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1 Inledning
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 och är en gemensam
arkivorganisation för de kommuner som bildat förbundet. Enligt Sydarkiveras
förbundsordning punkten 3.5 ska kommunalförbundet efter samråd med medlemmarna
fastställa en verksamhetsplan för förbundets bastjänster. Verksamhetsplanen ska bland
annat fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för avställning.

2 Vision
Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.
Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del av allmänna
handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen
och för miljön.
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3 Övergripande långsiktiga mål
Mål
Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett
helt digitalt flöde avseende
informationshantering och arkiv hos våra
medlemmar.

Medverka till samhällets omställning att
bli hållbart genom att ställa krav på
hållbarhet i all vår verksamhet.
Sydarkivera ska vara en föregångare mot
en hållbar utveckling genom att minska
och minimera den egna verksamhetens
påverkan på miljön.
Sydarkivera ska vara en jämställd
arbetsplats där frågor om jämställdhet,
likabehandling och arbetsmiljö hanteras
som en löpande del av verksamheten.

Mått - indikatorer
 Lyfta frågor där det krävs förändringar
i lagstiftningen för att åstadkomma
helt digitalt flöde.
 Bistå förbundsmedlemmarna vid
upphandling av nya
verksamhetssystem.
 Förfrågningar om rådgivning ska
besvaras inom 30 dagar.
 Sydarkiveras alla upphandlingar ska
följa Miljöstyrningsrådets
rekommendationer och Sveriges
ekokommuners hållbarhetskriterier.
 Sydarkivera ska arbeta för att uppnå
ett helt digitalt arbetsflöde inom den
egna verksamheten.





Sydarkivera ska ha goda och effektiva
administrativa rutiner.




Kontinuerligt arbete med uppdatering
styrdokument avseende jämställdhet,
likabehandling och arbetsmiljö som
underlag för medarbetarsamtal.
Följa upp genom fortlöpande
medarbetarsamtal.
Antal genomförda medarbetarsamtal.
Riktlinjer, rutiner,
processbeskrivningar
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4 Etapp 2 - grundplattform
Under uppstart 2015 och 2016 har förbundets verksamhet startats upp med
verksamhetsutveckling, bevarandeplanering och gemensam arkivmyndighet.
Inriktningen för den andra etappen 2017-2018 är att etablera en grundplattform för
långsiktigt digitalt bevarande för att börja ta emot arkivleveranser. Fokus är information
som inte längre behövs i den dagliga verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna, utan
som bevaras främst för allmänhetens rätt till insyn och för forskningen. Grundplattformen
innebär att det finns personal och system för att kunna hantera leveransprojekt, ta emot
och kontrollera leveranser, lagra arkiverad information samt erbjuda sökning via enkelt
webbgränssnitt.
Idén är att Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet tar över ansvar för den
information som levereras in. Det innebär att förbundsmedlemmarna får hjälp även med
att pröva utlämnande och hantera förfrågningar om materialet som överlämnats.
Sydarkivera tar också det fulla ansvaret för att hantera bevarande av informationen över
tid.
2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

Digitalisering och forskarservice

Förbättrat verksamhetsstöd
Förbättrad tillgänglighet
Grundplattform för digitalt bevarande

Gemensam arkivmyndighet
Verksamhetsutveckling och bevarandeplanering
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5 Översikt funktioner och tjänster
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Det innebär framförallt
konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en
digital bevarandeplattform. Förvaltning av gemensam plattform för långsiktigt digitalt
bevarande ingår i bastjänsterna. I uppdraget ingår också råd och stöd i arkivfrågor samt
att fungera som gemensam arkivmyndighet. Kostnaderna för bastjänsterna finansieras
av bidrag från förbundsmedlemmarna (medlemsavgift).
Förbundsmedlemmarna har möjlighet att teckna avtal om anslutande tjänster.
Anslutande tjänster hanteras i separata skriftliga avtal och ersätts med full
kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen.
Figuren nedan redovisar översiktligt Sydarkiveras tjänster 2017. Vad som ingår i de olika
tjänsterna redovisas i respektive kapitel.

Sydarkivera

Råd och stöd

Arkivleveranser

Arkivsystem

Administration

Anslutande
tjänster

Uttag
verksamhetssystem

Bevarandeplanering

Planering och
utveckling

Analoga arkiv
Oskarshamns
kommun

arkivredovisning

Övriga
leveranstyper

Arkivsök

Organisering och
bemanning

Webbarkivering
Arkivförbund
Sydost

Informationssäkerhet i arkiv

Leveransspecifikationer

Labbet

Informationssäkerhet

Gemensam
arkivmyndighet

Planering och
samordning

Bevarandeplattform

Granskning och
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VerkSAM
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6 Råd och stöd
6.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017
Råd- och stödfunktionens arbete syftar till att förbättra informationshantering och
säkerställa långsiktigt hållbar informationsförsörjning både ute hos
förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera.
Från och med 2016 började Sydarkivera successivt ta över ansvaret som arkivmyndighet
från förbundsmedlemmarna. Detta sker genom att fullmäktige fattar beslut om nytt
arkivreglemente där ansvarsfördelningen preciseras. Varje förbundsmedlem beslutar
själv i vilken takt och omfattning som arkivmyndighetsfunktioner överlämnas. Den
gemensamma arkivmyndighetsfunktionen är en viktig del för att åstadkomma en effektiv
och ändamålsenlig organisation för förvaltning av e-arkiv som är hållbar på lång sikt.
Under 2017 fortsätter arbetet med att stödja förbundsmedlemmarna i processen med
rådgivning och mallar. För att förenkla för förbundsmedlemmarna att förnya diarieplaner
och informationshanteringsplaner förvaltar Sydarkivera gemensamma verktyg och
mallar.


VerkSAM Diarium – klassificeringsschema/index över
verksamhetsområden som kan användas som diarieplan
i ärende- och dokumenthanteringssystem.



VerkSAM Plan – mall för informationshanteringsplan
med rekommendation till säkerhetsklassning av
informationsmängder och hanteringsanvisningar. Efter
beslut om gallring redovisar planen vilka informationsmängder som ska gallras och vad som ska bevaras för
framtiden.

Utbildningar om informationshantering erbjuds anställda hos förbundsmedlemmarna
under 2017 i tre nivåer.
Grund – lagar, roller och ansvar för administratörer,
handläggare och chefer
Fördjupning – arkivredovisning för arkivfunktioner,
arkivansvariga och arkivombud
Intensiv - repetition av grunderna om ärende- och
dokumenthantering
Specialist – skräddarsydda utbildningar för arkivarier och
andra specialister inom informationshantering.
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Under året ordnas workshopar för informationskartläggning med fokus på verksamhetsområdena
Samhällsbyggnad samt Miljö och hälsoskydd.
Kartläggningen av verksamhetsområdet intern
service kommer också att påbörjas.
Resultatet av workshoparna kan användas av
förbundsmedlemmarna till kravställningar vid
upphandlingar och diskussioner med IT kring
driftfrågor. Resultatet ger också underlag för att
förbättra VerkSAM Plan. Dataförordningen ställer nya
krav på verksamheterna och workshoparna ger
mycket av svaren. Riktlinjer utarbetas utefter de
behov som framkommer i samband med
informationskartläggningen.
Sydarkivera kan ge råd och stöd i olika frågor som rör informationssäkerhet. I synnerhet
säkerhetskrav för förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner. För att arkiven ska gå att lita
på är informationssäkerhetsarbetet viktigt både i den löpande verksamheten, hos
centralarkiven och hos Sydarkivera.
Tillsyn vad gäller arkivhantering inom verksamheterna Socialt och ekonomiskt stöd samt
Vård och omsorg slutförs under året för de kommuner som beslutat om nytt
arkivreglemente. Tillsynsområden för 2017 är Samhällsbyggnad samt Miljö och
hälsoskydd enligt den tillsynsplan som beslutat 2016. En översyn av tillsynsplanen
planeras under året.

6.2 Mål för 2017
Mål
I nära samverkan med förbundets
medlemmar skapa förutsättningar för god
informationshantering och arkivvård
gentemot medlemmarnas medborgare och
förvaltningar.

Mått - indikatorer
 Skapa mallar, lathundar och rutiner

Öka kunskapsgrad/nivå och kompetens
om informationshantering och arkiv hos
medlemmarna





Sydarkivera ska erbjuda upphandlingsstöd
i samband med att medlemmarna
införskaffar nya verksamhetssystem



Medlemmarna ska bli erbjudna
kompetenshöjande åtgärder i form av
utbildning och workshopar.
Antal genomförda utbildningar och
workshopar samt antal som
genomgått dessa.
Antal genomförda stödåtgärder.
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7 Arkivleveranser
7.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017
Sydarkivera har i uppgift att leda och samordna leveranser av digital information från
förbundsmedlemmarnas verksamhetssystem till den gemensamma
bevarandeplattformen. Omfattningen är information som ska bevaras för framtida
generationer och som inte längre behövs i den dagliga verksamheten (det vill säga
slutarkiv).
För att på sikt få ner kostnaderna förknippade med arkivleveranser från
verksamhetssystem behövs övergripande strategisk planering och dokumenterade
processer. Målsättningen är att hantera leveranser på ett planerat sätt, men Sydarkivera
måste också vara rustat för att hantera oplanerade leveranser.
Prioriterade leveranser är uttag från inaktiva
journalsystem. Lösning finns framtagen för uttag
i form av statiska dokument från Omsorg
VO/LSS och Sofia IFO.
Under 2017 slutförs utredning av ProCapita,
Treserva och Viva vad avser HSL, LSS och SoL
Det handlar om system i drift med befintlig
uttagsfunktion. Piloter genomförs för leverans av
information. Lösning utarbetas för att hantera
leveranser av strukturerade dokument i
befintligt uttagsformat. Det vill säga en
implementation av beslutad FGS paketstruktur
som hanterar relationer mellan olika typer av
filer.
Under året etableras tjänst för webbarkivering
för att regelbundet skörda förbundsmedlemmars externa webbsidor för bevarande i
arkivformat (Warc).
2017 påbörjas arbetet med ytterligare en eller flera informationstyper. Vilka det blir
beror bland annat på resultat av fördjupad nulägesanalys under hösten 2016 hos
anslutande förbundsmedlemmar och beslut om Förvaltningsgemensamma specifikationer
(FGS). Möjliga informationstyper, som det ser ut i dagsläget, är: ärende- och
dokumenthanteringssystem som används inom samhällsbyggnad, överförmyndarregister,
gamla bilddatabaser eller ekonomiredovisningssystem.
Under året fortsätter arbetet med rekommendationer för format för digitalt bevarande av
audio och videoupptagningar och ta fram riktlinjer. Därefter kommer r vi att kunna börja
titta på lösning för bevarande av digitala audio- och videoupptagningar.
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Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) innebär att det finns ett öppet
utbytesformat att förhålla sig till för de verksamheter som ska leverera information,
mottagande arkivfunktioner samt utvecklare av olika produkter och tjänster för e-arkiv.
Riksarkivets FGS-funktion ansvarar för förvaltning av framtagna FGS:er. Utveckling av
nya FGS:er sker i separata projekt efter Riksarkivets vägledningar och efter beslut i
Förvaltningsrådet för FGS (http://riksarkivet.se/fgs-earkiv). Sydarkivera har meddelat
intresse av att bidra med resurser i följande utvecklingsprojekt:


FGS personakter och patientjournaler – projektet pausat i väntan på utredning av
standardiseringsläge och avgränsningar. Erbjudande om att bidra med resurser
för samordning och pilot. Färdledare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)



Får jag lov? - utbytesformat för bygglov som utökning till FGS ärendehantering.
Förutsatt beslut om samfinansiering och bidrag. Projektansvarig är Boverket.



FGS ekonomi – preliminärt, möjlighet att bidra med pilot för test av uttag och
mappning när utvecklingsprojekt startar. Färdledare Ekonomistyrningsverket.

7.2 Mål för 2017
Mål
Ta hand om information från inaktiva
verksamhetssystem och säkerställa
långsiktigt digitalt bevarande.

Genomföra leveransutredningar för att
identifiera den mest kostnadseffektiva
lösningen beaktat krav på kvalitet,
säkerhet och hållbarhet.

Skapa rutiner för löpande leveranser från
aktiva verksamhetssystem inom hälsa och
socialt stöd.

Etablera rutiner för årlig arkivering av
förbundsmedlemmars externa
webbplatser.

Mått - indikatorer
 Påbörja leveransutredningar inom sex
månader från att behov identifieras.
 Slutföra leveransutredningar inom två
år från uppstart.
 Genomföra minst 5-7 uttag från
databaser år 2017.
 Minska konsultkostnader i samband
med uttag, genom att bli bättre
beställare och bygga upp en
verktygslåda för uttag.
 Omvärldsbevakning för att jämföra
kostnader för uttag med andra
arkivorganisationer.
 Rutiner i samband med kontroll av
leverans tillsammans med
förbundsmedlemmar.
 Dokumentera och utvärdera
arbetsflöden samt rutiner.
 Ta fram koncept och mallar.
 Genomföra 1-3 piloter när det gäller
export och paketering av
strukturerade dokument från befintlig
uttagsfunktion.
 Installation och konfiguration av
verktyg för webbarkivering och visning
av arkiverad webb.
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Utarbeta rutiner för att lämna ut
arkiverad webb.
Utvärdera de pilotinsamlingar som
genomfördes 2016.
Genomföra insamling av samtliga
förbundsmedlemmars externa
webbsidor.
Utvärdera användande av beslutad
FGS paketstruktur och lämna
eventuella synpunkter till Riksarkivets
FGS-funktion.
Bidra med resurser eller delta i tester i
samband med 1-3 utvecklingsprojekt.
Slutföra inventering hos
förbundsmedlemmar, till och med de
kommuner som ansluter 2017.
Påbörja inventering i de kommuner
som ansluter 2018.
Arbetsstationer för vanligt
förekommande lagringsmedier och
filtyper.
Provinsamling från en utvald kommun.
Testa och utvärdera programvaror för
uttag och migrering.
Analys och förslag till fortsatt arbete
med det äldre digitala materialet.
Ta fram policy och gallringsbeslut
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8 Bevarandeplattform
8.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017
Sydarkivera har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer.
Verksamheten ska uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet. För att bygga
upp verksamheten utgår vi från OAIS-modellen som är internationell standard för arkiv.
Det vill säga en verksamhet som kan ta emot alla typer av information och säkerställa att
den bevaras för framtiden. För att uppnå detta mål behöver vi en bevarandeplattform
som kan växa i takt med förbundsmedlemmarnas behov att överlämna arkiv. Plattformen
byggs upp för att i första hand hantera information som inte längre används i den dagliga
verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna.

Under






året planerar vi preliminärt att testa följande verktyg i labbet:
arkivredovisning,
eventuella nya releaser av bevarandeplattform,
valideringsverktyg
konvertering
Uttag/dokumentation strukturerad information (ADDML)

Bevarandeplattformen produktionssätts i december 2016. Under 2017 kommer vi att
behöva trimma in funktioner och rutiner för att möta ökat antal leveranser. Vi kommer
att bygga ut Valvet med två datorhallar (samlokalisering) och säkra nät. Vårt
fokusområde 2017 inom digitalt bevarande blir våra leveransprojekt, för att hantera
prioriterade avställningar och komma igång med fortlöpande arkivering av strukturerad
data. Under 2019-2020 görs ett större omtag för att automatisera bevarandeplattformen
och öppna upp applikationsgränssnitt.
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8.2 Mål för 2017
Mål
Ta emot planerade arkivleveranser
Intrimning av Bevarandeplattform

Intrimning av rutiner för bevarande

Införande av nya FGS:er, efterhand de
beslutas och planeras att användas.

Mått - indikatorer
 Antal mottagna leveranser
 Antal informationstyper
 Åtgärdstyper
 Antal åtgärder
 Resultat i form av besparad tid i form
av manuellt arbete
 Resultat i form av ökad kvalité
 Åtgärdstyper
 Antal åtgärder
 Resultat i form av besparad tid i form
av manuellt arbete
 Resultat i form av ökad kvalité
 Antalet implementerade FGS:er

Införande av arkivredovisningssystem



Arkivredovisningssystem infört

Införande av två aktiva lagringsdepåer
som speglar sitt innehåll över ett
geografiskt avstånd.



Lagringsdepåerna är tagna i
produktion

Dokumentation över processflöden för
bevarandetjänsterna



Kartläggning av informationsflöde och
hantering.
Kartläggning av roller och
behörigheter



Dokumentansvarig

Elin Jonsson

Organisation

Sydarkivera

Ärende

Budget och verksamhetsplan 2017

Telefon

Datum

Diarienummer

Version

0470-34 96 32
SARK.2016.4

2016-12-05
1.0

Sida

14

9 Anslutande tjänster
De första anslutande tjänsterna införs 2017. Handläggningen sker i särskild ordning och
finansieras enligt självkostnadsprincip.

9.1 Planerade tjänster 2017–2018






Oskarshamns kommun har aviserat önskemål om att avtala om förvaltning av
analoga arkiv.
Räddningstjänsten Östra Blekinge beslutade hösten 2016 om att överlämna hela
arkivmyndighetsfunktionen till Sydarkivera. Flytt planeras till 2018,
överenskommelse om anslutande tjänst arbetas fram till dess.
Region Blekinge – överenskommelse om förvaltning av analoga arkiv är under
upparbetande.
Arkivförbund Sydost – administration av webbplats och digitalt bevarande av
webb.

9.2 Identifierat behov
Behov av anslutande tjänster som hittills har identifierats i samband med fördjupade
nulägesanalyser och inventeringar:







Mediedatabas för registrering och förvaring av digitala foton, filmer och andra
mediefiler.
Digitalisera arkivförteckningar hos de förbundsmedlemmar som har manuella
arkivförteckningar.
Delta i samordnad upphandling av material för arkivförvaring.
Delta i samordnad upphandling av arkivredovisningssystem.
Hantera gallring i verksamhetssystem.
Digitalisera analoga ljud- och videoupptagningar

För att någon av dessa tjänster ska bli en bastjänst behövs beslut om ny
förbundsordning. Ett beslut som fattas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige
efter beslut av Sydarkiveras fullmäktige.

