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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Den här förstudien är ett EU-projekt finansierat av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, 

Höör, Osby, Kristianstad och Östra Göinge samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 

genom svenska Tillväxtverket. Förstudien syftar till att undersöka förutsättningarna och behovet av 

ett gemensamt e-arkiv i Skåne Nordost, förbättra förutsättningar för införande av ett e-arkiv samt att 

presentera olika handlingsalternativ kring samverkan om e-arkiv. 

Kommunarkiv och e-arkiv 

Kommunarkivens främsta uppgift är att tillgodose rätten till att ta del av allmänna handlingar, 

tillgodose rättsskipningens och förvaltningarnas egna behov av information samt uppfylla forskningens 

behov. Dessutom ska arkiven värna om det gemensamma kulturarvet. Utgångspunkten är att det är 

samma lagar som styr e-arkiven såväl som de analoga. Det som skiljer ett digitalt arkiv från ett 

analogt är den teknik som behövs för att läsa och tolka informationen. Digital information måste 

översättas av tekniska hjälpmedel och mjukvara innan den är läsbar. Dessutom måste data migreras 

och konverteras till nya format och medier om informationen ska vara läsbar i framtiden. Detta är en 

av de större utmaningarna för kommunerna; hur säkerställer kommunen att informationen finns kvar 

om 5 år, 10 år, 100 år? Eftersom kommunerna måste ta hand om sina verksamheters information, 

vare sig den är digital eller analog, är det deras ansvar att se till att handlingarna bevaras och är 

återsökbar.  

En nationellt prioriterad fråga 

e-Arkivfrågan är prioriterad på nationell nivå och har drivits av e-Delegationen på uppdrag av 

regeringen. e-Delegationen består av myndighetschefer från de större IT-intensiva myndigheterna och 

har till uppdrag att driva på e-utvecklingen inom den offentliga sektorn. IT i människans tjänst – en 

digital agenda för Sverige (2011) är skriven av Näringsdepartementet och syftar till att lyfta IT-frågan 

nationellt. Avsikten med den digitala agendan för Sverige är att tillvarata alla möjligheter som 

digitaliseringen erbjuder människor, där en viktig aspekt är att göra demokratin mer tillgänglig.  Den 

tidigare regeringen framhåller i denna skrift att man vill skapa goda förutsättningar för utvecklingen 

med hjälp av regler och politiska mål. 

Målet för den Digitala agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens 

möjligheter. Fyra strategiska områden har identifierats att jobba med i hänseende till IT-användaren:  

• Användarvänlighet 

• Tjänster som skapar nytta 

• Infrastruktur 

• IT:s roll för samhällsutvecklingen. 

Inte bara en arkivfråga 

Att införa ett e-arkiv är ett omfattande och långsiktigt åtagande, men det är ett som krävs för att 

skapa en heltäckande infrastruktur som stödjer ett elektroniskt informationsflöde. Det innebär även 

att det inte bara är en arkiv- eller IT-fråga, utan det är en fråga som berör hela den kommunala 
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organisationen. Utifrån de behovsanalyser som har genomförts i förstudien har det framkommit att 

det finns ett utbrett behov av e-arkiv i kommunernas verksamheter. Främst ses en nytta i kortare 

ledtider, mindre onödigt arbete (skiva ut och arkivera manuellt) och miljöaspekter. 

Fem samverkansalternativ för Skåne Nordost och Höörs kommun 

Förstudien har identifierat fem möjliga samverkansalternativ för e-arkiv: 

1. Samverkan kring metoder, verktyg och kravställning. 

2. En samverkande e-arkivfunktion. 

3. Val av samma tekniska lösning med drift på två eller flera platser. 

4. Ett gemensamt e-arkiv i Skåne Nordost och Höörs kommuner. 

5. En större regional samverkan kring ett gemensamt e-arkiv och e-arkivfunktion. 

Flera av kommunerna i Skåne Nordost är små och har dåligt med resurser till att kravställa, avropa, 

införa och använda ett eget e-arkiv. Även de större kommunerna i samarbetet är relativt små i 

sammanhanget. En samverkan är därför helt naturlig. Utan samverkan kommer de mindre 

kommunerna att ha svårt att införa e-arkiv i närtid och går därmed miste om de nyttor som kan 

uppnås och riskerar att inte heller leva upp till gällande juridiska krav. 

Det är viktigt att här påpeka att ett e-arkiv aldrig kommer att ersätta behovet av det traditionella 

kommunarkivet. Kommunarkiven består idag av en stor mängd pappershandlingar som inte går att 

digitalisera till en rimlig kostnad och inom en rimlig tidsperiod. Dessutom tar kommunarkiven i regel 

hand om handlingar som inte går att digitalisera. 

Rekommendation 

Förstudiens styrgrupp har beslutat att rekommendera en större regional samverkan kring ett 

gemensamt e-arkiv och e-arkivfunktion (samverkansalternativ 5). Detta gör styrgruppen med 

motiveringen att e-arkiv är en alldeles för stor och viktig fråga för enskilda kommuner och Skåne 

Nordost att hantera. e-Arkiv kräver en stor ekonomisk insats för både inköp, drift, och integrering av 

system samt tillkommande personalkostnader för att förvalta e-arkiv. Därtill finns det ett behov av en 

stödjande funktion för framförallt mindre kommuner i hur man ska hantera e -arkiv. 

Rekommendationen är därmed att söka en större regional samverkan kring ett gemensamt e-arkiv 

och stödjande funktion i Sydsverige. 

Styrgruppen rekommenderar även att den arbetsgrupp som har arbetat med förstudien ska fortsätta 

samarbeta med att utveckla e-arkivfrågan i regionen. Informationsturné och övriga aktiviteter 

specificerade i kapitel 8:s aktivitetsplan ingår i detta arbete.  
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1. BAKGRUND 

Skåne Nordosts kommuner samt Höörs kommun beslutade 2013 att ansöka om en förstudie 

finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden i syfte att undersöka förutsättningarna och 

behovet av ett gemensamt e-arkiv i Skåne Nordost. Syftet är även att skapa goda förutsättningar för 

kommunerana att införa ett system som kan hantera krav på digital information från samhällets 

aktörer. Slutligen syftar projektet även till att underlätta det dagliga arbetet inom kommunerna, 

stärka kunskapsutbytet och samarbetet mellan kommunerna inom Skåne Nordost och, i 

förlängningen, hela regionen. 

Förstudien har utgått från steg 1 på SKL:s checklista vid införande av e-arkiv. 

1.1  Förstudiens mål 

Projektet har enligt ansökan följande mål: 

1. Utvärdera olika samarbetsformer, som till exempel interkommunalt avtal, kommunalt bolag, 

gemensam nämnd och kommunalförbund. Förstudien kommer inte bara undersöka olika 

samarbetsformer, utan även vad kommunerna ska samarbeta kring. Det är en stor skillnad på 

en gemensam drift eller en gemensam arkivmyndighet och vilken väg man väljer får olika 

konsekvenser för verksamheterna. 

2. Ta fram konkreta förslag till handlingsalternativ för fortsatt arbete med införande av e-arkiv. 

3. Kunskapsutbyte och kunskapsbyggande gällande e-arkiv och dess organisation mellan och 

inom kommunerna. 

4. Genomföra grundläggande analyser i några av kommunernas verksamhetssystem och få en 

samlad bild av de verksamhetssystem som finns i de deltagande kommunerna och möjligheter 

att långtidsbevara informationen i dessa samt att öka kunskapen om e-arkiv och dess 

organisation inom respektive kommun. 

5. Kunskapsutbyte med regionala samverkanspartners. 

6. Kartlägga och analysera näringslivets och allmänhetens behov av offentlig information. 

7. Söka goda exempel i andra europeiska länder att lära av i ett eventuellt 

genomförandeprojekt. 

1.2  Avgränsningar 

Utifrån projektansökan till ERUF gäller följande avgränsningar: 

 Direkta förberedelser inför upphandling och införande av e-arkiv ingår inte i förstudien. 

Detta ingår först i ett genomförandeprojekt då relevanta politiska beslut tagits i respektive 

kommunen. 

 Revidering av interna styrdokument och reglementen inom respektive kommun ingår inte i 

förstudien, utan ligger i kommunernas ordinarie åtagande. 
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 Inom ramen för förstudien ingår inte arbete med att utveckla exportmöjligheter från 

nuvarande verksamhetssystem.  

 Specifikationer för leveranser till e-arkiv tas fram inom ramen för Riksarkivets projekt eARD, 

och kommer inte att ingå i förstudien. 

 Förstudien omfattar endast den information som finns lagrad elektroniskt idag. Tidigare redan 

lagrade arkivhandlingar i pappersformat omfattas inte.      

Under arbetets gång har följande avgränsningar tillkommit: 

 I förstudien ingår inte att genomföra fullständiga processkartläggningar i samtliga kommuner. 

 Klassificering ingår inte i förstudien. Arbete med gemensam klassificering ingår i projektet 

KLASSA som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor driver. 

 Den typ av e-arkiv som förstudien ska utreda är ett e-arkiv för långtidsbevarande av allmänna 

handlingar. Det bör särskiljas från närarkiv och mellanarkiv som är verksamhetens ansvar i 

motsats till arkiv för slutförvaring som är Arkivmyndighetens ansvar. 

1.3  Arbetsgrupp och arbetsformer 

Förstudierapporten är en sammanfattning av alla de diskussioner och workshops som arbetsgruppen 

har genomfört mellan 2014-01-01 och 2014-12-31. Arbetet har rent praktiskt gått till så att 

analysuppgifter, kartläggning, utredning och systeminventering har fördelats till en eller flera deltagare. 

Resultatet har sedan presenteras och diskuterats på arbetsgruppsmöten. Även workshops har 

arrangerats för att ta fram fördjupad intressentanalys och kommunikationsplan. Projektledaren har 

lett och samordnat arbetet samt är förstudierapportens huvudskribent. Arbetet har i största möjliga 

mån strävat efter jämlikt deltagande från alla kommuner. 

Deltagarna i arbetsgruppen är representanter från respektive kommun med sakkunskaper inom 

arkivfrågor. Deras uppgift har varit att: 

 Representera sin kommun samt att förankra förstudiens resultat. 

 Utföra analyser, utredningar, kartläggning och systeminventering i sin kommun. 

 Aktivt delta på workshops och arbetsgruppsmöten. 

 

ARBETSGRUPP & PROJEKTLEDARE 

ORGANISATION NAMN TITEL/ROLL 

Bromölla kommun Hans-Jörgen Kapitan Arkivarie 

Hässleholms kommun Anna Åkesson Arkivarie 

Hässleholms kommun Emilia Odhner Arkivarie 
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Hässleholms kommun Mirjana Hadzimusic-Ristic  Ekonom 

Hörby kommun Jonas Larsson Arkivarie 

Höörs kommun Anita Gustavsson Arkivarie 

Kristianstads kommun Nikolaj Månsson Arkivarie 

Osby kommun Håkan Dahlbeck Arkivarie 

Östra Göinge kommun Maria Södergård Arkivarie 

EU-kontor Skåne Nordost  

(Hässleholms kommun) 

Tommy Bengtsson Projektledare 

1.4  Styrgrupp och referenser 

Förstudien har haft en styrgrupp bestående av representanter från samtliga deltagande kommuner. 

STYRGRUPP 

ORGANISATION NAMN TITEL/ROLL 

Bromölla kommun Bo Johansson Kommunjurist 

Hässleholms kommun 

(Projektägare) 

Charlotte Nygren Bonnier 

(ordf.) 

Bitr. förvaltningschef 

Hörby kommun Johan Eriksson Kommunchef 

Höörs kommun Benny Nilsson Kanslichef 

Kristianstads kommun Marie Färm Kanslichef 

Osby kommun Erica Nyström Registrator 

Östra Göinge kommun Kerstin Wanstadius Enhetschef 

 

Under arbetets gång har olika tjänstemän kopplats på projektet tillfälligt som referenser: 

REFERENSPERSONER 

ORGANISATION NAMN TITEL/ROLL 

Kristianstads kommun Malin van Veen Kommunjurist 

Kristianstads kommun Lennart Lindgren IT 
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Kristianstads kommun Leif Persson IT 

Hässleholms kommun John Palmqvist IT 

Östra Göinge Peter Gripner IT 

 

Erfarenhetsutbyte har skett med e-arkivprojektet i Kronobergs län och Blekinge län (efter årsskiftet 

2014/2015 kallat Sydarkivera). Kronoberg/Blekinge har arbetat med e-arkiv under en lång tid och är 

ett av de samarbeten mellan kommuner som har kommit längst i införandet av e-arkiv i Sverige. De 

kommunala e-arkiv som finns idag är mestadels begränsade till de större städerna.  

1.5  Projektperiod 

Projektet startade den 1 januari 2014 och pågick till och med 31 december 2014. 

1.6  Finansiering - ERUF 

Förstudie om införande av gemensamt e-arkiv inom Skåne Nordost är ett projekt finansierat av 

Skåne Nordosts kommuner, Höörs kommun och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) 

genom den svenska myndigheten Tillväxtverket. Projektansökan lämnades till Tillväxtverket i slutet av 

2013 och projektstart var den 1 januari 2014 med projektavslut 31 december 2014. Totalt finansierar 

ERUF med maximalt 919.249 kr där kommunerna medfinansierar med motsvarande summa. 
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2. OM ARKIV 

2.1 Kommunala arkiv 

Kommunarkivens främsta uppgift är att tillgodose rätten till att ta del av allmänna handlingar, 

tillgodose rättsskipningens och förvaltningarnas egna behov av information samt uppfylla forskningens 

behov. Dessutom ska arkiven värna om det gemensamma kulturarvet. 

Arkiven består av de allmänna handlingar som har upprättats eller förvaras i myndighetens 

verksamheter samt de handlingar som inkommer till myndigheten. Alla kommuner är skyldiga att 

bevara och vårda sina egna arkiv. I regel består kommunarkiven av handlingar som inte längre behövs 

i den dagliga verksamheten. Innan handlingarna överlämnas till slutarkivet har de olika myndigheterna 

(kommunala nämnder och bolag) själva ansvaret för att handlingarna förvaras på ett säkert sätt. Här 

krävs det att det finns fungerande rutiner kring arkivvården i kommunerna.  

I den kommunala arkivverksamheten ingår också att styra vilka handlingar som ska bevaras för 

framtiden. Genom att ha uppdaterade arkivbeskrivningar, arkivförteckningar, dokumenthanterings-

planer och bra rutiner kring registrering av allmänna handlingar säkerställer man en god arkivvård. 

Det är mycket viktigt att handlingar är återsökbara, att deras äkthet är garanterad samt att 

proveniensen är tydlig. Detta gäller oavsett vilket medium som de allmänna handlingarna finns på, det 

vill säga om de är i pappersform, ljudupptagningar eller i digital form. 

Arkivlagen (AL) 1990:782 är den lag som styr arkivverksamheten. Lagen utgår från tryckfrihets-

förordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). AL omfattar både statliga och 

kommunala arkiv, och således alla nämnder, styrelser och kommunala bolag. Arkivmyndigheten i varje 

kommun ska enligt AL utöva tillsyn över de andra myndigheterna så att de följer reglerna om 

dokumenthanteringen. Ofta är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet, men det kan variera 

från kommun till kommun hur man har valt att göra. Med andra ord är kommunarkivet 

arkivmyndighetens beredande och verkställande organ och arkivarien är handläggare i dokument-

hanteringsfrågor. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Förhållandet mellan verksamhetssystem, mellanarkiv och slutarkiv samt ansvarsfördelning. 

Nämnden/styrelsens ansvar 

Verksamhetssystem 

Verksamhetssystem och de 

handlingar som är aktuella. 

 

Mellanarkiv  
 

Handlingar som är 

inaktuella men som då 

och då behövs i 

verksamheten. 

 

Arkivmyndighetens ansvar 

Myndighetsgräns 

Slutarkiv 

Långtidsbevarande av handlingar 

som inte är aktuella i den dagliga 

verksamheten men som skall 

bevaras enligt beslut eller lag.  



8 

 

 

 

2.2 e-Arkiv 

Utgångspunkten är att det är samma lagar som styr e-arkiven såväl som de analoga. Det som skiljer 

ett digitalt arkiv från ett analogt är den teknik som behövs för att läsa och tolka informationen. 

Digital information måste översättas av tekniska hjälpmedel och mjukvara innan den är läsbar. 

Dessutom måste data migreras och konverteras till nya format om informationen ska vara läsbar i 

framtiden. Detta är en av de större utmaningarna för kommuner; hur säkerställs att informationen 

finns kvar om 5 år, 10 år, 100 år? Eftersom kommunerna måste ta hand om sina verksamheters 

information, vare sig den är digital eller analog, är det deras ansvar att se till att handlingarna bevaras 

och är återsökbara.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med e-arkiv främst i form av påverkansarbete och 

genom upphandling av ramavtal. Det finns dock inget initiativ för att skapa ett nationellt e-arkiv för 

kommuner. SKL har även tagit fram några övergripande mål i sin Strategi för eSamhället: 

 Enklare vardag för privatpersoner. 

 Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet. 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Det är här e-arkiv kan fungera som en smart lösning eftersom de allra flesta verksamheter bedriver 

stor del av sin verksamhet i en digital miljö och därför är det även rimligt att lagra handlingar digitalt.  

Fördelar med e-arkiv enligt SKL:s hemsida:1 

 Ett e-arkiv ger din organisation bättre möjlighet att möta kravet på öppenhet. 

 Ett e-arkiv ger möjlighet att uppfylla offentlighetslagstiftningen. 

 Ett e-arkiv ger ett effektivt stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals 

handlingar och ärenden som årligen hanteras. 

 Med e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt. 

 Med digitaliserade flöden och elektronisk lagring kan lokalutrymmen minskas och de manuella 

insatserna kan effektiviseras betydligt. 

 e-Arkivet bidrar till en mer transparent organisation och fungerar som basen i verksamhetens 

informationshantering. 

 Med e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och verksamhetsutveckling. 

Nackdelen med e-arkiv är att det i dagsläget fortfarande är relativt dyrt och att flera av lösningarna 

som finns på marknaden oftast är omarbetade dokument- och ärendehanteringssystem, eller liknande 

som inte alltid är optimerade för långtidsförvaring.  

                                                           
1 http://skl.se/e-arkiv 

http://skl.se/e-arkiv
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2.2.1  Att leverera digitalt material 

När information i ett verksamhetssystem inte längre behövs eller när ett system inte längre ska vara i 

bruk måste beslut fattas om var man ska göra av informationen. Antingen får man överföra 

informationen till ett annat verksamhetssystem, där den kan fortsätta användas, eller så överförs 

informationen till ett e-arkiv. 

Med överlämnande av data till e-arkivet menas att man levererar handlingar till slutförvaring. Det är 

således det samma som sker när man på det traditionella sättet levererar pappershandlingar till ett 

slutarkiv för permanent förvar. Vid leverans ska de digitala handlingar som skickas ha en särskild 

teknisk profil som ska överrensstämma med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd; RA-FS 

2009:1.  

Den digitala informationen som så småningom ska bevaras och därför levereras till e-arkivet måste 

redan från början vara försedd med rätt metadata och systemdokumentation. Dessutom måste 

hänsyn tas till om informationen innehåller sekretesskyddade uppgifter och att åtkomsten till 

handlingarna då kan begränsas.  

2.2.2  OAIS-modellen 

Det finns redan idag en etablerad standard för e-arkiv kallad OAIS-modellen, som beskriver 

händelserna i gränssnittet mellan producent och arkiv när information/handlingar ska levereras. Det 

är en ISO-standard som kom 2003 och reviderades 2012. Den beskriver hur ett e-arkiv ska vara 

uppbyggt för att trygga ett långsiktigt bevarande av information. För att leva upp till OAIS-modellen 

måste e-arkivet ha den i standarden definierade informationsmodellen (se bild nedan) samt leva upp 

till de ansvartaganden som definieras av samma standard. Ansvarstagandet består av: 

 Förhandla om och acceptera leveranspaket (SIP). 

 Kontroll över informationen för att se till att den klarar långtidslagring. 

 Definiera målgruppen (vem ska använda informationen i framtiden?). 

 Se till att distributionspaketen (DIP) har tillräcklig kringinformation (metadata) så att 

informationen kan förstås av målgruppen utan annan hjälp. 

 Se till att regler och riktlinjer (t.ex. katastrofplan) finns och efterföljs. 

 Ansvar för tillgängliggörandet av informationen till målgruppen samt garantera att 

informationens autenticitet upprätthålls. 
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Illustration: OAIS-modellen. 

 

Modellen identifierar tre roller/funktioner: 

 Producent: Tillhandahåller information som ska arkiveras.  

 Ledning: Övergripande ansvar att fastställa regler för e-arkivet. 

 Konsument: Ska söka, hitta och hämta information. 

 

Det är viktigt att ställa krav på fungerande arkiveringsrutiner redan när ett nytt system ska 

upphandlas i verksamheten. Att tidigt upprätta rutiner kring detta är ett bra sätt att både spara tid 

och pengar. Ett sätt är att kontakta arkivarien eller annan insatt person och rådgöra kring vilka krav 

som är relevanta att ställa. 

2.2.3    Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 

På nationell nivå är e-arkivsfrågan prioriterad. e-Delegationen är en kommitté som ligger under 

Näringsdepartementet och som har till uppgift att driva på e-utvecklingen inom den offentliga 

sektorn. Under ledning av Riksarkivet har man arbetat med att ta fram förvaltningsgemensamma 

specifikationer (FGS:er) som ska fungera som modeller för hur olika typer av information kan 

paketeras samt vilken metadata som ska bifogas för att kunna levereras mellan ett 

verksamhetssystem och ett system för bevarande.  

FGS:erna är framtagna för alla offentliga organisationer, dvs. statliga myndigheter, landsting, 

kommuner och kommunala bolag, men har utgått från statliga myndigheter. De är en grundläggande 

förutsättning för ett enhetligt och standardiserat informationsutbyte mellan verksamhetssystem, 

myndigheternas e-arkiv, arkivmyndigheten samt även myndigheter sinsemellan. De kan med fördel 

användas vid upphandling av e-tjänster. FGS:erna kommer dock att behöva anpassas till de 

kommunala verksamheterna då de främst är anpassade för statliga myndigheter. 
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Arbetet med att ta fram verksamheternas egna specifikationer kan gå till på följande vis: 

Identifiera behov och krav  Definiera regler och processer  Definiera roller och ansvar  

Använda FGS:erna  Utvärdera, bevaka och förbättra dem kontinuerligt. 

2.2.4  KLASSA-projektet 

I samband med att behovet ökat för verksamheter att redovisa sin informationshantering har 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor tagit fram ett förslag på en klassificeringsstruktur inom 

projekt ”KLASSA”.2  

Klassificeringsstrukturer beskriver var i en organisation informationen har uppstått samt typ av 

informationsinnehåll. För Sveriges del har arkivarier sedan tidigt 1900-tal använt sig av Allmänna 

arkivschemat för att skilja olika handlingsslag och arkivbildare från varandra. I stort sett alla svenska 

pappersarkiv är sorterade efter denna princip. Nu har emellertid denna klassificeringsstruktur blivit 

omodern då den fungerar dåligt på kommunernas moderna organisationer och den mängd 

handlingstyper som kommunernas verksamheter hanterar idag.  

Med hjälp av klassificeringsstrukturen märks informationen med uppgift om vilken verksamhet som 

gett upphov till informationen samt vilken process som informationen hanterats i. 

2.3 e-Arkiv i omvärlden 

e-Arkiv är en aktuell fråga i flera länder där man har arbetat med digitalisering av den offentliga 

sektorn. I Danmark arbetar Statens Arkiver aktivt med digital informationsförvaltning genom att bland 

annat delta i olika arbetsgrupper och projekt med den framtida arkivbildningen. Genom en 

kontinuerlig dialog med systemleverantörer som äger system garanterar man både effektiva och säkra 

leveranser. Danmarks effektiva sätt att arbeta med digital informationsförvaltning har lett till att Island 

startade ett samarbete med Danmark 1998 för att kunna arbeta med deras metoder. År 2009 fanns 

det regler för isländska arkiv som byggde på metoder, lösningar och andra erfarenheter från 

samarbetat med Danmark. Idag levererar alla offentliga myndigheter information till nationalarkivet på 

Island. Även kommunala sektorn gör detta om det inte finns ett särskilt regionalt arkiv att leverera 

till.3 

I Norge har det norska riksarkivet, till skillnad mot svenska riksarkivet, hand om kommunernas 

slutarkivering. I Norge har man skapat Noark, Norsk arkivstandard, en standard för elektronisk 

dokumenthantering som har använts sedan 1984. Standarden har utvecklats under årens lopp och 

anpassats efter internationella standarder till den nuvarande version Noark 5. Standarden gör att 

både kommuner och leverantörer av e-arkivlösningar vet vilka krav som ställs på det material som 

ska arkiveras.4 

                                                           
2 http://www.samradsgruppen.se/web/index.php/klassificeringsstruktur-projekt-klassa/foerslag-till-klassificeringsschema  
3 http://digitalbevaring.dk/ 

 Slutrapport – E-arkiv Kronoberg och Blekinge, 2013-08-07 
4 http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/4534 

http://www.samradsgruppen.se/web/index.php/klassificeringsstruktur-projekt-klassa/foerslag-till-klassificeringsschema
http://digitalbevaring.dk/
http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/4534
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I Finland ska organisationer som vill förvara information enbart i elektronisk form söka tillstånd hos 

det finska arkivverket och för att få tillstånd krävs att organisationernas verksamhetssystem uppfyller 

SÄHKE2 normen. Enligt de finska arkivlagarna har arkivverket samma befogenheter när det gäller 

kommunala och statliga arkiv. Detta innebär att kommunstyrelsen enbart ansvarar för 

arkivfunktionen, men de är ingen arkivmyndighet.5 

I USA har nationalarkivet sedan 1970-talet arbetat framgångsrikt med dataarkivering. Under 1990-

talet märktes en stor ökning av digital data vilket ledde till bildandet av Electronic Records Archives 

Program (ERA) 1998. ERA tillhandahåller funktioner för mottagning, långtidsförvaltning och 

tillgängliggörande av elektroniska dokument och databaser. 6 

2.3.1 EU:s digitala agenda 

I EU:s sysselsättnings- och tillväxtstrategi från 2010, Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar 

tillväxt för alla, specificeras den digitala utvecklingen i Europa som central för att göra EU:s 

medlemsländer konkurrenskraftiga och hållbara. I det så kallade flaggskeppsinitiativet ”Den digitala 

agendan” lyfts Informations- och kommunikationsteknik fram som en speciellt viktig utmaning för den 

offentliga sektorn. 

  

”Det digitala samhället måste vara ett samhälle med bättre utfall för alla. IKT-

användningen har blivit en viktig faktor för sådana politiska mål som stöd till ett 

åldrande samhälle, klimatförändringar, minskad energiförbrukning, ökad 

transporteffektivitet och mobilitet, egenmakt åt patienter och integrering av personer 

med funktionshinder.” 

Den digitala agendan, KOM(2010) 245 - slutlig 

 

Målet är en ökad digitalisering av den offentliga sektorn med fler e-tjänster och ökad användning av 

digitala tjänster i verksamheterna. Detta för att tillgängliggöra myndigheter, skydda miljön och 

effektivisera organisationer. Konsekvensen är att kommunerna i framtiden kommer att producera 

mer digital information och e-arkiv är därmed en förutsättning för att förverkliga visionen. Redan idag 

är produktionen av digital information stor. Det beror på att det är lätt att skriva ett brev, en 

rapport, ett protokoll eller samla in mer data än man hade gjort före den digitala revolutionen då allt 

fick göras manuellt. 

2.3.2 Den digitala agendan i Sverige 

e-Arkivfrågan är prioriterad på nationell nivå och har drivits av e-Delegationen på uppdrag av 

regeringen. e-Delegationen består av myndighetschefer från de större IT-intensiva myndigheterna och 

                                                           
5 Slutrapport – E-arkiv Kronoberg och Blekinge, 2013-08-07 
6 http://www.digitalpreservation.gov/ 

  http://www.archives.gov/era/   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245:SV:NOT
http://www.digitalpreservation.gov/
http://www.archives.gov/era/
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har till uppdrag att driva på e-utvecklingen inom den offentliga sektorn. Bland annat har man arbetat 

med att ta fram FGS:er, som nämnts tidigare.  

IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige (2011) är skriven av Näringsdepartementet och 

syftar till att lyfta IT-frågan nationellt. Avsikten med den digitala agendan för Sverige är att tillvarata 

alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor. Inte minst att göra demokratin mer 

tillgänglig. Den tidigare regeringen framhåller i denna skrift att man vill skapa goda förutsättningar för 

utvecklingen med hjälp av regler och politiska mål.   

Målet för den Digitala agendan för Sverige är att Sverige ska bli en av de främsta nationerna i världen. 

Man har identifierat fyra strategiska områden att jobba med i hänseende till IT-användaren:  

• Användarvänlighet 

• Tjänster som skapar nytta 

• Infrastruktur 

• IT:s roll för samhällsutvecklingen. 

Här har e-förvaltningen och e-arkivet en viktig roll att spela genom försörjning av tillförlitlig och 

autentisk information. 

Vidare har SKL tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral AB, under det senaste året 

samordnat en upphandling av e-arkiv. I nuläget har man tecknat ramavtal med 15 leverantörer vilka 

alla uppfyller Riksarkivets FGS:er. Avtalet omfattas både av e-arkiv som produkt och som tjänst och 

perioden löper ut 2016 med möjlighet till förlängning i ett år. 

2.3.3 Regionala initiativ 

På den regionala nivån pågår det just nu flera processer i Sverige för att införa av e-arkiv i kommuner. 

Det vanligaste är att man undersöker kommungemensamma e-arkivlösningar. Några exempel på 

förstudier som har genomförts är: 

 Kronoberg och Blekinge läns kommuner samt Region Blekinge. 

 Skåne Nordväst 

 Östergötlands kommuner och region 

 Göteborgsregionen 

 Eskilstuna, Strängnäs och Enköpings kommuner 

 Norra Kalmar län (ITSAM) 

 E-utvecklingsrådet Jönköpings län 

 Gävleborgs kommuner 

 

Förklaringen till att det finns fler samverkansprocesser än fristående är den stora kostnaden e-arkiv i 

regel innebär. Ett återkommande tema i förstudierna är svårigheterna för mindre kommuner att ha 
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råd med egen e-arkivlösning. Det är i dagsläget enbart de större kommunerna och landstingen med 

ca 100.000 invånare eller mer, samt regioner/landsting som har infört egna e-arkivlösningar, 

exempelvis Region Skåne, Malmö och Stockholm. 

Förstudiens arbetsgrupp har redan innan förstudien började haft kontinuerlig kontakt med initiativet i 

Kronoberg och Blekinge. Eftersom e-arkiv är en ny typ av verksamhet för kommuner har detta 

erfarenhetsutbyte varit viktigt. 

2.4 Framtida utveckling 

Kommunernas arkiv har, som redan har nämnts, fyra uppgifter: ”att tillgodose rätten till att ta del av 

allmänna handlingar, tillgodose rättsskipningens och förvaltningarnas egna behov av information samt 

uppfylla forskningens behov. Dessutom ska arkiven värna om det gemensamma kulturarvet.” Dessa 

uppgifter är viktiga att ha i åtanke när man diskuterar e-arkivens nytta. Med den idag stora 

produktionen av digitalt material som kommunerna står för behövs ett e-arkiv för att uppfylla de fyra 

uppgifterna. Ur framförallt de två sistnämnda, forskningens behov och vård av kulturarvet, kan man se en 

potential för vidareutveckling av e-arkiv och skapandet av nya tjänster av och för allmänheten och 

den privata sektorns behov. Det är troligt att det med tiden kommer att utvecklas tjänster som 

bygger på den icke-sekretessbelagda information som finns i arkiven, till exempel tillhandahållande av 

gamla beslut, protokoll, kartor m.m. En lag av speciell betydelse i det här sammanhanget är Lagen om 

vidareutnyttjande av handlingar från offentlig förvaltning (2010:566).7 Lagen har sitt ursprung i ett EU 

direktiv och antogs i Sverige 2010. Lagen syftar till att underlätta enskildas användning av offentliga 

handlingar och att myndigheter inte får ändra villkoren så att de påverkar konkurrensen. Tanken är 

att offentlig information ska kunna användas för att utveckla nya tjänster och produkter. Lagen är 

även en bakomliggande orsak till den digitala agendan och det är utifrån lagen som svenska e-

Delegationen arbetar. e-Delegationen har tagit fram en vägledning för hur svenska myndigheter bör 

arbetar för att främja vidareutnyttjande av offentlig information:8 

 Information bör publiceras fritt utan avgifter och krångliga licenser på myndighetens eller 

kommunens webbplats. 

 Information bör lämnas ut elektroniskt på begäran. 

På senare år har Öppna data blivit allt mer uppmärksammat i Sverige. Öppna data kan enkelt 

förklaras som information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av prislapp eller 

immaterialrättsliga hinder. Några ofta använda grundkrav på Öppna data är att den ska vara: 

komplett, aktuell, tillgänglig, maskinläsbar, fri och i ett öppet format. Tanken är att öppna datakällor 

är en möjlighet för företag att utveckla nya tjänster som bygger på myndigheters databaser. Sett till e-

arkiv är Öppna data intressant eftersom ett e-arkiv kan vara en källa till information och för att 

Öppna data ger en grund för krav på långsiktigt bevarande.9 

                                                           
7 Lagen kallas ofta för PSI-lagen som kommer ifrån engelskans förkortning: Public Sector Information (PSI) 
8 Vidareutnyttjande av offentlig information – En vägledning för myndigheter, e-Delegationen 2013 
9 http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Strategiskt-viktiga-kunskapsomraden/Tjanster-och-IKT/Oppen-

innovation/Oppna-data/  

http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Strategiskt-viktiga-kunskapsomraden/Tjanster-och-IKT/Oppen-innovation/Oppna-data/
http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Strategiskt-viktiga-kunskapsomraden/Tjanster-och-IKT/Oppen-innovation/Oppna-data/


15 

 

 

 

3.   I VEMS INTRESSE? 

Att införa ett e-arkiv är ett omfattande och långsiktigt åtagande, men det är ett åtagande som krävs 

för att skapa en heltäckande infrastruktur som stödjer ett elektroniskt informationsflöde. Det 

innebär även att det inte bara är en arkiv- eller IT-fråga, utan det är en fråga som berör hela den 

kommunala organisationen. En intressentanalys är därför viktig för att dels kartlägga vilka som 

kommer att beröras av ett e-arkiv men även externa intressenter. Förstudiens arbetsgrupp har 

därför gjort en intressentanalys inför framtida arbete med e-arkiv. Analysen är delvis baserad på 

generaliseringar eftersom organisationer och tjänstemäns uppdrag ser olika ut i kommunerna. 

I matrisen nedan har de viktigaste intressenterna identifierats av arbetsgruppen och klassificerats som 

primära eller sekundära. Primära är de viktigaste intressenterna som måste involveras och/eller som 

är viktiga för att ett e-arkiv ska användas på sikt. Information till och förankring hos dessa 

intressenter är därför extra viktig. 

 

P
Å
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D
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G
 

Politiker (P) -> 

Förv.ledning: kultur och fritid(P) -> 

IT-personal (P) -> 

Jurister (P) -> 

Övriga tjänstemän (S) -> 

Revisionen (S) -> 

Kommunchefer (P) 

Kommunarkivarier (P) 

Revisionen (S) 

Systemägare (P) 

Förvaltningsledning: Soc, Bygg & miljö, Barn- och 

utbildning, Kommunledning, Omsorg, tekniska 

(P) 

L
Å

G
 

Kommunala bolag (S) 

Upphandlare (S) 

Kommunikatörer (S) -> 

Föreningar (S) -> 

Medborgare (S) -> 

Systemförvaltare (P) 

Registratorer (P) 

Arkivansvarig (P) 

Arkivredogörare (P) 

Media (S) 

Myndigheter (S) 

Forskare (S) 

Systemleverantör (S) 

  LÅG HÖG 

  INTRESSEGRAD 

(P) = Primär intressent, (S) = Sekundär intressent  
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Intressenterna har placerats i en matris baserad på en uppskattning av deras intresse- och 

påverkansgrad. Intressenterna i det övre högra hörnet ses som nyckelspelare som måste involveras i 

hög grad i ett genomförande. De har både stor påverkansgrad och stort intresse för framtida arbete. 

Intressenterna i det övre vänstra hörnet har troligtvis mindre intresse men har en stor 

påverkansgrad, vilket innebär att deras behov måste tillfredsställas. Intressenterna i det nedre högra 

hörnet har ett stort intresse men ingen eller liten beslutsmakt över framtida arbete, men de ska 

hållas informerade kontinuerligt i syfte att förankra arbetet. Och slutligen, intressenterna i det nedre 

vänstra hörnet har troligen lågt intresse och låg påverkansgrad. De kan dock inneha kunskap och 

kompetens som behövs och används därför som konsulter vid behov. Det kan exempelvis vara 

upphandlare om det beslutas att införa ett e-arkiv. 

Skillnad mellan förvaltningarnas placering handlar främst om mängden handlingar de producerar och 

vilken kapacitet som finns tillgänglig för förändringsarbete. Kultur-, fritids- och tekniska 

förvaltningarna har generellt en mindre personalstyrka och producerar därför mindre mängder 

handlingar. Det finns undantag, ett exempel kan vara en kulturförvaltning som sysslar med bevarande 

och tillgängliggörande av historiskt material.  
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4.   BEHOVSANALYS 

En stor del av de handlingar som verksamheterna avsätter både analogt och digitalt är viktiga att 

bevara ur flera perspektiv, till exempel ur politiska, säkerhet, sekretess, historia, kulturarv, miljö och 

för yrkesverksamma individer som behöver hämta skolresultat under sin karriär. Det krävs att 

handlingarna förvaras på ett säkert sätt, håller hög kvalitet, är återsökningsbara och att äktheten går 

att garantera. Dessutom måste en hög säkerhet hållas för information som är sekretesskyddad. I 

arkivlagen och arkivförordningen (SFS 1990:782 samt SFS 1991:446) finns utförligare bestämmelser 

om vad som gäller. 

Det innebär en stor kostnad för varje enskild kommun att leva upp till lagens krav både vad gäller 

analoga och digitala handlingar. Dessutom ska arkiven tillhandahållas och vårdas av utbildad personal. 

4.1  Behovsanalys – kommuner 

4.1.1  Upplevt behov i de kommunala verksamheterna 

I projektet har två behovsundersökningar av de kommunala verksamheterna genomförts med hjälp av 

webbenkäter; en fördjupande i Hässleholms kommun och en bredare i samtliga kommuner. 

Respondenterna har varit tjänstemän från samtliga typer av verksamheter och frågorna som de har 

svarat på har handlat om kunskap om e-arkiv, inställning till dess införande och behov av e-arkiv o.s.v. 

Resultaten av undersökningarna visar i stort sätt liknande resultat, vilket visar på ett starkt 

gemensamt behov av e-arkiv i kommunernas verksamheter. 

Undersökningarna visar en övervägande positiv inställning till e-arkiv. e-Arkiv kopplas av 

respondenterna tydligt samman med den allt större användningen av digitalt material: 

 

”Jag tycker att vi har ett stort behov av ett e-arkiv för att slippa skriva ut 

pappershandlingar bara för att bevara.” 

”Det måste till snart. Idag gör vi ett dubbelarbete genom att diarieföra handlingarna 

(beslut, utredningar m.m.) digitalt och samtidigt så behöver vi arkivera samma 

pappershandlingar. Vi använder nästan aldrig pappershandlingar när vi eftersöker 

ärende/handlingar utan går direkt till vårt digitala ärende- och 

dokumenthanteringssystem.” 

 

Citaten är typiska för majoriteten av svaren på frågan ”Hur ser du på din verksamhets behov av ett e-

arkiv?” som ställdes i båda undersökningarna. Värdet med ett e-arkiv ses i form av ökad effektivitet 

genom att undvika icke-nödvändigt arbete som att skriva ut dokument enbart för arkivering. Även 

ökad effektivitet genom kortare ledtider från det att en beställning görs till att handlingarna har 

hittats i arkiv och levererats. Tydligt är även att användarvänlighet, struktur och sökfunktioner 

efterfrågas i ett e-arkivsystem för att det ska ses som användbart och därmed försäkra hållbarheten. 
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Miljöbesparingar ses som ett tredje behov och där inkluderas även arbetsmiljö. Desto mindre papper 

desto renare blir kontoren och desto mindre belastning blir det med stora pappershögar för 

arkivarier, registratorer m.fl. 

Ett av de mer slående resultaten var att det råder skilda uppfattningar om vad som menas med e-

arkiv. En del uttrycker önskemål som skulle kunna liknas vid en Molnservice (Dropbox, Google Drive 

etc) och för andra handlar det om att alla handlingar ska vara digitala (”Det papperslösa samhället”). En 

majoritet av respondenterna i de båda undersökningarna visar dock på en förståelse för vad som 

menas med e-arkiv, d.v.s. ett arkiv för slutförvaring (Se illustration s 6). Slutsatsen är att det råder en 

begreppsförvirring som är viktig att beakta i framtida arbete med e-arkiv. 

I svaren märks en tendens till att de större förvaltningarna ser ett större behov av e-arkiv. Eftersom 

de generellt hanterar större pappersmängder och typer av dokument är detta ett förväntat resultat. 

I Östra Göinge kommun kartlade projektet hur behovet av långsiktigt digitalt bevarande ser ut rent 

tidsmässigt i respektive förvaltning. Svaren visar ett bevarandebehov från fem år till all evighet. 

Givetvis handlar det om ett urval av alla handlingar som produceras på respektive förvaltning. 

Nedanstående information är inte heltäckande men illustrerar bevaringsbehovet hos dem som har 

störst behov av information under en längre tid. 

Förvaltning Verksamhetens behov av 

handlingar 

Kommunledning (adm. & utredning etc) Återsökning av ärende 30 år tillbaka. 

 

Ekonomi- och personal Ekonomihandlingar 10 år tillbaka och 

personalhandlingar 50 år tillbaka. 

Samhällsbyggnad Stort behov av att bevara kartor och ritningar 

lång tid tillbaka. Då digitala kartor ständigt 

utvecklas finns ett behov av att kunna hämta 

äldre kopior. 

Miljö- och bygg Behöver bygglovshandlingar så länge 

byggnaderna finns. Miljöakter för att kunna 

spåra miljöpåverkan under mycket lång tid. 

Elevhälsovården och skolpsykolog Journaler så länge eleverna går i skolan. Efter 

skolgång begärs ofta vaccinationsintyg ut 30-40 

år framåt. Skolpsykologjournaler är aktuella från 

förskola t.o.m. gymnasium, d.v.s. ca 20 år. 

Barn- och utbildning Betyg efterfrågas av f.d. elever och är därför 

aktuella för arkivering under deras yrkesliv, ca 

50 år. 

Socialtjänsten Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453, kap 12) 

gallras handlingar. Alla personakter, förutom för 

personer födda den femte, femtonde och 

tjugofemte i varje månad, måste gallras 5 år efter 
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sista anteckningen, Däremot ska övriga akter 

bevaras t.ex. rörande fosterhem och adoptioner. 

Äldrevården Inom äldreomsorgen finns behov av att spara 

journaler så länge patienterna är i livet. Alltifrån 

1 till 25 år (Rekommendationen från 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor är 

att det ska bevaras i all evighet). 

4.1.2  Förväntade och upplevda problem i de kommunala 

verksamheterna 

I samband med att behoven i de kommunala verksamheterna undersöktes ville arbetsgruppen få en 

bild av hur tjänstemännen rangordnade sju olika problem som hinder för fortsatt arbete med 

införande av e-arkiv. Resultatet är användbart för det fortsatta arbetet med att hitta risker som 

måste hanteras. Det är även användbart för att på ett strategiskt sätt kommunicera rätt saker om 

arbetet för att intressenterna ska känna sig delaktiga och få sina behov tillfredsställda. Tabellen nedan 

ska läsas som ju lägre siffra desto större hinder. 

Problem Rangordning 

Säkerhetsaspekter/åtkomst till information 106 

Ekonomi/finansiering 108 

Nuvarande verksamhetssystem 114 

Styrdokument och dokumenthanteringsplaner 151 

Intresse/motivation 153 

Förändrade roller: ansvar/arbetsuppgifter 164 

Emotionella/psykologiska faktorer 167 

 

Tvärtemot vad arbetsgruppen hade förväntat visade det sig att säkerhetsaspekter/åtkomst ses som 

det största hindret. Respondenterna är oroliga för att det ska vara svårt att få ut sina handlingar och 

att ett digitalt system ska vara sårbart. Men det handlar inte bara om oro för teknikproblem. Även 

säkerhetsbrister kring sekretesskyddade uppgifter och personuppgiftslagen (PUL). Det tredje stora 

hindret kan sägas vara starkt relaterat till det första. En oro över att nuvarande verksamhetssystem, 

som intressenterna är vana att arbeta med, inte ska fungera med en e-arkivlösning. Med en generellt 

ansträngd kommunal ekonomi var det mindre överraskande att finansiering ses som det näst största 

hindret. 

Ett särskilt intressant resultat är att styrdokument och dokumenthanteringsplaner hamnar först på 

fjärde plats. Där i ligger en utmaning för ett genomförandeprojekt. Korrekta styrdokument och 

uppdaterade dokumenthanteringsplaner är viktiga i arkivsammanhang generellt, men blir ännu 

viktigare i samband med e-arkiv. Ett exempel gäller problematiken med sekretessuppgifter som 
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kräver rutiner för hur man klassificerar och hanterar dokument i ett tidigt skede. I flera kommuner är 

dokumenthanteringsplaner och styrdokument idag inte uppdaterade.  

Emotionella faktorer, intresse/motivation och förändrade roller ses som mindre problem, vilket är ett 

positivt resultat. I regel är det just de faktorerna som brukar vara de största problemen kring 

organisationsförändringar och införande av nya system. 

4.2  Behovsanalys – Allmänhet och näringsliv 

Det är inte enbart i kommunens verksamheter som ett e-arkiv kan leda till positiva effekter. I 

slutändan är det alltid medborgare, företag och föreningar som kommunen arbetar för. En 

effektivisering i den kommunala organisationen leder därmed till nytta även för allmänheten och 

företagen. 

4.2.1  Uppskattat behov hos allmänheten 

Under hösten 2014 genomfördes en kartläggning av allmänhetens behov av offentliga handlingar. 

Metoden som användes var intervjuer med tjänstemän i olika delar av den kommunala verksamheten 

som i sitt arbete kommer i kontakt med medborgare och föreningar. 

Resultatet av undersökningen visar att den allra vanligaste förfrågan handlar om ärenden som är 

aktuella just då, till exempel protokoll från senaste kommunfullmäktige, e-postmeddelande, 

beslutsunderlag, rapporter och utredningar. De handlingar som begärs ut och som kan komma ifrån 

arkiv är t.ex. ritningar, planer, skolresultat, adoptionspapper, vaccinationer, klasslistor, beslut och 

förelägganden m.m. 

Slutsatsen är att det finns ett indirekt behov som påverkas av ett e-arkiv, men det är i nuläget 

begränsat till främst skol-, bygg-, vård- och socialtjänstrelaterade dokument. Det betyder inte att ett 

e-arkiv är mindre viktigt för allmänheten, utan att allmänheten främst kommer att påverkas indirekt 

(genom effektivisering i den kommunala organisationen) i ett inledande skede. Med tiden finns det en 

potential att med hjälp av en användarvänlig utformning (sökfunktion, index m.m.) öka intresset och 

nyttjandet av e-arkiv även bland medborgare. Därmed kommer en direkt nytta sannolikt att uppstå ur 

ett långsiktigt perspektiv. 

4.2.2  Upplevt behov i näringslivet 

I förstudien har det genomförts en mindre undersökning om näringslivets behov av ett kommunalt e-

arkiv. Undersökningen har genomförts genom att låta aktörer som återkommande begär ut handlingar 

ur arkiven svara på en enkät.  Undersökningen är inte heltäckande, då den riktades till två typer av 

näringslivsaktörer: mäklare och konsultfirmor. De som har svarat är aktiva inom en eller flera av 

Skåne Nordost och Höörs kommuner.  

Både mäklare och konsulter uppger att de har behov av bland annat bygglovshandlingar, detaljplaner, 

kartor, lokala bestämmelser och beslut tagna i nämnd eller fullmäktige.  
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De flesta av de svarande skulle uppskatta möjligheten att söka på egen hand via en webbtjänst andra 

och vill hellre (som idag) beställa material via formulär/e-post från en handläggare. Alla vill få 

materialet digitalt via e-post, men en svarande vill även kunna få material analogt genom vanlig post. 

Utifrån enkätundersökningen går det ej att dra för stora slutssatser då målgruppen är begränsad till 

två branscher. i Det som går att utläsa är att bland de svarande finns en enhälligt positivt inställning till 

ett kommunalt e-arkiv och de ser det som en möjlighet att underlätta det egna arbetet genom bättre, 

snabbare och säkrare tillgänglighet av offentlig information.  

Det kan vara svårt att idag veta vilken information som kommer att vara av intresse i framtiden. Som 

tidigare nämnts finns Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från offentlig förvaltning (2010:566) 

från 2010 som syftar till att underlätta återanvändning av offentliga handlingar. Tanken är att offentlig 

information ska kunna användas för att utveckla nya tjänster och produkter. Här ser arbetsgruppen 

möjligheter för näringslivet att utifrån kommunernas information skapa nya tjänster genom 

exempelvis nya appar. Inom kulturarvsinstitutioner finns det redan i dag sådana möjligheter, till 

exempel K-Samsök10 och Europeana. Europeana är en samlande webbresurs för hela Europa med 

referenser till digitala resurser i arkiv, bibliotek och museer i 29 länder där ungefär 1.500 

institutioner bidrar med data.11 

 

                                                           
10 http://www.ksamsok.se/  
11 http://www.ksamsok.se/om-k-samsok/om-europeana/  

http://www.ksamsok.se/
http://www.ksamsok.se/om-k-samsok/om-europeana/
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5. SAMVERKANSALTERNATIV 

Förstudiens arbetsgrupp har identifierat fem möjliga alternativ för samverkan inom e-arkiv i Skåne 

Nordost + Höörs kommun12:  

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

2. En samverkande arkivfunktion (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 regionen. Samverkan om lösning och drift. Skulle även kunna 

innefatta en samverkande e-arkivfunktion i regionen.  

5. En större regional lösning där samverkan sker inom allt, d.v.s. både ett gemensamt e-arkiv 

och en stödjande e-arkivfunktion. I nuläget finns det enbart ett samarbete som är öppet för 

nya medlemmar. Det är Kommunalförbundet Sydarkivera som består av 13 kommuner i 

Kronoberg och Blekinge samt Region Blekinge. 

 

Illustration: Samverkansalternativens relation till varandra. 

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

 En samverkande e-arkivfunktion (2) kan inrättas oberoende av samverkan när det gäller e-

arkiv. Ett gemensamt e-arkiv i Skåne Nordost och Höör skulle dock kunna innefatta även en 

samverkande e-arkivfunktion. En samverkande e-arkivfunktion (2) underlättas av samverkan 

om metoder (1).  

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

samverkan om metoder (1)  

                                                           
12 Inspiration till indelningen kommer ifrån e-utvecklingsrådet i Jönköpings läns Förstudie om e-arkiv i Jönköpings län. 

Arbetsgruppen har utifrån Jönköpings förstudie omarbetat alternativen utifrån de förutsättningar som ses i Skåne Nordost. 

5. En större regional samverkan kring e-arkiv och e-arkivfunktion. 

2. En samverkande e-arkivfunktion i Skåne Nordost + Höör 

4. Ett gemensamt e-arkiv i Skåne Nordost + Höör 

 

1. Samverkan förarbete 

(metoder, krav m.m.) 

3. En teknisk lösning inkl. förvaltning 

(varje kommun väljer drift på två eller 

flera platser) 
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 Alternativ 2 kan byggas på olika sätt och underlättas av alternativ 1 och 4.  

 Alternativ 5 är en kombination av 2 och 4 men med en större regional gruppering än enbart 

Skåne Nordost och Höörs kommuner. 

5.1  Beskrivning av samverkansalternativen 

5.1.1  Samverkan kring metoder, verktyg och kravställning 

Denna samverkan innebär att kommunerna gemensamt utvecklar, använder och förvaltar lämpliga 

metoder och verktyg för analys och kravställning inför ett avrop eller upphandling av e-arkiv. 

Kommunerna kan även ha en gemensam arbetsprocess för att få fram beslut och gemensam 

resursbank. Kompetenshöjningar kan även med fördel genomföras gemensamt. Några exempel på 

vad som kan ligga inom ramen för samverkan:  

 Metod för systemkartläggning.  

 Metod för informationsklassning/ processkartläggning.  

 Metoder inom informationssäkerhet.  

 En samverkan inom kravställning (både funktionella och icke-funktionella krav).  

 Direktiv för kravställning vid upphandling av nya verksamhetssystem. 

 Handledning vid kravställning för export från verksamhetssystem gentemot leverantör av 

systemlösning. 

 

Nyttor och fördelar med detta samverkansalternativ:  

 Enkelriktning av rutiner ökar effektiviten i arbetet med dokumenthantering, och möjliggör 

kvalitetssäkring. 

 Det underlättar ett djupare samarbete (alternativ 3 och 4). 

 Det är kostnadseffektivt att dela kompetens, metoder och verktyg. 

 Det är möjligt att kvalitetssäkra resultatet av ett avrop eller upphandling av e-arkiv, t.ex. 

genom att gemensamma resurser tas i bruk för att utreda vilka funktioner som e-arkivet ska 

ha, samt hur man kan samordna verksamheten inför överlämnande av handlingar med 

tillhörande metadata till e-arkiv. 

 

Förutsättningar för att kunna genomföra detta alternativ:  

 Att ett samarbete etableras.  

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

ekonomiska medel). 
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5.1.2  En samverkande e-arkivfunktion 

Den samverkande e-arkivfunktionen kan ske genom att samordna erfarenhet och kunskap i regionen 

inom e-arkiv. Detta kan antingen ske genom en nätverksorganisation eller en gemensam organisation. 

e-Arkivfunktionen skulle kunna vara en stödfunktion till arkivmyndigheterna och arkivarierna i 

regionen och ett första steg mot ett gemensamt e-arkiv. Observera att detta samverkansalternativ 

inte innebär en förändring av kommunernas legala skyldighet att upprätthålla en egen arkivmyndighet. 

Nyttor och fördelar med detta samverkansalternativ:  

 Hjälper kommunerna att hålla kompetens inom e-arkivområdet. De får stöd i e-arkivfrågor 

och tillgång till kompetens inom området.  

 Det krävs ingen stor investering för 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.  

 

Förutsättningar för att genomföra detta alternativ:  

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

 Personer behöver utses i varje kommun. För att kommunen ska ha nytta av en e-

arkivfunktion måste det finnas en mottagare av informationen och samarbetspartner till e-

arkivfunktionen.  

5.1.3  Val av samma tekniska lösning för e-arkiv med drift på två eller flera 

platser 

Detta samverkansalternativ innebär att kommunerna avropar samma tekniska e-arkivlösning, 

eventuellt även från samma leverantör. Det föregås lämpligen av samverkansalternativ 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 kan drift ske på två eller flera platser i regionen. 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:  

 Gemensamt avrop/upphandling ger ökade möjligheter till samverkan på verksamhetssidan och 

möjliga skalfördelar. Lägre kostnader totalt, lägre kostnad per part (förutsatt att alla har 

samma behov).  

 Kompetens och erfarenhet delas mellan kommungränser, vilket innebär att kommuner som 

har dålig tillgång till en viss kunskap kan få ta del av denna från samarbetspartners. 
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 Högre kvalitet genom att dela kravställning och utvärderingsmetoder och kunna använda 

kommunernas samlade kompetens.  

Risker: 

 Olika kommuners representanter för en viss verksamhet kan ha olika upplevelser av vilka 

funktioner som ett e-arkiv ska ha, och vilka rutiner som ska gälla. Detta alternativ kräver 

därmed en synkronisering av kraven på verksamhetssidan. I detta arbete ingår bland annat att 

utvärdera ska- och börkrav. 

 Detta alternativ kan vara krångligt att samordna, eftersom kommunerna har kommit olika 

långt i utvecklingen och har olika tekniska förutsättningar.  

För att detta alternativ ska kunna genomföras krävs följande:  

 Beslut att införa e-arkiv i varje kommun samt en ekonomisk ram.  

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

 Samarbetsvilja. 

 Gemensam kravställning, gemensamt avrop/upphandling. 

5.1.4  Ett gemensamt e-arkiv i Skåne Nordost och Höörs kommun 

Målbilden för detta är en gemensam e-arkivorganisering i regionen; teknisk lösning och 

förvaltningsorganisation. Beroende på om kommunerna är intresserade av ett centraliserat styre av 

metoder och verktyg (se alternativ 1) så kan man välja att låta samtliga kommuner gå in under en 

gemensam arkivmyndighet. Detta skulle i praktiken innebära att kommunstyrelsen i varje kommun, i 

enlighet med arkivlagen, utser en nämnd eller styrelse till arkivmyndighet. Det är även möjligt att välja 

att låta kommunerna ha kvar sin egen arkivmyndighet. Oberoende av vilket så är det lämpligt att den 

gemensamma funktionen har tillsynsfunktion över den digitala informationen. En effekt av en 

kraftsamling som denna är ökad medvetenhet i nämnder/kommuner om kravet på digital lagring av 

information. 

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

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

nödvändig redundans) i Skåne Nordosts kommuner och Höörs kommun, alternativt avrop av en 

tjänst (e-arkiv köps som tjänst).  Detta kräver ett samlat avrop från kommunerna, som i sin tur 

kräver en samverkan om metoder och krav (alternativ 1).  

Åtkomst till information kan styras via behörighet. Denna flexibilitet tillåter att alla kommuner kan ha 

sina egna dokumenthanteringsplaner/arkivplaner. Om man dock anser att dokumenthanteringsplaner 

/arkivplaner ska vara tvingande, så kan man använda sig av ovan nämnda exempel gällande att införa 

en gemensam arkivmyndighet.  

Det gemensamma e-arkivet kan även innebära en gemensam e-arkivorganisation (alternativ 2) men 

kräver inte detta.  
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Fördelar  

 Gemensamt avrop/upphandling ger ökade möjligheter till samverkan på verksamhetssidan och 

möjliga skalfördelar. Lägre kostnader totalt, lägre kostnad per part (förutsatt att alla har 

samma behov).  

 Diverse stordriftsfördelar som exempelvis att de mindre kommunerna får tillgång till 

kompetens och erfarenhet som de själva inte har. Detta kan ge högre kvalitet genom att man 

exempelvis delar kravställning och utvärderingsmetoder. Kommunerna blir även mer 

personoberoende. 

 Högre kvalitet på information och 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 har varit möjlig tidigare. Det kan även bli möjligt att jämföra information mellan flera 

kommuner genom enklare sökning från ett e-arkiv (givetvis krävs det att krav på säkerhet 

och sekretess uppfylls). 

Risker:  

 Olika kommuners representanter för en viss verksamhet kan ha olika upplevelser av vilka 

funktioner som ett e-arkiv ska ha, och vilka rutiner som ska gälla. Detta alternativ kräver 

därmed en synkronisering av kraven på verksamhetssidan.  

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

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

exempelvis skapa nya kontaktvägar mellan IT-avdelningarna och e-arkivfunktionen.  

 Kan innebära ökad sårbarhet, om den tekniska lösningen för e-arkiv inte hanterar 

behörigheter till information under sekretess enligt en lämplig metod. 

 Krångligt att samordna eftersom kommunerna har kommit olika långt i utvecklingen och har 

olika tekniska förutsättningar.  

Beroende på hur en eventuell gemensam arkivmyndighets och arkivförvaltnings uppdrag 

utformas genom samarbetsavtal kan samma nackdelar vara aktuella som omnämns gällande 

om Skåne Nordost och Höör går samman under Kronobergs/Blekinges gemensamma 

arkivorganisation Sydarkivera (se alternativ 5, rubrik Specifika risker utifrån Sydarkiveras 

förbundsordning). 

 

För att detta alternativ ska kunna genomföras krävs följande:  

 Ekonomisk ram.  

 Varje part måste ha en lämplig organisation, ett eventuellt val gällande att införa gemensam 

arkivmyndighet ger dock utrymme för tvingande gemensamma normer för hur dessa lokala 

organisationer ska fungera och vilka direktiv som ska ges.  
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 Lämplig organisation för samverkan bildas.  

 Samarbetsvilja.  

 Beslut i varje kommun om ett gemensamt avrop eller en ny upphandling. En ny organisation 

kan ej avropa SKL:s ramavtal. Samtliga kommuner i projektet är idag avropsberättigade. 

5.1.5  En större regional samverkan kring gemensamt e-arkiv och e-

arkivfunktion 

Det femte alternativet är en större regional samverkan mellan ett större antal kommuner, eventuellt 

även tillsammans med landstinget. I den stora regionala samverkan inkluderas ett gemensamt e-arkiv 

och en stödjande e-arkivfunktion som kan bistå i integreringsprojekt (när ett system kopplas till e-

arkivet) och i metodarbete i kommunerna. Den gemensamma arkivorganisationen upphandlar och 

inför arkivsystem, tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande kommuner genom 

utbildning och gemensamma standarder och riktlinjer. 

De kvalitativa nyttorna handlar om att kunna erbjuda samma tillgänglighet och service till allmänhet, 

forskare, andra myndigheter och privata näringslivet, oavsett vilken organisation arkivet ursprungligen 

tillhör. Genom att deltagande organisationer får hjälp med dokumenthanteringsplaner och korrekta 

gallringsbeslut säkerställs en rättssäker informationshantering. Genom denna utveckling av 

dokumenthantering ämnar man uppnå att det blir lättare att hitta information i arkivet och att 

underlätta när det gäller att tillhandahålla öppna data. 

I nuläget finns som tidigare nämnts, endast ett alternativ och det är kommunalförbundet Sydarkivera, 

som bildas januari 2015. Sydarkivera består av kommuner i Kronoberg och Blekinge län samt Region 

Blekinge. Det finns dock i övriga Sverige flera samverkanskonstellationer med och mellan kommuner. 

I Skåne är det främst Skåne Nordost och Skåne Nordväst, Malmö stad och Region Skåne som har 

arbetat med e-arkivfrågor. Region Skåne har idag ett eget e-arkiv som är ägt av regionen. 

Sydarkivera kommer att byggas upp etappvis under en tioårsperiod. Etapperna sammanfattas i listan: 

1. Verksamhetsutveckling, anskaffa arkivsystem och bevarandeplanering. 

2. Grundplattform gemensamt e-arkiv (slutarkiv). 

3. Förbättra tillgänglighet (tjänster till medborgare). 

4. Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv). 

5. Digitalisering och forskarservice. 

Fördelar: 

 Möjlighet att ta del av kompetens från den arbetskraft som den gemensamma organisationen 

anställer, vilket hjälper små kommuner att hålla kompetens inom e-arkivområdet. De får stöd 

i e-arkiv-frågor och tillgång till kompetens inom området. Lösningen innebär även minskat 

personberoende. 

 En enhetlig hantering ger möjlighet till gemensam utveckling av effektiva processer och 

arbetssätt. Detta innebär ökade möjligheter till samverkan på verksamhetssidan, till exempel 
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kan kommunerna ta fram gemensamma, generella arkivregler vilket leder till ökad 

rättssäkerhet och informationssäkerhet. 

 Gemensamt avrop ger skalfördelar och säkerställer att det görs på korrekt sätt för alla. Lägre 

kostnader kan uppnås genom exempelvis rabatter. Lägre kostnader totalt ger lägre kostnad 

per part.  

 En avlastning för den egna organisationen. Högre kvalitet genom att dela kravställning och 

utvärderingsmetoder.  

 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 vilket 

inte har varit möjligt tidigare. Det kan även bli möjligt att jämföra information mellan flera 

kommuner genom enklare sökning från ett e-arkiv (vilket förutsätter att krav på säkerhet och 

sekretess uppfylls.). 

Risker:  

 Kan innebära att e-arkivet kommer ett steg bort från den egna organisationen som i sin tur 

innebär att nya arbetssätt behöver införas. Man behöver exempelvis skapa nya kontaktvägar 

mellan IT-avdelningarna och e-arkivfunktionen.  

 Kan innebära ökad sårbarhet, om den tekniska lösningen för e-arkiv inte hanterar 

behörigheter till information under sekretess enligt en lämplig metod. 

Specifika risker utifrån Sydarkiveras förbundsordning: 

 Om en organisation skulle vilja gå ur Sydarkivera, så kan denna enligt det senaste utkastet för 

förbundsordning hamna i en situation då denna inte lyckas träffa en överenstämmelse om att 

få återbördat sina avlämnade handlingar från Sydarkivera. 

 Sydarkivera hanterar sekretessbedömning av överlämnade handlingar och agerar 

arkivmyndighet. Därmed finns en möjlighet för förbundet att neka att lämna ut handlingar 

som förbundet tagit ansvar över. 

 Då samtliga kommuner har enhetliga gallringstider i Sydarkivera kan det uppstå tillfällen då 

dessa direktiv står i strid med lokala behov av hur länge en viss verksamhet har behov/önskan 

av att bevara en handlingstyp. 

För att detta alternativ ska kunna genomföras krävs följande: 

 Beslut i varje kommun/landsting att gå in i en e-arkivfunktion och en förvaltning av ett 

gemensamt e-arkivsystem samt om finansiering av dess verksamhet (medlemsavgift eller 

liknande). 

 Beslut i kommunernas kommunstyrelse om gemensamma gallringstider. Detta gäller 

Sydarkivera. 

 Lämplig organisation för samverkan bildas.  
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 Varje part måste ha en lämplig organisation, ett eventuellt val gällande att införa gemensam 

arkivmyndighet ger dock utrymme för tvingande gemensamma normer för hur dessa lokala 

organisationer ska fungera och vilka direktiv som ska ges.  

 Samarbetsvilja. 
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6. SAMVERKANSFORMER 

Vid val av samverkansform 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 och kommunalförbund. Samverkansavtal kan användas för 

att reglera flera av samverkansformerna. 

Översiktligt gäller följande för de olika samverkansformerna: 

 

Några aspekter på organisation och juridik för de fyra samverkansalternativen:  
 

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

Denna samverkan bedrivs enklast inom ramen av ett kommunalt nätverk bestående av relevanta 

tjänstemän, såsom arkivarier och IT-personal. Nätverkets verksamhet kan bedrivas inom ordinarie 

verksamhetsbudget eller med en extra avsatt finansiering som regleras genom samarbetsavtal. Likaså 

kan ett samarbetsavtal upprättas för att säkerställa förvaltning av gemensamma resurser. 

 

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

Denna kan antingen ske genom ett samverkansavtal eller ett kommunalförbund.  

 

Nr 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 ett gemensamt arbete kring metoder m.m. Själva avropet av teknisk 

lösning bekostas av respektive kommun. I de fall samverkan ska ske för gemensam drift i olika kluster 

kan det ske genom samverkansavtal, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Medverkande 

kommuner finansierar detta gemensamt i så fall. 

 

Juridisk form  Beslut i ett 

beslutsorgan  

Demokratisk 

styrning, insyn 

reglerarad i lag  

Egen juridisk 

person  

Myndighets-

utövning  

Avtal/samverkansavtal     X 

Gemensam nämnd  X X  X 

Kommunalförbund  X X X X 
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Nr 4. Ett gemensamt e-arkiv i Skåne Nordost och Höör. Samverkan om lösning och drift.  

Samverkan kring ett gemensamt e-arkiv i Skåne Nordost och Höör kan ske som samverkansavtal, 

gemensam nämnd eller kommunalförbund. 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. Man 

ska ha i beaktande att investeringar måste finansieras och att avskrivningar måste hanteras. Det bör 

även 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.  

För att säkerställa insyn och demokrati är en gemensam nämnd eller ett kommunalförbund att 

föredra eftersom insyn är reglerad i förväg och inte behöver avtalas specifikt.  

Val av finansieringsform är till viss del beroende av vilken organisationsform som väljs för det 

gemensamma e-arkivet. Det som normalt ska finansieras är: administration, personal, investeringar, 

löpande drift- och finansiella kostnader. Även externa kostnader för samverkansprojekt kan 

tillkomma. 

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

dessa. 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 med specialfall som stora kommuner eller passiva deltagare.  

 

Nr 5.  En större regional samverkan kring ett gemensamt e-arkiv och e-arkivfunktion 

Det mest omfattande samverkansalternativet kan ske genom samverkansavtal, nämnd eller 

kommunalförbund. Förutsättningarna är i stort samma för detta alternativ som för alternativ 2 och 4. 

I dagsläget finns det som tidigare har nämnts enbart ett alternativ som faktiskt finns idag. Och det är 

kommunalförbundet Sydarkivera. Däremot kan ett annat scenario vara att bilda en motsvarande 

samverkan i Skåne med övriga skånska kommuner och/eller landsting. 

Specifika juridiska konsekvenser av medlemskap i Sydarkivera 

Förbundsordningen för Kommunalförbundet Sydarkivera fastställer att kommunalförbundet i 

förbundsmedlemmarnas ställe ska ”fullgöra de skyldigheter enligt arkivlagen och därtill anslutande 

författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till kommunalförbundet”.13 

                                                           
13 I denna text tas endast utdrag från ”Förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera” (2014-09-18) upp. Den som 

vill fördjupa sig i denna förbundsordning kan även ta del av ytterligare kapitel om: Namn och säte; Medlemmar; Ändamål; 

Organisation; Förbundsfullmäktige; Förbundsstyrelsen; Revisorer; Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden; Andelar 

i tillgångar och skulder; Kostnadsfördelning, m.m.; Styrning, insyn, samråd, m.m.; Budgetprocessen, m.m.; Utträde, m.m.; 

Likvidation och upplösning; Tvister; Arvoden; Ändringar i förbundsordningen; samt Särskilda bestämmelser. 
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Finansieringen för Sydarkivera fördelas proportionerligt mellan deltagande organisationer baserat på 

invånarantal. Till denna finansiering räknas kostnader för gemensam personal, leveranser av 

information, arkivsystem och teknisk drift. 14 

Enligt föreslagen samverkans- och styrelseform ska e-arkivorganisationen Sydarkivera styras av 

följande modell15. Den gemensamma arkivorganisationen har rollen som arkivmyndighet för 

deltagande organisationer. Kommunalförbund styrs av ett förbundsfullmäktige och en 

förbundsstyrelse. Varje deltagande organsation representeras i förbundsfullmäktige med en ledamot. 

Fullmäktige utser styrelse och fattar beslut om styrande dokument på en övergripande, strategisk 

nivå, t.ex. verksamhetens budget. Styrelsen fattar beslut på delegation från fullmäktige. Styrelsen fattar 

beslut om riktlinjer för prioritering av leveranser, tillsyn, råd och stöd när det gäller 

informationskartläggning och dokumenthanteringsplaner. Rätt att fatta beslut kan delegeras till 

förbundschefen och i förekommande fall till andra tjänstemän anställda av förbundet. Till exempel 

beslut om gallring, att neka utlämnande av allmän handling, samt beställningar av tjänster och 

produkter upp till visst belopp. 

Slutarkiv upphandlas av arkivförvaltningen Sydarkivera och mellanarkiv upphandlas av varje kommun. 

Kompabilitet för mellanarkiv att leverera till slutarkiv säkras genom att FGS:er används vid 

kravställning för upphandling av mellanarkiv och slutarkiv. 

Att ingå i Sydarkivera innebär att samtliga kommuner har enhetliga gallringstider, vilket i praktiken 

införs genom att man tar ett beslut om Sydarkiveras övergripande dokumenthanteringsplan i 

kommunernas kommunstyrelse16. Det ingår även i Sydarkivera att en och samma mall ska användas 

för att klassificera information i samtliga kommuner, samt att Sydarkivera inte endast övertar 

ansvaret för informationen som har överlämnats till slutarkivering utan även för tillsyn. 

Enligt förbundsordning till Sydarkivera17 har förbundsmedlem rätt att utträda ur förbundet. Vid 

utträde ska överenskommelse träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om 

dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. 

                                                           
14 Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation – beslutsunderlag till Avsiktsförklaring: 2014-04-02. 

   Se bilaga 5. 
15 Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation – beslutsunderlag till Avsiktsförklaring: 2014-04-02. 
16 Informationsmöte med Elin Jonsson och Anki Heimonen om Sydarkivera, Hässleholms kommunhus, 2014-09-24 
17 ”Förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera” (2014-09-18) 
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7. NYTTOR MED E-ARKIV 

7.1 Varför e-arkiv? 

Att införa eller ansluta sig till ett e-arkiv har potential att skapa stor nytta för kommunerna. För de 

enskilda kommunala verksamheterna kommer hanteringen och åtkomsten av handlingar att förenklas, 

vilket är en nödvändighet för en säker handläggning och för att kunna fatta välgrundade beslut.  

Ett av huvudsyftena med e-arkiv, precis som med ett pappersarkiv, är att säkra 

informationsförsörjningen över tid. Det gäller både gentemot allmänheten och mot de kommunala 

verksamheterna. En snabb och säker dokumenthantering bidrar till att stärka förtroendet mellan 

kommun och allmänhet, andra myndigheter och näringsliv.  

En annan viktig aspekt är att succesivt minska kostnaderna för den manuella hanteringen av 

handlingar. Att fysiskt leta efter pappershandlingar, ta kopia på dem och skicka dem tar mycket tid i 

anspråk. Också den interna hanteringen av leveranser till arkivet är resurskrävande. Dessutom 

tillkommer en kostnad för arkivboxar och aktomslag (se kapitel 7.2 samt bilaga 3). Med ett e-arkiv 

behöver man på sikt inte investera i nya arkivlokaler då inflödet av pappershandlingar minskar efter 

hand med en digital hantering.  

En del av kommunerna som ingår i förstudien har gallringsbara handlingar i arkiven och hanteringen 

av dem är resurskrävande Destruering av sekretesshandlingar måste ske under sådana förutsättningar 

att man kan garantera att handlingarna verkligen förstörs. Normalt beställs detta som en tjänst utifrån 

vilket är relativt dyrt. Ett e-arkiv kan i förlängningen därmed leda till att arkivarierna slipper lägga tid 

på manuell gallring och kan därmed disponera sin tid bättre mer effektivt. Detsamma gäller för de 

verksamheter som förvarar sitt eget gallringsbara material i sina närarkiv, till exempel verifikationer 

och liknande (se kapitel 7.2).  

Kommuner sitter idag med gamla verksamhetssystem med information som fortfarande är av vikt 

men som skulle kunna stängas ner helt när informationen överlämnats till ett e-arkiv.  Dessa system 

kostar en hel del icke-nödvändiga licenspengar för kommunerna. 

En del av de ovan nämnda besparingar är svåra att greppa. Till exempel är tidsbesparing inget som 

syns i verksamheternas budget. Det handlar även om framtida besparingar som vars exakta storlek 

inte går att uppskatta idag, exempelvis behovet av nya arkivlokaler. 

7.2 Kostnadsbesparingar 

Skåne Nordost är inte först ut att undersöka nyttor av ett e-arkiv. Därför har projektets arbetsgrupp 

kunnat dra lärdom av vad andra kommuner har gjort, tidigare. Främst utifrån förstudierna från 

Eskilstuna, Strängnäs och Enköping,18  Stockholm stad19 och Gävleborg20.  I Eskilstuna, Strängnäs och 

                                                           
18 Förstudie e-arkiv - Eskilstuna, Strängnäs, Enköping 2013. 
19 http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/E-arkiv-for-Stockholms-stad/ 
20 Framtidens Arkiv – Förstudie 2013, Gävle Kommun. 

http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/E-arkiv-for-Stockholms-stad/
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Enköpings förstudie kom man fram till att: ”Det som kan konstateras är att nyttorna är ganska lika, det 

kan också konstateras att det är de "mjuka" nyttorna som man mest har fokuserat på, mycket på grund av 

svårigheterna att beräkna de ekonomiska nyttorna."21  

7.2.1  Nyttor vid digital ärendehantering nr.1 

I Eskilstuna, Strängnäs och Enköpings förstudie räknades genom en workshop ut att kommuner kan 

spara 5,5 minuter/handling om man inför ett e-arkiv. Utifrån denna uppgift skulle Eskilstuna som har 

ca 27.000 handlingar spara ca 1.200.000 kr/år, Strängnäs med sin 25.000 handlingar ca 1.100.000 kr/år 

och Enköping med sina 8.000 handlingar spara ca 350 000 kr/år.22 Tyvärr har det inte gått att få fram 

hur många handlingar som hanteras inom Skåne Nordost per år. Under antagande att kommunerna 

sparar minst lika mycket tid per ärende (I realiteten borde kommunerna spara ännu mer tid i och 

med att det ofta ingår mer än en handling i ett ärende.). Den första beräkningen baseras på 

information från Östra Göinge kommun (se bilaga 3) som under 2013 hade ca 1300 ärenden, vilket 

innebär att kommunen lade ner 450 timmar på de ärendena (handläggning och beslut inte inräknade). 

Timlönen för en registrator ligger runt 160 kr/timme. 

Östra Göinge kommuns kostnadsbesparing vid handläggning med e-arkiv 

 Antal ärenden Tid/ärende Timkostnad 

registrator 

Kostnad 

Utan e-arkiv 1 300 ärenden 22 min. x 1 300 

ärenden = 

475 timmar 

160 kr 76 000 kr 

Med e-arkiv 1 300 ärenden 9,5 min. x 1 300 

ärenden =  

205 timmar 

160 kr 32 800 kr 

 

Östra Göinge hade under 2013 sparat tid motsvarande ca 43 000 kr. Siffrorna är inte helt jämförbara 

med dem i Eskilstuna, Strängnäs och Enköping, men det ger en uppfattning om att det finns tid och 

pengar att spara. 

7.2.2  Nyttor vid digital ärendehantering nr.2 

Förstudiens arbetsgrupp har även gjort en mer omfattande beräkning som tar upp fler delar än 

ärendehanteringen baserat på Gävles beräkningsmodell. 23 Siffrorna som har använts är från 

Hässleholm och Östra Göinges kommuner (se bilaga 4). 

                                                           
21 Förstudie e-arkiv - Eskilstuna, Strängnäs, Enköping 2013. s.3) 
22 ibid. 
23 Framtidens Arkiv – Förstudie 2013, Gävle Kommun. 
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Gävles beräkningsmodell utgår dels från andra förstudier (Stockholm stad samt Eskilstuna, Strängnäs 

och Enköping) och dels från egna studier. De egna studierna utgjordes av intervjuer med exempelvis 

registratorer, samt jobbskuggning av dem för att ta fram en bas för beräkningen av tidsåtgång. Gävle 

jämförde även snittärenden per system internt och med andra kommuner av ungefär samma 

storlek24. Gävles förstudie kom fram till totalsumman 190 kr/ärende för arkivering av handlingar. Då 

omfattas kostnad för arbetstid, material och lokalhyra fördelat på antal ärenden som arkiveras. I 

Skåne Nordosts räkneexempel har det använts det faktiska antalet ärenden som registrerades 2013 i 

diariet samt verksamhetssystemen hos stadsbyggnads- och miljöförvaltningarna i Hässleholms 

kommun och de diarieförda ärendena i Östra Göinge kommun. Beräkningen visar att ”Kostnad i 

onödig hantering vid 100 % fysisk hantering” för Hässleholms del uppgår till 2 544 670 kr och för Östra 

Göinge 247 000 kr (se bilaga 4). Med detta räknesätt blir besparingen för Hässleholms respektive 

Östra Göinge kommun: 

Potentiella kostnadsbesparingar vid minskning av icke-nödvändig ärendehantering. 

 Kostnad/ärende Antal ärenden Totalkostnad 10 % 

Hässleholm 190 13 393 2 544 670 kr 254 467 kr 

Östra Göinge 190 1 300 247 000 kr 24 700 kr 

 

Det rör sig om icke-nödvändig analog hantering av ärenden som skapas och hanteras digitalt. Den här 

siffran inkluderar arkiveringskostnaden för ärenden. Lägger man till kostnaden för mikrofilmning och 

hantering av gallringsbart material blir den totala summan för icke-nödvändig manuell hantering 

2.657.380 kr per år för Hässleholms kommun. Dessa kvalitativa nyttor är svåra att realisera och 

därför har man i Gävle valt att bara tillgodoräkna sig 10 % dessa, eftersom att en stor del av 

effektiviseringen troligtvis kommer att gå till andra arbetsuppgifter samt ökad kvalité på arbetet. 

Besparingen för Hässleholms kommun uppgår då till 254.467 kr/år och i Östra Göinge hade 

besparingen uppgått till 24.700 kr (se bilaga 4). Dessutom kan det läggas till en reell besparing för 

Hässleholms kommun på 112.710 kr i och med att kostnad för mikrofilmning och hantering av 

gallringsbart material som på sikt försvinner helt som ett resultat av införandet av e-arkiv. 

7.2.3  Nyttor p.g.a. kortare ledtider 

En annan viktig del är att e-arkivet kan ge kortare ledtider. Med ett fullt fungerande e-arkiv förkortas 

ledtiderna för återsökning av ärenden, vilket resulterar i att handläggningen av ärenden och 

utlämnandet tar mindre tid.9] Utifrån Gävles beräkningsmodell borde Hässleholms kommun kunna 

skapa nytta av ett värde på 539.068 kr och Östra Göinge 52.325 kr för minskade ledtider. Detta är 

rent arbetstidsrelaterade nyttor, utöver det skapar kortare ledtider även nöjdare allmänhet. 

                                                           
24 Enligt mejlkonversatation Andreas Rönnqvist, Gävle kommun, 2014-10-28 
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Allmänheten förväntas bli mer positiv till kommunen om de känner att kommen har en effektiv 

förvaltning, och att man dessutom får vänta kortare tid för att få ut handlingar man begär ut.25 

7.2.4  Nyttor genom verksamhetsutveckling och förbättrad 

skadehantering 

I Gävles förstudie räknades även med två områden som i beräkningsmodellen heter ”verksamhets-

utveckling och skadehantering”. Badwillkostnad beräknas baserat på vad det kostar att garanterat nå en 

medborgare med en reklamsatsning. Detta kan variera beroende på marknadens kostnader. Antalet 

arkiverade ärenden som skadats på något sätt har tagits fram genom kontakt med arkivarierna och 

registratorerna och bör kunna anses vara ganska generella över hela Sverige.26 Med de här delarna 

skulle exempelvis Hässleholms kommuns nyttor uppgå till 948.393 kr/år.  

7.2.5 Sammanfattning nyttor 

Förstudiens arbetsgrupp har valt att räkna på ett alternativ där man har väljer bort de delar som 

anses för osäkra (badwill-, rekryteringskostnad samt minskade kostnader för sjukskrivningar). 

Hässleholms kommuns nyttor uppgår då till ett värde av 803.226 kr/år och Östra Göinges kommun 

355.975 kr/år. Dessa exempel är lågt räknade i och med att det enbart är 10 % av de svårberäknade 

nyttorna, som består av icke-nödvändig analog hantering av digitalt material. Dessutom bör i 

Hässleholms fall även adderas 112.710 kr/år (efter 10 år) för minskade kostnader för hanteringen av 

gallringsbart material samt mikrofilmning. Då hamnar nyttorna för Hässleholms del på 915.936 kr/år. 

Två viktiga saker att påpeka när det gäller nyttokalkyler för e-arkiv är att de flesta organisationer 

redan betalar alla dessa kostnader men de syns inte. Den andra är att de stora vinsterna finns i 

avställandet av gamla system och effektivare tidsanvändning.27 Avställande av gamla system är enligt 

flera andra förstudier de största besparingarna vid införande av e-arkiv.28 Enligt Skåne Nordosts IT-

enheter finns det idag inte så många föråldrade system som behöver avställas, detta då man är duktiga 

på att migrera data till nya system. Utifrån Skåne Nordosts perspektiv är det därmed framförallt 

effektiviseringar med bland annat minskad icke-nödvändig manuell hantering och kvalitetssäkring som 

är de stora vinsterna. 

7.3  Vad kostader e-arkiv? 

Vare sig man skaffar ett eget e-arkiv eller går ihop med andra kommuner kommer ett införande av e-

arkiv även att innebära kostnader för kommunen i form av licenser och de personalresurser som kan 

krävas. 

                                                           
25 Framtidens Arkiv – Förstudie 2013, Gävle Kommun. s. 15 
26 ibid. 
27 Enligt mejlkonversation Andreas Rönnqvist, Gävle kommun, 2014-10-28 
28 Förstudie e-arkiv - Eskilstuna, Strängnäs, Enköping 2013. Bilaga Nyttoanalys s. 1 
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I och med att det idag finns få e-arkiv som är i bruk är det svårt att presentera exakta siffror på vad 

det kostar att införa ett e-arkiv inom Skåne Nordost och Höör.  Utifrån andra kommuners förstudier 

har det framkommit att flera kostnader är oberoende av hur stor organisationen är som införskaffar 

e-arkiv. Därmed finns det fördelar för framförallt mindre kommuner att samverka. 

Prisuppgifter varierar från fall till fall, till exempel vilken typ av system som ska integreras med e-

arkivet, vilka kringtjänster som efterfrågas och hur komplicerat arbetet blir. Västerås stadsarkiv har 

till exempel fått uppgiften från leverantörer att det för en medelstor kommun skulle kosta mellan 

800.000-13.000.000 kr.29 Samverkan innebär troligtvis att det krävs mer personalresurser men å 

andra sidan innebär det skalfördelar genom att t.ex. utbildningar kan hållas för större grupper och att 

system som finns i flera kommuner kan integreras samtidigt. 

I förstudien har kostnaden från två leverantörer som ingår i SKL:s ramavtal undersökts. Kostnaderna 

gäller införande av e-arkiv som produkt, som tycks vara det vanligaste alternativet.30 e-arkiv kan även 

införas som tjänst vilket i regel innebär en månadsavgift istället för licenskostnad. Prisuppgifternas 

syfte är att illustrera kostnaden vid införande i en enskild kommun. De ska inte ses som absoluta då 

det är, som tidigare har nämnts, beroende av ett antal variabler. 

7.3.1  Prisuppgift nr.1 

Den första prisuppgiften (2013-10-15) ger följande kostnader för en medelstor svensk kommun: 

 

- Licens system 850.000 – 1.000.000 kr + 18 % årlig underhållsavgift (för 

kommun upp till 100 000 invånare) och med möjlighet att koppla upp mot valfritt antal system. 

- Filkonvertering 150.000 kr + 18 % årlig underhållsavgift 

- Integrering till de system som ska lämna dokument till arkivet, cirka 100 000 kr/system. 

 

Objekt Kostnad 

Licens och server för e-arkivsystem 1.000.000 kr 

Underhållsavgift system 180.000 kr 

Filkonvertering 150.000 kr 

Underhållsavgift filkonvertering  27.000 kr 

Integrering av system till e-arkiv 100.000 kr/st 

Vid integrering av minimum ett verksamhetssystem 

till e-arkiv blir kostnaden: 

1.457.000 kr 

Motsvarande summa för 10 respektive 50 system är: 2.357.000 och 6.357.000 Utöver dessa 

kostnader tillkommer externa och interna konsulter, utökade interna personalkostnader, 

utbildningar, utveckling och övriga projektkostnader. Mellan 7-10 system betraktas av arbetsgruppen 

som högst troligt för en enskild kommun. Enligt studier i Kronoberg och Blekinges projekt tenderar 

dock antalet system i en kommun att i hög utsträckning följa kommunens befolkningsstorlek.31 

                                                           
29 Förstudie e-arkiv - Eskilstuna, Strängnäs, Enköping 2013. 
30 En av de två prisuppgifterna är andrahandsinformation från Förstudie e-arkiv - Eskilstuna, Strängnäs, Enköping 2013. 
31 Slutrapport Fördjupad förstudie e-arkiv Kronoberg & Blekinge 2014-03-05 
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7.3.2  Prisuppgift nr. 2 

Den andra prisuppgiften är mer aktuell (2014-11-17) och tar hänsyn till kommunernas storlek. Priserna är 

listpriser och baseras även på kommunernas storlek (vid avrop från SKL:s ramavtal kan priserna vara 

annorlunda): 

 

Vilka delar ingår i ett e-arkivprojekt? Ett e-arkivprojekt beställt som produkt består typiskt av följande delar:  

 

1.  Införandeprojekt och utbildning. Engångskostnad. Införandeprojektet omfattar kortfattat 

följande aktiviteter:  

o Workshopslösning och eventuella tillägg till standard  

o Specifikation av konfiguration  

o Leverans av kravställt system  

o Utbildning nyckelanvändare  

o Utbildning Systemadministratör  

o Leveranskontroll  

o Utbildning användare (genomförs normalt av kunden)  

o Driftsättning  

 

Vanligtvis omfattar införandeprojektet även en eller två arkiveringar.  

 

2. Licens (licenskostnad för programvara för e-arkiv, underhåll). OBS att kunden normalt tillhandahåller 

databas, server etc.  

 

3. Stöd vid inleverans/inläsning. Succesiva engångskostnader. XXXX erbjuder tjänster i samband med 

inleverans/inläsning av arkivleveranser. Detta sker normalt en gång per system/inläsning. Exempel på 

stöd:  

o Planering och upprättande av inlämningskontrakt  

o Analys av leverans och förslag till metadatasättning  

o Inläsning och validering av arkivleverans  

o Konvertering av dokument/filer i arkivleverans  

 

Prisexempel om e-arkiv köps som produkt: 

Kommun Licens Årligt underhåll 

Mindre kommuner (Bromölla, 

Hörby, Höör, Osby, Östra 

Göinge), per st 

250.000-300.000 kr 65.000 kr 

Hässleholm 450.000 kr 99.000 kr 

Kristianstad 690.000 kr 150.000 kr 

 

Till detta kommer införandeprojekten. Dessa brukar normalt uppgå till cirka 200 – 400 tkr (per kund). Stöd 

vid inleverans/inläsning beror helt och hållet på vilket system som ska arkiveras och på vilket sätt information 

kan levereras från detta system. I tidigare projekt har detta uppgått till mellan 40 och 250 tkr (per system). 
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7.3.3  Reflektioner 

Spridningen i de två prisuppgifterna som har presenterats ovan illustrerar svårigheten med att 

prissätta e-arkiv. De två prisuppgifterna visar dock att e-arkiv inte är en billig affär, speciellt inte för 

mindre kommuner. Det finns många fördelar och med att göra denna resa tillsammans. Skåne 

Nordosts kommuner och Höörs kommun är relativt små befolkningsmässigt och har inte samma 

möjlighet att som exempelvis Stockholm och Malmö att ha egna e-arkiv.  

En stordrift av e-arkiv i samverkan ger lägre kostnader för den enskilda kommunen. Kommuner kan 

exempelvis spara pengar vid gemensamt avrop/upphandling genom att kräva volymrabatt och på så 

sätt få ner licenskostnaderna. Men de största besparingarna finns i samverkan kring e-arkiv med 

gemensamma aktiviteter (ex. utbildning), delad kompetens och resurser (ex. projektledning, experter, 

it-drift) och samverkan kring inleverans till e-arkiv då kommuner har samma verksamhetssystem. I 

förstudiens sju kommuner är det en viss spridning i verksamhetssystemen men det finns ett antal som 

återkommer i flera kommuner (se bilaga 1). En besparing som tidigare har nämnts är avställning av 

gamla system och därmed minskade licenskostnader, servrar, drift och back-up. För att se ett 

exempel på en budget för den typen av e-arkiv i samverkan se bilaga 5. 

En stor del av allmänhetens förfrågningar kommer att kunna skötas centralt och blir därmed mindre 

sårbart och personberoende. Sjukdomar och semestertider som i en mindre kommun kan leda till att 

arkivet måste stänga undviks med ett gemensamt e-arkiv.  

Dessa förändringar kommer inte att ske över en natt utan successivt. Behovet av pappersarkiv 

kommer även att finnas kvar då allt som idag finns i kommunarkivet behöver bevaras. 

Kommunarkiven består idag av en stor mängd pappershandlingar som inte går att digitalisera till en 

rimlig kostnad och inom en rimlig tidsperiod. Dessutom tar kommunarkiven i regel hand om 

handlingar som inte går att digitalisera. Arkivariekompetensen behövs även i kommunerna, men med 

ett e-arkiv kan arkivarier med tiden p.g.a. tidseffektiviseringar även arbeta med andra strategiska 

frågor. Kostnaden för arkivarietjänster kommer därför att finnas kvar oavsett om kommunerna har 

ett e-arkiv. Med e-arkiv minskar dock arkivets framtida behov av ökat lokalbehov. 
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8. AKTIVITETSPLAN 

Förstudien har beskrivit behov, kostnader, nyttor och samverkansalternativ. Arbetet bör fortsätta 

under 2015 med valt samverkansalternativ. Styrgruppen har lämnat en rekommendation utifrån 

förstudien som Skåne Nordosts chefsgrupp (beställare) tar hänsyn till i sitt beslut om 

samverkansalternativ. Målet för arbetsgruppens arbete under 2015 är att komma fram till en 

avsiktsförklaring och projektplan utifrån chefsgruppens beslut. Aktivitetsplanen är en generell 

beskrivning av vad som behöver göras oavsett valt samverkansalternativ. 

Förstudiens rekommenderar följande aktivitetsplan för 2015: 

Aktivitet Ansvar När Beskrivning 

Informationsturné Arkivarier Jan-mars Informationsturné till de deltagande 

kommunerna. Information om 

förstudien och de alternativ som 

presenteras i rapporten. 

Beslut om 

samverkansalternativ  

SkNo-chefsgrupp Feb Beslut av SkNo chefsgrupp om vad 

kommunerna ska arbeta vidare med 

utifrån styrgruppens 

rekommendation. 

Spridningsevent Arkivarier Feb Prel. gemensamt spridningsevent i 

Skåne med andra regionala aktörer 

om förstudiens resultat. 

Riskhantering Arkivarier och it-

referensperson 

Feb-maj Analys av de identifierade riskerna 

för det beslutade alternativet 

(sannolikhet och konsekvens) samt 

planering av hur riskerna ska 

hanteras. 

Dialog e-

arkivsamverkan 

Arkivarier samt 

SkNo-chefsgrupp 

Feb-juni Dialog med andra kommuner och 

regioner om e-arkivsamverkan. 

Komplettering av 

systeminventering 

Arkivarirer i resp. 

kommun 

Jan-maj Komplettering av inventering från 

förstudien med saknade system och 

annan information. Ref. IT, 

systemförvaltare. 

Utredning juridisk 

form 

Kommunjurist, 

arkivarier 

Feb-april Fördjupning i de juridiska formerna 

och konsekvenser av dem. 

Rekommendation till SkNo-

chefsgrupp. 
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Beslut om juridisk 

form 

SkNo-chefsgrupp April Beslut av SkNo chefsgrupp om 

juridisk form. 

Framtagning 

avsiktsförklaring 

Kommunjurist, 

arkivarier 

Maj-sept En avsiktsförklaring tas fram av 

arkivarier och kommunjurist. 

Avsiktsförklaringen förtydligar vad 

kommunerna vill gå vidare med och 

ska godtas av respektive 

kommunstyrelser. 

Projektplanering Arkivarier, it-

referens 

Maj-sept Projektplanering utifrån beslutat 

alternativ. 

Avsiktsförklaring - 

beslut 

SkNo-chefsgrupp Sept Beslut om avsikt att gå vidare med 

samverkan kring e-arkiv. Beslut om 

projektplan. 

Avsiktsförklaring - 

beslut 

Respektive 

kommunstyrelse 

Sept-okt Politiskt beslut om avsikt att gå 

vidare med samverkan kring e-arkiv. 

Genomförande enligt 

projektplan. 

Projektgrupp Okt- Genomförande beror på beslut av 

SkNo-chefsgrupp. Det kan 

exempelvis handla om gemensam 

kravställning, avrop/upphandling, 

utveckling och samarbete kring 

metoder. 

Väljer kommunerna att gå vidare med ett medlemskap i Sydarkivera tillkommer ett antal aktiviteter 

som kan ses i bilaga 6. Som komplement till aktivitetsplanen finns även en kommunikationsplan som i 

detalj beskriver hur kommunikation till de olika intressenterna ska ske och vilken önskvärd 

kunskapsnivå som är målet för respektive intressent. 

För att genomföra aktiviteterna föreslås att förstudiens arbetsgrupp fortsätter arbetet i nätverksform. 

I detta samarbete bör andra regionala aktörer få information och möjlighet att delta. 

Grundförutsättningarna är att arbetet i nätverket bedrivs inom ordinarie budget. Förstudiens 

arbetsgrupp föreslår att en projektledare eller arbetsledare utnämns och finansieras till 50 %. 

Arbetsgruppen ser ett behov av en samordnare för att arbetet ska fortgå enligt plan. 
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9. REKOMMENDATIONER 

Förstudiens styrgrupp har beslutat att rekommendera samverkansalternativ 5 om En större regional 

samverkan kring ett gemensamt e-arkiv och e-arkivfunktion. Detta gör styrgruppen med motiveringen att 

e-arkiv är en alldeles för stor och viktig fråga för enskilda kommuner och Skåne Nordost att hantera. 

e-Arkiv kräver en stor ekonomisk insats för både inköp, drift, och integrering av system samt 

tillkommande personalkostnader för att förvalta e-arkiv. Därtill finns det ett behov av en stödjande 

funktion för framförallt mindre kommuner i hur man ska hantera e-arkiv. Rekommendationen är 

därmed att söka en större regional samverkan kring ett gemensamt e-arkiv och stödjande funktion i 

Sydsverige. 

Styrgruppen rekommenderar även att den arbetsgrupp som har arbetat med förstudien ska fortsätta 

samarbeta med att utveckla e-arkivfrågan i regionen. Informationsturnén och övriga aktiviteter 

specificerade i kapitel 8:s aktivitetsplan ingår i detta arbete.  
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BILAGA 1 – SYSTEMINVENTERING 

Systeminventering, sammanställning med viktigaste/vanligaste systemen. 

Kommun Diarium 
Socialtjänst & 

Omsorg 
Skola Plan, Bygg och Miljö 

Bromölla Evolution Treserva Extens, PMO Castor, EDP Miljöreda 

Hässleholm Winess Viva, Journal 

Digital, ASInet, 

Procapita 

PMO, Schoolsoft, 

Procapita 

ByggR, Ecos 

Hörby  Aivo, Procapita  Elevdata 2011 Ecos, Winbär 

Höör W3D3 Aivo, Procapita Extens, Dexter, 

PMO 

EDP ByggReda/ 

Fastighet/Miljöreda 

Kristianstad Evolution Procapita PMO, First Class, 

Edwise, Skola 24 

Ecos, ByggR 

Osby EDP 

Diariesystem, 

LEX, 

Comprima 

Treserva Extens & Dexter EDP Miljöreda/ 

Byggreda 

Östra Göinge Public 360 Treserva & 

PMO 

Extens, Dexter, 

PMO 

Ecos, ByggR 
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Kommun Tekniska system Ekonomi Personal Räddningstjänst 

Bromölla Summarum Raindance Personec P, Flexite RIB, Daedalos 

 

 

Hässleholm EDP Future, 

WinSam, Spand 

Aditro Personec Core 

Hörby EDP Future Cognos Winlas Daedalos 

 

 

Höör Daedalos, EDP 

Future, Flexite, 

VA-banken 

Aditro, Hogia Lön Personec P Daedalos 

Kristianstad EDP Future Aditro Heroma, Flexite Flexite 

Osby EDP VA, Future Aditro HRM  

Östra Göinge  Aditro Personec, Capella  
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BILAGA 2 – BEGREPPSLISTA 

Ordförklaringar och förklaringar till förkortningar 

 

Förkortningar 

 
AL Arkivlagen, SFS 1990:782 

AIP Arkivinformationspaket i ett elektroniskt slutarkiv som håller samman alla 

dataobjekt som behövs för att kunna bevara och lämna ut handlingar. 

DIP Dissemination Information Package. Informationspaket för utlämnande av 

allmänna handlingar. 

ERUF Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 

eARD Projektet e-arkiv e-diarium som syftar till att ta fram FGS.er, 

förvaltningsgemensamma specifikationer. 

SkNo Förvaltningsgemensamma specifikationer. Modeller för hur elektronisk 

information ska paketeras och vilken metadata som ska bifogas för att kunna 

överföra information från ett verksamhetssystem till ett e-arkiv. 

KLASSA Ett klassificeringsprojekt initierat av Riksarkivet som syftar till att ta fram en 

gemensam klassificering för alla myndigheter i Sverige och därmed förbättra 

kommunikationen dem emellan. Se vidare Klassificeringssystem. 

LOU Lagen om offentlig upphandling, SFS 2007:1091 

OAIS Open Archival Information System, Oberoende arkivinformationssystem 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2009:400 

PAIMAS Producer Archive Interface Methodology Abstract Standard. En ISO-standard 

som beskriver händelserna i gränssnittet mellan leverantör av information och 

mottagaren slutarkivet. 

PUL Personuppgiftslagen, SFS 1998:204 

RA-FS Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd som publiceras i Riksarkivets 

författningssamling. Författningarna gäller framförallt statliga myndigheter, men 

en del kommuner tillämpar delar av författningssamlingen. 

SIP Submission Information Package. Leveranser till e-arkivet i form av 

leveranspaket. 

TF Tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar, SFS 1949:105 
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Ordförklaringar 
 

Allmän handling En handling är allmän när den förvaras, har inkommit till eller upprättats hos 

en myndighet. En allmän handling kan vara offentlig eller skyddad av sekretess.  

En handling består av en framställning i skrift, bild eller upptagning som kan 

läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. 

Allmänna arkivschemat I Sverige introducerades det allmänna arkivschemat 1903, skapat av 

riksarkivarien Emil Hildebrand. De digitala arkiven lämpar sig inte för 

förtecknande enligt allmänna arkivschemat och håller på att ersättas med ett 

mer processorienterat instrument. Se vidare klassificeringsschema. 

Arkiv 1. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från 

myndighetens verksamhet och handlingar som myndigheten beslutar 

att ta hand om för arkivering enligt TF 2 kap. 9 §. 

2. En institution som t.ex. ett kommunarkiv 

3. En arkivlokal hos myndighet, organisation eller företag 

4. Filer som sällan används och lagras separat från andra filer 

5. Inaktuella inlägg på en webbplats  

Bevara 

handlingar/information 

Vårda och förvara allmänna handlingar så att informationen de innehåller finns 

kvar för all framtid. 

e-Arkiv Elektroniskt arkiv (e-arkiv) utgörs av myndighetens elektroniska handlingar 

oavsett format, med tillhörande dokumentation, som anses arkiverade enligt 

Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 9 §. 

Arkivansvarig Anställd som formellt ansvarar för en myndighets arkivverksamhet. 

Arkivbeskrivning Kortfattad och översiktlig information om en myndighets arkiv i syfte att 

underlätta användandet av arkivet. 

Arkivbildare Myndighet, organisation, bolag eller enskild som genom egen verksamhet ger 

upphov till och samlar handlingar vilka bildar ett arkiv. 

Arkivhandling Handling som upprättats av eller inkommit till en arkivbildare som ett led i 

verksamheten och tas som sedan tas om hand för arkivering. När det gäller 

digitala arkivhandlingar ersätts ordet handling ibland med information. 

Arkivmyndighet Den myndighet som enligt arkivlagen ska utöva tillsyn över andra myndigheter 

och se till att de följer lagar och regler om dokumenthantering. Inom 

kommunerna är det oftast kommunstyrelsen som är arkivmyndighet men 

även andra myndigheter kan utses att utöva tillsynen. 

Diarium Ett register över inkommande och upprättade handlingar hos en myndighet 

registreras. Det vanligaste är numera ärendediarier där handlingarna hålls 

samman i ett ärende. Diariet sköts oftast av registratorer inom förvaltningen. 

Dokumenthanteringsplan  

 

Ett styrinstrument för en myndighets arkivhandlingar, både analoga och 

digitala. Planen beskriver hur handlingarna ska arkivläggas, när de ska 

överföras till slutarkiv och vilka handlingar som kan gallras och när. 
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E-förvaltning ”Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- 

och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och 

nya kompetenser”. 

Elektronisk/digital 

handling 

 

 

 

 

 

 

= med upptagning i Tryckfrihetsförordningens 2 kap. 3 §. Elektroniska 

handlingar kan vara både färdiga handlingar (t.ex. pdf-filer) och sådana som 

kan sammanställas. 

Exempel: 

 Databaser 

 Sammanställningar ur databaser 

 Strukturerade dokument 

 Elektroniskt underskrivna handlingar 

 E-postmeddelanden 

 Skannade handlingar 

 Digitala bilder, både stillbilder och rörliga 

 Digitalt ljud 

 Digitala kartor och ritningar 

 Webbsidor  

Gallra Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar så att de inte 

kan återställas. Även förlust av sökmöjligheter och sammanställningar innebär 

gallring. 

Gallringsbeslut måste tas av nämnd/styrelse eller den instans som har fått 

delegation i frågan.  

Klassificeringsschema 

Klassificeringsstruktur 

System för att systematiskt beskriva olika verksamhetsområden och processer 

i syfte att knyta information till sitt ursprungliga sammanhang. 

Konvertering Överföring av text eller bilder från ett format till ett annat. 

Leverans Överföring av hela eller delar av arkiv till centralarkiv eller arkivinstitution. 

Mellanarkiv 

(närarkiv) 

Ett arkiv dit handlingar överförs som inte är aktuella för myndigheten men 

som ändå kan behövas i verksamheten en tid innan den överförs till 

slutarkivet. 

Metadata Data om data. Det kan vara beskrivande information om innehållet, vilket 

filformat filen har, när den skapades, vem som skapade den mm. 

Migrera Flytta information till nya databärare 

Offentlighetsprincipen Allmänna handlingars offentlighet som den uttrycks i Tryckfrihetsförordningen. 

Systemadministratör De personer som ser till att systemen uppdateras, sköter 

användaradministrationen och kontrollerar loggning. 

Systemdokumentation Dokumentationen syftar till att förstå systemets användningsområden samt 
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den tekniska strukturen. 

Dokumentation innehåller uppgifter om: 

 Vilka handlingar (vilken information) systemet innehåller 

 Vilket användningsområde systemet har 

 Funktion 

 Verksamheten det används i 

 Systemets uppbyggnad 

 Databaskopplingar 

 Struktur 

 Programspråk  

 

Systemägare Den som har ansvar för verksamhetssystemet eller systemet för bevarande. 

Ansvaret innefattar den praktiska driften, säkerhetskopiering mm 

 

Källor: 
Sambruks rapport ”Elektroniskt bevarande” 2011, bilaga 1 

 

Ordlista sammanställd av Hässleholms kommunarkiv  

 

”Handlingsplan för eFörvaltning – Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig 

förvaltning” Finansdepartementet 2008 (e-förvaltning) 
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BILAGA 3 - ÄRENDEGÅNGEN I ÖSTRA GÖINGE 

KOMMUN 

Ärendegången i Östra Göinge kommun och tidsåtgång 2014 i programmet Public 360. Tidsåtgången 

avser ett ärende. 

Arbetsgång i ärendeprocessen Utan e-Arkiv, 

papper 

Utan e-Arkiv, 

elektroniskt 

Med e-Arkiv (enligt 

Eskilstuna m.fl. 

nyttoanalys 2013) 

Allmän handling inkommer, 

postöppning och sortering 

1 min 0,5 min 0,5 min 

Post fördelas och ankomststämplas 1 min - - 

Allmän handling inkommer/ 

upprättas och skrivs ut 

0,5 min 0,5 min 0,5 min (upprättas och 

kopplas) 

Allmän handling skannas 0,5 min + 0,5 min 

kopplas 

0,5 min (kopplas) 0,5 min (kopplas) 

Handling registreras 

- Ärende skapas och/eller 

- Handling i ärendet skapas 

 

2 min 

2 min 

 

2 min 

2 min 

 

2 min 

2 min 

Akt upprättas och läggs i närarkiv 

- Utskrift av ärendekort 

- Placera ärendet i närarkiv 

1 min 

 

1 min 

1 min 

 

1 min 

- 

 

- 

Ärendet handläggs 1 dag – ca 6 månader 

Beslut fattas 1 dag – ca 8 månader 

Ärendet avslutas, rensas och 

kontrolleras 

5 min 5 min 1 min 

Ärendet flyttas till avslutade ärenden 1 min 1 min - 

Tidpunkt för leverans till slutarkiv 

beslutas 

2 min 2 min 2 min 

Leverans 1 min 1 min - 

Kontroll av leverans och 

återsändande av reversal 

1 min 1 min 0,5 min 
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Förteckna leveransen 0,5 min 0,5 min 0,5 min 

Paketera och ställa upp den 

förtecknade leveransen 

1 min 1 min - 

Etikettera 0,5 min 0,5 min - 

Utskrift av arkivförteckning 0,5 min 0,5 min - 

Summa: 22 min/ärende 20 min/ärende 9,5 min/ärende 
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Ärendekostnad Gävle Kommentar Hässleholm Hässleholm Östra Göinge

Tid i antal timmar som ett ärende tar 0,5 Beräknat utefter studier

Kostnad per hel timme för personal 350 kr             Inkluderar utbildning, lokaler, verktyg, semesterkostnader 350 350 350

Materielkostnad per ärende 15 kr               

Inkluderar papper, utskrifter, mappar, arkivplats, inlämning & hantering av 

arkivpersonal 15 15 15

Kostnad per ärende 190 kr             190 190 190

System

Totalt antal digitala system i kommunen 320

Totalt antal digitala ärenden som behöver arkiveras 57600

20% av systemen beräknas skapa digitalt material, 30% av detta beräknas 

på något sätt behöva arkiveras 13393 13393 1300

Kostnad i onödig hantering vid 100% fysisk  hantering 10 944 000 kr 2 544 670 kr  2 544 670 kr  247 000 kr    

Skadehantering

Badwillkostnad per medborgare i kommunen 25 kr               

Beräknas utifrån en grundkostnad i reklambranschen för att nå en person på 

250 kr/person samt 10% chans att negativa händelser kopplade till 

informationssäkerhet sker 25 25

Antal invånare i kommunen 96500 50 227 13 687

Antal arkiverade ärenden som skadas per år 2,5% Utifrån testade arkiv 2,5% 2,5% 2,5%

Enkla ärenden att återskapa 95% Grov uppskattning 95% 95% 95%

Svåra ärenden att återskapa 5% 5% 5% 5%

Antal ärenden som är enkla att återskapa 1368 318,08375 318,08375 30,875

Antal ärenden som är svåra att återskapa 72 16,74125 16,74125 1,625

Kostnad att återskapa enkelt ärende 190 kr             190 kr           190 kr           190 kr           

Kostnad att återskapa svårt ärende 1 900 kr          1900 1900 1900

Total kostnad för återskapande av förlorade ärenden 396 720 kr      92 244 kr      92 244 kr      8 954 kr       

Total kostnad för badwill 2 412 500 kr   1 255 675 kr  342 175 kr    

Verksamhetsutveckling

Antal nya medarbetare som rekryteras per år 600

I Gävle är behovet av nyrekryteringar cirka 7% av den totala arbetsstyrkan på 

9000 årsmedarbetare

Utslagen årskostnad per administrativt anställd 600 000 kr       

Kostnadsökning första året för utbildning 50%

Kostnad vid rekrytering första året 300 000 kr       

Minskat nyrekryteringsbehov vid högre engagemang 40% Utifrån brittiska studier

Minskat behov av nyrekrytering per år 240

Minskad kostnad pga rekrytering per år 72 000 000 kr  

Beräknad engagemangsförbättring med e-arkiv 5%

De som arbetar med arkivering av digitala ärenden som måste bevaras 

fysiskt uppskattar ett högre engagemang pga minskade repetitiva sysslor. 

Detta understöds av de brittiska studierna 5% 5%

Beräknade positioner som hanterar ärenden 10%

I Gävle Kommun beräknas cirka 10% av arbetsstyrkan på ett sätt eller ett 

annat hantera ärenden som förbättras av ett e-arkiv 10% 10%

Total besparing i rekrytering 360 000 kr      -  k r           -  k r           

Totalt antal anställda inom kommunen 9000 4000 4000

Antal timmar mindre sjukdagar per år för 100% engagerad 28

Skillnaden mellan oengagerad medarbetare och 100% engagerad 

medarbetare är 3,5 sjukdagar per år 28 28

Engagemangsförbättring (repetitiva sysslor) 5%

Uppskattad engagemangsförbättring genom att ta bort många repetitiva 

sysslor 5% 5%

Antal medarbetare som påverkas av ärendehantering 900 400

Total besparing i minskad sjukskrivning 441 000 kr      196 000 kr    -  k r           

Minskade ledtider

Snabbare återsökning i timmar/ärende 0,4 Beräknat efter studier i både Gävle och Stockholm 0,4 0,4 0,4

Snabbare handläggning i timmar/ärende 0,5 Beräknat efter studier i både Gävle och Stockholm 0,5 0,5 0,5

Enklare utlämning i timmar/ärende 0,5 Beräknat efter studier i både Gävle och Stockholm 0,5 0,5 0,5

Ärenden som behöver återsökas 10% Beräknat efter studier i både Gävle och Stockholm 10% 10% 10%

Ärenden som behöver handläggas 12% Beräknat efter studier i både Gävle och Stockholm 12% 12% 12%

Ärenden som behöver utlämnas 3% Beräknat efter studier i både Gävle och Stockholm 3% 3% 3%

Besparing på snabbare återsökning 806 400 kr       187 502 kr     187 502 kr     18 200 kr      

Besparing på snabbare handläggning 1 209 600 kr    281 253 kr     281 253 kr     27 300 kr      

Besparing på enklare utlämning 302 400 kr       70 313 kr       70 313 kr       6 825 kr        

Total besparing på minskade ledtider 2 318 400 kr   539 068 kr    539 068 kr    52 325 kr      

Avställning av bevarade system

Antal system som bevaras för informationstillgång 10 Uppskattat antal 1 1 1

Kostnad för drift av dessa system per år 1 200 000 kr    

Kostnad för konvertering av avställt system till bevarande 150 000 kr       Beräknat efter studier i både Gävle och Stockholm 150000 150000 150000

Antal system per år som behöver ställas av 2 Uppskattat antal 1 1 1

Kostnad i snitt per system som ställs av 120 000 kr       

Har inte gjort någon beräkning utan använder Gävles som uppskattad 

kostnad 120000 120000 120000

Antal system per år som behöver konverteras för bevarande 2 Uppskattat antal 1 1 1

Total kostnad per år 1 740 000 kr   270 000 kr    270 000 kr    270 000 kr    

Nyttokalkyl

Direkta nyttor 1 740 000 kr    270 000 kr     270 000 kr     270 000 kr     

Indirekta nyttor 2 318 400 kr    539 068 kr     539 068 kr     52 325 kr      

Svårberäknade nyttor 14 554 220 kr  4 088 589 kr  2 636 914 kr  598 129 kr     

Direkt nytta 100% 100% 100% 100%

Indirekt nytta 50% 50% 50% 50%

Svårberäknad 10% 10% 10% 10%

Total nytta per år 4 354 622 kr   948 393 kr    803 226 kr    355 975 kr    

BILAGA 4 – NYTTOKALKYL 
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BILAGA 5 – EKONOMISK PLAN SYDARKIVERA 

Från ekonomisk plan. Bilaga avsiktsförklaring Kommunalförbundet Sydarkivera. 

 

 

Region Blekinge ej att förväxla med Landstinget Blekinge. 
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Kostaderna förväntas öka 2016 då verksamheten utökas.  

 

BILAGA 6 – BESKRIVNING ANSLUTNINGSPROCESS TILL 

SYDARKIVERA 

Separat pdf-dokument. 


