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Tipsa redaktionen
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lina.marklund[snabel-a]riksarkivet.se
caspar.almalander[snabel-a]eskilstuna.se

Foto: Caspar Almalander

13 mars 
träffades alla projektdeltagare för ett möte, med 

information och status av hela eARD projektet. Även under  
fikarasterna blev det en hel del intressanta diskussioner.

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

Delprojektet har efter en hektisk höst och vinter nu en 
lugnare period. En öppen remiss på de tre framtagna 
FGS:erna gick ut den fjärde februari och nu inväntar vi 
svar. Hjälp gärna till att utveckla innehållet och höja 
kvalitén på FGS:erna genom att svara på remissen och 
bidra med dina synpunkter. FGS:er och information om 
remissen finns på projektets hemsida, klicka på länken
www.riksarkivet.se/e-arkiv. Remissen stänger den 30 april.

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

DP4/6 rullar på enligt plan. Projektgruppen har haft två 
möten och ett tredje är planerat till veckan efter påsk. 
Större delen av februari ägnades åt att skriva inledningen 
som går ut på att förklara och lägga grunden till FGS:erna. 
Arbetet sedan dess har har varit inriktat på roller, 
intressenter, regler, och kommer i det fortsatta att ta upp 
risker, funktionella krav, en beskrivning av olika case, samt 
en leveranshandledning.

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

Bolagsverket, SPV och eventuellt P4 Länsstyrelsen i 
Västernorrland och Jämtland kommer att vara de 
myndigheter som blir först ut att testa FGS:er och det är 
leveranstypen ärendehantering som ska testas och 

utvärderas först. Det är också klart att Riksarkivet blir en 
av de myndigheter som ska testa och utvärdera. För 
Riksarkivets del är det tester av mottagningsfunktionen 
som ska utföras. Den 11 mars hölls ett möte med ovan 
nämnda myndigheter där gick vi tillsammans igenom och 
konkretiserade de frågeställningar som finns kring vad vi 
ska testa, på vilken nivå, vem som gör vad osv. Det finns 
nu också ett utkast till test- utvärderingsmetodik (TUM) 
som ska användas i genomförandet av testerna.

Vi efterlyser också myndigheter och kommuner som 
vill testa leveranstypen personal samt kommuner och 
landsting som vill testa leveranstypen ärendehantering.
Hör gärna av er!

Delta i eARD:s remissomgång
Lämna dina synpunkter senast 30 april
av 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!

Tyck 
till !

Inget nyhetsbrev?
Februari 2013

Du kanske missade eARD:s nyhetsbrev under 
februari? Då hade vi en månad uppehåll på grund av 
sportlovet. 	
 Lina och Caspar 

”DP7 efterlyser också myndigheter och 
kommuner som vill testa leveranstypen 
personal samt kommuner och landsting 

som vill testa leveranstypen 
ärendehantering.”

http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/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:s deltagare träffades 13 mars
Sammanfattning
av Lina Marklund, projektsamordnare eARD

Onsdagen den 13 mars samlades ett stort antal 
projektmedlemmar på Riksarkivet i Stockholm för ett 
gemensamt möte. Riksarkivarie Björn Jordell inledde 
mötet med att tacka för det stora engagemang som visats 
och de resultat som hittills uppnåtts vilka är en stor 
framgång.

Cecilia Bredenwall från E-delegationen var inbjuden 
för att informera om e-delegationens arbete och hur eARD 
hänger ihop med det. E-delegationen ska bland annat skapa 
förutsättningar för och ta fram den mjuka infrastrukturen 
som behövs för en fungerande e-förvaltning. eARD är en 
viktig kugge för att detta ska fungera genom att få 
informationen att harmonisera. 

Biträdande projektledare Caspar Almalander 
presenterade därefter projektets arbete och hittills nådda 
resultat på ett övergripande plan varefter delprojektledarna 
berättade om arbetet i sina delprojekt. 

Delprojekt 2, nyttorealisering och intressentanalys, 
saknar för tillfället delprojektledare. Detta innebär att 
delprojektet stannat av och måste förlängas. Projekt-
ledningen hoppas kunna tillsätta en ny delprojektledare så 
snart som möjligt.

Delprojekt 3, FGS för e-arkiv, presenterade på en 
övergripande nivå de FGS:er man tagit fram. Just nu är 

dessa ute på en remiss som kommer att avslutas den 30 
april. Delprojektet avslutas sedan vid halvårsskiftet 2013.

Delprojekt 4 och 6, vägledningar och funktionella krav, 
är mitt i arbetet med att ta fram vägledningar för FGS:erna. 
Man kommer att ta fram någon form av instruktionsbok 
och även titta på en grund till funktionella krav för 
upphandling.

Delprojekt 7, utvärdering, har tagit fram en test- och 
utvärderingsmetodik för de tester som ska genomföras i 
delprojektet. Ett antal piloter är också färdiga att börja testa 
FGS:erna. Man kommer att påbörja testerna under våren 
2013 och det är FGS för leveranstypen ärendehantering 
som kommer att testas först.

Delprojekt 8, förvaltningsorganisation, är under 
uppstart. Troligen kommer delprojektet att ledas från 
Riksarkivet och påbörjas under våren.

Dagen avslutades med en frågestund och allra sist 
passade projektledningen på att tacka alla de som varit med 
och arbetet i delprojekt som avslutats eller som kommer att 
avslutas inom kort. De fina resultat som hittills tagits fram 
är ett exempel på myndighetssamverkan när den fungerar 
som bäst.

2 maj Informationsdag e-arkiv, 
Kulturhuset, Hässleholm

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

Nästa nyhetsbrev
Veckan 18 (2013)

Välkommen med din text till nyhetsbrevet du också! 
Notera i din almanacka: nästa eARD nyhetsbrev 
kommer veckan 18, det vill säga runt 30 april. 
Välkommen med din text också! Skicka ditt inlägg 
senast onsdag 24 april 2013. Tack på förhand!

International Council 
on Archives
Eget nyhetsbrev
av Caspar Almalander, bitr projektledare

Sedan januari har International Council on Archives sitt 
eget nyhetsbrev. Målet är främst att informera om pågående 
(internationella) arbeten med både arkiv och e-arkiv.
Klicka här för att komma till webbsidan. Där kan du också 
anmäla dig.

http://arkivet.ning.com/events/informationsdag-om-hallbar-e-forvaltning
http://arkivet.ning.com/events/informationsdag-om-hallbar-e-forvaltning
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
http://www.ica.org/14003/ica-newsletter/ica-newsletter.html
http://www.ica.org/14003/ica-newsletter/ica-newsletter.html
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E-delegationen arbetar för att etablera en ny nationell 
mjuk infrastruktur som är grunden till fortsatt utveckling av 
e-tjänster. Detta är ett långsiktigt arbete. För att uppnå 
målet med att det ska vara så enkelt som möjligt för så 
många som möjligt att utöva sina skyldigheter samt ta del 
av förvaltningens service, behöver offentlig 
sektor reformera delar av sitt sätt att hantera information 
inom och mellan myndigheter.

Med interoperabilitet menas förmåga att kunna 
samverka (digital samverkan), bland annat genom att 
utbyta information mellan offentlig sektor på ett tryggt och 
säkert sätt. Man kan enkelt förklara det som att bygga 
järnvägar och växelstationer mellan myndigheter, 
kommuner och landsting, på vilken informationen kan 
skickas. För att kunna göra det måste man först och främst 
hitta de situationer där man bör samverka och sedan titta 
över juridiken, begreppen, organisationen och tekniken. 
Finns det några juridiska hinder för att samverka? Finns 
det hinder i hur de olika organisationerna är organiserade 
för att samverka? Går begreppen att översättas med samma 
mening? Till exempel kan begreppet inkomst för en 
myndighet innebära den inkomst du hade för tre år sedan, 
för en annan din framtida beräknade inkomst. Finns det 
tekniska förutsättningar för att samverka?

Inom E-delegationen pågår ett arbete med att ta fram 
ett nationellt interoperabilitetsramverk och en strategi för 
hur ramverket ska införas i offentlig sektor.

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny vägledning 
för digital samverkan. Det är en ny version som ska ersätta 
den nuvarande Vägledningen för automatiserad 
samverkan som beskriver grundläggande principer för 
automatiserad samverkan, principer för 
informationssäkerhet och principer för tjänsteutveckling. 
Den nya vägledningen beräknas bli klar under andra 
kvartalet 2013.

Grunden för ett nationellt interoperabilitetsramverk 
(NIF) och en strategi för hur ramverket ska införas i 
offentlig sektor tas fram. Vissa delprojekt kommer att 
kunna startas i pilotverksamhet för att på sikt kunna 
överföras till en långsiktig förvaltningsorganisation utanför 
E-delegationen. Ramverkets syfte är att förenkla 
informationsutbyte mellan offentliga organisationer och 
externa aktörer. Ramverket ska:
• definiera grundläggande principer
• tydliggöra principer för ansvarsfördelning mellan 

samverkande parter
• beskriva riktlinjer som bidrar till att principerna uppfylls
• utgå från interoperabilitetsnivåerna i det europeiska 

interoperabilitetsramverket

• stödja att rätt nivå av informationssäkerhet används
• definiera en process och grundkrav för val av standarder i 

olika områden
• göra det lätt att hitta vilka standarder som anvisas
• göra det lätt att hitta vilken information som kan 

återanvändas
• bidra till högre grad av återanvändning av information
• öka graden av standardisering av information
• säkerställa ett meningsfullt informationsutbyte och lägga 

grunden för en gradvis framväxande semantisk 
interoperabilitet

• samverka med eHälsosektorn och utnyttja det arbete och 
de erfarenheter som gjorts inom eHälsa i syfte att 
säkerställa att hela den offentliga sektorn omfattas

Strategin ska beskriva hur ramverket ska införas i 
offentlig sektor.

Utgångspunkten är att samverkan ska ske mellan 
oberoende enheter och att myndigheterna i hög grad själva 
ska kunna bestämma sina egna processer och arkitekturer. 
Huvudinriktningen för arbetet ska utgå ifrån att definiera 
ramarna för den tekniska och semantiska 
interoperabiliteten och bistå i andra initiativ kring den 
rättsliga och organisatoriska interoperabiliteten.

Syftet med uppdraget är även att säkerställa att Sveriges 
ramverk för interoperabilitet är i linje med pågående 
arbete i EU.

I delegationens arbete med att ta fram ett ramverk för 
interoperabilitet tar man fram följande:
1.Vokabulärkatalog.
2.Bedömningsprocess för standarder. 
3.Katalog för standarder och specifikationer. 
4.Plattform för säker meddelandehantering. 
5.Nationell tjänstekatalog

Läs mer på E-delegations hemsida. Där hittar du också 
mer information om Vägledningen för automatiserad 
samverkan (publiceras efter påsk). 

Nationellt interoperabilitetsramverk (NIF)
Ett projekt inom E-delegationen
Redigerad av Lina Marklund, projektsamordnare eARD (källa: edelegationen.se)

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Digital-samverkan/
http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Digital-samverkan/

