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VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?
Vi börjar närma oss sommaren med rasande fart och sommarsemestrar och paus i
projektet står för dörren. När vi är tillbaka igen planerar vi dra igång med själva
upphandlingen av e-arkivsystemet. Sedan förra nyhetsbrevet har vi fått ett
godkännande av kravspecifikationen från styrgruppen och övrig dokumentation gås
nu igenom för att kunna påbörja upphandlingen som planerat i augusti. En
utvärderingsmodell, som grundligt beskriver hur utvärderingen av inkomna anbud
kommer gå till, har tagits fram. Tillsammans med en noga utvald grupp av experter
kommer projektet utvärdera samtliga e-arkivleverantörer som uppfyller
grundkraven. Projektet strävar efter att hitta den leverantör som på bästa sätta kan
kombinera pris, kvalité och införande av e-arkivet.
Projektet ska identifiera två ”pilotsystem” som har som syfte att säkerställa att
önskad funktionalitet fungerar. Med fokus på att systemet har gallrad och
långtidsbevarande information har Procapita godkänts av styrgruppen att användas i
nämnt syfte. Projektgruppen undersöker möjligheterna kring ett andra system och
räknar med att detta ska vara klart och godkänt innan semesterperioden börjar.
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FÖR DEN NYFIKNA
www.lund.se/skanearkiv

En ”systemanslutningsplan” har påbörjats och arbetet kommer fortlöpa en bit in
under hösten. Som nämnt i tidigare nyhetsbrev görs denna plan för att kunna
identifiera vilka system som bör anslutas till e-arkivet och i vilken ordning. I vilken
ordning systemen kommer anslutas kan komma att bero på parametrar såsom behov
av arkivering, hur enkelt det är att ansluta dem, vilken kostnadsbesparing en
anslutning skulle medföra samt en viss turordning. Planen är även att kartlägga vad
som kommer krävas för att påbörja och genomföra en systemanslutning.
De närmaste veckorna ska projektgruppen fortsätta sitt arbete med
kommunikationsplanen. Ett första steg i detta arbete är att identifiera intressenter,
kommunikationsbehov och kommunikationsvägar.

KONTAKT
Projektsponsor
Jesper Jacobsson
jesper.jacobsson@lund.se

Projektledare
Lina Fogander
lina.fogander@lund.se

Delprojektledare
Oscar Persson
oscar.persson2@lund.se

VI VÄLKOMNAR DEN ANDRA IT-ARKIVARIEN
Anette Lenander har nu börjat sin tjänst som IT-arkivarie. Anette är utbildad arkivarie
och har tidigare arbetat på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp med specialisering
inom processkartläggning. Under sina första veckor på Lunds kommun fokuserar nu
Anette på att sätta sig in i verksamheten och projektet och framöver kommer troligen
hennes fokusområden ligga på just processkartläggning samt utbildning.

Vi i projektgruppen vill passa på att önska alla en underbart fin sommar. Ta tid på er
att vila och samla kraft. Så ser vi fram emot nya tag därefter!

