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PROJEKTET I KORTHET

BAKGRUND TILL PROJEKTET

VAD

Många kommuner står inför en gemensam utmaning när det gäller behovet av att
kunna arkivera den stora mängd digital information som alstras i IT-system och andra
digitala miljöer.

Kommungemensamt e-arkiv

VEM
14 skånska kommuner

NÄR
I drift sommaren 2020

HUR

Därför har 14 kommuner i Skåne ingått ett avtal med målsättningen att införa ett
gemensamt e-arkiv med tillhörande organisation. Lunds kommun är värdkommun
och ska på sikt kunna hjälpa övriga kommuner med arkiveringstjänster.
När ett e-arkiv väl är på plats kommer det innebära en mängd fördelar för de ingående
kommunerna:


Projektform

VARFÖR
Värde för medborgare och
kommuner





Det kommer hjälpa kommunerna hantera den stora mängd digital
information som skapas i de olika verksamheterna.
Det möjliggör kostnadsbesparingar genom att informationen i gamla
avställda system flyttas över till e-arkivet så att de helt kan tas ur drift.
Kommunernas verksamhetssystem kommer få bättre kontroll på sin data
eftersom de slipper lagra gammal inaktuell data i sina databaser.
Medborgarna kommer på sikt komma åt allmänna handlingar på ett mycket
enklare sätt än idag.

PROJEKTET HITTILLS

FÖR DEN NYFIKNA
www.lund.se/skanearkiv

E-arkivfrågan har diskuterats under många år och 2016 påbörjades arbetet med en
förstudie. Förstudien lade grunden för det realiseringsprojekt (SkånEarkiv) som nu
initierats. Kommunerna har tagit hjälp av en extern part för att driva realiseringen i
mål.
En styrgrupp har tillsats med representanter från samtliga ingående kommuner.
Styrgruppen har haft sitt första möte där den framtagna projektplanen godkändes.
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PROJEKTET FRAMÅT
Vi håller på att arbeta fram en kravmassa inför upphandlingen av e-arkivet. Kraven
kommer så långt som möjligt att baseras på nationella riktlinjer och standarder. Men
för att säkerställa en heltäckande kravmassa tas inspiration från andra kommuner och
organisationer som framgångsrikt lyckats implementera ett e-arkiv. Därefter kommer
arkivarier och andra nyckelpersoner inom kommunernas IT-avdelningar att
involveras för att precisera kraven ytterligare. Förhoppningen är att upphandlingen
skall kunna påbörjas under sommaren 2019.
Parallellt med detta har vi börjat kartlägga vilket arkiveringsbehov som faktiskt finns
hos de olika verksamhetssystemen som finns i kommunerna. Detta görs för att kunna
identifiera vilka system som bör anslutas till e-arkivet och i vilken ordning. I vilken
ordning systemen kommer anslutas kommer bero på en rad olika parametrar såsom
behov av arkivering, hur enkelt det är att ansluta dem samt vilken kostnadsbesparing
en anslutning skulle medföra.
Slutligen håller vi på att rekrytera personal till den framtida e-arkivorganisationen.
Initialt kommer en områdeschef samt två IT-arkivarier att anställas. Fler resurser
kommer anställas löpande allt eftersom resursbehovet blir tydligare.
För den som är nyfiken finns mer detaljerad information om projektet på
www.lund.se/skanearkiv.

