr projektledare

Den 28 - 30 maj anordnas
Offentliga rummet 2013, denna 
gång i Jönköping. eARD 
kommer att delta under 
fördjupningsdagen och med 
eget seminarium två av 
dagarna.

28 maj organiserar SKL:s projekt e-arkiv tillsammans 
med eARD en fördjupningsdag under rubriken ”Hur gör 
man egentligen när man vill införa ett e-arkiv?”. Under 
dagen kan du prata och diskutera med de som håller på 
eller redan har ett e-arkiv. Bland annat kommer de här 
frågorna att diskuteras: vi vill införa ett e-arkiv, men i 
vilken ände ska vi börja? Vilka bör delta i arbetet? Kan vi 
samarbeta med andra? Hur lång tid tar det? Hur finansierar 
man det? Vilka är de största framgångs-faktorerna för ett 
lyckat införande? De största riskerna? Hur arbetar ni med 
de förvaltningsgemensamma specifikationerna?
Klicka på denna länk för mer information.

Två dagar senare, 30 maj, hålls seminariet ”En bättre e-
förvaltning kräver förvaltningsgemensamma 
specifikationer”. I detta seminariet berättas om nyttorna 

med FGS:erna, vad det betyder för dig och din 
organisation samt hur du bör förbereda dig. Under passet 
har även ”Vägledningen för FGS:er” sin premiär.
Föreläsare är Tove Engvall (Mittuniversitetet, DP4/6) och 
Caspar Almalander
Ytterligare information finns via denna länk.

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

22 - 23 maj Nämndsekreterarforum 2013, 
Stockholm

28 - 30 maj Offentliga Rummet 2013, 
Elmia, Jönköping

Här kan duträffa oss

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/158256
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/158256
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/158256
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/158256
http://offentligarummet.se/program/seminarier/hurgormanegentligennarmanvillinforaettearkivkomochdiskuterameddemsomhallerpaellerredanharettearkiv.5.2f3971c313dca025bb8164e.html
http://offentligarummet.se/program/seminarier/hurgormanegentligennarmanvillinforaettearkivkomochdiskuterameddemsomhallerpaellerredanharettearkiv.5.2f3971c313dca025bb8164e.html
http://offentligarummet.se/program/seminarier/enbattreeforvaltningkraverforvaltningsgemensammaspecifikationer.5.2f3971c313dca025bb8167e.html
http://offentligarummet.se/program/seminarier/enbattreeforvaltningkraverforvaltningsgemensammaspecifikationer.5.2f3971c313dca025bb8167e.html
http://offentligarummet.se/program/seminarier/enbattreeforvaltningkraverforvaltningsgemensammaspecifikationer.5.2f3971c313dca025bb8167e.html
http://www.arkivveckan.se
http://www.arkivveckan.se
http://www.conductive.se/konferens-namndsekreterarforum-2013.html
http://www.conductive.se/konferens-namndsekreterarforum-2013.html
http://offentligarummet.se
http://offentligarummet.se

