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Om eARD
Redaktion
Lina Marklund, Caspar Almalander

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

29 januari 
hade delprojekt 4/6 sitt uppstartsmöte 

på Stockholm stadsarkiv. Delprojektet 
kommer att ta fram vägledningar för de 

framtagna FGS:erna.

Foto: Caspar Almalander
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Öppen remiss av FGS:er
Välkommen med synpunkter!
av Göran Kristiansson, projektledare och Caspar Almalander, bitr projektledare

Projekt eARD har per den 14:e januari publicerat 
förslag på förvaltningsgemensamma specifikationer för 
paketstruktur för e-arkiv, leveranstyp ärendehantering 
och leveranstyp personal. Projekt eARD har för avsikt att 
fastställa dessa som en del av de resultat projektet ska 
leverera. I samband med detta önskar projektet inhämta 
synpunkter på nämnda FGS:er. Förslagen är nu ute på 
remiss och det är öppet för alla som önskar att lämna sina 
synpunkter på förslagen. 

Synpunkterna ska ha inkommit till projekt eARD 
(eard[snabel-a]riksarkivet.se) senast den 30 april 2013. 
För att underlätta handläggningen bör dessa skickas 
elektroniskt och i avsett svarsformulär. 

Mer information och underlagen för remissen finner 
du på www.riksarkivet.se/e-arkiv under rubriken Remiss 
av FGS inom projektet eARD, klicka här för direktlänk.

Välkommen med synpunkter!

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

I samband med publiceringen av FGS för ärende-
hantering och FGS för personal publicerades en uppdaterad 
version av begreppslistan. Den nya listan innehåller ett 
antal nya, främst MoReq2010-relaterade begrepp. 

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

FGS:erna för leveranstyperna Ärendehantering och 
Personal och den uppdaterade FGS:en för paketstruktur 
publicerades den 14:e januari. Jag tackar alla som hjälpt till 
att ta fram dessa! Just nu pågår inom projektet den stora 
remissen för dessa två nya FGS:er. Om detta kan ni läsa 
mer här ovanför.
Inom DP3 pågår för tillfället internt på Riksarkivet arbetet 
med att ta fram FGS för Arkivbeskrivning som beskriver 
utbytesformat enligt den verksamhetsbaserade 
arkivredovisningen.

Delprojekt 4/6 (DP4/6) Vägledningar 
FGS earkiv
av Håkan Sundberg, Mittuniversitetet

eARD:s delprojekt 4 (och 6) har startat. Förra veckan 
hölls det första mötet i projektgruppen som består av 
deltagare från bland annat kommun, landsting och 
myndigheter, och även deltagare från Riksarkivet och 
Stockholms stadsarkiv. Delprojektet ska utarbeta 
vägledningar på övergripande nivå för FGS:er och en 
leveranshandledning för leverans till e-arkiv. Enligt 

tidplanen så startade delprojektet veckan före jul och ska 
pågå till slutet av maj. Delprojektledare är Håkan Sundberg  
som bland annat arbetar som universitetslektor vid 
Mittuniversitetet i Härnösand. I projektet arbetar även Tove 
Engvall som är Master-by-research-student under 
handledning av professor Karen Anderson vid 
Mittuniversitetet.

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

Torsdagen den 24 januari hade delprojekt 7 ett 
inledande informationsmöte som förberedelse för arbetet 
med utvärdering och tester. Deltagare var statliga 
myndigheter i Västernorrland; Bolagsverket, CSN, 
Länsstyrelsen P4, Mittuniversitetet och SPV. På mötet 
repeterades delprojektets mål och förväntade resultat, en 
tidplan och FGS för leveranstypen ärendehantering 
presenterades. Myndigheternas fortsatta deltagande i tester 
diskuterades och om det är FGS för leveranstypen 
ärendehantering som är mest intressant för deras del. De 
fick med sig en del frågeställningar som rörde deras 
fortsatta deltagande att fundera vidare över inför nästa 
träff.
I övrigt fortsätter arbetet med att ta fram en lämplig 
utvärderingsmetod. 

Tyck 
till !

”Delprojektet 4/6 ska utarbeta 
vägledningar på övergripande nivå för 

FGS:er och en leveranshandledning för 
leverans till e-arkiv”

http://riksarkivet.se/
http://riksarkivet.se/
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=28063&refid=25208
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=28063&refid=25208
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eARD stormöte med alla projektdeltagare
Boka 13 mars i din almanacka
Vi hälsar alla projektdeltagare välkomna till ett 
gemensamt möte onsdag den 13 mars 2013, kl. 10.00.

Vi inleder med kaffe kl. 09.30 och håller på till kl. 15.00, 
lunch mellan 12.00 och 13.00.

Mötet hålls i föreläsningssalen på Riksarkivet, 
Fyrverkarbacken, Stockholm (Marieberg).

Skicka din anmälan till Lina Marklund senast den 4 mars 
(lina.marklund[snabel-a]riksarkivet.se).

Punkter för dagen är:

• Information från projektledningen
• Presentation av nya FGS
• Redovisning från alla delprojekt om vad som är på 

gång.
• Avtackning Välkommen

Open data
Pilotprojekt för Öppen data inom Riksarkivet
Källa: Riksarkivet.se

Riksarkivet publicerar nu Inskrivningsarkivregistret, 
INSARK som öppen data för nedladdning. Under 2012 
hade Vinnova (Verket för innovationssystem) en 
projektutlysning där organisationer bl.a. kunde söka medel 
för att tillgängliggöra ett dataset under det som brukar 
kallas öppen data eller Open Data. Öppen data innebär 
publicering av data som är fri för vem som helst att 
använda utan särskilda restriktioner som t.ex. copyright 
eller patent.

Riksarkivets projektansökan blev ett av de projekt som 
beviljades medel. Projektet fick namnet Riksarkivet Open 
Data (ROND) och blev ett första pilotprojekt för 
Riksarkivet vad det gäller denna typ av tillgängliggörande. 
Projektet avslutades 31/1 2013 och resultatet av projektet 
blev inte bara ett öppet dataset, utan även ett internt 
program för Riksarkivet som kommer att förenkla och göra 
det möjligt för Riksarkivets handläggare att publicera fler 
dataset innehållande historisk data.

Datasetet som valdes för publicering är det s.k. 
Inskrivningsarkivregistret (INSARK) vilket ingår i arkivet 
efter Pliktverket/Värnpliktsverket som har har levererats 
till Riksarkivet/Krigsarkivet. I samband med 
värnpliktsmönstringen genomgick alla en 
hälsoundersökning och genomförde vissa fysiska och 
psykologiska tester. INSARK omfattar data om samtliga 
mönstringsundersökta mellan åren 
1969-1997. Anledningen till att detta dataset valdes för 
projektet ROND var att denna data har varit och är ett av 
de mest efterfrågade från forskarhåll i Sverige. Denna 
publicerade version av INSARK innehåller inte 
fullständiga personnummer eller bostadsorter samt andra 
sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer i en PDF-fil Information om INSARK som 
öppen data, klicka här.

Det finns även en länk till Born Digital-översikten, där 
du kan ladda ner denna version av INSARK. 

Förbättra informationsförvaltning
Projektet GOINFO via CEDIF
Källa: CEDIF

Ett nytt projekt ska hjälpa kommuner och andra 
verksamheter att förbättra sin informationsförvaltning, 
exempelvis digital arkivering. Projektet GOINFO – God 
informationsförvaltning har beviljats 3,1 miljoner kronor i 
anslag och leds av Centrum för digital informations-
förvaltning (CEDIF) vid Mittuniversitetet.

Syftet är att underlätta för myndigheter, kommuner och 
andra organisationer i vår region att bland annat skapa och 
förvalta sina digitala informationsflöden på så sätt att det 
också går att effektivisera sin verksamhet.

Fokus för projektet blir att skapa förutsättningar för att 
verksamheter i både privat och offentlig sektor ska kunna 

använda konkreta verktyg och metoder för en god 
informationshantering.

Projektet kommer att samverka både regionalt och 
nationellt, bland annat genom att verka som ett nav i det 
regionala nätverket ”Arkivlänet Västernorrland”. GOINFO 
har också en stark koppling till det prioriterade projektet 
eARD (e-arkiv och e-diarium) som initierats av 
E‑delegationen och som leds av Riksarkivet.

Mer om GOINFO kan läsas på CEDIF:s hemsida via 
denna länk.

http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/INSARK_Riksarkivet.pdf
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/INSARK_Riksarkivet.pdf
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=23153%23Pliktverket
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=23153%23Pliktverket
http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/forskargrupper/CEDIF/Forskning/Pagaende-projekt/GOINFO1/Nyheter-fran-GOINFO/Forsknngsmedel-for-battre-informationsforvaltning/
http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/forskargrupper/CEDIF/Forskning/Pagaende-projekt/GOINFO1/Nyheter-fran-GOINFO/Forsknngsmedel-for-battre-informationsforvaltning/
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Tjänstekatalogen
Ett projekt inom E-delegationen
av Lina Marklund, eARD projektsamordnare med hjälp av Carina Arnesson/Anders Holmberg, Jordbruksverket

I föregående nyhetsbrev kunde du läsa om projekten 
Min ärendeöversikt, Mina meddelanden och Mina 
fullmakter. Denna gång kan du läsa om Tjänstekatalogen 
som tillhandahålls av Jordbruksverket.  

Tjänstekatalogens syfte är att vara en central 
tjänstekatalog för alla myndigheter och offentliga aktörer i 
Sverige. I katalogen beskrivs bastjänster och 
infrastrukturella tjänster, maskin till maskin relaterade 
tjänster för informationsförsörjning över 
organisationsgränserna. Kommunikationsprotokollen 
varierar mellan rena filändningar till standardiserade 
WebServices-tjänster. Syftet är att underlätta utvecklingen 
av befintliga tjänster eller ta fram nya tjänster för 
privatpersoner, företag och offentlig sektor. För att använda 
en enskild tjänst hänvisas till kontaktperson hos ansvarig 
organisation. 

Den främsta målgruppen för katalogen är it-arkitekter, 
systemutvecklare och verksamhetsutvecklare hos 
myndigheter och andra offentliga aktörer. Genom att få en 

översiktlig bild av de tjänster som finns inom offentlig 
sektor kan man undvika dubbelarbete, men också utbyta 
erfarenheter. En annan målgrupp är företag och 
privatpersoner som utvecklar nya tjänster baserat på en 
eller flera av de tillgängliga tjänsterna från 
tjänstekatalogens (svensk offentlig förvaltning) utbud. 

Med tjänstekatalogen vill man underlätta e-förvaltning 
inom offentlig sektor, stödja införandet av PSI-direktivet 
och öka tillgängligheten till myndigheters handlingar. 

Man ser också goda möjligheter till förbättrad 
samverkan och effektivare informationsspridning. Genom 
effektivare och öppnare informationsspridning om 
tillgängliga tjänster från offentlig förvaltning underlättas 
utvecklingen av nya tjänster och bidrar till starkare 
innovationskraft inom privata sektorn. Kort och gott; med 
tjänstekatalogen vill man göra det så enkelt som möjligt för 
så många som möjligt.

Läs mer om tjänstekatalogen på: http://
tjanster.interoperabilitet.se/tjanste/public/ 

Nästa nyhetsbrev
Veckan 9 (2013)

Välkommen med din text till nyhetsbrevet du också! 
Notera i din almanacka: nästa eARD nyhetsbrev 
kommer veckan 9, det vill säga runt 28 februari. 
Välkommen med din text också! Skicka ditt inlägg 
senast fredag 25 februari 2013. Tack på förhand!

13 mars eARD stormöte med alla 
projektdeltagare, Riksarkivet 
Fyrverkarbacken, Stockholm
(OBS! Endast för projektdeltagare)

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

22 - 23 maj Nämndsekreterarforum 2013, 
Stockholm.

Här kan duträffa oss

Som framgår på sidan 2 har två nya FGS:er lagts ut på 
sidan Publicerade rapporter. Dessa är FGS för 
leveranstypen personal samt FGS för leveranstypen 
ärendehantering. Dessutom har nya versioner av 
dokumenten Översiktlig beskrivning, Begreppslista för 
projektet eARD samt FGS för paketstruktur för e-arkiv med 
tillhörande delrapport publicerats.
För dig som är ny inom området förvaltningsgemensamma 
specifikationer rekommenderar vi att börja med dokumentet 
Översiktlig beskrivning av eARD. Dokumentet förklarar på 
ett förståeligt sätt sambandet mellan alla komponenter.  

Nya FGS:er
Ärendehantering /
Personal
av Caspar Almalander, bitr projektledare

http://tjanster.interoperabilitet.se/tjanste/public/
http://tjanster.interoperabilitet.se/tjanste/public/
http://tjanster.interoperabilitet.se/tjanste/public/
http://tjanster.interoperabilitet.se/tjanste/public/
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
http://www.conductive.se/konferens-namndsekreterarforum-2013.html
http://www.conductive.se/konferens-namndsekreterarforum-2013.html
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=26804
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=26804
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/%C3%96vergripande%20dokument%20v2.0.pdf
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/%C3%96vergripande%20dokument%20v2.0.pdf

