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Det var en gång…
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• Våren 2008: Bristande rutiner i hanteringen av 

bygglovshandlingar ledde till ett nämnduppdrag om 

digital hantering av bygglovshandlingar

• En arbetsgrupp innehållande administrationen på 

bygglovsenheten och kommunarkivarien tillsattes 

vilken började undersöka möjligheterna med ett 

digitalt arkiv 
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Insikten om e-arkiv

1. Göra oss av med föråldrad teknik med fichekort och läsare

2. Digitalisering av handlingar på mikrofiche möjliggör  

• Tillgängliggöra bygglovshandlingar för handläggare vid sina 
arbetsstationer

• Tillgängliga bygglovshandlingar på webben för allmänhet och mäklare

3. Möjliggöra integration med ärendehanteringssystem och således 
undvika onödiga utskrifter

4. Möjliggöra ett e-arkiv för kommunens alla verksamheter. Vi hade 
upplevt tillfällen då information gått förlorad då gamla system gått i graven
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Införande

• Processkartlägga (trots att vi inte är statlig 

myndighet valde vi att arkivförteckning skall ske 

enligt processer)

• Skapa arkivstruktur, rätt metadata till objekt på 

alla nivåer 

• Planera utbildningar

• Installera testmiljö

• Test och leveransgodkännande

• E-arkivet gick i drift 2011!
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Ekonomi

• I vår projektplan sattes det endast upp kostnader 

för projektdeltagarnas egna medverkan

• Vi hörde oss för vad andra kommuner betalat för 

sina e-arkiv för att få reda på vad vi kan förväntas 

behöva betala

• Sedan satte vi oss ner med berörda chefer och 

löste kostnadsfrågan
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Vägval och strategier- framgångsfaktorer i Ale
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• Våga införa e-arkiv succesivt! När man väl har systemet i 

drift är det lättare att visa på fördelarna och skapa nya 

delprojekt.

• Ha med alla tre ben: verksamhet, arkiv och IT

• Inventera system som är i behov av att leverera till e-arkiv

• Som man ropar får man svar – att arkivera är inte valfritt
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Vägval och strategier- framgångsfaktorer i Ale

• Leveransplanering – ett gemensamt projekt

• Tidplan – när kan arkivmyndigheten ta emot?

• Gemensam plan internt

• Ha respekt för mognadsprocessen

• Engagera och informera rätt personal/beslutsfattare med 

rätt kompetens
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Lärdomar eller fördomar

• Smutsiga system – vill vi ha in allt i e-arkivet?

• Allt ska digitaliseras

• Allt ska tillgängliggöras för allmänheten

• E-arkivet effektiviserar 

• och sparar tid, pengar och miljö
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I e-arkivet idag

• 110 000 bygglovshandlingar varav 90 000  är skannade 

från mikrofiche och 20 000 är skannade från papper. 

Dessa finnstillgängliga för medborgare

• 13 881 journaler från Sofia och Rehab som kommer 

minska successivt då de ska gallras när de är 10 år gamla

• Cirka 200 pdf-filer med timrapporter där en fil innehåller 

en månads timrapporter. Personalavdelningen har kunnat 

slänga motsvarande antal pärmar…..

• Elevinformationen från systemet Adela. 

• Slutbetyg från Ale gymnasium i pdf

• System för personaladministration HR+
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Framtida planer

• Ansluta byggärendehanteringssystemet Castor

• Automatiskt en koppling till ärendehanteringssystemet Castor

• 5 arkivskåp med anbud arkiveras

• Koppling till PMO under utredning

• Anslutning av journalsystemet Treserva 
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Nämnder i e-arkivet idag (Java-klient)
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Kommunstyrelsen e-arkivet (Java-klient)
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Personaladministration – här har vi både ett 

system avställt och arkiverade pdf av 

timavlönad personal

Upphandlingsenheten arkiverar 
avtal i pdf
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Omsorg och arbetsmarknads arkiv (Java-klient enbart)
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Här har vi ett exempel på det vi 

kallar mellanarkiv. 
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Samhälssbyggnadsnämndens arkiv (Javaklient och webbklient)
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Här ligger de analoga byggloven inne och 
det är förberett för de digitala. 
Handläggarna har en webbklient och en 
annan webbklient ligger på hemsidan.

Färdtjänstärenden kommer från ett 

system som arkiverats och där finns både 

xml och inscannade filer.
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Utbildningsnämndens arkiv (Javaklient) 
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Här har vi arkiverat med hjälp av leverantören 
när det gäller digital information. Den analoga 
informationen, slutbetygen, har vi själva 
konverterat och arkiverat.

Än så länge ligger detta bara i Javaklienten.
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Ale kommun

Emma Einarsson, arkivarie (emma.einarsson@ale.se)

May Herlin, IT-strateg (may herlin@ale.se)

Bengt Wassenius, byggnadsinspektör (bengt.wassenius@ale.se)
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