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2 Sammanfattning 

2.1 Förstudien och behov av e-arkiv 

Denna rapport är resultatet av en förstudie med avsikt att ta fram ett beslutsunderlag 

och en handlingsplan för samverkan inom Jönköpings län gällande e-arkiv. 

Förstudien har drivits i projektform. I denna har representanter från länets 13 

kommuner samt landstinget ingått.  

SKL har i sin Handlingsplan för eSamhället presenterat 32 initiativ som ett led i att 

nå målen för den kommunala sektorns utveckling av e-förvaltning och som bidrag till 

e-samhället. Ett av dessa initiativ är e-arkiv. SKI Kommentus har under 2013 

genomfört en ramavtalsupphandling från vilken kommuner och landsting kan göra 

avrop av e-arkiv som tjänst eller produkt. 

Ett e-arkiv ska tillgodose följande behov: 

 Att lagra den skapade digitala informationen som ska bevaras för enkel och 

effektiv informationsförsörjning, nu och i framtiden. Detta gäller information 

från befintliga och kommande e-tjänster samt digitala dokument 

(inkommande handlingar, nämndhandlingar mm). 

 Kommunerna har ett stort antal verksamhetssystem varav många är 

ålderstigna och behöver stängas ner. Genom att överföra informationen till ett 

e-arkiv, kan IT-system avvecklas med besparingar som följd.  

E-arkiv är en säker lösning för att kunna ta emot, bevara och tillhandahålla digital 

information i framtiden, allt enligt gällande lagstiftning. 

2.2 Vision för e-arkiv i Jönköpings län 

Kommuner och landsting i Jönköpings län ska erbjuda medborgare, näringsliv, 

forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig information.  

Detta gör vi genom en effektiv och korrekt funktion för hållbart digitalt bevarande 

som kan användas av länets alla kommuner och landstinget.  

Genom samverkan kan våra gemensamma resurser användas mest kostnadseffektivt 

och kommuner och landsting får ett effektivt verktyg för att uppnå öppenhet, 

demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling. 

2.3 Fyra studerade samverkansområden 

Projektgruppen har identifierat följande fyra möjliga samverkansområden inom e-

arkiv: 

1. Samverkan när det gäller metoder, verktyg och kravställning för e-arkiv 

2. En samverkande e-arkivfunktion i länet (verksamhetsmässig samverkan). 

3. Val av samma tekniska lösning för e-arkiv, drift på två eller flera platser. 

Kommunerna väljer samma lösning. Samverkan när det gäller drift kan ske i 

kluster eller inte alls.  

4. Ett gemensamt e-arkiv i länet. Samverkan om lösning och drift. Skulle även 

kunna innefatta en samverkande e-arkivfunktion i länet. 

 

E-utvecklingsrådet omfattar länets kommuner och landstinget. Flera av kommunerna 

är små och har inte själva resurser till att kravställa, avropa, införa och använda ett e-
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arkiv. En samverkan är därför helt naturlig. Om man inte samverkar kommer de 

mindre kommunerna att ha svårt att införa e-arkiv i närtid och därmed gå miste om 

de nyttor som kan uppnås och inte heller leva upp till gällande legala krav.  

Av de samverkansområden som identifierats ger ett gemensamt e-arkiv de största 

fördelarna.  Det alternativet är också det som leder till visionen för e-arkiv i 

regionen.  

Vår uppfattning är också att en samverkan om metoder och verktyg är ett lämpligt 

steg på vägen och kan vara ett första steg inom ramen för befintliga organisationer 

och e-utvecklingsrådet.   

En tänkbar kostnad för ett e-arkiv i drift har beräknats. Denna måste dock hanteras 

med stor försiktighet.  

2.4 Rekommendationer 

Projektgruppen rekommenderar en samverkan om ett gemensamt e-arkiv i 

Jönköpings län. Detta ger de största fördelarna och underlättar särskilt för länets små 

kommuner att få tillgång till kunskap och lösningar inom e-arkiv-området.  

Projektgruppen föreslår följande aktiviteter: 

1. Det forum som byggts upp under förstudien ska fortsätta att arbeta med att 

utveckla e-arkiv-frågan i regionen.  

2. Formalisera samverkan och inleda arbetet enligt föreslagen 

genomförandeplan. Det sker lämpligen inom ramen för e-utvecklingsrådet 

och finansieras via dess budget. Arbetet bedrivs under 2014 med målsättning 

att genomföra kravställning och avrop av e-arkiv under 2015. Drift av e-arkiv 

inleds successivt under 2016.  

3. Avsiktsförklaring från kommunchefer samt samverkansavtal mellan 

kommunerna för att säkerställa ett gemensamt handlingsalternativ. I detta bör 

även Landstinget ges möjlighet att yttra sig (Landstingen har redan R7 e-

arkiv).  

4. Definiera och eventuellt genomföra pilot för e-arkiv för att skapa ytterligare 

erfarenhet och bygga kompetens inom området.  

E-utvecklingsrådets kostnad för genomförande 2014 uppskattas till 750 tkr.  



 Dokumenttyp Ver Sida 

Rapport 1.0 7 av 34 

Upprättat av  Datum 

Projektgrupp e-arkiv  2014-01-31 
 

 

 

3 Kort om projektet 

Syftet med projektet var att i form av en förstudie ta fram ett beslutsunderlag och en 

handlingsplan för e-arkiv.  

Projektet utgick från produkter/lösningar i SKL:s ramavtal (vid ett genomförande ska 

avrop kunna ske mot detta avtal). 

Projektet utgick också från SKL:s checklista vid införande av e-arkiv, steg 1. 

3.1 Projektets mål 

Projektets mål har varit följande: 

 Kartlägga läget i varje kommun 

 Följa vad som händer på nationell nivå 

 Ta fram ett förslag till gemensam handlingsplan för länet. Detta innebär 

bl.a. att hitta rätt nivå för samarbetet 

 Ta fram en nyttokalkyl för anskaffning och införande av nytt e-arkiv 

 Undersöka hur det skulle fungera om en region vill göra ett gemensamt 

avrop mot det nationella avtalet 

 Höja kunskapen runt e-arkiv i kommunerna 

 Ta fram en fullständig handlingsplan för hur vi ska komma vidare 

Underlaget ska omfatta samtliga kommuner och landstinget i länet. 

3.2 Avgränsningar 

Projektet rör samverkan inom regionen (Jönköpings län).  

Någon värdering av den kommande regionkommunens roll i en samverkan om e-

arkiv har inte gjorts eftersom regionkommunens struktur och verksamhet ej varit 

känd för projektgruppen. 

Kostnaderna för e-arkiv har inte kunnat beräknas eftersom det ännu ej går att göra 

avrop på SKL:s ramavtal (december 2013). Några prisuppgifter finns således ännu ej 

tillgängliga.   

3.3 Deltagare 

Följande personer har deltagit i projektgruppen: 

Eksjö kommun Kerstin von Wowern   

Nässjö kommun Sara Salkvist 

Jönköpings kommun Åke Carlsson  

Landstinget Tomy Eklöv 

Vetlanda kommun  Thomas Sandh, Lotta Bynert 

Gislaveds kommun Ulla Sjöblom 

Värnamo kommun Jenny Hurtig  

Mullsjö kommun Margareta Levin, Dejan Nedic  
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Gnosjö kommun Christian Bagan  

Vaggeryds kommun Torbjörn Åkerblad 

Tranås kommun Ann-Marie Ljunggren 

Aneby kommun Sven Aspegren 

Habo kommun Anette Nyström 

Sävsjö kommun Bo Dahl, Anders Hanzén 

Projektledare Bertil Thunberg 

3.4 Arbetsformer 

Projektet har drivits av en projektgrupp bestående av representanter från 

kommunerna/landstinget. Deras roll har varit: 

 Företräda kommunen/landstinget i projektet 

 Inhämta fakta från sin kommun/landstinget 

 Delta i projektarbetet och arbeta fram förslag till e-arkiv-införande i regionen 

 Förankra underlag och beslut löpande 

 Gärna tillföra fackkunskap inom arkivområdet 

Projektet har rapporterat till e-utvecklingsrådet i Jönköpings län som även varit 

styrgrupp.  

Projektgruppen har haft projektmöten vid följande tillfällen under 2013 och 2014: 

 24 oktober, Nässjö 

 8 november, Jönköping 

 28 november, Jönköping 

 5 december i Värnamo 

 21 januari i Jönköping 

Utöver detta har gruppen haft möjlighet att delta på: 

 Kunskapsdag - digital långtidslagring, 19 november i Nässjö 

 SKI-seminarium om e-arkiv ramavtal, 28 november i Jönköping 

3.5 Referenser 

Se bilaga 1. 
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4 Introduktion till e-arkiv 

4.1 Behovet av e-arkiv – ett nav i e-myndigheten 

Offentlig sektor har på senare tid börjat arbeta med e-utveckling där e-tjänster och e-

förvaltning fått en allt större betydelse. SKL har i sin Strategi för eSamhället 
1
 pekat 

ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av e-förvaltning och som 

bidrag till e-samhället: 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag. 

 Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet. 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

För att konkretisera strategin togs Handlingsplan för eSamhället fram 
2
. I denna 

presenteras 32 initiativ som ska leda till att målen uppnås.  

Ett av dessa initiativ är e-arkiv. Bakgrunden till det kan kort beskrivas enligt 

följande: 

Kommuner och landsting har under senare år allt mer börjat arbeta med digital 

information. En del i detta är lanseringen av e-tjänster och möjligheter till digital 

kommunikation med medborgare, företag och föreningar. Vissa av dessa e-tjänster 

kommunicerar direkt med verksamhetssystem, men de flesta gör det inte. Det behövs 

därför ett sätt att säkerställa att denna information lagras på ett tillförlitligt sätt så att 

lagar och regler uppfylls. En sådan lagring kan lämpligen ske i ett e-arkiv. 

Genom att använda de möjligheter som moderna system och verktyg erbjuder, har 

kommunernas handlingar i allt större utsträckning börjat lagras enbart i digital form. 

Det gäller såväl inkommande handlingar som nämndhandlingar mm. Dessa lagras 

ofta på ett ostrukturerat sätt idag och är skapade av ordbehandlingsprogram som är 

leverantörsunika. Återsökning av information blir omständlig och ofta 

personberoende. Det finns både krav och önskemål om att lagra denna information 

strukturerat och i lagringsformat som är tidsbeständiga och leverantörsoberende. 

Lagring i ett e-arkiv uppfyller dessa behov och säkerställer en långsiktig 

informationsförsörjning.  

Kommunerna har ett stort antal verksamhetssystem varav många är ålderstigna och 

behöver stängas ner. Behovet av att kunna återsöka informationen i systemen gör att 

de måste upprätthållas, ofta till höga kostnader utan att de egentligen används till mer 

än datalagring och återsökning (ej som direkta stöd i verksamhetens arbetsprocesser). 

Genom att lagra informationen på ett strukturerat och standardiserat sätt kan 

systemen stängas ner vilket minskar kostnader och frigör resurser. Detta sker 

lämpligen i ett e-arkiv. 

Sammantaget ger övergången till en e-myndighet ett behov av säker och effektiv 

informationsförsörjning över tid. Detta löses med ett e-arkiv. 

4.2 Vad är e-arkiv? 

Ett e-arkiv är ett elektroniskt arkiv. För att kunna definiera vad ett e-arkiv är måste 

därför begreppet arkiv definieras.  Myndigheternas arkiv utgörs av de allmänna 

                                                 
1 Strategi för eSamhället (2011), SKL 
2 Digitala vägen till morgondagens välfärd, Handlingsplan för e-samhället 2013-2015 (2013), SKL 
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handlingar som har kommit in eller upprättats i samband med myndighetens 

verksamhet, enligt arkivlagen (1990:782). Myndigheterna är skyldiga att bevara och 

vårda sina egna arkiv. Hittills har arkiv varit nästan uteslutande analoga, vilket oftast 

har inneburit att informationen har bevarats på papper. Idag är nästan all information 

som skapas och hanteras av kommunerna digital och elektronisk. Handlingarna finns 

ofta i ett verksamhetssystem och är ofta i form av databaser eller register snarare än 

dokument. Det kan därför vara lämpligt att beskriva handlingarna som information 

som hör till myndighetens verksamhet.  

 

Arkivtekniskt finns det ingen skillnad mellan analoga och digitala handlingar, det 

spelar med andra ord ingen roll vilket medium handlingen existerar i. Det finns 

däremot vissa skillnader mellan ett analogt arkiv och ett digitalt arkiv. En av de mest 

relevanta skillnaderna är hur informationen kan läsas och tolkas. I ett analogt arkiv 

kan handlingarna läsas utifrån själva databäraren eller med hjälp av enkla tekniska 

hjälpmedel, till exempel en mikrofilmsläsare. I ett digitalt arkiv krävs det alltid 

tekniska hjälpmedel och ett gränssnitt för att informationen ska kunna läsas. 

Informationen måste översättas till en form som kan läsas och tolkas av människor. 

 

Ett digitalt arkiv måste ta samma hänsyn till sökbarhet, proveniens, äkthet och 

bevarande som ett analogt arkiv. Eftersom ett e-arkiv är beroende av tekniska 

hjälpmedel, gränssnitt och mjukvara för att kunna läsas, måste dock den digitala 

informationen hanteras på ett annat sätt än analoga handlingar. Vid behov måste 

informationen kunna migreras eller konverteras till nya databärare och format för att 

kunna läsas även i framtiden.  Att överföra den digitala informationen som ska 

bevaras till ett analogt medium, till exempel papper, är inte rimligt och i stor 

utsträckning inte möjligt. Det innebär oftast en form av gallring, förlust av 

autenticitet och möjligheter att söka och sammanställa uppgifter att göra digital 

information analog. För att säkerställa att arkiven bevaras och vårdas, måste därför 

myndigheterna införa långsiktiga lösningar för ett digitalt bevarande. 

 

Den tekniska utvecklingen har dessutom inneburit ett förändrat sätt att hantera 

information. Tidigare var information i hög grad koncentrerad till myndighetens egen 

verksamhet och knuten till mer eller mindre slutna system. Utvecklingen går mot att 

informationen hanteras i ett digitalt flöde och är knuten till nätverk i förbindelse med 

omvärlden, exempelvis genom ökat användande av internet och e-tjänster.  

 

Ett e-arkiv bör förstås som en del av e-förvaltningen och det digitala samhället. E-

arkiv är ett sätt att försäkra sig om att informationen hanteras på ett tillförlitligt sätt 

och att den antingen gallras enligt gällande bestämmelser eller bevaras på ett hållbart 

sätt. För att säkerställa att information finns tillgänglig, sökbar och autentisk under 

en mycket lång tidsperiod framöver, måste den frigöras för att det ska bli möjligt att 

överföra den till ett system för långsiktig informationsförsörjning. Detta innebär 

bland annat att informationen migreras till och lagras i ett format som är 

leverantörsoberoende och godkänt för långsiktigt digitalt bevarande.  
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4.3 Kommunens ansvar 

Enligt Sambruks rapport eSamhället och arkivet
3
: 

”Att ta hand om information från verksamheten är ett krav på kommunen. Varje 

nämnd och kommunalt bolag ansvarar för sin information. Den ska ordnas och 

beskrivas så att det är lätt att hitta. Det som behövs för insyn, forskning och 

förvaltning ska bevaras. Information som bara är aktuell en kort period eller ska 

gallras enligt lag ska tas bort.  

Kommunen har ansvar för att se till så att ingen information försvinner, blir oläslig 

eller förvanskas. Bara behöriga ska kunna komma åt sekretessbelagda uppgifter. 

Uppgifter ska hanteras med hänsyn till den personliga integriteten. Annan 

information ska kunna användas fritt för att bygga ny kunskap och nyskapande 

lösningar. Bestämmelser finns om insyn i offentlig verksamhet 

(offentlighetslagstiftningen).  

Varje kommun har en egen arkivmyndighet, som kontrollerar att nämnder och bolag 

sköter sin information. Arkivmyndigheten tar hand om och bevarar information som 

inte längre används i den löpande verksamheten. Detta medför att kommunen måste 

ha tillgång till rätt kompetens när det gäller dokumenthantering och bevarande. När 

allt mer informationshantering är elektronisk kan behovet av utbildning öka. Ofta har 

arkivfunktionen framförallt kompetens när det gäller pappersarkiv.” 

Ett e-arkiv ska vara ett stöd för att kunna ta emot, bevara och tillhandahålla 

information enligt gällande lagstiftning. 

4.4 SKL:s upphandling av e-arkiv 

SKL inrättade 2012 ett programkontor, Center för eSamhälle, CeSam, för att driva 

och samordna verksamhetsutveckling som utnyttjar IT och internet på ett smart sätt. 

Center för eSamhälle har valt att prioritera införande och implementering av ett 

framtida e-arkiv som ett led i att utveckla e-förvaltningen i den kommunala sektorn. 

Det är som tidigare nämnts ett av de 32 initiativ som beskrivs i Handlingsplan för e-

samhället 2013-2015.
4
 

 

För att möjliggöra detta har ett samarbete etablerats med SKL Kommentus 

Inköpscentral AB (SKI). SKI driver upphandlingen i projektet på uppdrag av 

beställare och huvudprojektledning från SKLs CeSam.  

 

SKL har definierat e-arkiv i sin ramavtalsupphandling enligt följande: 

”Ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. I e-

arkivet är de allmänna handlingarna frikopplade de system, i vilka de 

skapats. Innehåller funktioner för inleverans, arkivering, lagring, 

gallring, administration, återsökning och utlämnande. Säkerställer 

upprätthållande av autenticitet, tillförlitlighet, integritet och 

användbarhet hos de allmänna handlingarna. E-arkivets funktioner 

säkrar handlingarna från informationsförluster genom validering och 

kontinuerliga kontroller och tester.” 

                                                 
3 Elektroniskt Bevarande etapp 2 Slutrapport (2011) Sambruk 
4 Digitala vägen till morgondagens välfärd, Handlingsplan för e-samhället 2013-2015 (2013), SKL 
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SKL:s upphandling omfattar e-arkiv som tjänst och e-arkiv som produkt. I detta 

ligger också konsulttjänster för införandeprojekt av e-arkivet avseende konfigurering 

och eventuella anpassningar.  

 

Anskaffning av e-arkiv sker genom avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning i 

enlighet med LOU. Förfarandet innebär i korthet att upphandlande myndigheter och 

enheter skickar ut en skriftlig avropsförfrågan till samtliga Ramavtalsleverantörer 

som har Ramavtal inom aktuellt delområde för att på nytt lämna avropssvar (anbud). 

För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, 

först godkänner SKI:s allmänna villkor. 

Vid den förnyade konkurrensutsättningen ska upphandlande myndigheter och 

enheter precisera sina krav och vid behov komplettera med andra villkor som angetts 

i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.
5
 

 

Samtliga 13 kommuner och landstinget är avropsberättigade parter för SKL:s e-

arkiv-ramavtal 
6
. Även Höglandets kommunalförbund, flertalet av länets kommunala 

bolag och landstingets bolag omfattas av ramavtalet.  

                                                 
5 Källa: Anbudsansökningsinbjudan, Upphandling eArkiv 2013, 10119, SKL Kommentus Inköpscentral AB 
6 e-arkiv 2013 SKI Kommentus, Bilaga 1 Avropsberättigade myndigheter 
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Följande bild illustrerar e-arkivets övergripande funktion:  

 

Figur: översikt över informationslagring i olika faser och e-arkivets 

roll i detta.  

4.5 E-arkiv i regionen, nuläge 

I samband med projektet gjordes en inventering av nuläget via en enkät. Nio av totalt 

14 kommuner/landstinget svarade.  

För närvarande är det bara landstinget som har en e-arkiv-lösning enligt definitionen 

ovan. Det är den så kallade R7e-arkiv-lösningen (se www r7earkiv.se).  

Bland kommunerna finns en del arkivlösningar, främst kopplade till enskilda IT-

system inom miljö- och bygglovshantering. Ingen av dessa motsvarar dock den 

definition som SKL använt i sin ramavtalsupphandling.  

Projektet har även gjort en inventering av de huvudsakliga verksamhetssystem som 

används i kommunerna/landstinget. Denna sammanställning återfinns i bilaga 2.  

Man kan konstatera att inom några områden har ett flertal kommuner samma IT-

system, till exempel inom socialtjänst (Procapita), skola (Extens) och personalsystem 

(Personec). Den totala systembilden är dock mycket splittrad.  

4.6 Framtida utveckling inom e-arkiv 

SKL anger i Handlingsplan för e-samhället 2013-2015.
7
 ett förväntat läge för 2015: 

 

”Samtliga kommuner, landsting och regioner har påbörjat införande av e-arkiv. Mer 

än hälften har implementerat e-arkiv och påbörjat anslutning av verksamhetssystem. 

Det är dock av största vikt att ha ett betydlig längre perspektiv på e-arkiv. Hela den 

offentliga sektorn befinner sig mitt i eller står inför ett paradigmskifte – från analog 

                                                 
7 Digitala vägen till morgondagens välfärd, Handlingsplan för e-samhället 2013-2015 (2013), SKL 
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till digital information. Det är därför nödvändigt att kunna lagra den digitala 

informationen, både på kort och lång sikt. 

I dagsläget saknar många IT-system både möjlighet att gallra information och att 

överföra den till ett e-arkiv. En överföring löses via exportfunktioner. Gallring ska 

kunna ske i samband med överföring till ett e-arkiv eller senare när överföringen är 

genomförd. 

För att undvika en situation där man tvingas bevara all information i framtiden, är det 

nödvändigt att krav på gallrings- och exportfunktioner ställs i samband med 

upphandling av nya system.  
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5 Vision för e-arkiv i Jönköpings län 

Kommuner och landsting i Jönköpings län ska erbjuda medborgare, näringsliv, 

forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig information.  

Detta gör vi genom en effektiv och korrekt funktion för hållbart digitalt bevarande 

som kan användas av länets alla kommuner och landstinget.  

Genom samverkan kan våra gemensamma resurser användas mest kostnadseffektivt 

och kommuner och landsting får ett effektivt verktyg för att uppnå öppenhet, 

demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling. 

6 Områden för samverkan 

6.1 Identifierade områden för samverkan 

Projektgruppen har identifierat fyra olika möjliga områden för samverkan inom e-

arkiv: 

1. Samverkan när det gäller metoder, verktyg och kravställning. 

2. En samverkande e-arkivfunktion i länet (verksamhetsmässig samverkan). 

3. Val av samma tekniska lösning för e-arkiv, drift på två eller flera platser. 

Kommunerna väljer samma lösning. Samverkan när det gäller drift kan ske i 

kluster eller inte alls.  

4. Ett gemensamt e-arkiv i länet. Samverkan om lösning och drift. Skulle även 

kunna innefatta en samverkande e-arkivfunktion i länet. 

 

Figur: Fyra områden för samverkan inom e-arkiv. 

 

Dessa områden förhåller sig till varandra på olika sätt. Några exempel: 

 En samverkande e-arkivfunktion (nr 2) kan inrättas oberoende av samverkan 

när det gäller e-arkiv. Ett gemensamt e-arkiv i länet skulle dock kunna 

innefatta även en samverkande e-arkivfunktion. En samverkande e-

arkivfunktion (nr 2) underlättas av samverkan om metoder (nr 1). 

 Val av en och samma tekniska lösning (nr 3) och ett gemensamt e-arkiv (nr 4) 

förutsätter samverkan om metoder (nr 1) 

 Punkt 2 kan byggas på olika sätt och underlättas av punkt 1 och eventuellt 

punkt 4. 
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6.2 Kort beskrivning av de olika samverkansområdena: 

6.2.1 Samverkan när det gäller metoder, verktyg och kravställning 

Denna samverkan innebär att kommunerna och landstinget i länet gemensamt 

utvecklar, använder och förvaltar lämpliga metoder och verktyg för analys och 

kravställning inför ett e-arkiv-avrop.  

Målbilden är: 

 Samverkan för att ta fram och utbilda i metoder och verktyg.  

 Gemensam kompetenshöjning. 

 En gemensam arbetsprocess för att få fram beslut. 

 Gemensam resursbank. 

 

Några exempel på metoder som kan ligga inom ramen för samverkan: 

 Metod för systemkartläggning. 

 Metod för informationsklassning/ processkartläggning. 

 Metoder inom informationssäkerhet. 

 En samverkan inom kravställning på ett e-arkiv (både funktionella och icke-

funktionella krav).  

 

Nyttor och fördelar med detta samverkansområde: 

 Kommunerna/landstinget får stöd av varandra, det bli enklare att arbeta.  

 De mindre kommunerna får tillgång till kompetens och erfarenhet som de 

själva inte har.  

 Detta är en förutsättning för ett djupare samarbete (område 3 och 4) 

 Det ger resursfördelar genom delad kompetens mm. 

 Det går att komma igång snabbare med arbetet inför ett e-arkiv-avrop. 

 

Nackdelar: 

 Självständighet naggas i kanten. 

 Kommunernas/landstingets olika förutsättningar påverkar möjligheten till 

samverkan.  

 Kräver en gemensam förvaltningsorganisation och modell (jämför R7-

samarbetet). 

 

Förutsättningar för att kunna genomföra detta alternativ: 

 Att ett samarbete etableras.  

 Att resurser finns tillgängliga för att genomföra arbetet (kompetens, personer 

samt ekonomiska medel). 

6.2.2 En samverkande e-arkivfunktion i länet 

Detta sker genom att samordna erfarenhet och kunskap i länet inom e-arkiv. Detta 

kan antingen ske genom en nätverksorganisation eller en gemensam organisation. En 

del av detta skulle kunna vara att tillsätta en gemensam IT-arkivarie med ansvar för 

e-arkiv-frågor. 

Den samverkande e-arkiv-funktionen skulle kunna vara en stödfunktion till 

arkivmyndigheterna och arkivarierna i länet och ett första steg mot en gemensam e-

arkiv-funktion.  Observera att detta samverkansområde inte innebär att förändring av 

kommunerna legala skyldighet att upprätthålla en egen arkivmyndighet.  
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Nyttor och fördelar med detta samverkansområde: 

 Hjälper små kommuner att hålla kompetens inom e-arkivområdet. De får stöd 

i e-arkiv-frågor och tillgång till kompetens inom området.  

 Det krävs ingen stor investering att starta. 

 Ger en enhetlig hantering vilket ger möjlighet till gemensam utveckling av 

effektiva processer och arbetssätt. 

 Kommunerna kan ta fram gemensamma, generella arkivregler vilket leder till 

ökad rättssäkerhet.  

 

Nackdelar: 

 Kräver en gemensam förvaltningsorganisation och modell (jämför R7-

samarbetet).  

 

Förutsättningar för att genomföra detta alternativ: 

 Det krävs beslut i varje kommun och en överenskommelse om att delta.  

 Personer behöver utses i varje kommun.  

 Detta alternativ kan kräva att man måste organisera frågorna i kommunen så 

de får sin motsvarighet i den samverkande e-arkivfunktionen.  

6.2.3 Val av samma tekniska lösning för e-arkiv, drift på två eller flera platser 

Detta samverkansområde innebär att kommunerna i länet avropar samma tekniska e-

arkiv-lösning, eventuellt även från samma leverantör. Det föregås lämpligen av 

samverkansområde 1 som bland annat innebär samverkan om kravställning. 

 

Valet kan antingen vara e-arkiv som tjänst eller som produkt men bör vara samma 

för alla.  

 

Vid avrop av produkt sker drift på två eller flera platser i länet. Genom att samverka i 

kluster kan två eller flera kommuner ha gemensam drift.  

Vid avrop av e-arkiv som tjänst behövs inte någon egen drift.  

 

Fördelar: 

 Ger ökade möjligheter till samverkan på verksamhetssidan. 

 De mindre kommunerna får tillgång till kompetens och erfarenhet som de 

själva inte har.  

 Gemensamt avrop ger skalfördelar. Lägre kostnader totalt, lägre kostnad per 

part (förutsatt att alla har samma behov) 

 Högre kvalitet genom att dela kravställning och utvärderingsmetoder och 

kunna använda länets samlade kompetens. 

 Möjlighet att dela kompetens och erfarenhet. 

 

Nackdelar 

 Kräver en synkronisering av kraven på verksamhetssidan.  

 Krånglig att samordna eftersom kommunerna ligger olika till i utvecklingen 

och har olika tekniska förutsättningar.  

 Utmaning i själva avropet att ställa krav från olika parter som ger samma 

lösning efter en ganska komplex utvärdering av ska- och börkrav.  
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För att detta alternativ ska kunna genomföras krävs följande: 

 Beslut att införa e-arkiv i varje kommun/landstinget. 

 En ekonomisk ram (budget). 

 Varje part måste ha en större organisation än vid gemensam lösning. 

 Alla måste förvalta sin egen lösning, vilket kräver större kunskap i varje 

kommun. 

 Samarbetsvilja 

 Gemensam kravställning, gemensamt avrop 

6.2.4 Ett gemensamt e-arkiv i länet 

Målbilden för detta är en gemensam e-arkiv-organisering i länet inklusive teknisk 

lösning och förvaltningsorganisation. Varje kommun/landsting har sin egen 

arkivmyndighet. Den gemensamma funktionen har tillsynsfunktion över den digitala 

informationen. Observera att detta samverkansområde inte innebär en förändring av 

kommunernas legala skyldighet att upprätthålla en egen arkivmyndighet. 

Den gemensamma funktionen ger råd och stöd inför upphandling, vid inleverans och 

vid återsökning. 

Rent praktiskt innebär detta alternativ ett gemensamt avrop och drift på en plats (med 

nödvändig redundans) i länet alternativt avrop av en tjänst (e-arkiv köps som tjänst). 

Detta kräver ett samlat avrop från kommunerna och eventuellt landstinget (detta kan 

praktiskt ske på olika sätt, se kapitel 6.3 organisering). Detta kräver i sin tur en 

samverkan om metoder och krav (område 1).  

Åtkomst till information styrs via behörighet. Det är viktigt att det finns en sådan 

flexibilitet så att alla kommuner kan ha sina egna dokumenthanteringsplaner/ 

arkivplaner. 

Det gemensamma e-arkivet kan innebära en gemensam e-arkivorganisation (område 

2) men kräver inte detta.  

 

En effekt av en kraftsamling som denna är ökad medvetenhet i nämnder/kommuner 

om kravet på digital lagring av information. 

 

Fördelar 

 Ger ökade möjligheter till samverkan på verksamhetssidan 

 De mindre kommunerna får tillgång till kompetens och erfarenhet som de 

själva inte har  

 Gemensamt avrop ger skalfördelar. Lägre kostnader totalt, lägre kostnad per 

part. 

 Högre kvalitet genom att dela kravställning och utvärderingsmetoder 

 Delad kompetens, alla kommuner kan dra nytta av denna 

 Innebär en avlastning av den egna organisationen. Avropet blir gjort på ett 

korrekt sätt. 

 Stordriftsfördelar, högre kvalitet på information. 

 Minskat personberoende 

 Säkrare informationshantering 

 Möjlighet att stänga gamla system tidigare och därmed minska 

licenskostnader, driftkostnader och förvaltningskostnader för dessa. 

 Forskningen kan få tillgång till sökvägar och sammanställningsmöjligheter av 

information som inte varit möjlig tidigare. Det kan även bli möjligt att 
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jämföra information mellan flera kommuner genom enklare sökning från ett 

e-arkiv (givetvis krävs att krav på säkerhet och sekretess uppfylls): 

 

Nackdelar 

 Kräver en synkronisering av kraven på verksamhetssidan.  

 Detta alternativ kan innebära att e-arkivet kommer ett steg bort från egna 

organisationen som i sin tur innebär att nya arbetssätt behöver införas. Man 

behöver exempelvis skapa nya kontaktvägar mellan IT-avdelningarna och e-

arkiv-funktionen. 

 Tar resurser från övrig verksamhet. 

 Kan ge ökad sårbarhet (ett e-arkiv). 

 Krånglig att samordna eftersom kommunerna ligger olika till i utvecklingen 

och har olika tekniska förutsättningar. 

 

För att detta alternativ ska kunna genomföras krävs följande: 

 Beslut i varje kommun/landstinget att gå in i en e-arkiv-funktion  

 Ekonomisk ram (budget) 

 Varje part måste ha en lämplig organisation 

 Bilda lämplig organisation för samverkan 

 Samarbetsvilja 

 Gemensamt avrop 

6.3 Organisering, juridiska aspekter och finansiering 

Vid val av organisering måste man ta särskild hänsyn till gällande regler och 

lagstiftning. Ett speciellt område är LOU som till viss del begränsar handel mellan 

kommuner utan upphandling. Andra områden att beakta är hur investeringar och 

anställningar ska genomföras.  

Det finns några huvudtyper för organisering av samverkan mellan kommuner och 

landsting. Dessa är avtal/samverkansavtal, gemensam nämnd, kommunalförbund, 

interkommunala företag samt ideell förening
8
. (Samverkansavtal kan användas för att 

reglera flera av samverkansformerna.)  

Översiktligt gäller följande för de olika samverkansformerna: 

Juridisk form Beslut i ett 
beslutsorgan 

Demokratisk 
styrning, insyn 
reglerarad i lag 

Egen juridisk 
person 

Myndighets-
utövning

9
 

Avtal/samverkansavtal    ● 

Gemensam nämnd ● ●  ● 

Kommunalförbund ● ● ● ● 

Interkommunala företag ●  ●  

Ideell förening ●  ●  

 

                                                 
8 Guide för effektiv regional e-utveckling. E-utvecklingsrådet i Jönköpings län (2013) 
9 SOU 2012:30 Vital kommunal demokraft: ”Kommunal samverkan om myndighetsutövning kan ske inom ramen 

för kommunalförbund och gemensam nämnd, men kan också grundas på avtal i den mån specialregleringen 

anvisar en sådan möjlighet.” 
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Några aspekter på organisation och juridik för de fyra samverkansområdena: 

6.3.1 Samverkan när det gäller metoder, verktyg och kravställning 

Denna samverkan sker enklast inom ramen för e-utvecklingsrådet och finansieras via 

dess budget. Eventuellt kan ett särskilt samverkansavtal tecknas för att säkerställa 

förvaltning av framtagna metoder samt resurstillgång.  

6.3.2 En samverkande e-arkivfunktion i länet (verksamhetsmässig samverkan). 

Denna kan antingen ske genom ett samverkansavtal eller ett kommunalförbund.  

6.3.3 Val av samma tekniska lösning för e-arkiv, drift på två eller flera platser.  

Kommunerna väljer samma lösning. Samverkan när det gäller drift kan ske i kluster 

eller inte alls.  

Denna samverkan föregås av en samverkan om metoder mm. Själva avropet av 

teknisk lösning bekostas av respektive kommun. I de fall samverkan ska ske för 

gemensam drift (i olika kluster) kan samverkan ske genom samverkansavtal, 

gemensam nämnd eller kommunalförbund. Medverkande kommuner finansierar 

detta gemensamt i så fall.  

6.3.4 Ett gemensamt e-arkiv i länet. Samverkan om lösning och drift. 

Det mest omfattande samverkansområdet kan ske som samverkansavtal, gemensam 

nämnd eller kommunalförbund. Rent praktiskt skulle även ett bolag kunna användas.  

Organiseringen påverkas av om e-arkiv avropas som tjänst eller produkt samt om den 

gemensamma funktionen ska ha anställda eller ej. Investeringar och anställningar 

underlättas av om samverkan sker i en egen juridisk enhet, d v s kommunalförbund 

eller bolag. Man ska ha i beaktande att investeringar måste finansieras och att 

avskrivningar måste hanteras. Det bör noteras att en ny juridisk enhet (nytt 

organisationsnummer) inte kan avropa på SKL:s ramavtal eftersom anmälan om att 

bli avropsberättigad part måste ske inför upphandling, inte efter.  

För att säkerställa insyn och demokrati brukar en gemensam nämnd eller ett 

kommunalförbund vara att föredra eftersom insyn är reglerad i förväg och inte 

behöver avtalas specifikt.  

Någon djupare studie av möjligheten att låta den kommande regionkommunen stå 

som huvudman har inte genomförts (se avgränsningar i kapitel 3.2). 

Val av finansieringsform är till viss del beroende av vald organisationsform för det 

gemensamma e-arkivet.  

Det som normalt ska finansieras 
10

: 

• Administration och löpande samverkansarbete. Denna post består 

exempelvis av möteskostnader, utbildningskostnader, externa 

kostnader etc. 

• Personalkostnader i det fall samverkan har egen personal. I denna post 

ingår lön, lönebikostnader, omkostnader mm. Eventuella kostnader 

för lokaler.  

• Externa kostnader för utvecklingsprojekt. 

                                                 
10 Guide för effektiv regional e-utveckling (2013) e-utvecklingsrådet i Jönköpings län 
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• Investeringar och finansiella kostnader. 

• Löpande driftkostnader. Exempel är gemensam drift. 

I grunden kan finansiering vara i form av anslag, som intäkt (tjänstefinansiering) 

eller kombination av dessa.  

(I fallet aktiebolag regleras dock verksamheten enligt aktiebolagslagen. Vinster och 

förluster balanseras normalt i ny räkning (eller delas ut). Det finns möjlighet att göra 

aktieägartillskott för att täcka temporära finansieringsbehov, t ex vid uppstart eller 

investering.)  

Anslagsfinansiering kan delas upp i några olika varianter:  

• Rak, samma kostnader för alla parter 

• Proportionerlig, exempelvis belopp per invånare 

• Engångsumma, exempelvis startavgift, investering.  

• Andra varianter. Exempel är specialfall för stora kommuner eller 

passiva deltagare 

7 Värdering 

7.1 Analys 

Uppdraget kan i grunden sägas besvara tre olika frågor: 

1. Behovet av e-arkiv 

2. Lämpliga samverkansområden inom e-arkiv 

3. Samverkansform 

7.1.1 Behovet av e-arkiv 

Som tidigare konstaterats behöver den långsiktiga informationsförsörjningen, både 

av digital information och av digitaliserad (t ex scannad) information lösas. Genom 

att både kommuner och landsting går mot att i allt större utsträckning skapa, 

distribuera och lagra digital information, är behovet stort att kunna lagra 

informationen på ett säkert sätt.  

Då en allt större del av kommunikationen med medborgare, näringsliv och företag 

sker via e-tjänster, måste även ett sätt för långsiktig lagring av denna information 

införas.  

Inom närtid torde dessutom digitala ljud- och bildfiler bli allt vanligare, vilket gör 

behovet av långsiktig lagring ännu mer akut. 

Ett alternativ att lagra informationen i form av papper eller mikrofilm skulle te sig 

omodernt och kostsamt. Effektiviteten i informationssökning och återsökning skulle 

bli mycket låg. Det kan också leda till informationsförlust, förlust av 

informationssammanställningar och möjligheten att fastställa informationens 

autenticitet. 

Det kan därför konstateras att ett e-arkiv är en naturlig och nödvändig del i e-

förvaltning och därför måste införas.  

Det finns idag flera system som drifthålls för att informationen i dem är nödvändig 

att ha tillgänglig. Detta trots att de inte längre används för att aktivt samla nya 
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uppgifter. Genom att snabbt överföra informationen i dessa IT-system till ett e-arkiv, 

kan systemen avställas. Besparingar kan därmed direkt skapas i form av 

licenskostnader och driftkostnader.  Indirekt kan även kostnader för 

systemförvaltning minska. Det kostar också stora pengar att underhålla äldre IT-

system vad gäller både hård- och mjukvara. Förr eller senare kommer 

komponenterna att haverera och göra det omöjligt att återställa informationen. 

7.1.2 Lämpliga samverkansområden inom e-arkiv 

E-utvecklingsrådet omfattar länets kommuner och landstinget. Flera av kommunerna 

är små och har inte själva resurser till att kravställa, avropa, införa och använda ett e-

arkiv. En samverkan är därför helt naturlig. Om man inte samverkar kommer de 

mindre kommunerna att få det svårt att införa e-arkiv i närtid och därmed gå miste 

om de nyttor som kan uppnås och inte heller leva upp till gällande legala krav. 

Värdet av samverkan har inte minst visat sig genom det projektgruppen åstadkommit 

under förstudien.  

Av de samverkansområden som identifierats ger ett gemensamt e-arkiv de största 

fördelarna, se kapitel 6.  Det alternativet är också det som leder till visionen för e-

arkiv i regionen.  

Vår uppfattning är också att en samverkan om metoder och verktyg är ett lämpligt 

steg på vägen och kan vara ett första steg inom ramen för befintliga organisationer 

och e-utvecklingsrådet.   

För att bygga upp mer erfarenhet och kompetens skulle ett pilotprojekt genomföras. 

Detta skulle i så fall ha begränsad omfattning i tid och IT-system. 

7.1.3 Samverkansform 

För att kunna göra avrop på SKL:s ramavtal krävs att man deltog i upphandlingen. 

Som tidigare nämnts är samtliga 13 kommuner och landstinget avropsberättigade 

parter för SKL:s e-arkiv-ramavtal 
11

. Även Höglandets kommunalförbund, flertalet 

av länets kommunala bolag och landstingets bolag omfattas av ramavtalet.  

Ett nybildat kommunalförbund eller nybildat bolag kommer inte att vara 

avropsberättigat.  

Ur perspektivet gemensamt avrop kan följande samverkansformer vara aktuella: 

 Varje kommun avropar inom ramen för ett samverkansavtal 

 Gemensam nämnd 

 Via regionkommunen (Landstingets organisationsnummer). 

 Via befintligt kommunalförbund (endast Höglandets kommunalförbund är 

avropsberättigat på SKL-avtalet). 

                                                 
11 e-arkiv 2013 SKI Kommentus, Bilaga 1 Avropsberättigade myndigheter 
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7.2 Övergripande nyttokalkyl 

En övergripande, generell nyttokalkyl har genomförts, se bilaga 3. Nyttorna behöver 

beräknas för de olika alternativen.  

7.3 Kostnadskalkyl 

Vid slutförande av förstudien (januari 2014) var SKL:s ramavtal ännu ej helt klara. I 

de ramavtal som publicerats finns inga priser angivna. De priser som leverantörerna 

angivit i sina ramavtalsofferter har inte varit tillgängliga. Därför går det ej att ge 

någon uppskattning av förväntat pris vid ett avrop på SKL:s ramavtal. 

För att få någon uppskattning om en tänkbar prisnivå har andra förstudier varit 

underlag. Projektgruppen har med utgångspunkt från Malmö stads förstudie och 

Gävle kommuns (se sammanställning i bilaga 4) förstudie beräknat en tänkbar årlig 

prisnivå för system (licenser och underhåll) samt drift. Denna exkluderar 

personalkostnader, projektkostnader, kostnader för inleverans och kostnader för 

lagring. Den årliga kostnaden blir då 3 – 4 mkr. Om kostnaden hamnar på denna nivå 

blir löpande, årlig kostnad per kommun: 

  
Tänkbar kostnad Tänkbar kostnad 

  

             3 000 000 kr                4 000 000 kr  

    

 
Andel   Belopp Belopp 

Landstinget --          

Aneby kommun 1,90%                  57 000 kr                     76 000 kr  

Eksjö kommun 4,80%                144 000 kr                   192 000 kr  

Gislaveds kommun 8,50%                255 000 kr                   340 000 kr  

Gnosjö kommun 2,80%                  84 000 kr                   112 000 kr  

Habo kommun 3,20%                  96 000 kr                   128 000 kr  

Jönköpings kommun 38,00%              1 140 000 kr                1 520 000 kr  

Mullsjö kommun 2,10%                  63 000 kr                     84 000 kr  

Nässjö kommun 8,70%                261 000 kr                   348 000 kr  

Sävsjö kommun 3,20%                  96 000 kr                   128 000 kr  

Tranås kommun 5,40%                162 000 kr                   216 000 kr  

Vaggeryds kommun 3,90%                117 000 kr                   156 000 kr  

Vetlanda kommun 7,80%                234 000 kr                   312 000 kr  

Värnamo kommun 9,70%                291 000 kr                   388 000 kr  

    Summa 

 

          3 000 000 kr              4 000 000 kr  

 

Observera att detta endast är en tänkbar kostnad och bör användas med 

försiktighet! 
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8 Genomförandeplan 

8.1 Aktivitetsplan 

Projektgruppen föreslår följande genomförandeplan: 

 

En projektgrupp bildas med deltagare från samtliga kommuner. Även landstinget bör 

ha en plats i projektgruppen.  

Under våren 2014 genomförs fyra delstudier. Därefter tas en genomförandeplan och 

en riskanalys fram.  

Efter avsiktsförklaring och samverkansavtal mellan kommunerna startar 

genomförandet. Detta innefattar kravställning och avrop.  Projektgruppens 

bedömning är att detta arbete genomförs under 2015.  

Arbetet fram till och med avrop drivs inom ramen för e-utvecklingsrådet och 

finansieras via dess budget (2014 och 2015). Efter avrop övergår projektet till 

finansiering från deltagarna (kommunerna direkt).  

8.2 Beskrivning av aktiviteter 

Aktiviteterna ovan drivs i följande form: 

Två till tre personer utgör arbetsgrupp för varje aktivitet och förbereder ett underlag 

och bearbetas på ett arbetsmöte med hela projektgruppen. 

Omvärldsbevakning Kontakt med andra regioner, kommuner 

m.fl. som planerar eller påbörjat 

införande av e-arkiv. Det kan även 

omfatta deltagande på konferenser och 

utbildning. 

Juridiska förutsättningar för samverkan Detaljerad studie av form för avrop och 



 Dokumenttyp Ver Sida 

Rapport 1.0 25 av 34 

Upprättat av  Datum 

Projektgrupp e-arkiv  2014-01-31 
 

 

 

samverkan. Detta innefattar även 

fördjupad studie av lämplig 

verksamhetsform för ett gemensamt e-

arkiv och finansiering. Detta sker genom 

att jämföra (befintligt) kommunal-

förbund, gemensam nämnd och 

regionkommunen som huvudman. 

Omfattning: 

Förberedelse (2-3 personer): 3-4 dagar 

totalt  

Arbetsmöte: 0,5 dagar hela gruppen 

Sammanställning: 1-2 dagar 

Kravställning informationssäkerhet Genomgång av risker och krav på 

informationssäkerhet.  

Förberedelse (2-3 personer): 5 dagar tot. 

Arbetsmöte: 0,5 dag hela gruppen 

Sammanställning 1- 2 dagar 

Krav på metoder och verktyg. 

Gemensamma definitioner och 

nomenklatur. 

Definiering av gemensamma metoder 

och verktyg för exempelvis identifiering 

av lämpliga IT-system för inledande e-

arkivering.  

Förberedelse: 10 - 12 dagar 

Arbetsmöte: 1,5 dag hela gruppen 

Sammanställning 2-3 dagar 

Informationsmöte Brett informationsmöte för verksamhet 

och arkivarier. 

Detta sker lämpligen som en heldags-

konferens.  

Genomförandeplan, riskanalys 

genomförande. 

Detaljerad plan för genomförande 

inklusive plan för kravställning.  

Förberedelse (2-3 personer): 3 dagar     

Arbetsmöte: 1 dag 

Projektgruppen föreslår att arbetet leds av en projektledare. Under 2014 bedöms 

omfattningen vara 25% av en heltid för projektledaren och 10% för deltagarna i 

projektgruppen (inklusive tidsuppskattningarna per aktivitet ovan). 

Kostnaden för 2014 estimeras till: 

 Projektledning: 500 tkr 

 Studiebesök, utbildning mm: 250 tkr 

Totalt: 750 tkr.  
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9 Rekommendationer 

Projektgruppen rekommenderar en samverkan om ett gemensamt e-arkiv i 

Jönköpings län. Detta ger de största fördelarna och underlättar särskilt för länets små 

kommuner att få tillgång till kunskap och lösningar inom e-arkiv-området.  

Det finns några utestående frågor när det gäller kostnader för en gemensam lösning 

(SKL-avtalets priser är ännu ej tillgängliga). Dessutom kan slutligt förslag avseende 

organisering/juridisk form ännu inte ges (regionkommunens kommande verksamhet 

och struktur har ej varit känd för projektgruppen).  

Projektgruppen föreslår följande aktiviteter: 

1. Det forum som byggts upp under förstudien ska fortsätta att arbeta med att 

utveckla e-arkiv-frågan i regionen.  

2. Formalisera samverkan och inleda arbetet enligt föreslagen 

genomförandeplan. Det sker lämpligen inom ramen för e-utvecklingsrådet 

och finansieras via dess budget. Arbetet bedrivs under 2014 med målsättning 

att genomföra kravställning och avrop av e-arkiv under 2015. Drift av e-arkiv 

inleds successivt under 2016.  

3. Avsiktsförklaring från kommunchefer samt samverkansavtal mellan 

kommunerna för att säkerställa ett gemensamt handlingsalternativ. I detta bör 

även Landstinget ges möjlighet att yttra sig (Landstingen har redan R7 e-

arkiv).  

4. Definiera och eventuellt genomföra pilot för e-arkiv för att skapa ytterligare 

erfarenhet och bygga kompetens inom området.  
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Bilaga 1 Referenser 

e-delegationen Översikt över finansieringsformer för e-

förvaltning, Version 1.0, 2013-11-07 

e-utvecklingsrådet i Jönköping län Guide för effektiv regional e-utveckling 

Guide för kommunal e-utveckling 

Finansdepartementet SOU 2012:30 Vital kommunal demokraft: 

Gävle kommun Framtidens Arkiv Förstudie 2013 

Linköpings kommun Förstudierapport E-Lin, slutrapport 

Malmö Stad Genomförande av Arkivlösning Malmö ALMA, 

tjänsteskrivelse  

ALMA– Arkivlösning Malmö, Förstudierapport 

Nässjö kommun 

(liknande riktlinjer används även i andra 

kommuner) 

Riktlinjer för digital slutarkivering, 

Författningssamling 

Pontus Bäckström Vad är ett e-arkiv? ISSN 1651-6087 

Magisterexamen Uppsala Universitet 2012 

Region 2015 i Jönköpings län 

(Regionbildningskommittén) 

www.lj.se/region2015 

Riksarkivet E-arkiv och e-diarium (eARD), översiktlig 

beskrivning 

Vägledning och funktionella krav 

eARD Begreppslista 

FGS Paketstruktur, Förvaltnings-gemensam 

Specifikation (FGS) för paketstruktur för e-arkiv 

Redovisa verksamhetsinformation, Vägledning 

till Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning 

RA-FS 2009:1 Riksarkivets föreskrifter och 

allmänna råd om elektroniska handlingar 

(upptagningar för automatiserad behandling). 

RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och 

allmänna råd om tekniska krav för elektroniska 

handlingar (upptagningar för automatiserad 

behandling). 

Sambruk eSamhället och arkivet, Elektroniskt Bevarande 

etapp 2 Slutrapport, 2011 
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SKL, Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Strategi för eSamhället (2011) 

Digitala vägen till morgondagens välfärd, 

Handlingsplan för e-samhället 2013-2015 (2013) 

Satsa på e-Arkiv 

Ramavtal e-arkiv 

E-förvaltning och informationshantering, att 

hantera, bevara eller gallra elektroniska 

handlingar. ISBN: 978-91-7164-704-7 

SKI (SKL Kommentus Inköpscentral) Anbudsansökningsinbjudan, Upphandling eArkiv 

2013, 10119 

Bilaga 1 Avropsberättigade myndigheter 

Stockholm Stad Anslutningsplan E-arkiv Stockholm 

Att leverera information till e-arkiv Stockholm 

Att ställa arkivkrav på IT-system i Stockholm 

Stad 

Policy för e-arkiv Stockholm 

SYLL Projekt slutrapport SYLL, 2013-02-18 

SYLL  - System för Långtidslagring, 2013-07-02 

Uppsala kommun Förstudie e-arkiv 2011, Slutrapport 

Västerås stad PENG-analys e-Arkiv 

Växjö kommun mfl. Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge, 

Projektplan 

E-arkiv Kronoberg och Blekinge, Slutrapport 

gemensam förstudie våren 2013 

E-arkiv Kronoberg och Blekinge, Guide till 

handlingsalternativ – ett utbildnings-material 
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Bilaga 2 Sammanställning av befintliga IT-system 

 
Kommun Diarium Socialtjänst Skola Plan, bygg och 

miljö 

Tekniska system 

(ritningar m m) 

Ekonomisystem Personalsystem 

Aneby kommun W3D3 Procapita Procapita MiljöReda 

Byggreda 

Camsweb Agresso Personic P 

Eksjö kommun Diarium 9000 Diarium 9000, 

Procapita + 

webbaserade 

Diarium 9000, 

Procapita, Edwise 

Diarium 9000, 

ByggR, Miljöreda 

AGS Agresso Personic P 

Gislaveds 

kommun 

CASTOR CASTOR, Magna 

Cura, ProCapita, 

Alk-T, Mobipen, 

Infosoc, Dietist 

XP, Infosoc, 

Matilda, STT-

care, Trapaze, 

TSRonline 

CASTOR, Extens, 

Fronter, 

Novaschem, PMO 

CASTOR, 

Comprima, 

Topocad, Lina, 

Riskmodul – 

Miljöskydd taxa 

CASTOR, 

Seriline PR-kort, 

UniView, 

Torgbokningssyst

em, Novapoint, 

Cad, EDP Future 

Raindance, 

Qlikview, Budget 

& prognos, EDP, 

Winhyr 

eCompanion, 

Personec Time, 

Adato 

Gnosjö kommun Diabas Magna Cura Extens Miljö- och 

byggredan 

Geosecma Agresso Heroma 

Habo kommun W3D3 MagnaCure, 

Procapita, 

Decapus 

Procapita MiljöReda ArcGIS AGRESSO Aditro Personec 

HR. 
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Kommun Diarium Socialtjänst Skola Plan, bygg och 

miljö 

Tekniska system 

(ritningar m m) 

Ekonomisystem Personalsystem 

Jönköpings 

kommun 

Lex, Magna Cura, 

Sofia, IPB, IFO-

open, Intro, TES, 

TelMe, Matilda, 

Mobilus, 

Tolk9000, Alk-T, 

Alk-Ol, BOSS, 

PC Ställföre-

trädare, Meddix, 

e-Dos, SocMed, 

JP Socialnet, 

Infosoc, 

MedControl 

ProCapita, 

Fronter, 

Novaschem, 

Skola, PMO, 

AME:a,System 

för hantering av 

sommarjobb och 

feriepraktik,  SYO 

2000, Matilda, 

Vikariehanterings

system 

Miljöreda Fastighetsportalen

, Fast2000, 

Pondus, Alfresco, 

Rengöringssystem

et, EDP Future, 

plus ett antal 

system till (ca 160 

st) 

Inköp och faktura, 

, Aditro 

afärslösning 

Medvind, HR-

plus 

Nässjö kommun Diabas Treserva och 

Procapita 

Extens/dexter och 

PMO 

ByggR och Ecos, 

samt Hyperdoc 

Incit samt 

Hyperdoc 

Agresso Personec P 

Mullsjö kommun ALPIM  TRESERVA, 

PROCAPITA 

EXTENS CAMSWEB COMPRIMA VISMA  ADITRO 

Sävsjö kommun Winess Procapita Procapita Egen-utvecklat AutoCad, VA-

banken 

Economa Aditro Personec 

Tranås kommun EDP Vision På IFO-sidan: 

Treserva på äldre 

och 

handikappomsorg

en Magna Cura  

Extens, 

Novascheme och 

Skola 24 

EDP bygg, edp 

miljö 

Aveny Grav oc h 

kart, K+, va-

banken, 

ScanX.net, 

Autodesk civil 

3D,  

Iof, RoR  Heroma  och 

Adato 
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Kommun Diarium Socialtjänst Skola Plan, bygg och 

miljö 

Tekniska system 

(ritningar m m) 

Ekonomisystem Personalsystem 

Vaggeryds 

kommun 

Platina  Magna Cura Extens – Dexter – 

Hypernet  

(betyg, insatser, 

beslut)  

PMO 

(elevjournaler) 

Bygg-R, bygglov 

Mitt bygge 

Ecos  

Comprima,  

WebDeb Agresso Personec 

Vetlanda kommun Diarium 9000 Procapita Extens (leverantör 

IST), Procapita 

(Vux) 

Vision fastighet, 

miljöreda, 

byggreda 

Auto Cad, Map 

Info, AutoKa PC, 

Solen Pro/X, 

AutoKa VY, Geo 

Agresso Personec 

Värnamo 

kommun 

EDP Diarium Magna Cura 

(Omsorgsförvaltni

ngen),  Treserva 

(Medborgarförval

tningen) 

Fronter, Dexter, 

IST Extens 

ByggReda, 

MiljöReda (EDP), 

ArcGIS 

(geosecma), 

Comprima 

Bidcon, Plancon, 

Sitecon, Future 

(Winsam och 

Winhyr) 

Raindance, Future 

EDP 

Heroma 

Landstinget Evolution   Avanti Insight Trix Organizer, 

Landlord 

Raindance Heroma 
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Bilaga 3 Övergripande nyttokalkyl 

En övergripande nyttokalkyl har gjorts med inspiration av PENG-modellen ®. Kalkylen har gjorts som en generell nyttokalkyl för e-arkiv. 

Någon kvantifiering har inte genomförts. 
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system
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En obruten digital
kedja
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oberoende format

Lagring digitalt, ej 
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Enklare 
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service
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Bilaga 4 Kostnadsuppskattningar från Malmö stad och Gävle 
kommun 

För ytterligare information hänvisas till respektive förstudie. 

 

 

 
Källa: Malmö stad: ALMA– Arkivlösning Malmö, Förstudierapport 
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Källa: Gävle kommun Framtidens Arkiv Förstudie 2013 


