
Verksamhetsplan 2021
Fortsatt fokus på leveransarbetet



Ökat tempo i leveransarbetet
SkånEarkiv finns till för att hantera leveranser ur samverkanskommunernas verksamhetssystem  
till det gemensamma e-arkivet. I leveransarbetet ska SkånEarkiv i så stor utsträckning som möjligt ta 
ett helhetsansvar för att föra över information till e-arkivet. Det betyder att vår ambition alltid är att 
kommunerna ska göra så lite som möjligt av leveransarbetet. Vi har som mål att fortlöpande utveckla 
vårt arbetssätt, bland annat genom under 2021 ta fram stödmaterial inför kommande leveranser. 

Under 2021 vill vi genom försiktig expansion av verksamheten något öka takten i leveransarbetet.  
Att samtidigt hitta rätt takt i expansionen och skapa rätt kompetensmix bland medarbetarna är en 
av våra största utmaningar inför 2021. 

Återkommande leveranser
I flera av de system som finns i leveransplanen sker årlig avställning av information. Under 2021  
kommer vi att skapa rutiner för att årligen hantera leveranser av information ur Procapita-Lifecare 
VoO till e-arkivet. 

Nya leveranser 
Under 2021 kommer vi att genomföra nya leveranser av följande system:
Våren: Capella, Evolution (PMO?), 
Hösten: Treserva VoO, Procapita Lifecare IFO och Treserva IFO. 

Support, drift och logguppföljning
SkånEarkivs förvaltningsorganisation ska vara första linjens supportorganisation för samverkans- 
kommunerna. Lunds kommun under 2021 att fortsätta ansvara för driften av e-arkivsystemet och  
upprätta förvaltningsplan och annan dokumentation som hör till förvaltningen av e-arkivet.  

Vi kommer under 2021 att i samarbete med samverkanskommunerna skapa en modell för logg- 
uppföljning och behörighetshantering i e-arkivet. 

Inledning – fortsatt fokus på leveransarbetet
Under 2021 kommer SkånEarkiv att fortsätta arbeta med främsta fokus på kärnuppdraget - att leverera 
information ur samverkanskommunernas verksamhetssystem till det gemensamma e-arkivet.  
Arbetet kommer att bedrivas med utgångspunkt i den av samverkansrådet beslutade leveransplanen. 

Vi kommer också att fortsätta arbeta för att bli en generell resurs inom området informationshantering  
i samverkanskommunerna. Vi vill också hitta modeller för att arbeta proaktivt och bidra med kravställning 
i samband med upphandling av nya verksamhetssystem. 

Våra övergripande mål kan sammanfattas under följande rubriker:
1. Ökat tempo i leveransarbetet
2. Fortsatt nätverksbyggande genom kommunikation, i syfte att bli en generell resurs i frågor

om informationshantering
3. Strategiskt fokus genom rådgivning/kravställning i samband med upphandlingar av nya

verksamhetssystem och genom att arbete med frågor om informationssäkerhet

I det här dokumentet finns våra verksamhetsmål för 2021 och de aktiviteter vi planerar för att uppfylla dem.



Fortsatt nätverksbyggande kommunikation
Kommunikation är SkånEarkivs viktigaste verktyg för att skapa goda förutsättningar för leverans- 
arbetet. Kommunikationsarbetets främsta syfte är att underlätta leveranser, men arbetet syftar även 
till att SkånEarkiv ska bli en generell resurs för samverkanskommunerna i frågor om informations- 
hantering.

Under 2021 kommer kommunikationsarbetet att fokusera kring följande aktiviteter:
• En verksamhetsplan med utvärdering av verksamheten 2020 kommer i januari
• Vi kommer att publicera ett digitalt nyhetsbrev med aktuell information cirka en vecka före

varje ordinarie möte med samverkansrådet.
• Möten med samverkansrådet kommer att genomföras två gånger per termin.
• En samarbetsyta i Teams kommer att skapas under våren 2021
• Arkivarienätverket kommer att genomföra två träffar per termin.
• Digitala månadsträffar med kommunarkivarierna
• Nätverksträff på internat med kommunarkivarierna lunch-lunch.
• Från och med hösten 2021 kommer vi att inleda varje ny termin med ett informationsmöte i

hörsalen på Arkivcentrum Syd i Lund där vi har målet att nå alla medarbetare som i respektive
kommun kommer att vara involverade i terminens leveransprojekt.

• Under 2021 kommer vi att skapa en modell för utvärdering och uppföljning av våra leverans- 
projekt

• Under 2021 kommer vi att träffa alla medlemmar i samverkansrådet i syfte att följa upp verk- 
samhetens första tid och lyssna av hur tankarna framåt ser ut i samverkanskommunerna.

Utbildningsverksamhet
Under 2021 kommer SkånEarkiv att inventera behovet av utbildningar i samverkanskommunerna 
och möta de behov som finns. 

Strategiskt fokus mot upphandling, informationssäkerhet 
och gemensamma styrdokument
SkånEarkiv vill utöver den operativa verksamheten med leveranser även arbeta för att underlätta 
framtida leveranser. Vår målsättning är att under 2021 genomföra följande aktiviteter:

• Ett projekt kommer att startas med uppdraget att skapa möjligheter för SkånEarkiv att ge råd
och stöd avseende kravställning ur arkivperspektiv vid upphandling av nya verksamhetssystem
i samverkanskommunerna

• SkånEarkiv ska inventera samverkanskommunernas behov av stöd i frågor om informations- 
säkerhet och har som mål att under hösten 2021 genomföra en gemensam temadag i ämnet

• SkånEarkiv ska arbeta tillsammans med kommunernas arkivarier med syftet att ta fram
gemensamma styrdokument och riktlinjer


