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Minnesanteckningar FGS Förvaltningsråd 2019-03-28 
 
Datum: 2019-03-28 
Tid: 13.00-16.00 
Plats: Riksarkivet, Styrelserummet  
Närvarande:  
Peter Sivervall  Riksarkivet (Avdelningschef för OFI) 
Jan Aspenfjäll           Riksarkivet (FGS-funktionen) 
Niklas Aspenfjäll  Riksarkivet (FGS-funktionen) 
Tomas Wallin           Riksarkivet (FGS-funktionen) 
Peter Krantz  SKL 
Annika Brännström  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) 
Ulrika Gustafsson Västerås Stad 
Cecilia Magnusson-  Stockholms Universitet  
Sjöberg  
 

 
1 Inledning  
 
Mötet leddes av Peter Sivervall eftersom riksarkivarien för dagen var 
upptagen på annat håll. 
 
Peter inledde mötet med att hälsa samtliga mötesdeltagare välkomna. 
Därefter föredrog Tomas Wallin anteckningarna från det föregående 
mötet i förvaltningsrådet den 23 oktober 2018. 
 

 
2 Slutredovisning av Riksarkivets uppdrag om FGS:er 
 
Peter Sivervall redogjorde för Riksarkivets uppdrag om FGS:er som 
man haft i sina regleringsbrev för 2017 och 2018.  
 
Enligt uppdraget skulle Riksarkivet under 2017-2018 arbeta med 
utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer 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. Två delredovisningar av 
uppdraget har lämnats in den 19 maj 2017 respektive den 29 juni 
2018. Därefter har en slutredovisning av uppdraget lämnats in den 27 
februari 2019. 
 
Inom ramen för uppdraget har Riksarkivet tagit fram och fastställt 
FGS:er för 5 olika informationstyper. De FGS:er som finns klara är 
FGS Paketstruktur, FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat), 
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FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad), FGS Ärendehantering 
och FGS Personal. Riksarkivet har dessutom tagit fram ett antal 
vägledningar för arbetet med att ta fram och använda FGS:er inom 
den offentliga förvaltningen samt i stor utsträckning arbetat med 
rådgivning och främjande av förståelsen av FGS-konceptet och 
nyttorna med FGS:er. Man har även deltagit i arbetet med så kallade 
Common Specifications inom EU.  
 
Förutom en redovisning av resultatet har Riksarkivet i sin 
slutredovisning givit en del förslag till det fortsatta arbetet med 
FGS:er. Dessa innefattar bland annat tydligare styrning, tydligt 
förvaltningsansvar, stärkta resurser, ökade främjandeinsatser samt ett 
fortsatt deltagande i EU:s arbete med CS:er. 
 
De båda delredovisningarna samt slutredovisningen av uppdraget går 
att läsa på: https://riksarkivet.se/fgs-omoss  
 

  
3 Heldagen om FGS den 11 april 2019 
 
Tomas Wallin informerade om att det kommer att hållas en ny heldag 
om FGS den 11 april. Under dagen kommer det att delta 40 personer 
från statliga och kommunala myndigheter samt från ett antal 
leverantörer. 
 
Dagens upplägg kommer att vara väldigt likt det som användes under 
heldagen om FGS den 26 april 2018. Dagen kommer att innehålla 6 
föreläsningspass med efterföljande diskussioner samt 2 
gruppövningar. 
 
Dagen kommer att filmas och materialet kommer att användas för att 
producera ett antal informationsfilmer om FGS:er. För inspelning och 
redigering har Svensk Kulturfilm Konferensteknik AB anlitats. 
Framtagandet av filmerna kommer att finansieras av 
byggnadsblocket för e-arkivering inom Connecting Europe Facility 
(CEF).  
 
 
4 FGS Ärendehantering och FGS Personal  
 
Tomas Wallin informerade om att FGS Ärendehantering version 1.0 
har färdigställts och beslutats av riksarkivarien den 18 december 
2018. 
 
Han informerade även om att en första version av FGS Personal har 
färdigställts och beslutats av riksarkivarien den 25 februari 2019.   

https://riksarkivet.se/fgs-omoss
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5 Arkivforum den 21 mars 2019  
 
Jan Aspenfjäll återrapporterade från Arkivforum den 21 mars 2019 
där det framkommit att de frågor som nu kommer in till Riksarkivet 
angående FGS:er är av mer praktisk karaktär kring införandet av 
FGS:er till skillnad från tidigare då frågorna till stor det kretsat kring 
FGS-konceptet i sig. Detta tyder på en ökad förståelse för konceptet 
inom den offentliga förvaltningen vilket är glädjande. Ett flertal 
leverantörer på plats förordade också att organisationer inom den 
offentliga förvaltningen använder sig av FGS:er i stället för att var 
och en använder sig av lösningar man har uppfunnit själv. 
 
 
6 Pågående FGS-projekt utan direktiv från Riksarkivet 
 
Jan Aspenfjäll informerade om Familjen FGS Ekonomi där 
Ekonomistyrningsverket (ESV) varit färdledare. ESV har tagit fram 
en specifikation för årsredovisningsinformation som bygger på 
XBRL. Denna specifikation har testats mot eDelivery vilket har gått 
bra. Arbetet med att ta fram en FGS för årsredovisningsinformation 
har dock avstannat då ett flertal av de inblandade personerna slutat 
vid myndigheten.   
 
Jan informerade därefter om FGS Livsmedelskontroll där Sambruk är 
färdledare och där Riksarkivet fortfarande väntar på att få en ny 
kontaktperson. 
 
Därefter berättade Jan att det fortfarande saknas färdledare för FGS 
Patientjournaler och personakter. 
 
När det gäller Får jag lov-projketets arbete med att ta fram en 
utökning av FGS Ärendehantering för bygglov så pågår detta 
fortfarande.  
 
 
7 Pågående FGS-projekt med direktiv från Riksarkivet 
 
Jan Aspenfjäll informerade om att en första FGS Databas som bygger 
på ADDML kommer att gå ut på remiss inom en snar framtid. Den 
FGS Databas som kommer att bygga på SIARD kommer att 
färdigställas i ett senare skede. 
 
Tomas Wallin informerade om det projekt för en FGS Geodata som 
Riksarkivet utfärdat ett direktiv för. Sveriges Geologiska 
undersökningar (SGU) som skulle bli färdledare för projektet har inte 
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återsänt något underskrivet direktiv och har nu meddelat att man i 
nuläget inte avser att starta upp något framtagningsarbete inom ramen 
för Riksarkivets arbete med FGS:er utan kommer att avvakta med 
detta. Riksarkivet kommer därför att avsluta ärendet. 
 
Därefter informerade Tomas om det projekt för framtagning av FGS 
Utbildningsinformation som påbörjats av Fyrbodals kommunförbund. 
Arbetet i projektet har avstannat, den sluttid som satts för projektet i 
direktivet har passerat och vid kontakterna som Riksarkivet haft med 
e-arkivprojektet för fyrbodals kommunförbund har det framgått att 
man i dagsläget inte är intresserade av att ta fram FGS:er på området. 
Riksarkivet kommer därför att avsluta även detta ärende. 
 
Riksarkivet välkomnar dock såväl de tidigare projektdeltagarna som 
nya intressenter att ta vid där de båda projekten avslutats.    
 
 
8 FGS för forskningsmaterial  
 
Tomas Wallin informerade om FGS Forskningsmaterial 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 2018. Vid detta möte framgick det att 
den FGS man vill ta fram i princip är en svensk 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.   
 
Förvaltningsrådet har tidigare ställts sig positivt till att en FGS 
Forskningsmaterial tas fram och att SLU inkommer med en 
projektplan till Riksarkivet. 
 
Ett förslag till projektplan inkom till Riksarkivet den 23 oktober 2018 
och en begäran om kompletteringar gjordes av Riksarkivet den 23 
november 2018. Därefter inkom en ny projektplan den 1 februari 
2019. 
 
Samtliga deltagare i förvaltningsrådet hade fått projektplanen 
distribuerad till sig inför dagens möte. 
 
Förvaltningsrådet ställer sig mycket positivt till att det tas fram 
gemensamma utbytesformat på området men var eniga om att 
Riksarkivet i dagsläget inte bör utfärda något direktiv för projektet. 
Däremot ser man gärna att förarbetet med att identifiera 
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informationstypen och antalet FGS:er som kan bli aktuella på 
området fortsätter och att ett direktiv eventuellt utfärdas av 
Riksarkivet i framtiden. 
 
Innan ett direktiv kan utfärdas och ett framtagningsprojekt för en 
eller flera FGS:er startas upp inom ramen för Riksarkivets arbete med 
FGS:er bör dock ett mer grundligt förarbete genomföras och 
informationstypen bör utförligt identifieras och modelleras. För att 
FGS:en ska bli accepterad och få en bred spridning och användning 
som möjligt efterlyser förvaltningsrådet att projektet i ännu större 
utsträckning förankras inom hela universitets- och högskolevärlden 
och fler intressenter och kompetenser involveras i själva 
projektgruppen. Man anser även att det är nödvändigt att göra en 
ännu djupare inventering av vilka olika initiativ som redan pågår på 
området både nationellt och internationellt. 
 
Peter Sivervall som för dagen ersatte riksarkivarien Karin Iko Åström  
som förvaltningsrådets ordförande beslutade att Riksarkivet skulle gå 
på förvaltningsrådets rekommendation och avvakta med att utfärda 
ett direktiv för projektet.  
 
9 Byggnadsblocket för e-arkivering inom CEF  
 
Eftersom Karin Bredenberg för dagen var upptagen informerade Jan 
Aspenfjäll om arbete inom EU med CS:er och byggnadsblocket för e-
arkivering inom CEF (Connecting Europe Facility).  
 
Först informerade Jan om att ett byggnadsblock är uppbyggt på 
tekniska specifikationer samt ett antal tjänster och programvaror. 
 
Byggnadsblocket för e-arkivering bedrivs av projektet E-ARK4ALL. 
Projektet har utifrån EARK-projektets utkast tagit fram ett antal 
specifikationer i form av Common specifikations (CS) som legat ute 
på remiss under slutet av 2018 och början av 2019. Dessa var 
Common Specification for Information Packages (CS IP), XML-
schema till Common Specification for Electronic Records 
Management Systems (CS ERMS), Specifikationer för SIP, AIP och 
DIP, Common Specification for Geodata (CS Geodata) samt SIARD.  
 
Riksarkivet har svarat på remissen i samråd med ett antal statliga och 
kommunala myndigheter. 
 
För närvarande arbetar E-ARK4ALL med att gå igenom de svar som 
inkommit på remissen samt att färdigställa specifikationerna så att de 
kan fastställas under slutet av maj 2019.    
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Dessutom arbetar man med att sätta upp en helpdesk, bygga 
utbildningspaket samt sätta upp en versionshantering.  
En del i utbildningspaketen kommer att bestå i de informationsfilmer 
som kommer att produceras i samband med heldagen om FGS den 11 
april. 
 
 
10 Övriga frågor 
 
Nästa fysiska möte i förvaltningsrådet kommer att äga rum under 
oktober 2019. 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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