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1 Inledning

Karin Åström Iko inledde mötet med att hälsa samtliga
mötesdeltagare välkomna.
Därefter föredrog Tomas Wallin anteckningarna från det föregående
mötet i förvaltningsrådet den 24 april 2018.
2 Uppdraget kring arbetet med FGS:er i Riksarkivets regleringsbrev

Peter Sivervall redogjorde för det uppdrag kring arbetet med FGS:er
som Riksarkivet fått i regleringsbreven för 2017 och 2018.
Här framgår det dels att Riksarkivet under 2017-2018 ska arbeta med
utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer för den
digitala förvaltningens behov, i första hand för statliga myndigheter.
Det framgår även att arbetet ska ske i samråd med Statens
servicecenter i syfte att förbättra förutsättningarna för statliga
myndigheter att ansluta sig till en förvaltningsgemensam earkivtjänst.
De FGS:er som Riksarkivet har tagit fram och kommer att ta fram
inom ramen för detta arbete är FGS Arkivredovisning (Allmänna
arkivschemat), FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad), FGS
Personal, FGS Ärendehantering och FGS Databas. De tre
förstnämnda specifikationerna tas fram av FGS-funktionen vid
Riksarkivet medan den sistnämnda tas fram i ett projekt där
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Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur (BDI) är
färdledare.
I regleringsbrevet för 2018 har Riksarkivet även fått i uppdrag att se
över och utveckla formerna för utveckling och förvaltning av de
förvaltningsgemensamma specifikationerna och det i syfte att
effektivisera och förenkla arbetet.
I arbetet med denna översyn tog Riksarkivet delvis hjälp av en
konsult.
Riksarkivet delredovisade denna översyn i en rapport som lämnades
in till Finansdepartementet den 29 juni 2018. Rapporten finns att läsa
på: https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Delredovisning-FGSRiksarkivet-180629.pdf
Det resultat som Riksarkivet kommit fram till sammanfattas i tre
huvudpunkter i rapporten.
Riksarkivet anser bland annat att det finns behov av att definiera
FGS:er som en komponent i den nationella digitala infrastrukturen
(NDI) samt att kartlägga den statliga förvaltningens gemensamma
behov för prioriteringar.
Man bedömer även att en effektiv hantering av FGS:erna förutsätter
att ett samlat och tydligt utvecklings- och förvaltningsansvar ges till
en enda myndighet. Förslaget är också att denna myndighet blir
Riksarkivet eftersom såväl kompetens som organisation för arbetet
finns där redan i dag.
Riksarkivet anser också att FGS:ernas roll och nytta vid
informationsutbyten behöver kommuniceras ut tydligare samt att
befintliga vägledningar bör ses över.
Det kommer givetvis även i framtiden att behövas ett övergripande
samarbete inom den offentliga förvaltningen kring de
förvaltningsgemensamma specifikationerna. I rapporten föreslår
Riksarkivet dock att denna samverkan i framtiden inte innefattar ett
FGS Förvaltningsråd utan att detta läggs ner. Styrningen av arbetet
föreslås i stället ske en annan samverkansform med bland annat
Riksarkivet Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och eSam.
3 Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Dnr RA 21-2018/172

3(8)
2018-10-23

Peter Sivervall informerade om att Riksarkivet har haft kontakter
med den nystartade Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
I dagsläget så håller myndigheten på att starta upp sin verksamhet
och det är i dagsläget oklart exakt vilken roll myndigheten kommer
att ha i det framtida arbetet med de förvaltningsgemensamma
specifikationerna.
4 Det internationella arbetet inom DILCIS Board och E-ARK4ALL

Karin Bredenberg informerade om det arbete som pågår med
uppstartandet av byggnadsblocket för e-arkivering inom CEF
(Connecting Europe Facility). Mer information om CEF finns att läsa
på https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
Arbetet i byggnadsblocket har nu startat och håller på att sättas upp
av projektet E-ARK4ALL. Arbetet startades upp den första juni 2018
och information om projektet kommer inom kort att publiceras under
eark.online.
Projektet är uppsatt som ett konsortium som för närvarande består av
Danska Riksarkivet, Svenska Riksarkivet, AIT (AUstrian Institut of
Technology), KEEP Solution samt DML Forum.
Under 2018 så kommer man bland annat att arbeta med att
färdigställa specifikationer utifrån de utkast som togs fram i EARKprojektet. Specifikationerna ska i olika form gå ut på en ”open
review” i slutet av november 2018. Man kommer även att se över och
uppdatera de programvaror som togs fram i EARK-projektet så att
dessa stämmer med de uppdaterade specifikationerna. Man kommer
även att sätta upp en helpdesk samt titta på ett utbildningspaket.
Ansvaret för specifikationerna Common specifications (CS) kommer
även i fortsättningen att vara placerat vid DILCIS Board.
Byggnadsblocket är centrerat kring CS och strukturering av
information. I byggnadsblocket kommer det även att finnas en allmän
modell för e-arkivering, best practice guidelines, knowledge center,
helpdesk och utbildningar (till att börja med i programvaror som tas
fram i byggnadsblocket).
5 Pågående projekt och arbetet vid Riksarkivets FGS-funktion
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5.1 FGS Ärendehantering

Tomas Wallin informerade om FGS Ärendehantering som håller på
att tas fram av FGS-funktionen vid Riksarkivet.
Målsättningen är att specifikationen ska vara färdigställd och
beslutad innan utgången av 2018.
FGS Ärendehantering version 1.0 kommer inte att innehålla några
betydande förändringar jämfört med det utkast till FGS för
ärendehanteringsinformation som togs fram av eArd-projektet. Den
kommer däremot att innehålla en del förtydliganden, ändrade begrepp
och kommentarer kring hur specifikationen bör användas.
Eftersom det inte kommer att utföras några större förändringar så
kommer det heller inte att utföras någon ny test- eller remissomgång
då sådana redan gjorts inom ramen för eArd-projektet.
5.2 FGS Personal

Tomas Wallin informerade om FGS Personal som även den håller på
att tas fram av FGS-funktionen vid Riksarkivet. Målet är att även
denna specifikation ska vara färdigställd och beslutad innan utgången
av 2018.
Ett utkast till FGS Personal låg ute på remiss under våren 2018. Det
inkom 7 svar på remissen och efter det har FGS-funktionen
omarbetat utkastet.
Just nu håller XML-scheman på att färdigställas vilket
förhoppningsvis kommer bli klart inom en inte allt för avlägsen
framtid.
Planen är att specifikationen ska läggas ut för testning så snart som
möjligt och testerna kommer vara öppna att göra för alla som är
intresserade. Information om när specifikationen har lagts ut för test
kommer att kommuniceras ut via FGS-funktionens nyhetsbrev.
5.3 Övriga FGS-projekt

Jan Aspenfjäll informerade om familjen FGS Ekonomi där
Ekonomistyrningsverket (ESV) är färdledare. ESV har tagit fram en
specifikation för årsredovisningsinformation som bygger på XBRL.
Denna specifikation har nu testats mot eDelivery vilket har gått bra.
När arbetet med att omarbeta specifikationen till en FGS kommer att
påbörjas är dock oklart i dagsläget då de medarbetare som arbetat
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med specifikationen just har bytt arbetsplats till Myndigheten för
digital förvaltning.
Jan Aspenfjäll informerade sedan om arbetet med FGS Databas där
Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur (BDI) vid
Riksarkivet är färdledare. Det kommer att tas fram två olika
specifikationer, en som kommer att baseras på ADDML och en som
är baserad på SIARD. Arbetet har nu kommit så långt att man i det
närmaste har färdigställt en version av FGS:en som bygger på
ADDML och denna kommer inom kort att läggas ut på remiss.
Därefter informerade Jan även om FGS Livsmedelskontroll där ett
överlämnande av ansvaret för projektet skulle överlämnas inom
SAMBRUK. Riksarkivet har dock ännu inte fått någon information
om hur detta har fortlöpt.
Tomas Wallin informerade därefter om FGS Utbildningsinformation
där Fyrbodals kommunförbund har påbörjat ett projekt. De
medarbetare som ansvarat för projektet har dock slutat arbeta inom
kommunförbundet. De nya kontaktpersoner som FGS-funktionen fått
hänvisningar arbetar man fortfarande med att försöka få tag på.
Därefter informerade Tomas Wallin om FGS Geodata där Sveriges
geologiska undersökningar (SGU) har anmält intresse för att vara
färdledare för ett framtagningsprojekt för denna tillsammans med
Lantmäteriet och Sjöfartsverket.
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 framgår det bland
annat att det ska tas fram en förvaltningsgemensam specifikation för
Geodata.
Ett direktiv för projektet skrevs under av riksarkivarien vid
föregående förvaltningsråd och detta expedierades därefter till SGU
för underskrift. SGU har dock ännu inte återsänt något underskrivet
direktiv då det har uppkommit en intern diskussion i projektet
angående nyttan av att de specifikationer man tar fram ska tas fram
som FGS:er. FGS-funktionen kommer att delta på ett möte med
medlemmar från projektet den 29 oktober för att diskutera detta.
Tomas Wallin informerade även om FGS Forskningsinformation där
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inkommit med en
intresseanmälan om att vara färdledare för ett framtagningsprojekt.
FGS-funktionen deltog på ett möte på SLU den 23 maj. Vid detta
möte framgick det att den FGS man vill ta fram i princip är en svensk
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anpassning av CERIF XML. Detta är utbytesformatet till Standarden
Common European Information Format (CERIF) som är en
rekommendation av EU till medlemsländerna. Detta inte endast för
universitet och högskolor utan även för övriga myndigheter med
forskning i sitt uppdrag.
Efter detta möte informerades förvaltningsrådet om detta via mail.
Rådet hade inget att invända mot att projektet gavs klartecken att
starta upp och man ska nu inkomma till Riksarkivet med en
projektplan. Därefter kan riksarkivarien besluta om ett direktiv för
projektet.
Därefter informerade Jan Aspenfjäll om att arbetet i Får jag lov
projektet med att ta fram en utökning till FGS Ärendehantering
fortgår. FGS-funktionen kommer att vara med på ett arbetsmöte i
projektet den 20 och 21 november.
När det gäller FGS Patientjournaler & Personakter så finns ännu
ingen färdledare för projektet.
5.4 Pågående arbete vid FGS-funktionen

Tomas Wallin informerade om att FGS-funktionen under hösten
2018 har förstärkts med två resurser inom kommunikation. Dessa ska
bland annat arbeta med omstrukturering av informationen om FGS:er
på webbsidor samt i styrande och vägledande dokument. Dessutom
ska de ta fram en kommunikationsplan för arbetet med FGS:er.
Utöver detta har Riksarkivet under hösten 2018 dessutom anlitat en
konsult till FGS-funktionen. Denne kommer att hjälpa till med att ta
fram XML-scheman för de FGS:er som tas fram av FGS-funktionen.
Därefter informerade Jan Aspenfjäll om den heldag om FGS:er som
FGS-funktionen höll den 26 april.
Tanken med heldagen var att skära ner på antalet externa konferenser
och informationstillfällen som FGS-funktionen deltar i för att i stället
samla ihop olika yrkesgrupper av användare och intressenter för
information och diskussioner under en heldag som bara behandlar
olika aspekter av FGS:er.
Intresset för att delta vid heldagen var mycket stort och de 40
platserna fylldes väldigt snabbt och när möjligheten till anmälan
stängde fanns det dessutom 80 personer på reservlistan.
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Av de 40 föranmälda deltagarna dök slutligen 38 upp och deltog
under dagen. Av dessa fyllde 34 i det utvärderingsformulär som
delades ut i slutet på dagen.
Deltagarna bestod till 75 % av arkivarier från den offentliga
förvaltningen och 25 % bestod av andra yrkesgrupper som
exempelvis systemförvaltare, systemutvecklare och
verksamhetsutvecklare. Av dessa arbetade 59 % på statliga
myndigheter, 29 % arbetade i kommunala myndigheter och 12 %
kom från den privata sektorn.
Av de utvärderingar som lämnats in efter heldagen så går det att dra
slutsatsen att en övervägande del av deltagarna var mycket nöjda med
dagen.
Då dagen i det stora hela blev väldigt lyckad så har FGS-funktionen
för avsikt att anordna fler likadana dagar i framtiden. Målsättningen
var att anordna ytterligare en heldag under hösten 2018 men på grund
av det nu rådande arbetstrycket så kommer detta inte att hinnas med.
Planen är i stället att anordna nästa heldag under den första hälften av
2019.
6 Övriga frågor

Karin Åström Iko informerade därefter om den pågående
arkivutredningen och de inspel som Riksarkivet har gjort till denna.
Mer om dessa inspel finns att läsa här: https://riksarkivet.se/nyheteroch-press?item=113929
I inspelet tar Riksarkivet bland annat upp vikten av att ha ett
helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning och att det
övergripande ansvaret för reglering och strukturering av information
inte delas upp på olika aktörer exempelvis beroende på om den är
analog eller digital, om den är offentlig eller privat, om den är öppen
eller skyddad eller om den är historisk eller nyskapad.
Ett helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning är också
en förutsättning för att man inte ska riskera att samhällsviktig
information förloras och att kulturarvet utarmas.
7 Övriga frågor

Nästa fysiska möte i förvaltningsrådet kommer att äga rum någon
gång under slutet av mars eller i april 2019. Fastställandet av exakt
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datum och tid kommer att göras genom att en Doodle-förfrågan sänds
ut till medlemmarna i Förvaltningsrådet.

Tomas Wallin
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