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Fyrbodal
Geografiskt spritt

Väldigt olika stora kommuner

Olika långt i sin digitalisering

Olika förutsättningar för arkiv

Olika förutsättningar för IT



Bakgrund 
Projekt e-samverkan startades upp 2015.

• Välfärdstjänster

• e-förvaltning 

• e-arkiv



Bakgrund
Styrgrupp etablerades och beställning togs 

fram. 



Bakgrund
Utifrån beställning initierade vi ett projekt, 

resurser knöts till projektet. 

Projektplan togs fram, tillsammans med 

vissa förtydliganden.



Bakgrund
Projektet fokuserade på att återanvända 

kunskap.

Detta gjordes, och görs, genom kontakt 

med andra kommuner och myndigheter 

som upphandlat och infört system. 



Bakgrund
Beslut fattades tidigt om e-arkiv som tjänst. 



Nuläge i projektet
Förankring 95%

Kravspecifikation 75%

Upphandling 20%

Införande 5%

Anslutning av system 5%

Överlämning förvaltning5%



e-arkiv i samverkan 



Samverkan
De deltagande kommunerna får tillgång till  

e-arkiv utan att på egen hand driva  

införande och upphandlingsprojekt.



Samverkan
Möjliggör resursdelning i projektet inom

• Projektledning

• Upphandlingsresurser

• Teknisk expertis

• Arkivariekompetens



Samverkan
Vi tror att gemensamt kommer vi kunna 

påverka mer och får ett bättre resultat



Samverkan
Efter genomfört projekt kommer en 

gemensam förvaltning ta vid.

• IT-arkivarie

• Integratörer/IT-resurser



Utmaningar
Genom samverkan så skapas det såklart 

hinder och ”omöjliga” problem. Vi kommer 

ge exempel på några av dom.



Utmaningar
Problem:

Svårt att engagera deltagande kommuner.

Lösning:

• Tid för samtal, information

• Hitta engagerade ambassadörer

• Repetera!



Utmaningar
Problem:

Heliga kor, religion och lokal kulturer 

påverkar innehåll och resultat.

Lösning:

• Använd oberoende etablerad extern 

kompetens

• Drick kaffe ihop! 

• Etablera en egen kultur inom projektet



Utmaningar
Problem:

Informella kanaler och revirpinkeri

mellan och inom organisationer.

Lösning:

• Transparens i projektet, alla är inbjudna 

och välkomna!

• Tvångsmata med information

• Drick kaffe…..



Utmaningar
Problem:

Ny farlig teknik, läskiga molntjänster och 

ingen kontroll på informationen

Lösning:

• Utbilda och informera, extern expertis är 

bra även här!



Utmaningar
Problem:

Gemensam förvaltning, nytt sätt att arbeta, 

vem styr, prioriterar och finansierar?

Lösning:

• Pågår!



Summering
• Var inte för detaljerad i beställningen

• Samverkan är INTE ett sätt att snabba på 

resultatet

• Gemensamt projekt kräver gemensam 

vårdnad



Samverka!



Frågor?

oscar.gillenius@uddevalla.se

anna.e.jansson@uddevalla.se
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