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Observera att detta dokument inte är fastställt i alla delar ännu. För publicering av
myndighetsföreskrifter enligt modell 1 (PDF-dokument + metadata) bedömer vi dock att inga
större ändringar kommer att ske.

Startpaket för publicering av myndighetsföreskrifter i
rättsinformationssystemet
Detta dokument är en introduktion till elektronisk publicering av
rättsinformation enligt de principer som utarbetats i rättsinformationssystemet.
Dokumentet är i första hand avsett för att en deltagande organisation skall
kunna bilda sig en uppfattning om konskvenserna för ett införande. Därmed är
merparten av materialet av teknisk karaktär. För mer information om
rättsinformationssystemet se SFS 1999:175 eller kontakta projektledare Peter
Krantz, Domstolsverket på peter.b.krantz@dom.se. Fler exempel på
uppmärkning av dokumentposter finns tillgängliga.

Översikt av principer och standarder
En central funktion för rättsinformationssystemet är att möjliggöra elektroniska
referenser mellan informationsposter. Exempel på sådana referenser är den
mellan en författning och ett förarbete, mellan en föreskrift och de dokument
som utgör dess rättsliga grund samt mellan föreskrifter från olika källor. För att
dessa referenser skall fungera måste informationsposter ha entydiga unika
elektroniska referenser. Därför har projektet utarbetat ett sätt att skapa sådana.

För att möjliggöra olika typer av sammanställningar och sökningar i materialet
behöver rättsinformationssystemet känna alla informationsposter. Detta sker
genom att rättsinformationssystemet samlar in det som informationsansvariga
organisationer publicerar på sina egna webbplatser genom att läsa av en
förteckning i ett standardiserat format. Denna förteckning ger även möjlighet
för andra, t.ex. företag som förädlar rättsinformation, att på ett standardiserat
sätt läsa av förändringar över tid i en enskild myndighets samling av
rättsinformation. Därmed möjliggörs en kortad tid från tillgängliggörandet till
dess att rättsinformationen har nått olika mottagare.

En annan viktig funktion är att innehållet i dokumenten i sig skall kunna läsas
av så många som möjligt. Därför har vi valt format som fungerar för användare
med särskilda behov.

Elektronisk publicering av rättsinformation
Tillgängliggörande av rättsinformation sker enligt följande process:

Informationsansvarig organisation utarbetar dokument A. Sättet som
rättsinformation framställs på omfattas inte av rättsinformationssystemet.

Informationsansvarig organisation publicerar dokument A på den egna
webbplatsen på en bestämd adress.

Informationsansvarig organisation uppdaterar postförteckning på den egna
webbplatsen.
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Rättsinformationssystemet (och andra) läser av postförteckning och får
information om länkar till dokument A och metadata om detta.

Rättsinformationssystemet läser in dokument A och metadata om detta.

Rättsinformationssystemet tillhandahåller metadata och dokument via
tjänstegränssnitt.

För att stödja denna process har rättsinformationsprojektet valt ett antal
standarder för märkning, strukturering och möjliggörande av sökning. I arbetet
med dessa har stor vikt lagts vid att välja standarder som är lätta att
implementera till en låg kostnad.

För märkning och strukturering av rättsinformation finns två modeller i
samband med publicering: 1) Publicering av information i standarden PDF/A
med tillhörande entydigt definierad metadata utanför dokumentet i standarden
RDF och 2) Publicering av information i XHTML i vilket metadata inkluderats
i dokumentet. Dessa kan användas ihop, eller var för sig beroende på vilken typ
av material det rör sig om. Det ger även möjlighet för en myndighet att stegvis
ansluta sig till standardiserad publicering, först genom att göra mindre
justeringar för att publicera enligt modell 1 och vid ett senare tillfälle enligt
modell 2.

För strukturering av rättsinformationen ur ett samlingsperspektiv (och för att
möjliggöra sammanlänkning av informationsansvariga organisationers
databaser) används standarden Atom Syndication Format ( ).IETF RFC 4287
Med denna upprättas en postförteckning över den information en deltagande
organisation avser inkludera i rättsinformationssystemet. Denna
postförteckning gör det möjligt för konsumenter av informationen att få reda på
förändringar i samlingen över tid (t.ex. nytillkommet material).

Sammantaget ger information i dessa format det stöd som behövs för sökning
och sammanställning för presentation på ett enhetligt sätt.

Steg för att delta i rättinformationssystemet

För att delta i rättsinformationssystemet behöver en informationsansvarig
organisation göra följande:

Utse en person som är ansvarig för att publicera organisationens
rättsinformation (nedan ”kontaktperson”). Denna person är huvudsaklig
kontaktperson i ärenden som rör information i rättsinformationssystemet.

Bestämma en adress på organisationens webbplats för den postförteckning
som skall läsas av, t.ex.
https://www.myndighet.se/rattsinfo/current.atom

Anskaffa ett servercertifikat (om sådant inte redan finns) för att kunna
tillhandahålla information över en krypterad transportkanal (https). På detta
sätt minskas risken för att information förvanskas vid transport samtidigt
som informationskonsumenter kan verifiera att man hämtar information
från rätt källa.

Meddela samordningsmyndigheten uppgifter om kontaktperson,
postförteckningsadress och servercertifikat.

http://tools.ietf.org/html/rfc4287
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Publicera en postförteckning i Atom-formatet på den i punkt 2 definierade
adressen. Postförteckningen skall innehålla information om den
rättsinformation som organisationen ansvarar för. För exempel se Bilaga 2
och 5: Postförteckning i Atom.

Publicera informationsposter (t.ex. en föreskrift) som PDF (i standarden
PDF/A för nytt material) med tillhörande metadata enligt den struktur
projektet utarbetat. För krav på obligatorisk information se Bilaga 1:
Egenskaper för myndighetsföreskrift samt Bilaga 3, 4, 6, 7 och 8 för
exempel på metadata i RDF. Inom kort kommer projektet även att fastställa
ett XML-baserat format för föreskrifter.
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Frågor och svar

Hur skapar man dokument i PDF/A-formatet?

Det är troligt att din organisation hanterar material i PDF-formatet redan idag.
De flesta programvaror för att skapa PDF-dokument har
inställningsmöjligheter för att spara dokumenten enligt ISO-standarden
19005-1:2005 (PDF/A). Se över inställningarna i din programvara och
säkerställ att du angivit PDF/A.

Några tips:

För att dokumenten skall fungera för personer som använder hjälpmedel
bör du se till att du använder rätt funktioner i ordbehandlingsprogrammet
för formatering. Det är troligt att du redan gör det. För mer information om
hur man säkerställer detta i olika programvaror se Creating Accessible

 och den Adobe PDF Files: A Guide for Document Authors (PDF)
 har tagit fram.vägledning Göteborgs stad

Undvik att publicera skannade dokument. Ett dokument som består av
skannade bilder av text är inte tillgängligt, eftersom dokumentinnehållet är
bilder och inte sökbar text. Hjälpmedel kan inte läsa eller extrahera orden,
användarna kan inte markera eller redigera texten. Dessa blir oanvändbara
för många personer med hjälpmedel och kan inte användas av sökmotorer
vilket gör dem svårare att hitta.

Hur hanteras allmänna råd?

I dagsläget omfattas inte allmänna råd av rättsinformationssystemet, men det
kan komma att ändras framgent. För de föreskrifter där allmänna råd är
varvade med författningstext behöver ingen justering ske i existerande
dokument. Om rättsinformationsförordningen utökas till att även omfatta
allmänna råd kommer en ny dokumenttyp och egenskaper för denna att skapas
av projektet.

Hur hanterars ämnesord?

Flera myndigheter klassificerar rättsinformation med hjälp av ämnesord. Detta
möjliggör olika styper av sammanställningar och bidrar till bättre sökbarhet för
den som letar efter rättsinformation inom ett visst område.

Projektet har defininierat tre sätt att arbeta med ämnesord:

Odefinierade ämnesord angivna i metadata för ett dokument

Detta är den enklaste formen och innebär att ämnesord förs in i den
metadatapost som beskriver ett dokument. Exempel på sådan post finns i
Bilaga 6 (AFFS 2008:8). Nackdelen med detta sätt är att det inte går att
härleda ämnesordet till en viss definition och det kan vara svårt att veta vad
myndigheten avser med ämnesordet. Det blir därmed svårare att göra
sammanställningar av poster från flera myndigheter och vara säker på att
man menar samma sak.

http://www.adobe.com/se/enterprise/accessibility/pdfs/acro6_pg_ue.pd
http://www.adobe.com/se/enterprise/accessibility/pdfs/acro6_pg_ue.pd
http://www5.goteborg.se/prod/dalis2/dalis2mjh.nsf/81921c9652f3471ac1256a5c002ea985/003eff3e301973f6c125727d004e776d!OpenDocument
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Ämnesord från egen förteckning i standardiserat format

Om man utgår från en ämnesordsförteckning där varje ämnesord beskrivs
på ett strukturerat sätt ökar möjligheterna för andra att använda dem
effektivt. Det råder då ingen osäkerhet om vad din organisation menar med
ett specifikt ämnesord och ni bidrar då till att minska osäkerheten i tolkning
av information. För att datorer skall kunna ta del av ämnesorden på ett
strukturerat sätt rekommenderar projektet formatet Simple Knowledge
Organization System (SKOS). Om din ämnesordsförteckning uttrycks i
detta format och publiceras på webben kan andra ta del av och återanvända
dessa ämnesord på ett enhetligt sätt. För ett exempel på en
ämnesordsförteckning i SKOS se bilaga 9: Ämnesordsförteckning i SKOS.
Även i detta fall anges referenser till ämnesord som del av metadata för en
myndighetsföreskrift.

Ämnesord från en delad ämnesordsförteckning i standardiserat format

Flest möjligheter att göra olika former av sammanställningar av
rättsinformation från samtliga producenter erhålls om man utgår från en
delad ämnesordsförteckning. Exempel på en delad ämnesordsförteckning är
Svenska Ämnesord som administreras av Kungl. Biblioteket. Även i detta
fall gör man referenser till ämnesorden i metadata om ett dokument.

Det går bra att kombinera dessa tre sätt i samma metadatapost.
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Bilaga 1: Egenskaper för myndighetsföreskrift (Modellbeskrivning)
Utöver dessa egenskaper kan myndigheten välja att inkludera information som är specifik för den egna
verksamheten (t.ex. ämnesklassificering mm). För mer information och exempel på hur det går till,
kontakta projektet.

Myndighetsföreskrift

(en typ av )Författning

En föreskrift utgiven i någon författningssamling.

Egenskap Beskrivning Förekomst
Bemyndigande Referens till en bemyndigande rättsgrund som

rättsregeldokumentet grundar sig på.
minst en

Beskrivning Text som beskriver dokumentet.

(Anges som: Literal)

noll eller
flera

Beslutad av Referens till officiell beslutstagare.

(Anges som: Organisation)

minst en

Beslutande Referens till beslutande (signent/undertecknare) av
dokumentet.

(Anges som: Person)

noll eller
flera

Beslutsdatum Datum då innehållet i dokumentet beslutades.

(Anges som: Datum)

exakt en

Bilaga En generell bilaga till något rättsinformationsdokument. noll eller
flera

Förarbete Relaterat förarbete till en författning. noll eller
flera

Föredragande Referens till dokumentets föredragande (kontrasignent).

(Anges som: Person)

noll eller
flera

Författningsnummer Nummer i en författningssamling på formen "1999:175".
Brukar i klartext anges som t.ex. "SFS 1999:175" (om
dokumentet ingår i SFS).

(Anges som: Literal)

exakt en

Författningssamling Författningssamlingen som dokumentet publiceras i.

(Anges som: )Författningssamling

exakt en

Hänvisar Någon form av hänvisning (t.ex. ett annat dokument som
omnämns i texten).

(Anges som: Resource)

noll eller
flera
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Ikraftträdanderegel
[abstrakt egenskap]

En bestämmelse som anger om, när och hur författningen
träder ikraft.

Mer specifika egenskaper:

Ikraftträdandeanvisning
Anvisning som anger hur författningen träder ikraft -
exempelvis "Träder ikraft den dagen regeringen
bestämmer.". (Literal)

Ikraftträdandedatum
Datum då författningen träder ikraft. (Datum)

Ikraftträdandelagrum
Hänvisning till lagrum (promulgationslag) som anger när
och hur författningen träder ikraft.

noll eller
flera

Kapitel Angivelse av i författningen ingående kapitel.

(Anges som: )Kapitel

noll eller
flera

Paragraf Angivelse av i författningen ingående paragraf.

(Anges som: )Paragraf

noll eller
flera

seeAlso Further information about the subject resource.

(Anges som: Resource)

noll eller
flera

Titel Dokumentets officiella titel

(Anges som: Literal)

minst en

Upphäver Referens till något som upphävs, t.ex. en förordning eller en
del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).

noll eller
flera

Utfärdad Datum då resursen formellt utfärdades (t.ex. publicering). exakt en

Utgivare Ansvarig utgivare av detta dokument.

(Anges som: Agent)

noll eller
flera

Utkom från trycket Datum då dokumentet utkom från trycket.

(Anges som: Datum)

noll eller
en

Ändrar Referens till något som ändras, t.ex. en förordning eller en del
därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).

noll eller
flera

Övergångsbestämmelse
[abstrakt egenskap]

Information om övergångsbestämmelser.

Mer specifika egenskaper:

Övergångsbestämmelsehänvisning
Referens till något som beskriver övergångsbestämmelser.

Övergångsbestämmelsetext

noll eller
flera
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Text som beskriver övergångsbestämmelser.
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Bilaga 2: Postförteckning i Atom (Riksarkivet)
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
      xmlns:le="http://purl.org/atompub/link-extensions/1.0"
      xml:lang="sv">

  <!--
    * http://tools.ietf.org/html/rfc4287
  -->

  <id>tag:riksarkivet.se,2009:rinfo:feed</id>
  <!-- Viktig!

    Elementet `id` anger en *persistent* identifierare (URI) för denna
    datakälla.

    Rent tekniskt spelar det ingen roll vad för slags URI som används så länge 
    denna inte ändras. Men i detta exempel används en <a 
    href="http://tools.ietf.org/html/rfc4151">TAG URI</a>. Sådana är praktiska
    i feed-sammanhang, eftersom de inte är bundna till http-platsen för
    dokument. Eftersom identifieraren ska vara persistent över tid kan en
    HTTP-uri som inte längre leder någonstans vara vilseledande.

  -->

  <title>Riksarkivets författningssamling</title>
  <!--
    Anger någon slags titel på detta feed. Används inte till någonting av 
    Rättsinformationssystemet. Men den kan var användbar för någon som tar del 
    av denna källa via andra verktyg eller i andra sammanhang.
  -->

  <updated>2009-01-23T12:42:32Z</updated>
  <!--
    Ska ange tidssstämpel då något i detta feed-dokument ändrats. Anges som <a 
    href="http://tools.ietf.org/html/rfc4287#section-3.3">W3C Date Time
    Format</a>.

    Observera att i exempet används "Zulu Time". Det är inte samma sak som 
    svensk tid. En del programmeringsspråk har inbyggt stöd för att generera 
    dessa, i andra fall finns det i regel tredjepartsbibliotek för W3C DTF.

    (Anledningen till att vi väljer Zulu Time här är för att dessa är oberoende 
    av tidszoner, *inklusive* sommartidsavvikelser. Tekniskt är det okej 
    att istället för "Z" ange t.ex. "+01:00", för svensk vintertid, "+02:00" 
    för sommartid osv. Korrekt parsning av DTF ska resultera i samma tidpunkt 
    oavsett.)
  -->

  <author>
    <!-- Viktig!

      Anger kontaktinformation till ansvarig för publiceringen av denna 
      datakälla.

      Planen är att Rättsinformationssystemet ska använda denna information för 
      att rapportera om eventuella felaktigheter har uppstått vid inhämtning av 
      informationen.

      Därför är det lämpligt att e-postadressen går till en funktionsbrevlåda 
      istället för en enskild handläggare.

      Namn och URL användsdäremot inte av Rättsinformationssystemet, men kan vara 
      nyttig i andra sammanhang.
    -->
    <name>Riksarkivet</name>
    <uri>http://www.statensarkiv.se/</uri>
    <email>rinfo@riksarkivet.ra.se</email>
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  </author>

  <link href="https://www.statensarkiv.se/rafs/feed/index.atom" rel="self"/>
  <!--
    Anger den adress där detta feed-dokument ligger. Är inte strikt tekniskt
    nödvändig, men underlättar för någon som t.ex. sparar ner dokumentet lokalt
    utan att notera ursprungsplats.
  -->

  <link href="https://www.statensarkiv.se/rafs/feed/archive/2008/index.atom" rel="prev-archive"/>
  <!-- Viktig!

    Anger plats för ett tidigare dokument i den sammanhängande kedjan av
    publicerade feed-dokument över tid.

    Se <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc5005">RFC 5005: Feed Paging and
    Archiving</a>.

    Rättsinformationssystemet ställer *höga* krav på att dessa är 
    konstistenta, samt beständiga över tid så pass att det är garanterat att 
    systemet har hunnit hämta in informationen.

    (Exakta krav är inte fastställda, men livslängder på minst ett år är 
    rimliga.)

    Observera att arkiverade feed-dokument inte är nödvändiga. Om man har en 
    lågt antal rättsinformationsdokument kan samtliga förekomma i samma 
    feed-dokument under en överskådlig tid. Syftet med feed archiving är att
    hantera storleken på feed-dokument över tid, så att dessa inte växer till 
    ohanterliga storlekar (tekniskt normativt, rimligen kan ett par tusen 
    entry-element hanteras utan större problem.)
  -->

  <entry>
    <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/ra-fs/2006:6</id>
    <!-- Viktig!

      Rättsinformationssystemet betraktar id:t i entry för ett 
      rättsinformationsdokument som angivande den officiella URI:n (den 
      elektroniska identifieraren) för detta dokument. Den kommer att användas 
      av alla system som hanterar poster i rättsinformationssystemet.

      För att rättsinformationsdokument-URI:er ska bli korrekta har
      rättsinformationssystemet en algoritm för att konstruera dessa.

      Principen utgår från en bas-URI som är organisationsoberoende:

        http://rinfo.lagrummet.se/publ/

      Under denna följer ett segment för (i detta fall) författningssamlingen.

      Dessa är centralt administrerade i rättsinformationssystemets datalager.
      Tjänster för att slå upp dessa är planerade. För en förteckning av nu
      gällande samlingars identifierare, kontakta projektet.

      För dokument i författningssamlingar följer sedan
      författningssamlingsnumret (t.ex. "1999:175").
    -->

    <updated>2007-02-09T00:00:00.000Z</updated>
    <!-- Viktig!

      Detta är den tidsstämpel som Rättsinformationssystemet använder för att 
      avgöra om posten för ett rättsinformationsdokument har uppdaterats. Det 
      är kritiskt att denna är korrekt angiven.
    -->

    <published>2007-02-09T00:00:00.000Z</published>
    <!-- Viktig!

      Denna tidsstämpel anger när posten officiellt publiceras i källan.
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      För merparten av dokument kommer denna att vara densamma som updated (se 
      ovan), då förändringar av rättsinformationsdokument i huvudsak görs i 
      form av nya rättsinformationsdokument (såsom rättelseblad och 
      ändringsförfattningar). Enbart i undantagsfall ska poster uppdateras 
      (eller tas bort) elektroniskt.
    -->

    <title>Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna
        råd (RA-FS 2004:2) om gallring och återlämnande av handlingar vid
        upphandling;</title>
    <!-- Måste finnas enligt Atom-standarden.

      Detta element används inte av Rättsinformationssystemet.
      Vi rekommenderar ändå att något läsbart värde används för att andra 
      verktyg ska kunna presentera läsbar information av detta feed. Utan värde 
      kommer t.ex. många vanliga feed-läsare inte att kunna skapa en användbar 
      presentation av feed:et.
    -->

    <summary>Ändringen innebär att undantaget för myndigheter under
        Försvarsdepartementet har tagits bort och att de allmänna
        försäkringskassorna har tagits bort ur uppräkningen.</summary>
    <!--
      Måste enligt Atom-standarden finnas om elementet `content` refererar
      innehåll med attributet `src`.

      Detta element används inte av Rättsinformationssystemet.
      Vi rekommenderar ändå att något läsbart värde används för att andra 
      verktyg ska kunna presentera läsbar information av detta feed. Många 
      feed-läsare visar innehållet i detta element.

    -->

    <content src="https://www.statensarkiv.se/Sve/RAFS/Filer/ra-fs-2006-06.pdf"
             type="application/pdf"
             le:md5="bcb492e5a26b4610958b0568b4961550"/>
    <!-- Viktig!

      En primär representation ska representera det faktiska 
      rättsinformationsdokumentet på ett av Rättsinformationssystemet godkänt 
      format.

      (Obs! Det är tänkt att systemet (åtminstone initialt) ska tolerera
      avsaknad av en digital dokumentrepresentation, så länge RDF-data
      om dokumentet finns tillgänglig. Se följande entry för ett sådant
      exempel. Denna tolerans är enbart till för de fall då det inte
      *går* att få fram en digital representation, inte för att minska
      kraven på vad rättskällorna ska publicera.)
    -->

    <link rel="alternate" href="https://www.statensarkiv.se/Sve/RAFS/showrdf?doc=2006-6"
          type="application/rdf+xml"
          length="1465" le:md5="143aa16eb05095675651b5e8380aff8d"/>
    <!-- Viktig!

      Exakt en representation som innehåller serialiserad RDF måste finnas för 
      att Rättsinformationssystemet ska acceptera inhämtning av ett 
      rättsinformationsdokument. Det är denna RDF som utgör substansen i den 
      beskrivningen och sammanlänkningen av rättsinformationen.

      Länken till den tjänst som genererar RDF för dokumentet ovan är påhittad.
      Sättet som RDF-informationen skapas på är såklart valfritt. Det kan dock
      vara bra att försöka hålla länken teknikoberoende för att göra det
      möjligt att byta ut underliggande implementation i framtiden.
    -->

  </entry>
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  <entry>
    <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/ra-fs/2004:2</id>
    <updated>2004-09-27T00:00:00.000Z</updated>
    <published>2004-09-27T00:00:00.000Z</published>
    <title>Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och
        återlämnande av handlingar vid upphandling;</title>
    <summary></summary>
    <content src="https://www.statensarkiv.se/Sve/RAFS/Filer/ra-fs-2004-02.pdf"
             type="application/pdf"
             le:md5="3d0e39ad852d6e29ca3087ffae39d3ab"/>
    <link rel="alternate"
          href="https://www.statensarkiv.se/Sve/RAFS/showrdf?doc=2004-2"
          type="application/rdf+xml"
          length="1150" le:md5="cfe75fc5cc5180e346543cbea51717cd"/>
  </entry>

</feed>
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Bilaga 3: Exempel på metadata i RDF (Riksarkivet RA-FS 2006:6)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
         xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#">

  <Myndighetsforeskrift rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/ra-fs/2006:6">
      
    <!-- identifiering -->
    <forfattningssamling rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/ra-fs"/>
    <fsNummer>2006:6</fsNummer>
    <dct:title xml:lang="sv">Föreskrifter om ändring av Riksarkivets
        föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2004:2) om gallring och
        återlämnande av handlingar vid upphandling;</dct:title>

    <!-- tidsaspekter -->
    <utfardandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2007-02-09</utfardandedatum>
    <ikrafttradandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2007-03-01</
ikrafttradandedatum>
    <utkomFranTryck rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2007-02-09</utkomFranTryck>
    
    <!-- ursprung -->
    <dct:publisher rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/riksarkivet"/>
    
    <!-- dokumentkopplingar -->
    <andrar rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/ra-fs/2004:2"/>
    
    <!-- dokumentkopplingar -->
    <bemyndigande rdf:parseType="Resource">
        <dct:isPartOf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1991:446"/>
        <paragrafnummer>11</paragrafnummer>
    </bemyndigande>
    <bemyndigande rdf:parseType="Resource">
        <dct:isPartOf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1991:446"/>
        <paragrafnummer>12</paragrafnummer>
    </bemyndigande>

  </Myndighetsforeskrift>

</rdf:RDF>
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Bilaga 4: Exempel på metadata i RDF (Riksarkivet RA-FS 2004:2)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
         xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#">

  <Myndighetsforeskrift rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/ra-fs/2004:2">

    <!-- identifiering -->
    <forfattningssamling rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/ra-fs"/>
    <fsNummer>2004:2</fsNummer>
    <dct:title xml:lang="sv">Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om
        gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling;</dct:title>

    <!-- tidsaspekter -->
    <beslutsdatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2004-08-30</beslutsdatum>
    <ikrafttradandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2004-11-01</
ikrafttradandedatum>
    <utkomFranTryck rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2004-09-27</utkomFranTryck>

    <!-- ursprung -->
    <dct:publisher rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/riksarkivet"/>

    <!-- dokumentkopplingar -->
    <bemyndigande rdf:parseType="Resource">
        <dct:isPartOf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1991:446"/>
        <paragrafnummer>11</paragrafnummer>
    </bemyndigande>
    <bemyndigande rdf:parseType="Resource">
        <dct:isPartOf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1991:446"/>
        <paragrafnummer>12</paragrafnummer>
    </bemyndigande>

  </Myndighetsforeskrift>

</rdf:RDF>
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Bilaga 5: Postförteckning i Atom (Arbetsförmedlingen)
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
      xmlns:le="http://purl.org/atompub/link-extensions/1.0"
      xml:lang="sv">

  <!--
    * http://tools.ietf.org/html/rfc4287
  -->

  <id>tag:arbetsformedlingen.se,2009:rinfo:feed</id>
  <!-- Viktig!

    Elementet `id` anger en *persistent* identifierare (URI) för denna
    datakälla.

    Rent tekniskt spelar det ingen roll vad för slags URI som används så länge 
    denna inte ändras. Men i detta exempel används en <a 
    href="http://tools.ietf.org/html/rfc4151">TAG URI</a>. Sådana är praktiska
    i feed-sammanhang, eftersom de inte är bundna till http-platsen för
    dokument. Eftersom identifieraren ska vara persistent över tid kan en
    HTTP-uri som inte längre leder någonstans vara vilseledande.

  -->

  <title>Arbetsförmedlingens författningssamling</title>
  <!--
    Anger någon slags titel på detta feed. Används inte till någonting av 
    Rättsinformationssystemet. Men den kan var användbar för någon som tar del 
    av denna källa via andra verktyg eller i andra sammanhang.
  -->

  <updated>2009-01-23T12:42:32Z</updated>
  <!--
    Ska ange tidssstämpel då något i detta feed-dokument ändrats. Anges som <a 
    href="http://tools.ietf.org/html/rfc4287#section-3.3">W3C Date Time
    Format</a>.

    Observera att i exempet används "Zulu Time". Det är inte samma sak som 
    svensk tid. En del programmeringsspråk har inbyggt stöd för att generera 
    dessa, i andra fall finns det i regel tredjepartsbibliotek för W3C DTF.

    (Anledningen till att vi väljer Zulu Time här är för att dessa är oberoende 
    av tidszoner, *inklusive* sommartidsavvikelser. Tekniskt är det okej 
    att istället för "Z" ange t.ex. "+01:00", för svensk vintertid, "+02:00" 
    för sommartid osv. Korrekt parsning av DTF ska resultera i samma tidpunkt 
    oavsett.)
  -->

  <author>
    <!-- Viktig!

      Anger kontaktinformation till ansvarig för publiceringen av denna 
      datakälla.

      Planen är att Rättsinformationssystemet ska använda denna information för 
      att rapportera om eventuella felaktigheter har uppstått vid inhämtning av 
      informationen.

      Därför är det lämpligt att e-postadressen går till en funktionsbrevlåda 
      istället för en enskild handläggare.

      Namn och URL användsdäremot inte av Rättsinformationssystemet, men kan vara 
      nyttig i andra sammanhang.
    -->
    <name>Arbetsförmedlingen</name>
    <uri>http://www.arbetsformedlingen.se/</uri>
    <email>juridik@arbetsformedlingen.se</email>
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  </author>

  <link href="https://www.arbetsformedlingen.se/regelbok/feed/index.atom" rel="self"/>
  <!--
    Anger den adress där detta feed-dokument ligger. Är inte strikt tekniskt
    nödvändig, men underlättar för någon som t.ex. sparar ner dokumentet lokalt
    utan att notera ursprungsplats.
  -->

  <link href="https://www.arbetsformedlingen.se/regelbok/feed/archive/2008/index.atom" rel=
"prev-archive"/>
  <!-- Viktig!

    Anger plats för ett tidigare dokument i den sammanhängande kedjan av
    publicerade feed-dokument över tid.

    Se <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc5005">RFC 5005: Feed Paging and
    Archiving</a>.

    Rättsinformationssystemet ställer *höga* krav på att dessa är 
    konstistenta, samt beständiga över tid så pass att det är garanterat att 
    systemet har hunnit hämta in informationen.

    (Exakta krav är inte fastställda, men livslängder på minst ett år är 
    rimliga.)

    Observera att arkiverade feed-dokument inte är nödvändiga. Om man har en 
    lågt antal rättsinformationsdokument kan samtliga förekomma i samma 
    feed-dokument under en överskådlig tid. Syftet med feed archiving är att
    hantera storleken på feed-dokument över tid, så att dessa inte växer till 
    ohanterliga storlekar (tekniskt normativt, rimligen kan ett par tusen 
    entry-element hanteras utan större problem.)
  -->

  <entry>
    <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/affs/2008:8</id>
    <!-- Viktig!

      Rättsinformationssystemet betraktar id:t i entry för ett 
      rättsinformationsdokument som angivande den officiella URI:n (den 
      elektroniska identifieraren) för detta dokument. Den kommer att användas 
      av alla system som hanterar poster i rättsinformationssystemet.

      För att rättsinformationsdokument-URI:er ska bli korrekta har
      rättsinformationssystemet en algoritm för att konstruera dessa.

      Principen utgår från en bas-URI som är organisationsoberoende:

        http://rinfo.lagrummet.se/publ/

      Under denna följer ett segment för (i detta fall) författningssamlingen.

      Dessa är centralt administrerade i rättsinformationssystemets datalager.
      Tjänster för att slå upp dessa är planerade. För en förteckning av nu
      gällande samlingars identifierare, kontakta projektet.

      För dokument i författningssamlingar följer sedan
      författningssamlingsnumret (t.ex. "1999:175").
    -->

    <updated>2008-08-21T00:00:00.000Z</updated>
    <!-- Viktig!

      Detta är den tidsstämpel som Rättsinformationssystemet använder för att 
      avgöra om posten för ett rättsinformationsdokument har uppdaterats. Det 
      är kritiskt att denna är korrekt angiven.
    -->

    <published>2008-08-21T00:00:00.000Z</published>
    <!-- Viktig!
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      Denna tidsstämpel anger när posten officiellt publiceras i källan.

      För merparten av dokument kommer denna att vara densamma som updated (se 
      ovan), då förändringar av rättsinformationsdokument i huvudsak görs i 
      form av nya rättsinformationsdokument (såsom rättelseblad och 
      ändringsförfattningar). Enbart i undantagsfall ska poster uppdateras 
      (eller tas bort) elektroniskt.
    -->

    <title>Arbetsförmedlingens administrativa föreskrifter om
        uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid
        Arbetsförmedlingen;</title>
    <!-- Måste finnas enligt Atom-standarden.

      Detta element används inte av Rättsinformationssystemet.
      Vi rekommenderar ändå att något läsbart värde används för att andra 
      verktyg ska kunna presentera läsbar information av detta feed. Utan värde 
      kommer t.ex. många vanliga feed-läsare inte att kunna skapa en användbar 
      presentation av feed:et.
    -->

    <summary></summary>
    <!--
      Måste enligt Atom-standarden finnas om elementet `content` refererar
      innehåll med attributet `src`.

      Detta element används inte av Rättsinformationssystemet.
      Vi rekommenderar ändå att något läsbart värde används för att andra 
      verktyg ska kunna presentera läsbar information av detta feed. Många 
      feed-läsare visar innehållet i detta element.

    -->

    <content src="https://www.arbetsformedlingen.se/regelbok/dokument/amsfs_pdf/a088.pdf"
             type="application/pdf"
             le:md5="bcb492e5a26b4610958b0568b4961550"/>
    <!-- Viktig!

      En primär representation ska representera det faktiska 
      rättsinformationsdokumentet på ett av Rättsinformationssystemet godkänt 
      format.

      (Obs! Det är tänkt att systemet (åtminstone initialt) ska tolerera
      avsaknad av en digital dokumentrepresentation, så länge RDF-data
      om dokumentet finns tillgänglig.
    -->

    <link rel="alternate" href="https://www.arbetsformedlingen.se/regelbok/showrdf?doc=2008-8"
          type="application/rdf+xml"
          length="1465" le:md5="143aa16eb05095675651b5e8380aff8d"/>
    <!-- Viktig!

      Exakt en representation som innehåller serialiserad RDF måste finnas för 
      att Rättsinformationssystemet ska acceptera inhämtning av ett 
      rättsinformationsdokument. Det är denna RDF som utgör substansen i den 
      beskrivningen och sammanlänkningen av rättsinformationen.

      Länken till den tjänst som genererar RDF för dokumentet ovan är påhittad.
      Sättet som RDF-informationen skapas på är såklart valfritt. Det kan dock
      vara bra att försöka hålla länken teknikoberoende för att göra det
      möjligt att byta ut underliggande implementation i framtiden.
    -->

  </entry>

  <entry>
    <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/amsfs/2007:28</id>
    <updated>2007-12-06T00:00:00.000Z</updated>
    <published>2007-12-06T00:00:00.000Z</published>
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    <title>Föreskrifter om ändring i Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa
        föreskrifter (AMSFS 2007:2) om ekonomiadministration;</title>
    <summary></summary>
    <content src="https://www.arbetsformedlingen.se/regelbok/dokument/amsfs_pdf/a0728.pdf"
             type="application/pdf"
             le:md5="3d0e39ad852d6e29ca3087ffae39d3ab"/>
    <link rel="alternate"
          href="https://www.arbetsformedlingen.se/regelbok/showrdf?doc=2007-28"
          type="application/rdf+xml"
          length="1150" le:md5="cfe75fc5cc5180e346543cbea51717cd"/>
  </entry>

  <entry>
    <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/amsfs/2007:2</id>
    <updated>2006-02-15T00:00:00.000Z</updated>
    <published>2006-02-15T00:00:00.000Z</published>
    <title>Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter om ekonomiadministration;</title>
    <summary></summary>
    <content src="https://www.arbetsformedlingen.se/regelbok/dokument/amsfs_pdf/a072.pdf"
             type="application/pdf"
             le:md5="3d0e39ad852d6e29ca3087ffae39d3ab"/>
    <link rel="alternate"
          href="https://www.arbetsformedlingen.se/regelbok/showrdf?doc=2007-2"
          type="application/rdf+xml"
          length="1150" le:md5="cfe75fc5cc5180e346543cbea51717cd"/>
  </entry>

</feed>
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Bilaga 6: Exempel på metadata i RDF (Arbetsförmedlingen AFFS
2008:8)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
         xmlns:dces="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
         xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 
         xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#">

  <Myndighetsforeskrift rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/affs/2008:8">

    <!-- identifiering -->
    <forfattningssamling rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/affs"/>
    <fsNummer>2008:8</fsNummer>
        <dct:title xml:lang="sv">Arbetsförmedlingens administrativa
            föreskrifter om uppgiftsfördelning i det systematiska
            arbetsmiljöarbetet vid Arbetsförmedlingen;</dct:title>

    <!-- tidsaspekter -->
    <beslutsdatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2008-08-19</beslutsdatum>
    <ikrafttradandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2008-09-01</
ikrafttradandedatum>
    <utkomFranTryck rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2008-08-21</utkomFranTryck>

    <!-- ursprung -->
    <dct:publisher rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/arbetsf%C3%B6rmedlingen"/>

    <!-- Egna ämnesord (ett element per ämnesord) -->
    <dces:subject xml:lang="sv">Arbetsmiljöarbete</dces:subject>

    <!-- dokumentkopplingar -->
    <bemyndigande rdf:parseType="Resource">
        <dct:isPartOf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/afs/2001:1"/>
        <paragrafnummer>6</paragrafnummer>
    </bemyndigande>

    <!-- referens till webbsida för detta dokument (om sådan finns) -->
    <foaf:homepage rdf:resource="http://www2.ams.se/regelbok/dokument/a088.htm" />

  </Myndighetsforeskrift>

</rdf:RDF>
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Bilaga 7: Exempel på metadata i RDF ändringsföreskrift
(Arbetsförmedlingen AMSFS 2007:28)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
         xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#">

  <Myndighetsforeskrift rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/amsfs/2007:2">

    <!-- identifiering -->
    <forfattningssamling rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/amsfs"/>
    <fsNummer>2007:2</fsNummer>
        <dct:title xml:lang="sv">Föreskrifter om ändring i
            Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2007:2)
            om ekonomiadministration;</dct:title>

    <!-- tidsaspekter -->
    <beslutsdatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2007-12-04</beslutsdatum>
    <ikrafttradandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2008-01-01</
ikrafttradandedatum>
    <utkomFranTryck rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2007-12-06</utkomFranTryck>

    <!-- ursprung -->
    <dct:publisher rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/arbetsmarknadsstyrelsen"/>

    <!-- dokumentkopplingar -->
    <andrar rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/amsfs/2007:2"/>
    
    <bemyndigande rdf:parseType="Resource">
        <dct:isPartOf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2001:623"/>
        <paragrafnummer>4</paragrafnummer>
    </bemyndigande>

  </Myndighetsforeskrift>

</rdf:RDF>
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Bilaga 8: Exempel på metadata i RDF (Arbetsförmedlingen AMSFS
2007:2)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
         xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#">

  <Myndighetsforeskrift rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/amsfs/2007:2">

    <!-- identifiering -->
    <forfattningssamling rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/amsfs"/>
    <fsNummer>2007:2</fsNummer>
        <dct:title xml:lang="sv">Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa
            föreskrifter om ekonomiadministration;</dct:title>

    <!-- tidsaspekter -->
    <beslutsdatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2007-02-12</beslutsdatum>
    <ikrafttradandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2007-03-01</
ikrafttradandedatum>
    <utkomFranTryck rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2006-02-15</utkomFranTryck>

    <!-- ursprung -->
    <dct:publisher rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/arbetsmarknadsstyrelsen"/>

    <!-- dokumentkopplingar -->
    <bemyndigande rdf:parseType="Resource">
        <dct:isPartOf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2001:623"/>
        <paragrafnummer>4</paragrafnummer>
    </bemyndigande>

    <!-- referens till webbsida för detta dokument (om sådan finns) -->
    <foaf:homepage rdf:resource="http://www2.ams.se/regelbok/dokument/a072.htm" />

  </Myndighetsforeskrift>

</rdf:RDF>
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Bilaga 9: Ämnesordsförteckning i SKOS
Detta är ett grundläggande exempel. SKOS innehåller ett stort antal möjligheter att beskriva samband,
alternativa skrivningar och etiketter på andra språk. För mer information se .Introduction to SKOS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" 
    xmlns:dces="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
    xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/">

    <!-- Beskrining av vokabulären -->
    <skos:ConceptScheme rdf:about="http://www.exempel.se/termlista/">
        
        <!-- Rubrik -->
        <dces:title xml:lang="sv">Exempelmyndighetens ämnesordsförteckning</dces:title>

        <!-- Kortare beskrivning av denna termlista -->
        <dces:description xml:lang="sv">
Förteckning och definitioner över ämnesord inom Exempelmyndighetens verksamhetsområde.</
dces:description>

        <!-- Vilken organisation det är som gjort den tillgänglig -->
        <dces:publisher xml:lang="sv">Exempelmyndigheten</dces:publisher>

        <!-- Person som skapat dokumentet -->
        <dces:creator xml:lang="sv">Karl Karlsson</dces:creator>

        <!-- Ev. länk till webbsida där man kan hitta mer information om termlistan -->
        <foaf:homepage rdf:resource="http://www.exempel.se/termlista/"/>
    </skos:ConceptScheme>

    <!-- 
    Beskrivning av ett enskilt ämnesord/koncept inom denna termlista.
    Observera att det finns fler detalker inom SKOS för den som vill göra
    utförligare definitioner som t.ex. relationer mellan olika begrepp.

    För detaljer se http://www.w3.org/TR/skos-primer/#secconcept
    -->
    <skos:Concept rdf:about="http://www.exempel.se/termlista/#aktivitetsstod">

        <!-- Föredragen etikett för detta begrepp -->
        <skos:prefLabel xml:lang="sv">Akitivitetsstöd</skos:prefLabel>

        <!-- Alternativ etikett för detta begrepp -->
        <skos:altLabel xml:lang="sv">Jobbpeng</skos:altLabel>

        <!-- Definition av begreppet -->
        <skos:definition xml:lang="sv">(En förklarande text om vad begreppet innebär.)</skos:definition
>
    </skos:Concept>

    <skos:Concept rdf:about="http://www.exempel.se/termlista/#anstallningsstod">
        <skos:prefLabel xml:lang="sv">Anställningsstöd</skos:prefLabel>
        <skos:definition xml:lang="sv">(En förklarande text om vad begreppet innebär.)</skos:definition
>
    </skos:Concept>

    <skos:Concept rdf:about="http://www.exempel.se/termlista/#arbetsmiljoarbete">
        <skos:prefLabel xml:lang="sv">Arbetsmiljöarbete</skos:prefLabel>
        <skos:definition xml:lang="sv">(En förklarande text om vad begreppet innebär.)</skos:definition
>
    </skos:Concept>

</rdf:RDF>

http://www.w3.org/2004/02/skos/intro

