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VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?
Mycket har hänt i projektet sen det förra nyhetsbrevet skickades ut. Två nya
kommuner har anslutit sig till samverkan, Skurup och Trelleborg. Detta betyder att
vi nu är 16 kommuner som samverkar i projektet vilket vi självklart tycker är väldigt
roligt.
Styrgruppen har tagit beslut om vilken lokal den nya e-arkivorganisationen kommer
sitta i framöver. Den nya organisationen kommer vara lokaliserad i eget kontor i en
byggnad där även delar av Lunds kommuns Serviceförvaltning sitter. Det är en
lösning som vi tror kommer bli väldigt bra och dessutom får e-arkivets personal
daglig kontakt med den ”verkliga världen”.
Utöver lokaler så är projektet nära att fastslå den slutgiltiga kravspecifikationen.
Kravarbetet har utförts tillsammans med arkivarier och IT personal runt om i de
anslutna kommunerna för att säkerställa att alla behov fångas. Kravmassan har
sedan kvalitetsgranskats av experter från såväl SKL som Acando (numera CGI).
Projektets förhoppning är att styrgruppen kan godkänna kravmassan under det
planerade styrgruppsmötet i juni.
Projektet håller dessutom på att identifiera två system som kan agera ”pilotsystem”
under införandet av e-arkivslösningen för att säkerställa att önskad funktionalitet
fungerar. För detta ändamål har de ingående kommunerna kartlagt vilka av deras
verksamhetssystem som innehåller information som är i behov av slutförvaring.
Detta arbete kommer också ligga till grund för den ”systemanslutningsplan” som
kommer arbetas fram under hösten.
VI VÄLKOMNAR DEN FÖRSTA IT-ARKIVARIEN
David Nekham har äntligen börjat sin nya tjänst som IT-arkivarie. David är utbildad
systemvetare och arkivarie och har tidigare arbetat som strateg med fokus på e-arkiv
i Region Skåne samt jobbat med Malmöstads e-arkiv. Under sina första veckor
fokuserar nu David på att sätta sig in i verksamheten och projektet. Han kommer
hjälpa till i kravarbetet samtidigt som han stöttar projektet med sin expertis inom earkiv. Framåt kommer han bland annat fokusera på att utveckla utvärderingskriterier
för avropet och senare arbeta med att förbereda kommunernas verksamheter på de
systemförändringar/processer som måste implementeras för att kunna ansluta sig till
e-arkivet.
NY PROJEKTLEDARE
Tyvärr lämnar SkånEarkivs nuvarande projektledare Alexander Fröström sin
nuvarande arbetsgivare, och därmed även projektet, på grund av flytt upp till
Göteborg. Detta kommer dock inte påverka projektet då han kommer säkra en bra och
smidig överlämning till den nya projektledaren, Lina Fogander.
Lina är en rutinerad projektledare med erfarenhet från stora och små
projekt. Lina har arbetat med en mängd olika organisationer där
Google, Region Skåne och CDON bara är ett litet axplock. Hon drivs av
att möta nya människor och lever efter mottona ”ensam är inte stark”
och ”don’t worry, be happy”.
Vi hälsar Lina varmt välkommen till projektet och önskar samtidigt Alexander all lycka
framåt!

