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Minnesanteckningar FGS Förvaltningsråd 2020-11-30 
 
Datum: 2020-11-30 
Tid: 09.30-12.00 
Plats: Digitalt via Skype  
Närvarande:  
Karin Åström Iko  Riksarkivet (riksarkivarie, rådets ordförande) 
Peter Sivervall  Riksarkivet (Avdelningschef för AFI) 
Jan Aspenfjäll           Riksarkivet (FGS-funktionen) 
Niklas Aspenfjäll           Riksarkivet (FGS-funktionen) 
Tomas Wallin           Riksarkivet (FGS-funktionen) 
Peter Wattman  Region Stockholm 
Annika Brännström  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) 
Ulrika Gustafsson Västerås Stad, Stadsarkivet 
Cecilia Magnusson-  Stockholms Universitet  
Sjöberg  
 

 
1 Inledning  
 
Karin Åström Iko inledde mötet med att hälsa mötesdeltagarna 
välkomna. 
 
För dagen deltog för första gången Peter Wattman som ersatt Mikael 
Baugus som Region Stockholms representant i förvaltningsrådet. 

 
Därefter föredrog Peter Sivervall och Tomas Wallin anteckningarna 
från det föregående mötet i förvaltningsrådet den 29 oktober 2019. 
 

 
2 Pågående arbete vid FGS-funktionen 
 
Tomas Wallin informerade om att FGS-funktionen under året bestått 
av 2,5 årsarbetskrafter varav 1 årsarbetskraft arbetat till 100 % med 
regeringsuppdraget om en förvaltningsgemensam digital infrastruktur 
för informationsutbyte. Under året har FGS-funktionen förutom det 
löpande arbetet med exempelvis besvarandet av förfrågningar gjort 
en utredning av skillnaderna mellan EU:s byggnadsblock för e-
arkiverings specifikationer för paketstruktur (CSIP, SIP, AIP och 
DIP) och FGS Paketstruktur. Man har även i stort beslutat hur FGS 
Paketstruktur ska anpassas till EU:s specifikationer och påbörjat 
arbetet med detta. I övrigt har man även gjort en uppdatering av FGS 
Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) samt lagt relativt mycket tid 
på att stödja framtagningsprojektet för FGS Databas. 
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När det gäller FGS Databas, Alternativ 1 (ADDML) så håller 
arbetsgruppen fortfarande på med att färdigställa dokumenten i 
specifikationen (specifikation, tillägg, scheman). Målsättningen är att 
man ska vara klar med detta arbete till årsskiftet 2020-21. 
 
FGS Databas, Alternativ 2 (SIARD) har varit ute på remiss till och 
med den 30 september 2020. En remissammanställning pågår och det 
kommer nu att utföras tester av specifikationen fram till och med 
slutet av januari 2021. 
 
Målsättningen är att båda projekten inklusive en gemensam 
slutrapport ska vara klara senast den 31 mars 2021.   
 

  
3 Regeringsuppdrag, Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för 
informationsutbyte 
 
Jan Aspenfjäll informerade om arbetet i regeringsuppdraget om en 
förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte 
(dnr I2019/03306/DF). Uppdraget hänger i mångt och mycket 
samman med regeringsuppdraget om att etablera ett nationellt 
ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (dnr 
I2019/03307/DF). 
 
Deltagande aktörer i uppdraget är Bolagsverket, Myndigheten för 
digital förvaltning (DIGG), Lantmäteriet, Skatteverket, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB), eHälsomyndigheten, 
Försäkringskassan, Domstolsverket och Riksarkivet. 
Samverkanspartners till projektet är Datainspektionen, 
Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS) Statistiska 
centralbyrån, Säkerhetspolisen samt Sveriges kommuner och 
regioner.    
 
Syftet med uppdraget är att skapa ett säkrare och mer effektivt 
informationsutbyte genom etablering av en varaktig och säker 
struktur för förvaltningsgemensam digital infrastruktur för 
informationsutbyte. I uppdraget arbetar man med att etablera 
strukturer och ramverk och ta fram en långsiktig plan för detta samt 
ta fram ett antal byggblock och domäner. Riksarkivet är involverade 
och kommer att ha ansvar för 
informationshantering/metadatahantering och informationssäkerhet 
och arkiv samt kompetensområdet arkiv. Byggblocken ska byggas 
upp under 2021. Arbetet med de förvaltningsgemensamma 
specifikationerna kommer delvis att fortsätta inom byggnadsblocket 
för metadatahantering där FGS-konceptet kommer att utvecklas och 
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förvaltas medans själva utvecklingen av specifikationerna kommer att 
ske ute i den offentliga förvaltningen. 
 
 
4 Riksarkivets framtida arbete med byggnadsblock för metadata och 
FGS:er  
 
Peter Sivervall berättade att Riksarkivet fortsättningsvis kommer att 
arbeta vidare med uppdragen när de går in i förvaltningsfasen 2021. 
Byggblocket för metadatahantering kommer att styras från 
Riksarkivet tillsammans med kompetensområdet arkiv men att den 
övergripande styrningen kommer att ske ifrån Myndigheten för 
digital förvaltning. I arbetet med FGS:er kommer det att ske en viss 
om och nedprioritering i det operativa arbetet och resurserna från 
FGS-funktionen kommer att bli involverade i arbetet med 
uppbyggnaden av byggblocket. Förvaltingsrådet för FGS kommer 
inte att läggas ner men sättas på paus under en tid framöver. 
Riksarkivet kommer att gå ut med mer information inom kort. 
  
 
7 Nästa möte i Förvaltningsrådet för FGS 
 
Nästa fysiska möte i förvaltningsrådet är uppskjutet på obestämd 
framtid. Information om byggnadsblocket för metadatahantering och 
det fortsatta arbetet med FGS:er kommer att förmedlas via 
nyhetsbrevet för FGS och på Riksarkivets hemsida. 
 
 

 
Tomas Wallin 
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