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I drift september 2020

VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?
Upphandlingen är offentliggjord och vi är just nu i processen att välja en leverantör.
Demonstrationer av anbudsgivarnas e-arkivlösningar kommer att hållas i mitten av
februari.
SkånEarkiv har nu besökt alla samverkanskommuner - tack allihop för givande
möten! Det övergripande syftet med att resa runt var främst att knyta kontakter och
få ett ansikte på nyckelpersonerna ute i respektive kommun. En slutrapport av
Skåneturné 1 kommer att skickas ut inom kort, halvvägsrapporten skickades ut i
oktober förra året.
SkånEarkivs verksamhetsplan är klar och kommer att skickas ut inom kort.

HUR
Projektform

Konsulterna slutade 30 november 2019. Tack för denna tid!

VARFÖR

Den 23 januari 2020 skickades en informationsbroschyr ut som i generella drag
beskriver leveransprocessen.

Värde för medborgare och
kommuner

SKÅNETURNÉ 2 – SYSTEMFÖRVALTAR- OCH ARKIVARIETRÄFF
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Den 16 januari 2020 begav sig David och Anette iväg på Skåneturné 2,
Systemförvaltar- och arkivarieträff. Första besöket var Simrishamn. I skrivande stund
(23 januari 2020) har vi även hunnit besöka Ängelholm, Klippan samt Ystad. Syftet
med att besöka varje kommun igen är att vi vill informera hur vi kan förbereda oss
inför kommande leveranser till e-arkivet. Vi vill också påpeka vikten av att
arkivarien och systemförvaltarna skapar ett tätt samarbete. Det är
systemförvaltaren som vet vilken typ av information som finns i systemet –
arkivarien kan värdera informationen.
SIMRISHAMNS LEDNINGSGRUPP
Den 14 januari 2020 presenterade Mats och David SkånEarkivs verksamhet för
kommunens ledningsgrupp i Simrishamn. Fokus låg på att berätta om projektets
förhållningssätt och vad som är på gång just nu. Mats och David rapporterar stort
intresse för e-arkivfrågan - och även för att undersöka möjligheterna att inom
samverkansområdet försöka samarbeta inom områden som digitalisering och
informationssäkerhet. SkånEarkivs budskap till Simrishamn och till hela
samverkansområdet är att vi välkomnar inspel i alla frågor som rör arkiv,
informationshantering och digitalisering. Vi vill gärna veta allt vad som händer i
samverkanskommunerna i den typen av frågor.

PROJEKTET FRAMÅT
Den 28 januari 2020 är det anbudsöppning e-arkiv.
En leveransplan för 2020-2022 kommer att skickas ut inom kort. Planen kommer att
lista vilka system som kommer prioriteras inom de närmsta åren.
Uppstartsmöte 24 mars 2020 kring framtida Arkivarienätverksträffar. Vi träffas i
Lund första gången men föreslår att vi därefter roterar så varje kommun anordnar.
Syftet med nätverksträffarna är att utbyta erfarenheter, idéer och kompetens.
Skåneturné 2 kommer att pågå januari-mars.
Vi arbetar med att skapa säkra digitala informationsflöden genom hela kedjan –
från skapande till bevarande!

