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Minnesanteckningar FGS Förvaltningsråd 2017-04-26
Datum: 2017-04-26
Plats: Riksarkivet, Styrelserummet
Närvarande:
Peter Sivervall
Riksarkivet (Avdelningschef för OFI)
Karin Bredenberg
Riksarkivet (Funktionsansvarig FGS-funktionen)
Jan Aspenfjäll
Riksarkivet (FGS-funktionen)
Tomas Wallin
Riksarkivet (FGS-funktionen)
Anna Gillquist
Sveriges kommuner och landsting (Avdelningen för digitalisering)
Annika Bränström
(Via konferenstelefon)
Liselotte Kjellander
Stockholms läns landsting
Cecilia Magnusson-Sjöberg Stockholms Universitet (Professor i rättsinformatik och
ämnesansvarig).
1 Inledning och presentationer av mötesdeltagarna

För dagen var Peter Sivervall tillförordnad ordförande för
förvaltningsrådet då ordinarie ordförande riksarkivarien Karin
Åström Iko inte hade möjlighet att delta. Övriga mötesdeltagare som
inte kunde närvara på mötet var Ulrika Gustafsson från Västerås stad
samt den nyblivne medlemmen i förvaltningsrådet Rickard Broddvall
från Stockholms läns landsting. Som ersättare för Rickard deltog i
stället Liselotte Kjellander även hon från Stockholms läns landsting.
Tomas Wallin föredrog anteckningarna från det föregående mötet.
2 Återrapportering och information om arbetet med FGS:er

Karin Bredenberg informerade kort om den delredovisning om hur
FGS:er har utvecklats, hur de används och vilken deras framtida roll
är i den digitala förvaltningen som ska lämnas in till
Finansdepartementet och Kulturdepartementet senast den 15 maj
2017. Ett utkast av delredovisningen har överlämnats till
riksarkivarien för kommentarer och synpunkter.
En slutredovisning ska lämnas den 1 mars 2019.
Peter Sivervall lade till att delredovisningen har tagits fram med visst
stöd från en extern konsult som undersökt vissa frågor kring arbetet
med FGS:er. Bland annat ansvaret kring FGS:er, FGS-funktionens
och förvaltningsrådets roll på kort och lång sikt och finansieringen av
utvecklingen av FGS:er.
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Karin Bredenberg informerade därefter om att en text om
Förvaltningsrådets mission nu har publicerats på:
https://riksarkivet.se/fgs-forvaltningsrad Det har även tagits fram en
text som handlar om arbetet med FGS:er i relation till eSam. Denna
har dock ännu inte publicerats.
Därefter informerade hon även om att FGS-funktionen har lämnat in
förslag på reklamfilmer om FGS:er till riksarkivarien från vilken man
väntar på återkoppling. FGS-funktionen framhåller att om man ska ta
fram reklamfilmer så behöver man få professionellt stöd och hjälp
med detta.
När det gäller FGS Ekonomi så berättades det att detta antagligen
kommer att bli en familj av FGS:er. Ekonomistyrningsverket och
Bolagsverket jobbar vidare med sina respektive projekt som berör
FGS Ekonomi.
Angående FGS Geodata så har SIS initierat ett projekt angående
arkivering av Geodata i vilket även Lantmäteriet ingår. FGSfunktionen kommer att bevaka projektet.
När det gäller FGS internationellt så har FGS-funktionen täta
kontakter med det norska arkivverket där man startat ett projekt för
att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer. Den norska
paketstrukturen motsvarar i stort den svenska FGS Paketstruktur.
E-ARK-projektet (European Archival Records and Knowledge
Preservation) tog slut den 31 januari 2017. Det projektresultat
(specifikationer) som kom från projektet har övertagits av DAS
Board (DLM Archival Standards Board) som är en organisation
bestående av europeiska nationalarkiv men även av leverantörer.
Inom DAS Board ska man vidareutveckla projektresultatet från EARK. Den ärendehanteringsspecifikation som togs fram av E-ARK
kommer att göras om i DAS Board och den nya specifikation som tas
fram kommer att bli en europastandard och även ligga till grund för
FGS Ärendehantering.
E-arkivering har föreslagits som ett byggnadsblock inom EU och
DLM-forum, DAS Board och deltagare från E-ARK-projektet för nu
diskussioner med EU-kommissionen om hur man skulle kunna ta
resultaten från grupperna vidare och skapa ett EU-program.
Cecilia Magnusson Sjöberg tog med anledning av FGS
Ärendehantering upp det nya förlaget till förvaltningslag och behovet
av att detta kontrolleras mot FGS Ärendehantering.
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3 FGS Personakter och patientjournaler

Jan Aspenfjäll informerade om den utredning som bedrivs av två
masterstudenter vid Luleå tekniska universitet. Utredningen
inbegriper hur personakter och patientjournaler skiljer sig från
varandra. Ett stort antal intervjuer har gjorts från vilka de håller på att
sammanställa resultatet. De har även undersökt olika standarder inom
området, kodverk och rekommendationer. Arbetet löper enligt plan
och ska vara klart i slutet av maj eller början av juni.
Karin Bredenberg tillade när det gäller FGS Personakter och
patientjournaler att en lägesrapport är att det för tillfället är olika
oberoende personer som undersöker hur många FGS:er det kommer
att röra sig om innan projekt för framtagande kan startas upp.
4 Inlämnade förslag till FGS:er

FGS Databas
Jan Aspenfjäll föredrog ett förslag till FGS Databas som inkommit
från Divisionen för verksamhetsstöd på Riksarkivet. Förutom
Riksarkivet så är övriga förslag på medverkande i
framtagningsprojektet, Statens servicecenter, Statistiska centralbyrån,
Statens lantbruksuniversitet, Regionarkivet Göteborg och
Sydarkivera.
Förslaget på tidplanen för projektet är att det startas den 1 maj och
avslutas i november 2017. Man har tänkt sig att ta fram en FGS
Databas som är byggd på både ADDML-specifikationen och SIARDspecifikationen.
FGS funktionens förslag är att det ges klartecken för att projektet
startas upp.
Förvaltningsrådet i övrigt höll i stort med om detta men ansåg att
projektplanen bör färdigställas helt men även utvecklas och
kompletteras något i redan befintliga delar.
Texten i avsnitt 1.1 Bakgrund till projektet och 1.6 Intressentanalys
bör utvecklas och kompletteras med uppgifter om effektmål, behov
och nytta av FGS:en i informationens hela livscykel och för hela den
offentliga förvaltningen och inte som nu enbart för leveranser till
mellanarkiv eller till Riksarkivet.
När detta har kompletterats bör riksarkivarien kunna ge klartecken till
att projektet startas upp.
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FGS för Livsmedelskontroll och leverantörskontra
Karin Bredenberg föredrog ett förslag från Sambruk om att
konvertera två nationella definitioner (livsmedelskontroller och
leverantörskontra) för publicering av öppna data till FGS:er.
När det gäller en FGS för livsmedelskontroller så behöver
specifikationen flyttas in i en FGS mall och de scheman som tagits
fram behöver anpassas något och översättas.
Sambruk kommer så snart man fått klartecken att starta upp arbetet
att söka medel för projektet hos olika aktörer.
FGS-funktionens förslag är att det ges klartecken för att
konverteringsprojektet startas upp trots att finansieringen ännu inte är
helt klar. Man ser även positivt på att projektet kan bli en första pilot
på hur man konverterar en befintlig specifikation till en FGS.
Förvaltningsrådet höll med om att riksarkivarien bör kunna ge
klartecken till att projektet startas.
När det gäller förslaget på att konvertera specifikationen för
leverantörskontra till en FGS så är detta problematiskt då en svensk
obsolet standard har använts för specifikationen. Dessutom krävs
även en samordning med ESV och familjen FGS Ekonomi. FGSfunktionens förslag är därför att inget klartecken ännu kan ges för
detta projekt.
Förvaltningsrådet instämde i detta.
5 FGS Arkivredovisning

Tomas Wallin informerade om FGS Arkivredovisning som gick ut på
öppen remiss den 13 april 2017.
Den upprättade remissversionen har föregåtts dels av en inventering
av arkivredovisningar hos 15 statliga myndigheter (däribland de 7
pilotmyndigheterna i Statens servicecenters e-arkivprojekt), dels en
inventering av Riksarkivets gällande föreskrifter om
arkivredovisningar utöver RA-FS 2008:4 samt de författningar och
råd som reglerar arkivredovisning hos kommuner och landsting.
Mot bakgrund av inventeringens resultat så har FGS
Arkivredovisning delats upp i två olika specifikationer. En FGS för
arkivredovisningar enligt det allmänna arkivschemat och en FGS för
den verksamhetsbaserade arkivredovisningen.
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Specifikationen för det allmänna arkivschemat är egentligen en redan
befintlig specifikation framtagen av Riksarkivet som har
omstrukturerats och förtydligats. Denna specifikation kan inte
förbises då den redan i dag används i stor utsträckning och har
implementerats i flera arkivredovisningssystem. Bland annat används
den för leveranser av arkivinformation till Riksarkivet.
För FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) har EAD 2002
och EAC Beta använts och för FGS Arkivredovisning
(Verksamhetsbaserad) har EAD3 och EAC-CPF använts.
FGS:erna kan användas var och en för sig eller i kombination med
varandra så att arkivredovisningsinformation enligt alla använda
redovisningsprinciper kan överföras mellan olika verksamhetssystem
eller mellan ett verksamhetssystem och ett e-arkiv.
6 FGS-funktionens arbete med FGS Ärendehantering och FGS Personal

Karin Bredenberg och Jan Aspenfjäll informerade om FGSfunktionens fortsatta arbete med FGS Ärendehantering och FGS
Personal.
FGS Ärendehantering kommer att bygga på den specifikation som
parallellt tas fram i DAS Board. FGS:en kommer att kunna gå ut på
remiss som tidigast under det tredje kvartalet 2017.
Arbetet med FGS Personal har återupptagits och kommer att ske
parallellt med FGS Ärendehantering. Tidplanen för denna FGS går i
dagsläget inte att fastställa
7 FGS-funktionens medverkan på konferenser under 2017













DLM Forum, 11-12/5, Malta
AVEC, 16-18/5, Visby
Offentliga Rummet, 30/5-1/6, Sundsvall
SAA, 23-29/7, Portland
DLM Forum, 13-15/9, Brighton
iPres, 25-30/9 Kyoto
Riksarkivets arkivkonferens, 10/10, Stockholm
E-förvaltninsdagarna, 11-12/10, Stockholm
FAI, 24/10, Stockholm
Nordig, 25-26/10, Stockholm
Arkivforum, 8-9/11, Stockholm

8 Nästa fysiska möte i förvaltningsrådet
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Nästa fysiska möte i förvaltningsrådet kommer att äga rum någon
gång under vecka 42 eller vecka 46. Fastställandet av exakt datum
och tid kommer att göras genom att en Doodle-förfrågan sänds ut till
rådets medlemmar.

Tomas Wallin
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