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PROJEKTET I KORTHET
VAD
Kommungemensamt e-arkiv

VEM
16 skånska kommuner

NÄR
I drift sommaren 2020

HUR
Projektform

VARFÖR
Värde för medborgare och
kommuner

VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?
Efter sommaren rivstartade projektet med att offentliggöra upphandlingen och de
första veckorna efter semestern låg fokus på att svara anbudsgivarna på deras frågor.
Nu har vi kommit så pass långt i processen att vi kan börja utvärdera leverantörerna,
och någon gång innan årsskiftet beräknas en slutgiltig leverantör vara vald för att
leverera det som kommer att bli SkånEarkiv.
Projektgruppen har parallellt med allt arbete kring upphandlingen påbörjat en turné
genom de 16 samverkande kommunerna med syfte att informera och diskutera
arbetet kring SkånEarkiv. Förhoppningen är att detta ska öka kunskapen om
SkånEarkiv
ute
i
kommunerna,
samt
stärka
samarbetet
mellan
förvaltningsorganisationen och övriga intressenter.
Den 19 september samlades arkivarier från samverkanskommunerna i Lund för att
tillsammans genomföra en workshop kring vad som måste göras för att SkånEarkiv
ska bli ett riktigt lyckat projekt. Många intressanta diskussioner lyftes och just nu
arbetar projektgruppen med att sammanställa resultatet till konkreta handlingar som
ska användas i arbetet att förbereda kommunerna och förvaltningen på
implementationen av e-arkivet.
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KONTAKT

Under de närmsta veckorna kommer anbudsgivarna få möjlighet att genomföra en
demovisning av sina e-arkivsystem, där en panel med utvalda intressenter från
projektet kommer att granska och utvärdera systemen. Denna process kommer att
vara klar någon gång i mitten på november och i början av december räknar projektet
med att kunna ha ett leverantörskontrakt på plats.
Förberedelserna inför pilotprojektet och fortsatt systemanslutning, fortsätter med
arbetet att ta fram en systemanslutningsplan. Varje kommun kommer utifrån deras
förutsättningar kunna föreslå vilket system som ska anslutas först till e-arkivet, och
utifrån det kommer man ta fram en prioriteringsordning satt efter vissa kriterier.

Enhetschef

Projektet börjar helt enkelt närma sig implementationsfasen och det är med spänning
vi ser fram emot vintern och vårens aktiviteter.

Mats Johansson
mats.johansson@lund.se

SAMTLIGA INITIALA RESURSER ÄR NU PÅ PLATS

Kontakt
Skanearkiv@lund.se

Slutligen vill vi välkomna Mats Johansson som anslutit till projektet i form av
enhetschef för Skånearkivs förvaltning. Mats anslöt till projektet redan i augusti, vilket
innebär att vi nu har samtliga av de tre initiala resurserna på plats. Dessa utgör nu
grunden av förvaltningsorganisationen som framöver kommer att utökas till totalt 78 personer.

Vi i projektgruppen vill passa på att tacka samtliga involverade i projektet för allt
engagemang. Det är en spännande tid vi har framför oss och vi ser fram emot en
fartfylld höst och vinter!

