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Sjöberg
1 Inledning

Peter Sivervall var mötets ordförande för dagen då riksarkivarien
Karin Åström Iko inte hade möjlighet att delta. Övriga
mötesdeltagare som inte kunde närvara under mötet var Ulrika
Gustavsson från Västerås stad samt Peter Krantz från Sveriges
kommuner och landsting (SKL).
För dagen deltog även för första gången Mikael Baugus som ersatt
Rickard Broddvall som SLL:s representant i förvaltningsrådet.
Peter inledde mötet med att hälsa samtliga mötesdeltagare välkomna.
Därefter föredrog Tomas Wallin anteckningarna från det föregående
mötet i förvaltningsrådet den 28 mars 2019.
2 Information kring Riksarkivets FGS-arbete

Peter Sivervall informerade om att Karin Bredenberg som arbetat vid
Riksarkivets FGS-funktion sedan den startade 2014 har sagt upp sig
från sin tjänst vid Riksarkivet för att påbörja en anställning på
kommunförbundet Sydarkivera. Hon kommer dock även
fortsättningsvis att arbeta inom byggnadsblocket för e-arkivering
inom Connecting Europe Facility (CEF).
Peter informerade även om att man i dagsläget inte påbörjat någon
rekrytering av ersättare för Karin Bredenberg samt att Riksarkivet
arbetar med en omfattande verksamhetsomställning. Bemanningen
vid FGS-funktionen består i dagsläget av två personer och det är
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fortfarande oklart hur många det kommer att vara i framtiden. Detta
innebär att Riksarkivet kommer att få lov att prioritera kraftigt i FGSarbetet
Peter informerade även om att Riksarkivet i dagsläget inte har något
formellt uppdrag gällande arbetet med FGS:er. Riksarkivet har
framfört förslag på det fortsatta arbetet bland annat i den
slutredovisning av de uppdrag man hade om att arbeta med FGS:er i
enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2017 och 2018 (Dnr.
RA 02-2018/12648). FGS-funktionen, chefen för avdelningen för
offentlig informationshantering samt chefen för enheten för utredning
och utveckling hade under början av augusti ett möte med
infrastrukturdepartementet angående en fortsatt finansiering av
Riksarkivets arbete med FGS:er. Dialogen har fortsatt under hösten
men i nuläget har man ännu inte fått några klara besked angående hur
arbetets ska bedrivas i framtiden.
Peter informerade även om att Riksarkivet som ett resultat av
verksamhetsöversynen och de ekonomiska besparingarna inom
myndigheten kommer att säga upp sitt avtal med Projektplace. För
förvaltningsrådets del kommer verktyget att ersättas med epostkorrespondens.
Därefter informerade Tomas Wallin och Jan Aspenfjäll om det
regeringsuppdrag (S2019/01521/FS (delvis)) som Ehälsomyndigheten fått om att tillgängliggöra och förvalta
gemensamma nationella specifikationer/överenskommelser om hur
specifikationer ska tillämpas i olika situationer för att underlätta
informationsutbyte (semantisk och teknisk interoperabillitet) inom
och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom ramen för
uppdraget ska E-hälsomyndigheten även upprätta en funktion inom
myndigheten för förvaltning av sådana specifikationer dit
målgruppen kan vända sig för att få information om vilka
gemensamma specifikationer som finns samt vägledning i hur de kan
tillämpas. Myndigheten ska även främja framtagandet av
specifikationer tillsammans med berörda organisationer i de fall man
uppmärksammar att det saknas gemensamma specifikationer.
FGS-funktionen har tagit en första kontakt med E-hälsomyndigheten
rörande samverkan gällande framtagande av FGS för personakter och
patientjournaler. En samverkan mellan Riksarkivet och Ehälsomyndigheten rörande förvaltningsgemensamma utbytesformat
kan bidra till en hel del synergieffekter och en ytterligare ökad
samhällsnytta. Detta då sådana gemensamma utbytesformat kan
användas inte bara för standardiserade digitala informationsutbyten
mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst utan
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även för att arkivera informationen, bygga olika e-tjänster samt i den
mån det är möjligt publicera information inom som exempelvis
öppen data. Utbytesformaten skulle även vara mycket behjälpliga vid
informationsöverföringar när man ställer av äldre verksamhetssystem
och byter till nya. Något som antagligen skulle innebära avsevärda
ekonomiska besparingar inom både sjukvård och socialtjänst.
Riksarkivet har dessutom redan byggt upp en
förvaltningsorganisation och har både koncept och metodik
framtagen för arbetet med att ta fram och förvalta
förvaltningsgemensamma utbytesformat.
3 FGS-funktionens pågående arbete

Tomas Wallin och Jan Aspenfjäll informerade om hur FGSfunktionen kommer att prioritera sitt arbete framöver. Mycket av
arbetet kommer att innefatta utredningar kring hur de redan befintliga
FGS:erna behöver anpassas utifrån de Common specifications (CS)
som fastställts i byggnadsblocket för e-arkivering inom Connecting
Europe Facility (CEF).
Först och främst så behöver det utredas hur den befintliga FGS
Paketstruktur behöver förändras eller anpassas utifrån
specifikationerna Common specification for information Packages
(CSIP), EARK SIP, EARK AIP samt EARK DIP.
Därefter behöver det även göras en översyn av hur den befintliga
interimversionen av FGS Ärendehantering och nästa version av FGS
Ärendehantering ska förhålla sig till specifikationen Common
specification for Electronic Records Management Systems (CS
ERMS).
Till nästa version av FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad)
kommer det dessutom behöva genomföras en del åtgärder som en
konsekvens av de ändringar som har gjorts i Riksarkivets föreskrifter
(RA-FS 1991:1 ändrade och omtryckta genom RA-FS 2019:2) och
allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter.
I övrigt kommer FGS-funktionen även fortsätta sin översyn av hur
den information om FGS som kommuniceras ut kan förenklas och
förtydligas.
Tomas informerade därefter om den heldag om FGS som FGSfunktionen höll den 11 april. Antalet deltagarna under dagen hade
begränsats till 40 personer och platserna fylldes snabbt. Dagen bestod
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av 6 olika föreläsningspass med efterföljande diskussioner. Nytt för
denna heldag var att även en del gruppövningar lagts in under dagen.
Dagen filmades av Svensk Kulturfilm Konferensteknik AB. Det
filmade materialet redigerades av Svensk Kulturfilm Konferensteknik
AB tillsammans med FGS-funktionen till 6 stycken
informationsfilmer om FGS. Dessa filmer har finansierats av
projektet E-ARK4ALL som drev byggnadsblocket för e-arkivering
inom CEF fram till slutet av maj i år. Filmerna kommer att publiceras
på byggnadsblockets hemsida dock har detta dragit ut något på tiden.
När filmerna har publicerats kommer detta att meddelas via
Nyhetsbrevet om FGS och det kommer att länkas till filmerna från
Riksarkivets hemsida.
Därefter informerade Tomas och Jan om övrigt nationellt
främjandearbete under hösten 2019. FGS-funktionen har deltagit eller
kommer att delta som talare eller med monter där FGS-arbetet
presenterats på Sveriges domstolars arkivdag (2019-10-08),
eFörvaltningsdagarna (2019-10-09--2019-10-10), FAI-konferens
(2019-10-22--2019-10-23), Riksarkivets konferens för offentlig
informationshantering (2019-10-24) samt Arkivforum (2019-11-06-2019-11-07).
Cecilia Magnusson Sjöberg informerade därefter om Stiftelsen för
rättsinformations konferens som kommer att hållas den 26 november
2019 och där temat kommer att vara Rättsinformation som styrmedel
– dåtid, nutid, framtid. Konferensen är gratis och öppen för stiftelsens
medlemsorganisationer och andra intresserade men antalet platser är
begränsade.
4 Uppdatering pågående projekt

Tomas Wallin och Jan Aspenfjäll informerade om externa
framtagningsprojekt för FGS:er.
Angående FGS Ekonomi så kommer FGS-funktionen att ta kontakt
med dels Ekonomistyrningsverket (ESV) dels de medarbetare som
har gått vidare till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och
andra myndigheter och som arbetade med ett utbytesformat för
årsredovisningsinformation för att undersöka möjligheterna för att
återuppta arbetet med en FGS. Annika Bränström kommer att bistå
med att söka upp rätt kontakter.
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Gällande FGS Livsmedelskontroll så har Sambruk som är färdledare
för projektet ännu inte inkommit med någon kontaktperson. FGSfunktionen kommer att ta kontakt med Sambruk.
När det gäller FGS Forskningsmaterial så översändes en begäran om
komplettering av projektplanen över till Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) efter att det fattats beslut om detta vid förvaltningsrådet den
28 mars. Ingen ny projektplan har inkommit till Riksarkivet.
När det kommer till FGS personakter och patientjournaler så kan
möjligen ett arbete komma igång och en färdledare utpekas efter
samverkan med E-hälsomyndigheten. Cecilia Magnusson Sjöberg tog
i sammanhanget upp Dir. 2019:37 Översyn av vissa frågor som rör
personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och
sjukvårdsverksamhet som ska redovisas senast den 17 januari 2021.
Får jag lov-projketets arbete med att ta fram en utökning av FGS
Ärendehantering för bygglov så pågår detta fortfarande. del 1 av Får
jag lov-projketet är avslutat och nu börjar del 2. Arbetet med FGS har
skjutits upp till del 2.
FGS Databas som bygger på ADDML har varit ute på remiss och
Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur (BDI) vid
Riksarkivet arbetar för närvarande med att sammanställa
remissvaren. Den FGS Databas som kommer att bygga på SIARD
kommer att färdigställas i ett senare skede.
5 Byggnadsblocket för e-arkivering inom CEF

Projektet E-ARK4ALL bedrev byggnadsblocket för e-arkivering
inom CEF avslutades i slutet av maj 2019. Projektet har resulterat ett
antal Common specifications (CS). Dessa är Common Specification
for Information Packages (CSIP), EARK SIP, EARK AIP, EARK
DIP, Common specification for Electronic Records Management
Systems (CITS ERMS), Common Specification for Geospatial data
(CITS Geospatial data) samt Common Specification SIARD (CITS
SIARD). Projektet har även tagit fram och publicerat verktyg och
utbildningar.
En fortsättning på projektet inom byggnadsblocket för e-arkivering
kommer att genomföras av E-ARK3 med start den 1 november 2019.
Projektet kommer att pågå under två år framåt.
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6 Övriga frågor

Under övriga frågor diskuterades bland annat samverkan och
återupptagandet av dialogen mellan Riksarkivet, DIGG, ESV och
Bolagsverket beträffande framtagningen av FGS:er inom familjen
FGS Ekonomi.
Därefter diskuterades rent allmänt frågan om den stora mängden
samverkansplattformar och den digitala infrastrukturen.
7 Nästa möte i Förvaltningsrådet för FGS

Nästa fysiska möte i förvaltningsrådet kommer att äga rum under
mars 2020. 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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