FGS, ÖPPNA DATA
OCH E-ARKIV
30 MAJ 2017
Riksarkivet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och
Kommunalförbundet Sydarkivera bjuder in till en spännande
nätverksdag i anslutning till Offentliga rummet i Sundsvall.
Välkommen till en nätverksdag som lyfter tre aktuella teman!
* Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
* Öppna data
* E-arkiv – vad ska man tänka på som beslutsfattare
Vi lyfter dessa tre teman översiktligt i en gemensam inledning för
att därefter fortsätta i tre separata spår under eftermiddagen och
avsluta med att tillsammans gå igenom hur det hela hänger ihop.

FGS, ÖPPNA DATA OCH E-ARKIV
OFFENTLIGA RUMMET - SUNDSVALL

Datum och plats
Datum: 30 maj 2017
Plats: Sundsvall, Offentliga rummet
Anmälan: http://www.offentligarummet.se/
Information: anders.nordh@skl.se

Medverkande
Från Riksarkivet deltar: Karin Bredenberg och Sanja Halling
Från SKL deltar: Anders Nordh, Anna Gillquist och Caspar Almalander
Från Sydarkivera deltar: Elin Jonsson, Mårten Lindstrand och Mats Porsklev

Program
10.00-11.00 Vi startar gemensamt med en kort introduktion till dagens tre teman
FGS, Öppna data och E-arkiv.
11.15-12.15 Temaindelning pass 1
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.15 Temaindelning pass 2
14.15-14.45 Fika
14.45-15.45 Temaindelning pass 3
16.00-17.00 Vi avslutar dagen med en gemensam avslutning där vi går igenom hur
de tre temana hänger ihop till exempel hur fungerar dataset och FGS.
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Tema 1: FGS
Målgrupp: Du som arbetar praktiskt med att införa och använda FGS:er, eller står i startgroparna
att påbörja arbetet med införande.

Om temat
Under ledning av Karin Bredenberg, Riksarkivet får du höra mer om förvaltningsgemensamma
specifikationer (FGS:er). Syftet med nätverksdagen är att fånga upp aktuella frågor från er som
vill få mer hum om vad FGS:er är, börjat titta på FGS:er och börjat implementera FGS:er. Med
hjälp av erfarenheterna från Kommunalförbundet Sydarkivera som implementerat den
beslutade FGS Paketstruktur inspirerar vi till implementation.

Vad är FGS:er?
FGS är ett öppet utbytesformat som är specificerat och dokumenterat i enlighet med FGSfunktionens vägledningar och principer. Utbytesformatet är realiserat i XML. För att kontrollera
att XML-dokument uppfyller kraven i specifikationen används XML-scheman.
De beskriver krav på märkning och paketering av information vid överföring mellan olika system
och från verksamhetssystem till e-arkiv. De kan även användas som underlag för utveckling av
e-tjänster som använder allmän information.

Vad händer på de olika passen 11.15-15.45?
1. Status för Riksarkivets arbete när det gäller FGS:er
2. Sydarkivera berättar om sina erfarenheter av att arbeta med FGS:er
3. Vi knyter ihop temat med en öppen diskussion. Karin och Elin leder och dokumenterar
diskussionen

Temaledare
Karin Bredenberg, Riksarkivet
Karin arbetar som funktionsansvarig för FGS-funktionen vid Riksarkivet och är även medlem i
flera av de standardiseringsgrupper som finns för utbytesformat inom det berörda området.
Hennes utbildningsbakgrund består av två ingenjörsutbildningar och hon har arbetat i 11 år
med arkivfrågor och standardisering.
Elin Jonsson, Sydarkivera
Elin arbetar som bevarandestrateg på kommunalförbundet Sydarkivera. Hon har en
humanistisk utbildning i grunden och har sedan 2001 arbetat med frågor om arkiv,
dokumenthantering och systemförvaltning. Bland annat i olika samverkansprojekt kring
e-arkiv och digitalt bevarande.

Läs mer
Riksarkivets FGS-funktion: https://riksarkivet.se/fgs-earkiv
Följ FGS-funktionens arbete via nyhetsbrevet (anmälan kan göras via riksarkivet.se/fgs-earkiv).
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Tema 2: Öppna data
Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner, landsting, regioner, myndigheter,
övriga med intresse för öppna data.

Om temat
Vi lyfter ett antal aktuella frågeställningar kring öppna data i syfte att öka samverkan och
publicera mer öppna data.

Vad är Öppna data?
Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att vidareutnyttja utan att
betala avgift eller acceptera annat villkor än att man kan behöva ange källan.

Vad händer på de olika passen 11.15-15.45?
Vi fokuserar på några områden som inleds med korta inspel som introduktion till samtal och
diskussion.
1. Vägledning om öppna data och PSI - Riksarkivets uppdrag och planer - Hur får vi fler att
publicera mer
2. Att komma ingång med att publicera öppna data. - PSI-direktivet i praktiken, öppnadata.se Exempel från kommun/myndighet
3. Samverkan för att få fram fler gemensamma dataset - Hur kan vi samverka kring
gemensamma dataset

Temaledare
Sanja Halling, Riksarkivet
Sanna Halling är projektledare för Riksarkivets regeringsuppdrag om att öppna upp data.
Anders Nordh, SKL
Anders Nordh är programansvarig för demokrati och delaktighet, avdelningen för
Digitalisering, Sveriges kommuner och Landsting.
Programmet kommer att kompletteras med fler medverkande.

Läs mer
SKL:s webbsida om Öppna data: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/
digitaldelaktighetoppenhet/oppnadata.oppnadata.html
Riksarkivets webbsida om Öppna data: https://riksarkivet.se/psidata
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Tema 3: E-arkiv
Målgrupp: Du som utreder förutsättningar eller står i startgroparna att införa e-arkiv. Du kan vara
strateg, IT-chef, IT-arkitekt, verksamhetschef eller -ledare, projektledare, kommunsekreterare,
registrator, nämndsekreterare eller arkivarie.

Om temat
På dagen kommer vi att berätta om vad e-arkiv är och varför det är angeläget och vilken nytta
kommuner och landsting kan ha av det. Var börjar man, vad ska man tänka på och vilka
kompetenser ska involveras?

Vad är E-arkiv?
I ett digitaliserat samhälle ställs högre krav på tillgång till service och information, inte minst via
Internet. Den digitala utvecklingen innebär även att vi på ett säkert sätt måste kunna ta hand om
den information som skapas och finns i digital form. E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande
och hantering av digital information och är navet i kommunernas informationshantering.

Vad händer på de olika passen 11.15-15.45?
1. Att komma igång med e-arkiv, värd att tänka på
a. Vilka kompetenser krävs
b. Kravbild och förväntningar
c. Vad borde jag välja, tjänst eller produkt
d. SKL Kommentus ramavtal för e-arkiv, ett förenklat avropsförfarande och ett gemensamt
arbetssätt
2. Praktikfall, hur gör andra kommuner
3. Samverkan och samarbetsformer

Temaledare
Caspar Almalander, SKL
Caspar Almalander är nationell samordnare för e-arkiv, avdelningen för Digitalisering,
Sveriges kommuner och Landsting. Jämsides arbetar Caspar som stadsarkivarie på Eskilstuna
stadsarkiv och har bl.a. uppdrag att införa e-arkiv i hela kommunkoncernen.
Mats Porsklev, Sydarkivera
Mats Porsklev är förbundschef för Kommunalförbundet Sydarkivera.

Läs mer
SKL:s webbsida om e-arkiv: www.skl.se/e-arkiv

