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1 Inledning

Mötet leddes av Peter Sivervall eftersom förvaltningsrådets
ordförande riksarkivarien Karin Åström Iko under den första halvan
av mötet var upptagen på annat håll.
Peter inledde mötet med att hälsa samtliga mötesdeltagare välkomna.
Två av mötesdeltagarna deltog i förvaltningsrådet för första gången.
Detta var dels Peter Krantz som har ersatt Anna Gillquist som
Sveriges kommuner och landstings (SKL) representant i
förvaltningsrådet, dels Rickard Broddwall som egentligen blev
Stockholms läns landstings (SLL) representant i förvaltningsrådet
under 2017 men som inte har haft möjlighet att delta i något av rådets
tidigare möten.
2 Återrapportering och information

Tomas Wallin föredrog mötesanteckningarna från det föregående
mötet i förvaltningsrådet den 16 november 2017.
2.1 FGS Personakter och Patientjournaler

Jan Aspenfjäll informerade om läget för FGS Personakter och
Patientjournaler. Diskussioner har nu förts med SKL och de vill att
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man hittar en annan färdledare för projektet då den tilltänkta
färdledaren Sydarkivera inte har möjlighet att driva projektet.
SKL undrar även om inte SLL och R7 möjligen skulle kunna ta på
sig att bli färdledare och driva projektet.
Rickard Broddvall framhöll att detta kommer att undersökas och att
man givetvis är en av intressenterna i frågan men att ansvaret för att
driva projektet möjligen borde lyftas upp på en mer nationell nivå.
Förvaltningsrådet instämde i detta och kom fram till att det ska
genomföras undersökningar efter en ny färdledare som kan driva
projektet och vara uppsamlande för flertalet intressenter. Man var i
rådet också eniga om att E-hälsomyndigheten ska kontaktas i frågan.
2.2 FGS Geodata

Tomas Wallin informerade om att Sveriges geologiska
undersökningar (SGU) inkommit med en intresseanmälan om att vara
färdledare i ett projekt för att ta fram en FGS för Geodata. I
projektgruppen kommer även Lantmäteriet och Sjöfartsverket att
ingå.
Myndigheten har inkommit med en projektplan som hade
distribuerats ut till Förvaltningsrådets medlemmar inför mötet.
Bakgrunden till projektet är det uppdrag som Lantmäteriet fick i sitt
regleringsbrev för 2016 om att ta fram en nationell Geodatastrategi. I
denna strategi som publicerades den 1 juni 2016 fram går det bland
annat att det ska tas fram en förvaltningsgemensam specifikation för
Geodata.
Arbetet med FGS Geodata kommer att bedrivas koordinerat med
andra aktiviteter inom den nationella Geodatastrategin.
Eftersom man har säkrat resurser både gällande ekonomi och
kompetenser för att kunna genomföra projektet så föreslog FGSfunktionen att det skulle ges klartecken för projektet att starta upp
arbetet. Förvaltningsrådet hade inga invändningar mot detta.
I slutet av mötet fattade Karin Åström Iko beslut om att ge projektet
klartecken att starta upp arbetet och hon undertecknade också ett
projektdirektiv.
Peter Krantz påpekade angående framtagandet av FGS Geodata att
det i EU inom ramen för ISA under flera år har bedrivits ett arbete
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där man har tagit fram kärnvokabulärer för bland annat corelocations
som har att göra med generisk platsinformation. Arbetet är även
linjerat med inspire direktivet. Detta är något som färdledaren för
projektet med att ta fram FGS Geodata bör ha i åtanke och förhålla
sig till under arbetet.
2.3 FGS för forskningsinformation

Jan Aspenfjäll informerade om att Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU) har inkommit med en intresseanmälan om att ta fram en FGS
för forskningsinformation.
Tanken är att projektet ska bedrivas i samarbete mellan SLU,
Kungliga tekniska högskolan (KTH), Uppsala Universitet (UU),
Stockholms universitet (SU) och Karolinska institutet (KI).
Ett uppstartsmöte för projektet kommer att hållas den 23 maj. FGSfunktionen är inbjudna och kommer att delta i mötet.
Efter mötet är det tänkt att man ska påbörja arbetet med en
projektplan som man kommer att inkomma med till Riksarkivet när
den är klar tillsammans med en ansökan om att få påbörja arbetet.
Förvaltningsrådet var överens om att informationstypen
forskningsinformation måste definieras tydligare.
Peter Krantz påtalade att det för närvarande pågår projekt med
anknytning till området. Bland annat så har Vetenskapsrådet arbetat
med ett regeringsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata och
Kungliga biblioteket (KB) hanterar redan i dag metadatastandarder
för forskningspublikationer (slutresultaten) inom ramen för SwePubarbetet. Dessutom pågår det internationellt en hel del arbete rörande
forskningsmetadata . Arbetet med en FGS kommer med andra ord
kräva att man tar hänsyn till dessa pågående arbeten och arbetar en
hel del med omvärldsbevakning innan man sätter igång projektet.
Dessutom måste man specificera tydligare vad det är för specifikation
det egentligen är man vill ta fram.
Förvaltningsrådet var överens om att projektet möjligen kommer att
behöva smalnas av och att forskningsinformation antagligen kommer
att behöva delas in i flera specifikationer (FGS:er).
2.4 Uppdraget kring FGS i Riksarkivets regleringsbrev för 2018
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Peter Sivervall informerade om Riksarkivets regleringsbrev för 2018
och det uppdrag man där har fått kring arbetet med de
förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS).
Riksarkivet har genom regleringsbrevet fått i uppdrag att utveckla
förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för den digitala
förvaltningens behov, i första hand för statliga myndigheter. Arbetet
ska ske i samråd med Statens servicecenter i syfte att förbättra
förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta sig till en
förvaltningsgemensam e-arkivtjänst.
I detta arbete är följande FGS:er prioriterade: FGS Arkivredovisning,
FGS Personal, FGS Ärendehantering och FGS Databas. Tanken är att
dessa FGS:er ska vara färdigställda under 2018. FGS Databas tas
dock inte fram av FGS-funktionen utan arbetet leds av Avdelningen
för bevarande och digital infrastruktur (BDI) vid Riksarkivet.
Samtidigt har Riksarkivet i regleringsbrevet även fått i uppdrag att se
över och utveckla formerna för utvecklingen och förvaltningen av de
förvaltningsgemensamma specifikationerna i syfte att effektivisera
och förenkla arbetet. Översynen ska delredovisas senast den 30 juni
2018 och uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2019.
I denna del av uppdraget har Riksarkivet anlitat en konsult (Agio) för
att få hjälp med översynen.
2.5 Agio:s konsultuppdrag kring Riksarkivets arbete med FGS

Christina Persson från Agio presenterade resultaten av två olika
översyner kring Riksarkivets arbete med FGS:er som Agio har
genomfört.
Det första uppdraget genomfördes under tidsperioden oktober till
december 2017 och innefattade en översyn av om den övergripande
dokumentstrukturen för de FGS-dokument som har tagits fram är
ändamålsenlig. Den innefattade även att undersöka om dokumenten i
sig till innehåll och struktur är ändamålsenliga. Samtidigt skulle man
med samma utgångspunkt även göra en översyn av hur informationen
om FGS:er presenteras på riksarkivet.se.
Det andra uppdraget har genomförts under tidsperioden februari till
april 2018 och innefattade att ta fram ett underlag för
delredovisningen till Riksarkivets uppdrag med att se över och
utveckla formerna för utvecklingen och förvaltningen av de
förvaltningsgemensamma specifikationerna så att arbetet kan
effektiviseras och förenklas.
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Christina berättade att Agio i båda uppdragen har arbetat väldigt
mycket med intervjuer och workshops i kombination med
genomgång och analyser av befintligt framtaget material om FGS:er.
Kortfattat blev resultatet av den första undersökningen att den mesta
informationen rörande FGS:er redan finns i det befintliga materialet
men att både befintliga webbsidor och dokument skulle kunna
omstruktureras och förtydligas något för att nå olika målgrupper som
har behov av olika information.
Resultatet av det andra uppdraget är i stort att det redan i dag finns en
bra grund för arbetet med FGS:er. Riksarkivet har relevant
kompetens och det har tagits fram både fungerande arbetsmetoder
och vägledningar för arbetet med att ta fram FGS:er. Dessutom finns
det i den offentliga förvaltningen även ett väldigt stort intresse för
frågan. Det som Agio föreslår innefattar därför mest finjusteringar av
de befintliga arbetsformerna.
Däremot så har man identifierat en del problem med resursbrist både
vid Riksarkivet och i framtagningsprojekten ute i den offentliga
förvaltningen som begränsar möjligheterna för att takten på
framtagningsarbetet ska kunna öka.
2.6 NOWA Kommunikations konsultuppdrag rörande
informationsfilmer om FGS

Tomas Wallin informerade om ett konsultuppdrag som utförts av
NOWA Kommunikation med anledning av förslagen på att ta fram
informationsfilmer om FGS:er som lyftes på mötet i förvaltningsrådet
den 16 november 2017.
Uppdraget innefattade att utifrån befintligt material om FGS:er
undersöka om informationsfilmer eller andra verktyg som
exempelvis e-learning produkter är mest ändamålsenliga för att
kommunicera informationen om FGS:er till de olika målgrupperna
för specifikationerna. Det innefattade även att undersöka hur
befintligt material om FGS:er på lämpligast sätt skulle kunna
avgränsas och användas för att nå de olika målgrupperna.
NOWA har avslutat uppdraget och levererat en rapport i vilken man
har föreslagit att Riksarkivet ska ta fram ett antal kortare
informationsfilmer riktade till två olika grovt indelade målgrupper
som skulle kunna sägas vara beslutsfattare och utförare. Filmerna
föreslås publiceras på riksarkivet.se för att sedan även spridas i
sociala medier.
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NOWA har även gjort ett urval av information och bilder ur det
befintliga materialet om FGS:er som man tror skulle vara lämpligt att
använda i informationsfilmerna. Samtidigt har de även föreslagit att
riksarkivet.se förstärks grafiskt och att ett antal befintliga
powerpointpresentationer görs om till Whitepapers.
FGS-funktionen kommer att gå vidare med NOWAS förslag under
2018.
2.7 Familjen FGS Arkivredovisning

Tomas Wallin återrapporterade kring Familjen FGS
Arkivredovisning.
Introduktion till Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
FGS Arkivredovisning och FGS Arkivredovisning (Allmänna
Arkivschemat) fastställdes och beslutades av riksarkiverien den 25
oktober 2017. Samtidigt publicerades en testversion av FGS
Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) som var öppen för alla att
testa och där sista svarsdag var den 15 januari 2018.
Inga svar inkom på testversionen och FGS Arkivredovisning
(Verksamhetsbaserad) fastställdes och beslutades av riksarkivarien
den 13 februari 2018.
4 FGS, Common specifications och e-arkivering som ett
byggnadsblock inom CEF.

Karin Bredenberg informerade om det arbete som pågår inom CEF
(Connecting Europé Facility) med att starta upp ett byggnadsblock
för e-arkivering. De byggnadsblock som redan finns inom CEF i dag
är eID, eSignature, eDelivery, eInvoicing och eTranslation. Mer
information om CEF finns att läsa på:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
Att e-arkivering blivit ett byggnadsblock inom CEF framgår bland
annat här:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_2018_wpadopted.pdf (se sid 83.)
”Callet” för ansökan om ett ettårigt projekt för att starta upp
byggnadsblocket för e-arkivering släpptes den 2 mars 2018 och
ansökningarna ska vara inne den 3 maj 2018. Detta byggnadsblocks
uppstartsprojekt hanteras av EU-kommissionen.
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Grunden för byggnadsblocket för e-arkivering kommer att vara de
utkast till specifikationer som togs fram inom projektet EARK men
byggnadsblocket kommer även att innehålla verktyg (sample
software) samt utbildning. Specifikationerna togs vid EARKprojektets slut över av DILCIS Board och man kan se denna styrelse
som ägare av specifikationerna. Karin Bredenberg är ordförande i
denna styrelse och är därmed delaktig i arbetet med projektansökan.
Medlemmar från styrelsen ingår i konsortiet som arbetar med
ansökan och kommer även att vara delaktiga i projektet.
Just nu pågår arbetet med en ansökan om den 1-åriga ”Granten” för
att ta projektresultaten till verksamhet och sätta upp
byggnadsblocket. Detta gör ett konsortium bestående av det danska
Riksarkivet (koordinator), det svenska Riksarkivet, Austrian Institut
of Technology (AIT) från Österrike, Ministry of Finances and Civil
Service (MHAFP) från Spanien, KEEPS Solution från Portugal samt
DLM Forum. European Archivists Group (EAG) kommer att finnas
med som expertgrupp och stödja konsortiet. I projektet kommer även
det slovenska Riksarkivet och Instituto Superior Técnico (IST) från
Portugal att vara delaktiga i marknadsföringsdelarna av
byggnadsblocket.
FGS:erna kommer att påverkas på så sätt att det i vissa fall kommer
att finnas en EU-anpassning av befintliga internationella standarder
som man kommer att behöva ta hänsyn till när man tar fram svenska
anpassningar i form av FGS:er. Samtidigt kan vi se att Common
Specifications (CS) kommer att bli mer spridda och avsedda för hela
EU. De programvaror som utvecklats inom EARK kommer att
uppdateras och bli ”sample software för byggnadsblocket för earkivering och finnas tillgängliga kostnadsfritt. Fler programvaror
kommer att implementera specifikationerna och fler kommer att få
möjlighet att använda gemensamma specifikationer. Dessutom
kommer det att finnas utbildningar inom området som alla kan ta del
av.
5 Pågående FGS-Projekt och FGS-funktionens arbete

5.1 Familjen FGS Ekonomi

Jan Aspenfjäll informerade om att Ekonomistyrningsverket (ESV) nu
har tagit fram en specifikation för årsredovisningsinformation som
bygger på XBRL. Specifikationen är för närvarande ute på remiss
hos ett antal leverantörer och den testkörs även på eDeliveryplattformen vilket förefaller fungera väl.
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Sedan tidigare har man sagt att specifikationen kommer att göras om
till en FGS först i ett senare skede.
5.2 FGS Databas

Jan Aspenfjäll informerade om att projektet för att ta fram FGS
Databas nu flyter på efter ett mindre stopp i början av året. Det har
kommit en ny tidplan och projektet kommer att bli något försenat.
Det kommer att bli två olika specifikationer en baserad på ADDML
och en baserad på SIARD. Projektet avser att bli klar med ADDML
specifikationen i oktober 2018 och med SIARD-specifikationen i
december 2018.
5.3 FGS Livsmedelskontroll

Jan Aspenfjäll informerade om läget för FGS Livsmedelskontroll.
För närvarande så sker ett överlämnande av ansvaret för projektet
inom SAMBRUK och man kommer att återkomma till Riksarkivet
om vem som kommer att ansvara för att driva projektet i framtiden.
5.4 FGS Utbildningsinformation

Tomas Wallin informerade om Fyrbodals kommunförbunds initiativ
med att ta fram tre specifikationer inom Familjen FGS
Utbildningsinformation. Det vill säga FGS för betygsinformation,
FGS för elevrelaterad information och FGS för plats- och
tidsrelaterad information.
I nuläget har man inom ramen för sitt e-arkivprojekt tagit fram tre
XSD:er för paketering och överföring av dokument/filer som tas ut ur
skolsystem som används inom grund och gymnasieskolan för
leveranser till e-arkiv.
Man kommer att behöva ta ett ganska stort omtag i projektet för att
specifikationerna ska kunna ligga till grund för FGS:er på området.
Bland annat behöver informationstyperna modelleras ytterligare och
andra standarder/utbytesformat användas för informationen.
5.5 ”Får jag lov”-projektet

Jan Aspenfjäll informerade om ”Får jag lov”-projektets arbete med
att bygga en specifikation för bygglovsinformation (som kommer att
bli ett tillägg till FGS Ärendehantering).
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Projektet har blivit något försenat när det gäller
informationsinsamlingen och analysen kring vilken information som
ska hanteras.
FGS-funktionen höll under hösten 2017 en utbildningsdag för
projektets medlemmar.
5.6 FGS Personal

Jan Aspenfjäll informerade om FGS-funktionens pågående arbetet
med FGS Personal.
Det har färdigställts en remissversion av FGS Personal som nu ligger
ute på remiss med den 13 maj som sista svarsdag.
5.7 Heldag om FGS

Jan Aspenfjäll informerade om den heldag om FGS som FGSfunktionen anordnar den 26 april.
Tanken är att FGS-funktionen ska försöka skära ner på antalet
externa konferenser som man deltar som talare på och i stället samla
ihop användare och intressenter för information och diskussioner om
FGS under heldagar som endast behandlar FGS:er.
Heldagen har varit öppen för såväl olika yrkesgrupper inom den
offentliga förvaltningen som privata aktörer som exempelvis
leverantörer av olika system.
Intresset för att delta vid heldagen har varit mycket stort. De 40
tillgängliga platserna fylldes på bara några dagar och ytterligare
uppemot 100 personer står på reservlistan.
6 Nästa fysiska möte i förvaltningsrådet

Nästa fysiska möte i förvaltningsrådet kommer att äga rum någon
gång under vecka 43 eller vecka 46. Planen är för- eller eftermiddag
någon av dagarna mellan den 22-25/10 eller någon av dagarna mellan
den 13-15/11 2018. Fastställandet av exakt datum och tid kommer att
göras genom att en Doodle-förfrågan sänds ut till medlemmarna i
Förvaltningsrådet.

Tomas Wallin
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