
En ny process för fornminnesinformationMaj 2018Länsstyrelserna & Riksantikvarieämbetet



Målet med dagenVi vill berätta om:• Höstens förändringar, dess nyttor och påverkan på arbetssätt.• Bakgrund till förändringarna.• Hur de nya verktygen ser ut.• Införandeplanen.



Dagordning- Inledning- Den förändrade processen –utgångspunkter, innehåll och verktyg- Vi följer ett ärende- Roller, ansvar och förändringar- Införande- AvslutningFika 14:30



Vad handlar detta om?Vad händer?En ny process för att hantera fornminnesinformation digitalt införs stegvis under hösten 2018.Detta påverkar• Alla som producerar och använder informationen• Alla som styr, stödjer och följer upp den arkeologiska processen 



FörändringarnaNy arkeologisk process för informationshantering• Ett nytt regelverk • Ett nytt digitalt register med nya informationsmängder• Nya arbetssätt• Nya digitala verktyg• Digital överföring av information• Uppdaterad lämningsinformation• Nya system för stöd och uppföljning• Utbildningar





Länsstyrelsernas perspektivArbetssätt & processOlika tillämpningOtydlig processAnalog hanteringLånga handläggningstider Informations-innehållFörfrågningsunderlag och beslut ser olika utUndermåliga beslutsunderlag TillgänglighetSvårt att veta vart mitt ärende ligger i processenSvårt att komma åt tidigare ärende-informationSvårt för RAÄ att komma åt beslut Roller & ansvarOtydligt tolkningsföreträdeOtydligt informationsansvar



Riksantikvarieämbetets perspektivArbetssätt & processAnalog informationsöverföringAnaloga arbetssättLånga ledtiderDubbellagring Informations-innehållInaktuellEj användaranpassadDålig kvalitet TillgänglighetSvåråtkomlig informationEj länkad information Roller & ansvarVarierade leveranskravOtydligt informationsansvar



Uppdragsarkeologi



Dagens registrering i FMIS



Ett exempelLämningstyp: BoplatsBeskrivning: Boplats (?), ca 25x20 m (NNV-SSÖ). Inom ytan påträffades ett 20-tal fynd bestående av slagen kvarts, föremål av grönsten och bergart samt 1 stor slipsten vid arkeologisk förundersökning år 2015. 





Utveckling i samverkanLänsstyrelsernaUtvecklade handläggarprocesser inom kulturmiljöområdet (UHIKO)RiksantikvarieämbetetDigital Arkeologisk Process (DAP)



RegleringsbrevRiksantikvarieämbetet 2014-2018Utveckla och kvalitetssäkra information om fornlämningar. Länsstyrelserna 2015Utveckla och kvalitetssäkra information om fornlämningar i samverkan med RAÄ.Utveckla processer och stöd avseende tillämpningen av kulturmiljölagen och bidragshanteringen.



Utvecklade handläggarprocesser inom kulturmiljöområdet (UHIKO)Syftet är att effektivisera länsstyrelsernas ärendehantering inom kulturmiljö, bland annat genom att utveckla handläggarstöd och ensa praxis.Målsättningen är att skapa en enkel, rättssäker och transparent process, samt att effektivisera det interna arbetet på länsstyrelserna.Pågår 2015-2018



Digital Arkeologisk Process (DAP)Ett 5-årigt program 2014-2018.Syftet är att samordna, tydliggöra och effektivisera hanteringen av fornminne-information utifrån samhällsbyggnads-processens behov.Löpande leverans av resultat.Fornminnesinformation är alla typer av uppgifter som kan knytas till varaktigt övergivna spår efter människors verksamhet i landskapet.



InformationsmängderÄrendenÄrendenUppdragUppdragLämningarLämningarArkivmaterialArkivmaterial • Beslut• Undersökningsområde• Avrapportering• Etc• Beslut• Undersökningsområde• Avrapportering• Etc• Undersökningsområde• Utförare• Typ av undersökning• Etc• Undersökningsområde• Utförare• Typ av undersökning• Etc• Lämningstyp• Lagskydd• Placering/utbredning• Etc• Lämningstyp• Lagskydd• Placering/utbredning• Etc• Rapporter• Fynd• Fältdokumentation• Etc• Rapporter• Fynd• Fältdokumentation• Etc



Arbetsformer• Myndighetsövergripande arbetsgrupper• Myndighetsövergripande styrgrupp (enbart UHIKO)• Referensgrupp utförare (enbart DAP)• Dialogmöten• Kontinuerliga avstämningar mellan UHIKO och DAP





Den nya processenDen nya processen innebär att fornminnesinformation hanteras digitalt på ett snabbt, tydligt och kostnads-effektivt sätt, samtidigt som samhällets behov av en hög och jämn informationskvalitet tillgodoses.



Dagens registrering i FMIS



Registrering vid källanFornminnesinformation som produceras i fält eller på kontor digitaliseras i samband med att den skapas.Detta sker på ett sådant sätt att de digitala uppgifterna kan återanvändas och förädlas senare i processen.



Framtida registrering i Kulturmiljöregistret



Vad är Kulturmiljöregistret?Ett samlingsnamn för det digitala system som hanterar den kulturhistoriska information som Riksantikvarieämbetet förvaltar.



KulturmiljöregistretUppdrag• Typ av uppdrag• Undersökningsområde• Datum• Utförare & beställareLämningar• Läge/utbredning• Lämningstyp• Lagskydd• Storlek, form och konstruktion• Etc.Arkivmaterial• Publikationer från uppdrag• Fältdata• FyndlistorSakområde: Fornminnesinformation



KulturmiljöregistretUppdrag• 30 000 insamlade uppdrag Arkivmaterial• Migrering Samla• Insamlade rapporter• Förbättrad struktur• Mer information Lämningar• Migrering FMIS• Förbättrad struktur• Kvalitetshöjning/-beskrivning lämningsinformation• Klara-projektet



Kvalitetshöjning FMISKvalitetsmärkningLämningstyp + antikvarisk bedömningGeometrisk noggrannhetKvalitetshöjningInkonsekvenser 9500 + 1800Antikvarisk bedömning112 000 + (25 000) Klara-projektet



Registrering i KulturmiljöregistretVia web-applikationVia fältverktygVia API (Application ProgrammingInterface)



ASK – allmänt handläggarstöd kulturmiljöEtt digitalt stöd vid hanteringen av fornminnesärenden som är integrerat mot Platina.Består bland annat av:• Verktyg för att hantera digitala geometrier, till exempel för att skapa ett undersökningsområde• .• Digitala mallar för förfrågningsunderlag och beslut som för-i-fylls med uppgifter från ASK och Platina.• Automatisk överföring av information mellan ASK och KMR.• Verktyg för uppföljning och statistik.• Funktionalitet för att Riksantikvarieämbetet ska kunna komma åt beslut och ta fram statistik.



Uppdragsarkeologi



Uppdragsarkeologi – sen



Vi följer ett ärende































































































Hur garanterar vi kvalitet?Bindande regelverk• Förordning• Föreskrifter• Avtal / överenskommelserAnvändarstöd• Utbildningar• Manualer• Hjälptexter• SeminarierIT-system• Lagringsplatser• Registreringsverktyg• Verktyg för att använda och föra över dataUppföljningar• Överinseende• TillsynSamarbete



Roller och ansvarRiksantikvarieämbetetAnsvara för drift och förvaltning av registret • informationsarkitektur• IT-stöd• InformationsansvarEtt särskilt ansvar för information som skapas utanför länsstyrelsens medverkanEtt särskilt ansvar för information som kommer från FMISFölja och stödja informationshanteringenFöreskrifter till förordningen



Roller och ansvarLänsstyrelsenAnsvar att se till att den fornminnes-information som skapas till följd av läns-styrelsens verksamhet blir registrerad.TillsynTillhandahålla viss ärendeinformation



Roller och ansvarArkeologisk utförareRegistrera informationGarantera kompetensHantera individuella behörigheter att registrera



Roller och ansvarBehörigheterInformation ska registreras då den skapas för att sedan förädlas fram till publiceringRiksantikvarieämbetet och läns-styrelserna ska per automatik vara behöriga att registreraÖvrig registeringsbehörighet ska ligga på företags- eller organisationsnivåKrav ska ställas för att garantera kvalitetRiksantikvarieämbetet ska upprätta kraven och besluta om registerings-behörighetKräver lagändring



StödområdenRiksantikvarie-ämbetetRegelverk och process Registrerings-praxisInformations-användningAntikvariska frågor



Förändringar för sökande- Får digitala undersökningsområden- Ensade beslutsstruktur- E-tjänst för ansökan (på sikt)



Förändringar för LST-handläggare- Hanterar ärendet i ASK och kan enkelt skapa digitala under-sökningsområden- Hantera arbetsföretagsområdet digitalt- Ensade mallar för förfrågnings-underlag och beslut- Godkänner lämningsinformation via Fornreg i KMR- Digitala verktyg för uppföljning av uppdragsarkeologin



Förändringar för utförare- Ensade förfrågningsunderlag och beslut- Får digitala undersökningsområden- Registrerar lämningar via Fornreg i KMR- Laddar upp arkivmaterial via Fornreg- E-tjänst för intresseanmälan (på sikt)



Förändringar för RAÄ-handläggare- Hanterar fyndfördelning via Fornreg- Anger fyndinformation via Fornreg- Kommer åt LST-beslut direkt via ASK och kan ta fram nationell statistik



Förändringar för informationsanvändare- Uppdragsinformation- Lämningsinformation- Rapporter och övriga publikationer- Fyndinformation- Dokumentation (på sikt)



Varför är detta bra?Det blir enklare att registrera informationInformationen blir snabbt och lätt tillgängligInformationen blir mer enhetligFörbättrad kvalitet på beslutsunderlag Olika typer av information hålls samman



Varför är detta bra?Informationen bevaras centraltRoller och ansvar blir tydligareTransparent, begriplig och snabb processMer enhetligt och rättssäkert beslutsfattandeHögre kvalitet på uppföljningar 





Stegvist införandeLänsblock 1• Stockholm• Värmland• Västmanland• Östergötland Länsblock 2 • Dalarna• Halland• Norrbotten• Skåne• Södermanland• Örebro Länsblock 3• Blekinge• Gotland• Jönköping• Kalmar• Kronoberg• Västra Götaland Länsblock 4• Gävleborg• Jämtland• Uppsala• Västerbotten• Västernorrland



Utbildningar inom varje länsblockA. ASK för länsstyrelsens handläggare (1 dag via Skype)B. KMR för länsstyrelsens handläggare (2 dagar lärarledd)C. KMR för arkeologiska utförare        (2 dagar lärarledd)



ASK för länsstyrelsens handläggareLänsblock 129 augusti (vecka 35)Länsblock 225 september (vecka 39)Länsblock 316 oktober (vecka 42)Länsblock 420 november (vecka 47)



KMR för länsstyrelsens handläggareLänsblock 14-5 september (vecka 36), StockholmLänsblock 22-3 oktober (vecka 40), StockholmLänsblock 323-24 oktober (vecka 43 – 23), NässjöLänsblock 427-28 november (vecka 48), Uppsala



KMR för arkeologiska utförareLänsblock 111-12 september (vecka 37), Stockholm18-19 september (vecka 38), StockholmLänsblock 29-10 oktober, (vecka 41), Stockholm16-17 oktober, (vecka 42), StockholmLänsblock 313-14 november, (vecka 46), NässjöLänsblock 44-5 december, (vecka 49), Uppsala



Utbildningen KMRInnehållRegistreringsbehörighetRoller & ansvarUppdrag och åtgärderLämningsregistreringUppladdning av arkivmaterialM.m.InbjudanSkickas ut i början av juniE-utbildningarEn första del finns tillgänglig



Utbildningen KMRÖvrigtSkogsstyrelsen utbildas vid ett särskilt tillfälleDet går att välja ett utbildningstillfälle utanför ”sitt” länsblockPraxisfrågor hanteras vid ett senare utbildningstillfälle.Information & frågorwww.raa.se/DAPfornsok@raa.se



Datum för driftsättning ASKLänsblock 1Fr.om. vecka 37 (börjar med den 10 september)Länsblock 2Fr.o.m. vecka 41 (börjar med den 8 oktober)Länsblock 3Fr.om. vecka 45 (börjar med den 5 november)Länsblock 4Fr.om. vecka 49 (börjar med den 3 december)



UtgångspunkterÄrenden som är öppna vid införandet kan inte hanteras i ASK.Ett stopp för registrering i FMIS införs.Ett stopp för uppladdning i SAMLA införs.Till en början kan endast uppgifter från uppdragsarkeologi registreras.



Förebyggande åtgärderAnmälningar skickas så fort som möjligt till Riksantikvarieämbetet.FältGIS-sessioner registreras i direkt anslutning till fältarbetet.Rapporter laddas upp så fort de är godkända och färdigställda.Riksantikvarieämbetet utvecklar skyndsamt funktionalitet för bredare registrering än uppdragsarkeologin.Övergångsregler för påbörjade ärenden.



Prognos hösten 2018Det kommer att bli struligt.Information kommer att hamna mellan stolarna.Informationskvaliteten kommer tillfälligt att bli sämre.Det kommer att bli missförstånd och irritation.Länsstyrelsen och Riksantikvarie-ämbetet kommer att ha en förstärkt och lättillgänglig support.



Långsiktig prognosEn snabbare, mer rättsäker och förutsägbar arkeologisk process där informationen som används är korrekt, tillgänglig, begriplig och aktuell.



DAPwww.raa.se/dapwww.k-blogg.se/dap/Kontakt: Tord Klafver & Rikard Sohlenius UHIKOKontakt: Markus Söderlund, Sofia Andersson & Kerstin Fogelberg


