VERKSAMHETSPLAN
DATUM 2020-09-01
DNR SARK/2019: 353
HANDLÄGGARE MATS PORSKLEV

Verksamhetsplan 2021 med
reviderad budget OCH EKONOMISK
PLAN FÖR 2022–2023
Kommunalförbundet Sydarkivera

SYDARKIVERA.SE

0472-39 10 00

Box 182

SIDAN 1 (43)

342 22 Alvesta, Sverige

Dokumentansvarig

Organisation

Telefon

Datum

Mats Porsklev

Sydarkivera

0472-39 10 01

2020-09-24

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020

SARK/2019:353

1.0

2

Innehåll
1

2

3

4

5

INLEDNING ..................................................................................................... 4
1.1

Vision ...................................................................................................... 4

1.1

God ekonomisk hushållning ........................................................................ 5

1.2

Verksamhetsmål och budget för 2021 .......................................................... 5

1.3

Långsiktiga finansiella mål .......................................................................... 6

1.4

Personalmål .............................................................................................. 7

1.5

Ekonomisk budget ..................................................................................... 7

1.6

Investeringar ............................................................................................ 8

FÖRVALTNINGSORGANISATION ......................................................................... 9
2.1

Bastjänster ............................................................................................... 9

2.2

Anslutande tjänster ................................................................................... 9

2.3

Nya anslutande tjänster ............................................................................. 9

2.4

Medlemssamordning .................................................................................10

STAB .............................................................................................................11
3.1

Långsiktiga mål ........................................................................................11

3.2

Förutsättningar för att uppnå mål ...............................................................12

3.3

Interna stödresurser .................................................................................13

3.4

Bevarandeplanering och samordning (R’n’D-funktion) ...................................14

3.5

Digitalt arkivsystem ..................................................................................17

3.6

Digitalt bevarande ....................................................................................19

3.7

Gemensamt dataskyddsombud ..................................................................21

TILLSYN OCH INFORMATIONSFÖRVALTNING ......................................................24
4.1

Långsiktiga mål ........................................................................................24

4.2

Förutsättningar för att uppnå mål ...............................................................24

4.3

Tillsyn och riktlinjer ..................................................................................26

4.4

Utbildning och pedagogik (bastjänst) ..........................................................28

4.5

Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst)...............................................30

4.6

Verksamhetsstöd och rådgivning ................................................................32

4.7

Digitala arkivleveranser.............................................................................35

CENTRALARKIV OCH DIGITISERING ..................................................................37
5.1

Långsiktiga mål ........................................................................................37

5.2

Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) ..............................................38

Dokumentansvarig

Organisation

Telefon

Datum

Mats Porsklev

Sydarkivera

0472-39 10 01

2020-09-24

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020

SARK/2019:353

1.0

3

6

5.3

På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv ........................................................40

5.4

Digitisering analoga arkiv ..........................................................................40

5.5

Tillgänglighet till arkivinformation ...............................................................41

IT- OCH UTVECKLING ......................................................................................43
6.1

Teknisk plattform bevarandesystem ...........................................................43

Dokumentansvarig

Organisation

Telefon

Datum

Mats Porsklev

Sydarkivera

0472-39 10 01

2020-09-24

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020

SARK/2019:353

1.0

4

1 Inledning
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar.
Verksamhetsåret 2020 är det 26 förbundsmedlemmar anslutna till förbundet och 2021
blir det preliminärt 35 förbundsmedlemmar. Sydarkivera är en organisation med en tydlig
målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för
informationsförvaltning – både hos förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera när
informationen överlämnats till arkivmyndigheten.
Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och
hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas
systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är
det förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Detta kommer på
sikt att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer
kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, gemensamma standarder och
riktlinjer i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig
organisation för förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt.
Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål erbjuder förbundet anslutande
tjänster för analoga arkiv och hel arkivmyndighet (ansvar även för depå för analogt
material, pappersarkiv) och Gemensamt dataskyddsombud. Dessa tjänster avtalas
särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat.
En väsentlig verksamhetsförändring som påverkar framförallt tjänsten Analoga arkiv är
projekt att bygga ny arkivdepå i anslutning till Arkivcentrum Blekinge i Bräkne Hoby.
Projektet kommer även att innebära förberedande arbete inför flytt och
verksamhetsutveckling för effektivare rutiner och system för att stödja verksamheten.
Projektet finansieras av deltagande organisationer.

1.1 Vision
Sydarkivera ‐ ett arkiv värt att lita på.
Vi tror på en effektiv digital informationsförvaltning 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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1.1 God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet.
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan
innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett
effektivt sätt.
De långsiktiga verksamhetsmålen har beslutats av Sydarkiveras förbundsfullmäktige
2018-11-09 genom att anta Sydarkiveras handlingsprogram 2019–2022 (dnr
SARK.2017.55). Handlingsprogrammet utarbetades tillsammans med
förbundsmedlemmarna i anslutning till projektet Sydarkiveras utveckling 2017–2018.


Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende
informationshantering och arkiv



Medverka till att samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa
krav på hållbarhet i all vår utveckling



Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett
kostnadseffektivt sätt



Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för
förbundsmedlemmarna

1.2 Verksamhetsmål och budget för 2021
Effektmål har formulerats med utgångspunkt från identifierade och
specificerade nyttor i Sydarkiveras handlingsprogram 2019–2022.
Nyttorealisering har sedan förbundet startade använts som metod för att
kontrollera att Sydarkiveras arbete får avsedd effekt i förbundsmedlemmarnas
verksamheter.
Att följa upp om förbundsmedlemmarna, och allmänheten, har nytta av Sydarkivera
verksamhet är ett sätt att utvärdera om förbundets verksamhet i praktiken får önskad
effekt. Effektmålen kan mäta både kvalitativa och ekonomiska nyttor. Förutsättningar för
enskilda förbundsmedlemmar kan variera. En samlad uppföljning av nyttorealisering gör
det möjligt att bedöma om samarbetet inom ramen för Sydarkivera ger effekt.
Sydarkiveras verksamhet har utvecklats i etapper. Under den tredje etappen 2019–2020
började Sydarkivera tillgängliggöra information ur ett medborgarperspektiv i enligt den
långsiktiga planen i handlingsprogrammet. Bland annat genom rutiner för att lämna ut
allmänna handlingar och publicering av arkiverade webbplatser. Detta arbete kommer att
fortskrida 2021 och framåt.
Den fjärde etappen 2021–2022, som inleds kommande verksamhetsår, handlar om att
förbättra stödet till verksamheterna ute hos förbundsmedlemmarna. 2021 kommer
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arbetet fortsatt vara fokuserat på praktiskt verksamhetsstöd riktat till de kommunala
nämnderna och styrelsernas arkiv- och systemförvaltningsorganisationer. Bland annat
med handbok på webben, erfarenhetsutbyte i olika nätverk, gemensamma mallar,
utbildning och rådgivning.
Den långsiktiga planen är att automatisera flödet av information från verksamhetssystem
till den gemensamma bevarandeplattformen. Det förutsätter att de tekniska och
organisatoriska förutsättningarna finns på plats. För att det ska vara möjligt att
automatisera flödet behöver systemen som ska hämta och lämna information ha en
öppenhet som gör det möjligt. En viktig möjliggörare för att skapa effektiva och hållbara
lösningar är inbyggt stöd för beslutade gemensamma specifikationer. Inflödet av
strukturerade data kan öppna upp möjligheter att tillgängliggöra arkiverad information
genom direktåtkomst via verksamhetsnära arkiv. Övergripande målsättning är även ökad
automatik i flöden för åtkomst och bevarandevård.

1.3 Långsiktiga finansiella mål
Följande långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera:


En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna
En ekonomi i balans utgår från en miniminivå för det ekonomiska resultatet på
kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarande servicenivå kan
garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras
en högre medlemsavgift.



Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2)
procent
Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera
ny‐ och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de
pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för oförutsedda kostnader.



Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte
överstiga 10 %



Sydarkivera ska ha en likviditet som motsvarar en månads
löneutbetalningar inklusive de förtroendevaldas arvoden och
ersättningar.



Soliditeten ska vara oförändrad
Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av
kortfristiga skulder till leverantörer. Det innebär också att investeringar har
finansierats med egna medel.
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1.4 Personalmål
Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god
personalpolitik.
I och med att Sydarkivera är en kunskapsdriven organisation vill förbundet ta tillvara på
och vidareutveckla medarbetarnas kompetens och förmågor inom områdena digitalt
bevarande och analoga arkiv. Sydarkivera strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare
för att kunna trygga personalförsörjningen inom dessa områden långsiktigt.

1.5 Ekonomisk budget
RESULTATBUDGET, TKR

2021

2022

2023

Intäkter
Avgifter från medlemskommuner

19 971

20 118

20 118

Inträdesavgifter nya medlemmar

22

0

0

Anslutande tjänster

6 622

6 622

6 622

Övriga intäkter

1 359

1 359

1 359

SUMMA INTÄKTER

27 974

28 099

28 099

Kostnader
Kostnader för huvudverksamhet

-1 697

-1 697

-1 697

-19 437

-19 437

-19 437

-5 799

-5 915

-6 039

-26 933

-27 049

-27 173

1 041

1 050

926

-406

-361

-340

635

689

586

0

0

0

Finansiella kostnader

-25

-25

-25

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT

610

664

561

Kostnader för personal
Övriga verksamhetskostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
Finansiella intäkter

Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare för de befintliga
medlemmarna samt att anslutning sker i fråga om de kommuner som har antagit
förbundsordningen och fullföljer sina respektive avsiktsförklaringar att ansluta till
förbundet. Detta gäller kommunerna Flen, Katrineholm, Högsby, Kinda, Mönsterås,
Torsås, Trosa och Ödeshög som gemensamt till 2021 tillför 2,9 mkr till rambudgeten.
Boxholms kommun har antagit avsiktsförklaring om medlemskap och har tagits upp för
inträde i förbundet 2022.
Omfattningen på anslutande tjänster har beräknats utifrån de avtal som gäller idag.
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På kostnadssidan är budgeten ökad utifrån det fortsatta arbetet med införlivandet av de
nya medlemmar som inträder i förbundet 2021. Personalförstärkningar kommer behöva
göras med anledning av detta och budget 2021 omfattar därför 29,05 tjänster fördelat på
35 personer. Upprättandet av en fjärde nod i Sörmland 2020–2021 bedöms prägla en
stor del av arbetet med de nya medlemmarna. Kostnaderna avseende huvudverksamhet
har att göra med fullgörande av uppdraget i enlighet med förbundsordningen och avser
den del av verksamheten där förbundet använder sig av konsulter eller liknande för tex
inleveranser av arkivmaterial. Kostnadsposten beräknas minska 2021 jämfört med 2020
pga. att personal har anställts.
Uppräkning av övriga verksamhetskostnader 2021 har inte gjorts mha prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) SKR cirkulär 20:32. Däremot är posten övriga
verksamhetskostnader uppräknade med 2,0 respektive 2,1 % 2022 respektive 2023.
Kostnader avseende personal har inte räknats upp.

1.6 Investeringar
För 2021 planeras nyinvesteringar på totalt 280 tkr vilket gäller återkommande för de
följande tre åren. Investeringar avser i huvudsak utbyte av tidigare införskaffade
inventarier samt hårddiskar och utrustning till bevarandeplattform.
INVESTERINGSBUDGET (tkr)

2021

2022

2023

Lokalanpassningar
AV-utrustning
Kontors-IT utrustning
Hårdvara/Bevarandeplattform

50
50
55
125

50
50
55
125

50
50
55
125

Summa investeringar

280

280

280
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2 Förvaltningsorganisation
Sydarkiveras förvaltning är sedan 2020 indelad i stab och enheter. Staben leds av
förbundschefen och respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från
ledningsgruppen.

LEDNINGSGRUPP
Mats Porsklev

STAB
Mats Porsklev

TILLSYN OCH
INFORMATIONSFÖRVALTNING

CENTRALARKIV OCH
DIGITISERING

Emilia Odhner

Bernhard Neuman

UTVECKLING OCH IT
Mårten Lindstrand

Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår
i medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är
tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig för de olika tjänstepaketen. Hur ansvaret
för de olika tjänstepaketen är fördelat framgår av verksamhetsplanen.

2.1 Bastjänster
Bastjänsterna ingår i medlemsavgiften som förbundsmedlemmarna betalar. De
övergripande ramarna för bastjänsterna finns i förbundsordningen. Bastjänsterna
definieras och specificeras av Sydarkiveras handlingsprogram 2019–2022 som har
beslutats av förbundsfullmäktige. När det gäller hel eller delad arkivmyndighet fattar
varje förbundsmedlem eget beslut genom sitt arkivreglemente.

2.2 Anslutande tjänster
Anslutande tjänster faller inom ramen för medlemsavgiften. Målsättningen är att samtliga
anslutande tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs med full
kostnadstäckning där särskilda avtal tecknas med respektive intressent. En riktad
utvärdering bör ske under varje mandatperiod.

2.3 Nya anslutande tjänster
För att utveckla Sydarkivera och de tjänster som tillhandahålls inom Sydarkivera har
förbundsfullmäktige beslutat att avsätta 1% av budget för att utreda nya anslutande
tjänster. Behov identifieras 2019.
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2.4 Medlemssamordning
Medlemssamordningen hanteras av Sydarkiveras arkivarier och är till för att ge bästa
stöd till förbundsmedlemmarna. Medlemssamordningen är central för Sydarkiveras
samarbete med förbundsmedlemmarna. Erfarenheten visar att det är mycket viktigt för
kommunerna att ha en utpekad samordnare att vända sig till. Grundtanken är att
kontaktpersoner och andra nyckelpersoner hos förbundsmedlem alltid vet vem de ska
vända sig till.

I medlemssamordnarnas uppgift ingår att:







Vara kontaktperson mot förbundsmedlem
Svara på vanliga frågor om arkiv, informationsförvaltning, informationssäkerhet
och dataskydd, och vid behov lämna vidare frågor till ämnesansvariga och/eller
tjänsteförvaltare
Genomföra kommunbesök med arkivtillsyn
Regionala/lokala utbildningsinsatser (grund)
Fånga upp frågor och behov från förbundsmedlem
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3 Stab

Till de interna stödresurserna hör
övergripande administration såsom
ekonomiadministration, personalfrågor,
försäkringsfrågor, lokaler, administration av
förtroendevalda, kallelser och protokoll,
diarieföring och förvaltningens arkiv.

Interna stödresurser

Bevarandeplanering och
samordning

Stab

Sydarkiveras stab har en övergripande
funktion att hålla samman och utveckla
verksamheten samt tillhandahålla interna
administrativa stödresurser. Staben leds av
förbundschefen. Staben hanterar omvärldsbevakning, leder och samordnar projekt och
systemförvaltning samt har ett strategiskt
ansvar när det gäller metodutveckling. Staben
hanterar även frågor om säkerhet,
informationssäkerhet och dataskydd för
kommunalförbundet Sydarkivera.

Digitalt arkivsystem

Digitalt bevarande

Gemensamt
dataskyddsombud

Staben har även hand om förvaltning för ett antal tjänstepaket, vilka framgår av figuren
(bastjänst magenta, anslutande tjänst guld).

3.1 Långsiktiga mål


Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell information
från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras
bevarandesystem.
Syftet är en förbättrad informations- och systemarkitektur hos förbundsmedlem och
möjlighet att fokusera på förbättrad informationshantering i den löpande
verksamheten och ett långsiktigt digitalt bevarande hos arkivmyndighet.



Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och förbättrad
interoperabilitet mellan system och tjänster.
Syftet är att allmänheten och myndigheter ska ha åtkomst till digital information som
är äkta och oförändrad även på mycket lång sikt, vare sig i verksamhetssystem hos
förbundsmedlem eller hos Sydarkivera.



Tillhandahålla den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud med
ett objektivt förhållningssätt samt hög trovärdighet och integritet.
Syftet är att förbundsmedlemmarna ska hantera personuppgifter på ett korrekt och
ändamålsenligt sätt enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
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3.2 Förutsättningar för att uppnå mål
3.2.1 Beroenden
Verksamheten inom digitalt bevarande är beroende av verksamheten inom Tillsyn och
informationsförvaltning. Utbildning och verksamhetsstöd gentemot förbundsmedlemmarna, utredning av gallring och bevarande samt handläggning av digitala
arkivleveranser är en grundförutsättning för stabens arbete med digitalt arkiv och digitalt
bevarande.
Det finns även ett beroende till att förbundsmedlemmarna deltar aktivt med att lämna in
underlag till utredningar och tar till sig råd i samband med upphandling.
I de externa projekten finns beroenden till projektplanering och styrgruppsbeslut.
Verksamheten inom gemensamt dataskyddsombud är beroende av att det finns en lokal
organisation för att hantera dataskydd hos anslutna medlemmar som leds av en
dataskyddssamordnare. Det finns också ett beroende till medlemssamordningen för att
bedriva verksamheten med tillsyn och kommunbesök.
3.2.2 Hinder
Hinder för att bedriva verksamheten inom digital arkivering kan vara resursbrist hos
förbundsmedlemmarna som leder till att det inte är möjligt att inte kan få in det underlag
som krävs för leveransutredningar. Åtgärd är att informera ansvarig myndighet samt
förbundsstyrelsen. Åtgärd är också att i möjligaste mån underlätta för förbundsmedlem
att lämna in underlag och delta i erfarenhetsutbyte.
Hinder för att bedriva verksamheten inom gemensamt dataskydd kan vara resursbrist
hos förbundsmedlemmarna. Det kan till exempel innebära att dataskyddssamordnare
saknas eller att dataskyddssamordnaren ej har tillräckligt med tid för sitt
uppdrag. Åtgärder är att informera personuppgiftsansvarig myndighet samt
förbundsstyrelsen samt i möjligaste mån underlätta för förbundsmedlem att delta i
nätverksträffar och erbjuda utbildning via webb.
3.2.3 Möjligheter
Den främsta möjligheten för att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt är
engagemanget i det europeiska projektet E-ARK3 som stöder det europeiska byggblocket
för e-arkivering samt de europeiska byggblocken för e-förvaltning i kombination med de
för Sverige anpassade byggblocken placerade hos myndigheten DIGG. Det innebär såväl
förutsättningar för stabil utveckling av Sydarkiveras bevarandesystem som en garant för
att leverantörer av system i hela Europa utvecklar kompatibla lösningar som stödjer
digitalisering.
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3.3 Interna stödresurser
Sydarkivera är en ung myndighet där avvägningen mellan administration och
verksamhet ska vara stringent. De administrativa resurserna ska utnyttjas på
ett kostnadseffektivt sätt. Fokus ska vara att nå hög verksamhetsnytta.
Kommunalförbundet Sydarkivera har i grunden samma administrativa
funktioner som andra kommuner.
Sydarkivera högsta ledning utgörs av förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Från och
med 2021 kommer förbundsfullmäktige att utökas med ledamöter och ersättare som har
utsetts av inträdande förbundsmedlemmar 2020. Viktiga förberedelser har genomförts
2019–2020 för att effektivisera administration av sammanträden med hjälp av ärendeoch dokumenthanteringssystem. Distribution av möteshandlingar kan hanteras helt
digitalt via appar (Android eller iOS) med inloggningsfunktionalitet. Det finns möjlighet
att delta vid sammanträden på distans (via webb) och förberedelser har även genomförts
för förbättrad teknik i samband med sammanträden på distans
Administrationen hanterar styrande dokument, organisering och fördelning av ansvar
samt mål- och ekonomistyrning. Verksamhetsledningen hanteras via ledningsgrupp
bemannad av chefer och samordnare för förbundets verksamhetsområden.
Sydarkiveras administration hanterar övergripande utveckling av förbundets verksamhet
och samverkan med förbundsmedlemmarna. Bland annat anslutning av nya
förbundsmedlemmar, utträden och administration av anslutande tjänster.
Löpande bokföring hanteras av förbundets administratör. Löneadministration hanteras i
samarbete med Ronneby kommun. Rekrytering och övriga personalärenden hanteras av
Sydarkiveras personal.
3.3.1 Mål för 2021
Beskrivning av
nyckeltal (indikator)
Begränsa
administrativa
kostnader

Resultat
2019
15 % av
budget

Målvärde
2020
Max 20 %
av budget

Målvärde
2021
Max 20 %
av budget

Metod
Genomgång redovisning
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3.4 Bevarandeplanering och samordning (R’n’D-funktion)
Sydarkivera hanterar en omfattande omvärldsbevakning inom digitalt
bevarande och arkiv. Det spänner mellan hur information används av olika
målgrupper till utveckling av teknik och metoder. Förbundet deltar i relevanta
externa samverkansprojekt, och bidrar med kunskap och erfarenheter i
forskningsprojekt inom området.
Forskning och utveckling är en grundförutsättning för att säkerställa långsiktigt hållbara
lösningar för informationsförvaltning och e-arkiv. Sydarkivera deltar i externa projekt för
att bidra till metodutveckling inom digitalt bevarande. För att påverka industrin att
utveckla system och lösningar som stödjer e-arkiv fokuseras särskilt på initiativ för att
utveckla gemensamma specifikationer för överföringsformat. Det handlar både om
specifikationer på europeisk nivå (Common Specifications, CS och Content Information
Type Specifications (CITS) och nationell nivå (Förvaltningsgemensamma specifikationer,
FGS). Sydarkivera bidrar aktivt med idéer, intervjuer och kunskapsinhämtning i samband
med examensarbeten och forskning som gynnar förbundets utveckling. Omvärldsbevakning hanteras genom deltagande i prioriterade konferenser, kommittéer, föreningar
och nätverk nationellt och internationellt.
Väl fungerande verksamhetssystem är en grundförutsättning för både digitalisering och
e-arkiv, både i verksamheten hos förbundsmedlem och för informationsöverföring till
Sydarkivera. Samarbetet mellan specialister hos Sydarkivera och specialister hos
förbunds-medlemmarna gör det möjligt att bygga upp gemensam kunskaps- och
erfarenhetsbas för att säkerställa kontinuitet samt en mer enhetlig och tydligare
kravställning i samband med upphandling av nya verksamhetssystem.
Översiktlig systeminventering genomförs i samband med att förbundsmedlem ansluter till
Sydarkivera. Från och med 2020 är målsättningen att hantera systeminventering i
samarbete med den nationella satsningen Systemkartan på webben. Detta för att
kvalitetssäkra de data som samlas in och också underlätta för förbundsmedlemmarna att
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ajourhålla sina systemlistor. Systemkartan ger flera fördelar för samarbete när det gäller
systemförvalting och upphandling.
Med utgångspunkt från beslutade prioriteringsprinciper, analys av systemlista, de behov
som förbundsmedlemmarna har gemensamt och förutsättningar för genomförande i
övrigt sammanställs beslutsunderlag för inriktningsbeslut. Förbundsstyrelsen fattar beslut
om inriktning när det gäller digitala arkivleveranser.
Sydarkivera utreder i samarbete med förbundsmedlemmarna urval för bevarande,
gallring, målgrupper, åtkomst, tillgänglighet, sökbarhet, metadata, filformat, omfattning
och avgränsningar, kostnader med mera. Utredningarna leder fram till lösningsförslag för
olika leveranstyper. I samband med utredningsarbetet sker tester och metodutveckling.
Staben leder och samordnar arbetet med utredningar och metodutveckling. Enheten för
Tillsyn och informationsförvaltning deltar med arkivariekompetens i utredningsarbetet.
3.4.1 Prioriterade satsningar 2021
 Europeiska projektet E-ARK3, 2020–2021, aktivitetsledare specifikationer och
arbetsgrupp programvaror (testbädd med referensinstallationer)
 Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på Sydarkiveras
wiki.
 Delta i arbetsgrupp METS Board (Metadata Encoding & Transmission Standard)
 Leda kommittén PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies
Editorial Committee)
 Leda kommittén TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards)
 Leda kommittén DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability
Standards Board)
 Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten Systemkartan på
webben.
 Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer rutinbetonade och
på sikt automatiserade flöden för digitala arkivleveranser.
3.4.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator) effektmål
Anslutning till systemkartan,
förbundsmedlemmar 2015–
2019.
Inrapporterade aktuella
systemlistor, förbundsmedlemmar 2015–2019
Inrapporterade systemlistor,
nya medlemmar 2021
Svar inkomna i tid, nya
medlemmar

Resultat
2019
-

Målvärde
2020
-

Målvärde
2021
80 %

Metod

-

-

25 %

Uppföljning
ärenden

100 %

-

80 %

100 %

70 %

70 %

Uppföljning
ärenden
Uppföljning
ärenden

Statistik tjänsten
Systemkartan
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Beskrivning av nyckeltal
(indikator) effektmål
Inkomplett inventering,
andel tomma poster i svar
Inlämnade systemlistor,
kommunala bolag
Rådgivning i samband med
upphandling, svar lämnas
inom 2 mån. (eller senare
enl. överenskommelse)
Rådgivning i samband med
upphandling, statistik

Resultat
2019
3%

Målvärde
2020
40 %

Målvärde
2021
25 %

-

50 %

75 %

80 %

80 %

80 %

-

Nöjdhet råd och stöd i
samband med upphandling

-

Implementerade
specifikationer,
förbundsmedlemmars
verksamhetssystem

-

Baslinje
räknas
fram
Baslinje
räknas
fram
Baslinje
räknas
fram

Metod
Analys inlämnade
systemlistor
Uppföljning
inventering
Uppföljning
ärenden

Enkät
systemförvaltning
Enkät
systemförvaltning
Enkät
systemförvaltning
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3.5 Digitalt arkivsystem
Sydarkivera förvaltar ett gemensamt bevarandesystem för förbundsmedlemmarna. Systemet baseras på OAIS-modellen som är en etablerad
standard för oberoende arkivinformationssystem. Systemet anpassas
fortlöpande för de behov som identifieras i samband med leveransutredningar.
Leveranser i form av överföringspaket (SIP) tas emot hos Sydarkivera som ansvarar för
en säker hantering. Transport sker på olika sätt beroende på säkerhetsnivå och
förutsättningar i övrigt. Sydarkiveras personal hanterar kvalitetssäkring, tillför metadata
och att generera arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket överförs till arkivlagring. Säker
förvaring i bankvalv och regelbundna kontroller av arkivpaketetens integritet säkerställer
att ingenting har ändrats eller förvanskats.
Staben ansvarar för åtkomst till överlämnade digitala arkiv. Det vill säga plockar fram
handlingar på begäran av den som handlägger utlämnande och skapar paket för
utlämnande (DIP). Paketen överförs på ett säkert sätt till behöriga befattningshavare
som tar hand om utlämnandet. Enheten för Analoga arkiv och digitisering handlägger
utlämnande.
Sydarkivera hanterar överföring och paketering av digitala arkivleveranser, överföringspaket (SIP). Lämpliga tjänster för filöverföring införs efter hand som behov uppstår.
Sedan 2019 finns stöd för att överföra arkivleveranser digitalt via säker överföring. En
första kvittens sker under processen. Sydarkivera förvaltar även paketeringsverktyg och
skapar profiler för olika typer av paket. I takt med att fler leveranstyper införs så
behöver systemstöden för digitala arkivleveranser utökas och anpassas.
Sydarkivera har haft samma grundläggande bevarandeplattform sedan 2016. Sedan
dessa har verksamheten växt i omfattning och allt fler leveranstyper har införts. Det är
nu dags att börja utvärdera plattformen och planera för utveckling kommande år.
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3.5.1 Prioriterade satsningar 2021
 Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för arkivsystemet
 Arbeta fram strategisk plan och ta fram lösningsförslag för fortsatt utveckling av
tjänsten med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad på
certifieringsstandard för OAIS.
3.5.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Inläsning arkivpaket,
avvikelser
Kontroll av integritet

Resultat
2019
-

Målvärde
2020
-

100 %

100 %

Målvärde
2021
Baslinje
räkans ut
100 %

0%

0 % fel

Inom 48
timmar

Inom 48
timmar

Verifiering av lagringsmedia
– säkerhetskopiering
Tid hämta fram digitala
handlingar (från beställning
till handläggare får tillgång
till handling att lämna ut)

Inom 24
timmar

Metod

Automatiserad
kontroll av alla
överförda
informationspaket
Metod kontroll
backup-band
Logg skapa
paket för
åtkomst
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3.6 Digitalt bevarande
Att bevara digital information för framtida generationer är ett långsiktigt och
komplext åtagande som kräver resurser i form av personal med kompetens
inom digitalt bevarande och system som stödjer vård av digital information. En
mänsklig användare behöver maskiner för att kunna ta till sig digitalt lagrad
information. Att teknik förändras och utvecklas är i grunden utmaningen inom
digitalt bevarande.
Säkerhet och kontinuitet är centralt för att säkerställa digitalt bevarande. Detta är ett
arbete som ständigt behöver följas upp och uppdateras. Sydarkivera har tagit som
principbeslut att valvet ska vara helt åtskilt från internet. Säkerhet innebär också
säkerhetskontroll av behörig personal, skalskydd för de olika depåerna och speglade
miljöer. Förutsättningar finns för att kunna återställa hårdvara, mjukvara och information
efter oförutsedda händelser. Dokumentation och rutiner behöver hållas uppdaterade.
Egenkontroll hanteras med hjälp av checklista baserad på standard knuten till OAIS Audit and certification of trustworthy digital repositories ISO 16363:2012. Det finns inte
någon nationell certifiering att tillgå. En första utvärdering redovisades 2020 och ger
baslinje för uppföljning 2021.
Att planera, genomföra och följa upp åtgärder för att säkerställa långsiktigt digitalt
bevarande som till exempel fildentifiering, transformering (konvertering/ migrering),
validering med mera hanteras inom tjänstepaketet. En plattform för att hantera digital
arkivvård (Archival Procession Platform APP) har utvecklats och används i produktionen
från och med 2019. Plattformen gör det möjligt att övervaka, analysera och även bevara
information om genomförda jobb i standardiserat bevarandeformat.
Värdering och kvalitetssäkring av den information som har samlats in kommer att bli en
allt större del i Sydarkiveras verksamhet i takt med att det digitala arkivet växer. Arkiven
behöver avgränsas, ordnas och förtecknas enligt samma principer som pappersarkiven.
Detta arbete hanteras i samråd med Sydarkiveras arkivarier.
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Gallring betyder att förstöra allmän information. På kortare eller längre sikt så kommer
frågan om gallring att bli aktuell. Med tiden kan information komma att värderas
annorlunda än idag. Gallring i överlämnade digitala arkiv sker efter beslut i
förbundsstyrelsen. Förbundsmedlemmarna informeras om detta i samband med
handläggningen av digitala arkivleveranser.
3.6.1 Prioriterade satsningar 2021
 Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på säkerhet
och planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat.
 Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av Trustworthy digital repository (earkiv värt att lita på), genomföra uppföljning och åtgärdsplanering inför 2022.
 Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera förhåller
sig till aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS)
3.6.2

Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Uppfyllnadsgrad
Trustworthy digital
repository (e-arkiv värt att
lita på)

Resultat
2019

Målvärde
2020
Baslinje
räknas
fram

Målvärde
2021

Metod
Utvärdering enligt
mall
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3.7 Gemensamt dataskyddsombud
Sydarkivera erbjuder sina medlemskommuner att som anslutande tjänst ta del
av verksamheten gemensamt dataskyddsombud. Den anslutande tjänsten
gemensamt dataskyddsombud startades upp under 2018 och håller fortfarande
på att hitta sina former.
Ekonomisk ram

Intäkter
Kostnader för huvudverksamhet
Kostnader för personal
Övriga verksamhetskostnader

2021
(tkr)
2 375
93
1 867
415

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller som lag i
Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter och ersätter personuppgiftslagen. Enligt förordningen är det obligatoriskt
för vissa personuppgiftsansvariga att utnämna dataskyddsombud. För kommunala
myndigheter är det obligatoriskt att ha dataskyddsombud. Dataskyddsombudets
viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och kontrollera den
personuppgiftsansvariges efterlevnad av GDPR och annan dataskyddslagstiftning.
Nuvarande utformning av tjänsten baseras på en omfattande utvärdering som
genomfördes 2019 (SARK/2019:191). Uppdraget dokumenteras i de avtal som
förbundsmedlemmar och kommunala bolag inom förbundskretsen tecknar för att ta del
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av tjänsten Gemensamt dataskyddsombud. Det behöver finnas en lokal organisation i
kommunen för att driva det praktiska dataskyddsarbetet.
Kontrollen av efterlevnaden hos de som är anslutna till tjänsten gemensamt
dataskyddsombud görs i olika moment. Ett årligt moment är att dataskyddsombudet tar
fram en självvärderingsenkät som varje myndighet ska besvara. Myndigheten får en
återkoppling i form av denna rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad. Ett annat
moment är att medlemssamordnare i samband med arkivtillsyn också gör en
dataskyddstillsyn på plats enligt tillsynsplan. Efter dataskyddstillsynen tas åtgärdsplan
fram och skickas till berörd myndighet. Vid behov eller önskemål från part kan också en
händelsestyrd tillsyn genomföras på plats.
Nätverksträffarna för dataskyddssamordnare är ett viktigt forum för erfarenhets- och
kunskapsutbyte och för att fånga upp anslutna organisationers behov och frågor. Råd och
stöd i dataskyddsfrågor genomförs i första hand via e-post, telefonmöten, webbmöten,
men också på plats i samband med utbildningar och träffar. Dataskyddsteamet
tillhandhåller handledningar och mallar för att hjälpa organisationerna med hur man
praktiskt kan arbeta med dataskydd för att efterleva förordningen. Exempel på mallar är
delegationsordning enligt GDPR, övergripande dataskyddspolicy, riktlinjer för dataskydd,
integritetspolicy, begäran om registerutdrag och beslut om registerutdrag.
I samband med personuppgiftsincidenter finns dataskyddsteamet tillgängligt för
rådgivning i så stor utsträckning som möjligt. Många har efterfrågat rådgivning för att
kunna göra risk- och konsekvensbedömningar av nya personuppgiftsbehandlingar. När
risk- och konsekvensbedömningar görs ska dataskyddsombudet rådfrågas enligt art 35
GDPR.
Följande organisationer har tecknat avtal i februari 2020
AB Karlskronahem
AB Lessebohus
Bromölla kommun
Byggebo i Oskarshamn AB
Cura Individutveckling
Högsby kommun
Karlshamns kommun
Karlshamnsbostäder AB
Karlskrona kommun
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Lessebo kommun
Markaryds kommun

Miljöförbundet Blekinge Väst
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Region Blekinge
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Räddningstjänst Östra Blekinge
Smålandshamnar AB
Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Östra Göinge kommun
Östra Göinge Renhållnings AB

3.7.1 Prioriterade satsningar 2021
 Dataskyddstillsyn genom årlig självvärderingsenkät, på plats-tillsyn genom
medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd tillsyn av dataskydd
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3.7.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Statistik nätverksträffar:
deltagande organisation/år
Deltagarnas nöjdhet,
nätverksträffar dataskydd
(graderas på en skala 1–5)
Genomföra planerad
tillsyn/kontroll av
efterlevnad av
GDPR/anslutna parterna
Enkät för årlig
tillsyn/kontroll av
efterlevnad

Resultat
2019
70 %

Resultat
2020
75 %

Målvärde
2021
75 %

4.2

3.5

4.0

Metod
Statistik deltagarbokningar
Kursutvärdering

Baslinje
räknas
fram

Enkät dataskydd

Baslinje
räknas
fram

Enkät dataskydd
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4 Tillsyn och informationsförvaltning

Enheten handlägger även digitala
arkivleveranser samt förvaltar de rutiner
och mallar som behövs i gränssnittet
mellan avlämnande verksamhet och
mottagande arkiv.
Enheten arbetar framförallt utåtriktat
mot förbundsmedlem och ansvarar för
de tjänstepaket som framgår av figuren
till höger (bastjänst magenta, anslutande
tjänst guld).

Tillsyn och riktlinjer
Tillsyn och informationsförvaltning

Enheten arbetar med arkivtillsyn,
utbildning, rådgivning, nätverksträffar,
informationskartläggning och mallar när
det gäller förbundets bastjänster.

Utbildning och pedagogik
(bas och grund)
Utbildning och pedagogik
(fördjupning - expert)
Verksamhetsstöd och
rådgivning

Digitala arkivleveranser

4.1 Långsiktiga mål


Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv
och informationsförvaltning.
Syftet är att skapa förutsättningar för säker och ändamålsenlig informationshantering
i den löpande verksamheten.



Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad
insyn och säkerhet.
Syftet är att skapa förutsättningar såväl för insyn enligt offentlighetsprincipen som en
god informationssäkerhet. Tillsyn, utbildning, rådgivning och nätverk för
erfarenhetsutbyte är viktiga verktyg.



Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med
samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.
Syftet är att arkivansvariga, arkivfunktionerna och allmänheten ska kunna förvissa
sig om att nämnder och bolag sköter sin informationshantering i enlighet gällande
bestämmelser. Kvalitet i informationshanteringen kontrolleras genom tillsynsbesök
och verktyg för självvärdering.

4.2 Förutsättningar för att uppnå mål
4.2.1 Beroenden
Verksamheten är beroende av att det finns en fungerande arkivorganisation med
arkivansvariga och arkivredogörare hos förbundsmedlemmarna. Det är in förutsättning
för effektiv information och förankring avseende Sydarkiveras uppdrag och arbetssätt.
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Sydarkiveras verksamhet är även beroende av att det finns en systemförvaltningsorganisation och registratur med personal som har möjlighet att delta vid utbildningar
och nätverksträffar. Det behövs för att kunna stärka förbundsmedlemmarna långsiktigt i
arbetet med digitalisering och e-arkiv i den löpande verksamheten innan överlämnande
till slutarkiv. Det är kvalitén i informationsförvaltningen som är avgörande för kvalitén vid
överföring till slutarkiv.
Arbetet med digitala arkivleveranser behöver genomföras i samarbete med
förbundsmedlemmarnas arkiv-, it-, säkerhet- och systemförvaltningsfunktioner. Det finns
också ett beroende till förbundsmedlemmarna i att hantera leverantörskontakter inom
befintliga avtal.
4.2.2 Hinder
Ett hinder för att genomföra digitala arkivleveranser är om förbundsmedlem inte har
beslutat om arkivreglemente med Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Det är
inget hinder i dagsläget i och med att alla nuvarande medlemmar har beslutat
arkivreglemente. Det kan återigen bli hinder för de förbundsmedlemmar som ansluter
2021. Åtgärd är information i anslutningsprocessen och arbete med gemensamma
mallar.
Hinder kan också vara om nämnd eller bolag hos förbundsmedlem nekar kommunbesök
eller avböjer erbjudande om att genomföra digitala arkivleveranser. Åtgärd är
information till förbundsstyrelse och ansvarig nämnd/styrelse. Åtgärd kan också vara
utbildning och målgruppsanpassad information.
Hinder för leverans kan också vara att verksamheten inte är i fas med obligatorisk
gallring (vård och omsorg samt social verksamhet och de journaler eller akter som förs
inom lagrummen HSL, SoL, LSS). Det kan finnas hinder för digitala arkivleveranser i form
av licenser, leverantörer som inte kan tillhandahålla fungerande uttag, kryptering med
mera. Åtgärd är till exempel automatiserat eller manuellt uttag via användargränssnitt.
4.2.3 Möjligheter
En oberoende arkivmyndighet med egen politisk styrelse innebär en ökad rättssäkerhet
och tydligare rollfördelning mellan myndighet och arkivmyndighet.
Aktuella informationshanteringsplaner för nämnder och styrelser samt beslut om digital
handläggning för myndigheterna (nämnder och bolag) innebär möjligheter för ett väl
fungerande samarbete.
Samverkan inom förbundet ger förutsättningar för kunskapsspridning, målgruppsanpassning och ett bredare utbud av utbildningar.
Stödet i en gemensam organisation ger genomslagskraft i verksamheten och stärker
förbundsmedlemmarna i det löpande arbetet med informationsförvaltning.
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4.3 Tillsyn och riktlinjer
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för
att utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv.
Kommunbesöken med tillsyn innebär både en möjlighet till ökad kunskap och
praktiska åtgärder för att förbättra informationsförvaltingen i verksamheten.
Arkivinspektioner genomförs i samband med kommunbesök. Tillsynsområdet 2021 är
Kultur och fritid enligt beslutad strategisk tillsynsplan för perioden 2016–2022.
Kommunbesöken utförs av Sydarkiveras arkivarier som är utsedda som
medlemssamordnare för förbundsmedlemmarna. Underlag inför inspektion samlas in
genom enkäter. Förbundsmedlemmar kan begära händelsestyrd tillsyn vid behov, även
inom andra verksamhetsområden. Åtgärdsplaner meddelas till berörd nämnd/styrelse.
Egenkontroll för samtliga verksamhetsområden erbjuds i form av verktyg för
självvärdering. Det resultatet redovisas för arkivmyndigheten/förbundsstyrelsen i en
övergripande rapport. Under verksamhetsåret behöver arbetet med en ny strategisk
tillsynsplan startas upp.
Riktlinjer för informationsförvaltning meddelas i de fall behov uppkommer. Det finns ett
behov att se över och besluta om nya mallar för arkivreglemente. Det är mer än fem år
sedan förbundsstyrelsen beslutade om de första mallarna. Sedan dess har den statliga
arkivutredningen inneburit en del klargöranden kring kommunernas möjligheter att
organisera sin arkivverksamhet. Numer finns det dessutom praktiska erfarenheter av
gemensam arkivmyndighet för många kommuner och regioner. Arbetet genomförs
genom att gå igenom beslutade arkivreglementen och i samband med gemensamma
arkivarbetsdagar.
En del förbundsmedlemmar har Sydarkivera som hel arkivmyndighet och en del som
delad arkivmyndighet. I båda fallen utöver Sydarkivera tillsyn och meddelar riktlinjer,
såväl för den analoga som den digitala informationsförvaltingen. De centrala
arkivfunktionerna hos förbundsmedlem deltar i arbetet med att arbeta fram riktlinjer och
mallar i samband med arkivarbetsträffar samt deltar i arbetet med informationsspridning
och genomförande av kommunbesök. Utöver detta kan förbundsmedlemmarnas

Dokumentansvarig

Organisation

Telefon

Datum

Mats Porsklev

Sydarkivera

0472-39 10 01

2020-09-24

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020

SARK/2019:353

1.0

27

arkivarier genomföra arbetsplatsbesök på enheterna ute hosförvaltningar och bolag. Detta för att

fånga upp behov och informera om arkiv och dokumenthantering.
4.3.1 Prioriterade satsningar 2021:
 Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid.
 Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och förbättrade
möjligheter till analys.
 Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente.
 Planering av arbete för att ta fram ny strategisk verksamhetsplan att gälla från och
med 2023.

4.3.2 Mätbara mål 2021
Beskrivning av
nyckeltal (indikator)
Genomföra planerade
inspektionsbesök under
året
Andel förelägganden som
är åtgärdade inom utsatt
tid
Svarsfrekvens
självvärdering inför
inspektionsbesök
Andel förbundsmedlemmar
som använt checklista för
arkivlokal
Andel förbundsmedlemmar
som använt verktyg för
självvärdering
Arkivombudens upplevda
nöjdhet, stöd från
Sydarkivera (skala från 1–
5)

Resultat
2019
96 %

Målvärde
2020
85 %

Målvärde
2021
85 %

Metod

-

Baslinje
räknas ut

Uppföljning ärenden

Baslinje
räknas ut

Tillsynsenkäter
planerad tillsyn

Uppföljning ärenden

67 %

10 %

15%

Enkät: ”Checklista för
arkivlokal”

52 %

10 %

50 %

3,7

3,4

3,5

Enkät:
”Självvärdering för
arkivansvariga”
Enkät: ”Utvärdering
för arkivombud”
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4.4 Utbildning och pedagogik (bastjänst)
Sydarkivera har en väletablerad utbildningsverksamhet på grundnivå.
Omdömena från förbundsmedlemmarna är över lag mycket goda. Utbudet av
lärarledda utbildningar kompletteras av handbok på webben, korta
informationsfilmer och utbildningar via webb. Detta ger förbundsmedlemmarna
flera olika möjligheter att ta del av kunskap om arkiv och
informationsförvaltning.
Förbundsmedlemmarna har tillgång till grundutbildningar, intensivutbildningar och
webbutbildningar skräddarsydda för förbundsmedlemmarnas behov. 2021 kommer
grundutbildningarna att paketeras om för mer målgruppsanpassade utbildningar. Det
kommer att vara ett ökat fokus på webbutbildningar för att öka tillgängligheten och
minska behovet av resande. Vissa grundutbildningar kommer fortsatt erbjudas på plats i
Alvesta och på noderna. Sydarkivera har ett bokningssystem för att hantera
bokningsportal på webben, bokningar, utvärderingar med mera. Från och med 2019 kan
personal direkt närvarorapportera via webben, vilket förenklar administrationen.
Handbok på webben och informationsfilmer finns fritt tillgängliga på internet. Dessa
resurser utarbetas till stor del i samarbete med andra organisationer och kollegor runt
om i landet. Från och med 2019 finns handboken i Wiki-format. Det innebär dels att det
är möjligt för många att delta i arbetet med att skriva och det är också möjligt att på ett
enkelt sätt spåra ändringar och dokumentera diskussioner. Valet av wiki-formatet är för
att framtidssäkra handboken som är en central kunskapsbas både för Sydarkiveras
personal och för olika intressenter hos förbundsmedlemmarna. I wikin dokumenteras allt
från praktiska frågor om arkiv och informationshantering till Sydarkiveras externa
testbädd med labbrapporter för olika programvaror som används i det digitala arkivet.
Sydarkivera satsar på e-lärande i form av förinspelade utbildningar, webbinarier och
interaktiva utbildningar för att underlätta deltagande och minska behov av resor. Elärande för de också möjligt att anpassa utbildningar för olika förutsättningar när det
gäller lärande, språk och funktionsvariationer.
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4.4.1 Prioriterade satsningar 2021:
 Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper
 Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av
utbildningsutbudet
 Bild- och dokumentdatabas för webben och wikin
4.4.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Statistik utbildningar:
deltagande kommuner/år
Beläggningsgrad lärarledda
utbildningar
Deltagarnas nöjdhet,
lärarledda på platsutbildningar (graderas på en
skala 1–5)
Deltagarnas nöjdhet,
webbutbildningar
(graderas på en skala 1–5)
Användarnas nöjdhet,
inspelade utbildningar
(graderas på en skala 1–5)
Nöjdhet, användare
handbok på webben (wiki)
(graderas på en skala 1–5)
Nöjdhet, användare korta
informationsfilmer
(graderas på en skala 1–5)

Resultat
2019
50 %

Målvärde
2020
75 %

Målvärde
2021
50 %*

62 %

75 %

75 %

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

Sammanställt
resultat från
kursutvärdering.
Enkät utvärdering
Sydarkivera

Baslinje
räknas ut

Metod
Statistik deltagarbokningar
Statistik bokningssystem
Sammanställt
resultat från
kursutvärdering.

3.9

3.5

4.0

Enkät utvärdering
Sydarkivera

4.0

3.5

4.0

Enkät utvärdering
Sydarkivera

* Målvärdet behöver justeras efter utvärdering av behov
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4.5 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst)
Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2019 att utöka utbildningsutbudet
med specialiserade utbildningar som anslutande tjänst. Dessa utbildningar
finansieras med deltagaravgifter, som är rabatterade för förbundsmedlemmar.
Bakgrunden till beslut var en allt större efterfrågan av utbildningar för specifika
verksamhetsområden och även mer fördjupande utbildningar. Bakgrunden är också
frågor från externa organisationer att ta del av Sydarkiveras utbildningsutbud.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har tagit beslut när det gäller hantering av beslut om
prislistan. Det är framförallt utbildningar på fördjupningsnivå som förväntas vara av
intresse för förbundsmedlemmarna. Utbildningar på specialist- och expertnivå är
framförallt för Sydarkiveras personal och för andra arkivinstitutioner, samarbetspartners
och leverantörer av olika produkter och tjänster inom digitalt bevarande.
Fördjupningsutbildningarna fokuserar på utvalda verksamhetsområden. Utbildning riktar
sig i första hand till specialister inom arkiv, registratur, informationssäkerhet,
systemförvaltning och dataskydd. Målgruppen kan skilja sig åt eftersom varje utbildning
riktar sig mot ett specifikt område eller en viss funktion. Vilka fördjupningsutbildningar
som erbjuds utgår från förbundsmedlemmarnas önskemål och kan ha koppling till en
större verksamhetsförändring eller ny lagstiftning. Utbildningar kan också initieras utifrån
behov som framkommit i samband med Sydarkiveras tillsynsbesök. Flera av
fördjupningsutbildningarna kommer även att erbjudas som webbutbildning på distans.
Specialistutbildningarna riktar sig till olika specialistfunktioner på central nivå inom en
organisation. Kurserna är direkt kopplade till en eller flera roller eller funktioner inom
området informationshantering med både teori och praktik. Expertutbildning riktar sig till
expertfunktioner när det gäller arkivering, informationsförvaltning, dataskydd, digitalt
bevarande och informationsöverföring.
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Utbildningar på specialist- och expertnivå med innehåll, målgrupp och krav på
förkunskaper annonseras på bokningsportalen och på Sydarkiveras webbplats.
4.5.1 Prioriterade satsningar 2021:
 Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla
fakturahantering
 Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten
4.5.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Kostnadstäckning avgifter
lärarledda utbildningar
Beläggningsgrad lärarledda
utbildningar
Deltagarnas nöjdhet, på
plats-utbildningar
(graderas på en skala 1–5)
Deltagarnas nöjdhet,
lärarledda webbutbildningar
(graderas på en skala 1–5)

Resultat
2019
-

Resultat
2020
-

Målvärde
2021
75 %

Metod

-

-

75 %

-

-

3,5

Statistik bokningssystem
Statistik bokningssystem
Kursutvärdering

-

-

3,5

Kursutvärdering
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4.6 Verksamhetsstöd och rådgivning
Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera
informationsförvaltning engagerar förbundsmedlemmarna i hög grad.
Användandet av mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning har ökat stadigt
över åren och allt fler deltar i utveckling av mallarna.
En god offentlighetsstruktur innebär att det blir enklare att söka och ta del av allmänna
handlingar. Administratörer och handläggare kan veta vilka handlingar som ska bevaras
och vilka som ska gallras (förstöras). Sydarkivera erbjuder rådgivning, nätverksträffar
och gemensam arbetsplats på webben för nätverkande och erfarenhetsutbyte samt
informationskartläggning och mallar för arkivredovisning (VerkSAM).
Genom att använda samma metoder i en större samverkan blir det möjligt återvinna
erfarenheter, minska risken för fel och effektivisera arbetet med informationshantering
och arkiv. Alla förvaltningar behöver inte börja om från början vilket sparar tid och också
kan frigöra tid för kommunernas kärnverksamheter. Arkiv och registratur är traditionellt
ensamarbete och det finns ett behov av att utbyta erfarenheter med kollegor och känna
samhörighet. För närhet till rådgivningen utses arkivarie hos Sydarkivera som
medlemssamordnare, eller första kontakt mot förbundsmedlem.
Sydarkivera ger sina förbundsmedlemmar råd om arkiv och informationshantering, både
digital och analog. Nätverk för erfarenhetsutbyte samordnas genom nätverksträffar för
intressentgrupper, regionala nätverksträffar, samarbetsplatser på webben, temadagar
med mera. Föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in vid behov. Syftet är att
underlätta arbetet hos förbundsmedlemmarna med långsiktigt hållbar
informationsförsörjning och främja erfarenhetsutbyte.
Arbetet med att kartlägga informationsflöden och säkerhetsklassa informationsmängder
hanteras i anslutning till nätverksträffar. Inom de olika nätverksgrupperna arbetar
Sydarkivera tillsammans med förbundsmedlemmarna med att utöka handboken på
webben med råd och rekommendationer.
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Följande nätverk har etablerats:









Registratorer
Systemförvaltare
Kommunledning
Kultur och fritid samt kommunikatörer
Bygg, miljö och teknik
Hälsa och socialt stöd
Skola och utbildning
Trygghet och säkerhet (inkl. räddningstjänsten)

Olika arkivarier hos Sydarkivera ansvarar för de olika nätverksgrupperna och
specialiserar inom sin del av mallen för informationshanteringsplan (VerkSAM Plan).
Registratorsgruppen är referensgrupp för klassificeringsschemat (VerkSAM Diarium).
Webbmöten ordnas vid behov för arbete med mallar och texter till handboken på
webben. Användarträff för de som arbetar aktivt med VerkSAM anordnas vid behov,
antingen via webb eller i Hässleholm.
4.6.1 Prioriterade satsningar 2021:
 Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan
(dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med nätverksträffar.
 Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga
frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns)
 Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.
4.6.2 Mätbara mål 2021
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Statistik nätverksträffar och
temadagar: deltagande
kommuner/år
Beläggningsgrad
nätverksträffar
Deltagarnas nöjdhet,
nätverksträffar i Alvesta
(graderas på en skala 1–5)
Förbundsmedlemmarnas
upplevda nöjdhet
verksamhetsstöd/rådgivning
Användning av VerkSAM
Plan
Användning av VerkSAM
Beskrivning
Användning av VerkSAM
Diarium

Resultat
2019
62 %

Målvärde
2020
75 %

Målvärde
2021
75 %

Metod

-

75 %

4.2

3.5

4.0

4.2

3.5

4.0

Enkät utvärdering
Sydarkivera

54 %

70 %

40 %*

Enkät

38 %

40 %

40 %*

Enkät

54 %

25 %

40 %*

Enkät

Statistik deltagarbokningar
Statistik bokningssystem
Kursutvärdering
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Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Statistik beslutade
informationsplaner
(samtliga eller de flesta
förvaltningar/bolag)
Statistik nyligen
uppdaterade
informationsplaner
(samtliga eller de flesta
förvaltningar/ bolag)

Resultat
2019
67 %

Målvärde
2020
85 %

Målvärde
2021
50 %*

46 %

50 %

50 %

Metod
Enkät (samtliga
eller de flesta
förvaltningar
/bolag)
Enkät
(samtliga eller de
flesta
förvaltningar/bola
g)

* Målvärdet har justerats med tanke på nya förbundsmedlemmar som ansluter och resultat från
tidigare mätningar
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4.7 Digitala arkivleveranser
Sydarkiveras arkivarier handlägger digitala arkivleveranser. Sedan 2020 deltar
samtliga arkivarier i arbetet med digitala arkivleveranser. Digitala
arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och
förbundsmedlemmarna.
Enheten bidrar med arkivkompetens i arbetet med leveransutredningar. Fokus i
utredningsarbetet är att utreda urval för bevarande, gallring, målgrupper, åtkomst,
tillgänglighet och sökbarhet. Arbetet med utredningar leds och samordnas från staben.
Enheten ansvarar för förvaltningen av de leveranstyper som staben ansvarar för att
utveckla. Det innebär bland annat att förvalta och anpassa de rutiner, mallar,
instruktioner, checklistor som behövs för en effektiv handläggning. Det innebär också
utbildning, rådgivning och handledning på plats hos förbundsmedlem eller i samband
med nätverksträffarna i Alvesta.
Det praktiska arbetet med digitala arkivleveranser sker i nära samarbete med
förbundsmedlemmarnas nämnder och bolag. Arbetet förutsätter löpande kontakt med
förbundsmedlemmarnas centrala arkivfunktioner, förvaltningsledning, systemförvaltning
samt kansli- och it-funktionerna. Information, kommunikation och förankring är viktiga
delar i arbetet ut mot förbundsmedlem.
Leveransen dokumenteras i en leveransöverenskommelse som arbetas fram i samråd
med levererande verksamhet. I handläggningen ingår testleveranser, eventuellt
beställning av uttag från databaser, planering och bokning av leveranser. Efter överföring
kontrolleras att allt har kommit med i leveransen och att resultatet läsbart.
Förbundsmedlem deltar i arbetet med kvalitetssäkring. Ett leveransgodkännande avslutar
processen.
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4.7.1 Prioriterade satsningar 2021
 Internutbildning i leveransprocessen
 Dokumentation i Sydarkiveras Wiki
 Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i inriktningsbeslut från
förbundsstyrelsen 2019:
o Inaktiva ärende- och dokumenthanteringssystem
o Export från aktiva ärende- och dokumenthanteringssystem
o Inaktiva personalsystem
o Komprimerad audio/video
o Digitala fotografier i filkatalog
o Digitala dokument i filkatalog
4.7.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Leveranser godkända utan
komplettering/omleverans
Årlig insamling av
förbundsmedlemmars
externa webbplatser, andel
godkända insamlingar
Handläggningstid från
överföring till godkännande

Resultat
2019
95 %

Målvärde
2020
75 %

Målvärde
2021
75 %

94 %

90 %

90 %

Baslinje
räknas ut

Metod
Statistik kontroller
Redovisning av
resultat enligt
utvärderingsmatris
Uppföljning
ärenden
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Enhetens verksamhet är till största delen
inriktad på de kommuner som valt att
överlämna hel arkivmyndighet och ansvar för
arkivdepå för analogt material (pappersarkiv).
Enheten hanterar utlämnande forskarförfrågningar och utlämnande av allmän
handling till medlemskommuner, andra
kommuner, myndigheter och allmänheten.
Samverkan inom ramen för förbundet när det
gäller olika tjänster inom analoga arkiv ger
möjligheter till en effektivare planering av
resurser och lokaler på ett ändamålsenligt
sätt. Tillgång till olika specialistkompetenser
inom analoga arkiv, sekretessprövning och
tillgängliggörande ger viktiga synergieffekter
även för Sydarkiveras bastjänster.

Centralarkiv och digitisering

5 Centralarkiv och digitisering
Analoga arkiv (hela
arkivmyndighet)
På-plats-stöd,
förbundsmedlems arkiv

Digitisering analoga arkiv

Tillgänglighet och
forskarservice

5.1 Långsiktiga mål


Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små,
kan få samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det
gäller analoga arkiv till en rimlig kostnad.



Stabil bemanning och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla
personal
Väl fungerande arbetsmiljö, en arbetsgrupp istället för ensamarbete,
kunskapsåtervinning och effektivare verksamhet med tillgång till olika kompetenser
inom Sydarkivera.



Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.
Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med
modern teknik.



Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av
plats i gemensamma arkivdepåer.



Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta
arkiverad information, både på kort och på lång sikt.
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5.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet)
Den anslutande tjänsten Analogt arkiv innebär att Sydarkivera blir hel
arkivmyndighet och då även ansvarar för driften av förbundsmedlems
centralarkiv. Det vill säga depåansvar även för pappersarkiven. En utredning om
samordning och samlokalisering rapporterades 2018 och beslut har tagits om
att bygga en ny arkivdepå i anslutning till Arkivcentrum Blekinge i Bräkne Hoby.
En stor och viktig förändring som kommer att prägla enhetens arbete är förberedelser för
att flytta verksamhet och arkiv till gemensamt arkivcentrum i Bräkne Hoby tidigast 2023.
Förarbete behövs bland annat genom att identifiera komponenter och utmaningar i en
framtid där det finns gemensamma arkivcentrum.
Även om centralarkiven inte ska handha gallringsbart material finns det trots allt
handlingar som ska gallras. Beroende på materialets känslighet är gallringen beroende av
rutiner för att på ett säkert sätt omhänderta gallringen. Arbetet med att ordna, gallra och
förteckna analoga arkiv fortgår under perioden.
Enheten ansvarar för mottagningsfunktion för analoga arkivleveranser för de
kommunarkiv där Sydarkivera har övertagit driften. Sydarkivera tar inte emot
gallringsbart material. Leveranser ska vara gallrade innan Sydarkivera tar emot dem.
Sydarkivera ansvarar fullt ut för arkivvården samt sköter utlämning och digitisering av
handlingar från överlämnade arkiv. Det innebär att den som vill ha ut handlingar från
kommunarkiv som Sydarkivera ansvarar för tar kontakt med oss direkt. Sydarkiveras
personal hanterar allt utlämnande inklusive sekretessbedömning.
När en arkivbildare lämnar över sitt arkiv till slutarkivet lämnas även ansvaret för
utlämnande och sekretessprövande över till Sydarkivera.
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Sydarkivera ansvarar för verksamheten hos följande kommunarkiv:







Oskarshamn
Karlskrona
Region Blekinge
Vadstena
Vimmerby
Östra Göinge

5.2.1 Prioriterade satsningar 2021
 Utbyggnad arkivcentrum Bräkne Hoby. Förberedelser innefattande bland annat
nya avtal för den anslutande tjänsten, planering och verksamhetsutveckling,
personalplanering och verksamhetsplanering depå, rutinbeskrivningar inom
depån, personalplanering och lokalförsörjningsplanering.
 Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.
 Bibehålla god service gentemot allmänheten och förbundsmedlemmarnas
verksamheter även under projektperioden
5.2.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Handläggningstid för
utlämnande

Resultat
2019
2 dagar

Målvärde
2020
2 dagar

Målvärde
2021
2 Dagar

Överklagade beslut där
överinstans ändrat beslutet

0

0

0

Metod
Analys av statistik
av ärenden
hanterande
utlämnande.
I samband med
årsredovisningen
ska överklagade
beslut där
överinstans ändrat
beslutet redovisas
och kommenteras.
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5.3 På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv
Flera kommuner flaggar för behov av extra tjänster inför 2021 när det gäller
praktiskt stöd för att ta fram informationshanteringsplaner eller ordna och
förteckna analoga arkiv hos förbundsmedlem. Den anslutande tjänsten håller
fortfarande på att hitta sina former.
5.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs
Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att skapa
informationshanteringsplaner. I dagsläget är utrymmet för att tillhandahålla den tjänst
minimal och en särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.
5.3.2 Vård analoga arkiv
Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att vårda
analoga arkiv. I den takt som behovet uppstår har vi mött upp med en lösning. En
långsiktig översyn kan behövas på området då flera bolag visat intresse. En särskild
analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.

5.4 Digitisering analoga arkiv
2019 påbörjades olika initiativ för att utreda och testa digitisering av analoga arkiv i egen
regi som anslutande tjänst. Både kommuner, dess bolag och andra aktörer har behov av
att digitisera analoga arkiv. Flera förbundsmedlemmar har vänt sig till Sydarkivera med
förfrågningar.
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5.5 Tillgänglighet till arkivinformation
Sydarkivera ansvarar för att tillgängliggöra överlämnade arkiv – både digitala
och analoga. I uppdraget finns också att stödja förbundsmedlemmarna i arbetet
med att redovisa och tillgängliggöra sina arkiv.
Beställningar och frågor kan förväntas att öka över tid. Det innebär behov av förbättrad
service till allmänhet, forskare och förbundsmedlemmarnas verksamheter. Både
bemanning och kundstödssystem behöver ses över.
Tjänster för tillgängliggörande byggs upp efter det behov som uppkommer.
En forskarsal på webben kommer att behövas för att möjliggöra direktåtkomst till
slutarkiverad information via. Det vill säga en tjänst för att förbundsmedlemmar eller
allmänheten ska kunna söka och hämta arkiverade handlingar direkt via internet.
Införandet sker successivt.
Information utan personuppgifter eller sekretess kan räknas som öppna data (Open
Data) och Sydarkivera bör se över möjligheter att publicera dataset som uppfyller
kraven. Publicering ska ske i första hand via befintliga portaler/plattformar och
publicering av informationen om datasetet via oppnadata.se. Bevakning sker i samband
med leveransutredningar.
Digitaliserade arkivförteckningar, hos förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera, gör
det möjligt att lokalisera både information i pappersarkiv (hos respektive
medlemsorganisation eller på arkivcentra) och överlämnade elektroniska arkiv. Rutiner
och förteckningsstrukturer arbetas fram i samarbete med förbundsmedlemmarnas
arkivarier. Dessutom bör Sydarkivera publicera arkivredovisning via Nationell
ArkivDatabas (NAD) som förvaltas av Riksarkivet. NAD används för att söka i
arkivförteckningar i alla arkiv som är anslutna nationellt. Information från NAD kan
därutöver efter att avtal skrivits med NAD överföras till den europeiska arkivportalen
Archives Portal Europé och för vidare publicering av de digitala arkivobjekt i portalen
Europeana.
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Förbundsmedlemmarnas arbete med att digitalisera sin handläggning och
informationshantering kommer på sikt att innebära att allt mer digital information
överlämnas till slutarkiv. Detta innebär att det i framtiden kommer att vara möjligt att
erbjuda förbättrad tillgänglighet till information. Förutsättningarna blir lika för alla
förbundsmedlemmar och informationen mer enhetligt strukturerad. Detta bidrar till insyn
och säkerställer offentlighetsprincipen. Det kommer att ta många år innan det får någon
synlig effekt.
5.5.1 Prioriterade satsningar
 Tillgängliggöra material som kan publiceras
 Förberedelser med behovsanalys och likande inför införande av ”Forskarsal på
webben”

5.5.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Statistik, (samtliga eller) de
flesta myndigheter har
arkivbeskrivningar
Statistik, förtecknade arkiv i
centralarkiv/kommunarkiv
(arkiv förtecknas
fortlöpande)
Centralarkiv/kommunarkiv
uppgifter levereras till NAD
(Nationell ArkivDatabas)

Resultat
2019
37,5 %

Resultat
2020
40 %

Målvärde
2021
40 %

Metod

46 %

40 %

40 %

Enkät central
arkivfunktion

33 %

40 %

40 %

Enkät central
arkivfunktion

Självvärdering
arkivansvarig
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6 It- och utveckling
Enheten stödjer förbundets digitala utveckling och införande av e-tjänster
gentemot förbundsmedlemmar och allmänheten.
Verksamheterna är delaktiga i de vägval inom den tekniska miljön som har betydelse på
sikt. Målsättning är att med digitala flöden, utan att tumma på säkerhet, öka kvalitén i
tjänsterna inom förbundets verksamhet och i den egna förvaltningen. Ledord för
enhetens arbete är användarbarhet, funktion, säkerhet och kostnadseffektivitet.
Enhetens fokusområden är inom metod- och systemutveckling. Utöver detta tillkommer
tjänster som drift och support. Enheten hanterar förvaltning av tekniska miljöer så som
depåer, datacenter, nätverk, serverapplikationer och kontors-it.
Enheten hanterar it-tjänster både för det digitala och det analoga arkivet. Kravställare är
staben respektive Sydarkiveras arkivchef. I samband med större projekt deltar enheten i
aktiviteter som rör teknisk kravställning och teknisk projektledning.

6.1 Teknisk plattform bevarandesystem
6.1.1 Prioriterade satsningar
 Teknisk kravställare och projektdeltagare i samband med projekt utbyggnad
arkivcentrum Bräkne Hoby
 Uppsättning av ny produktionsmiljö för bevarandesystemet, hårdvara i form av
server- och disksystem med tillhörande bakomliggande system för virtuella servrar,
säkerhetskopiering, loggkontroll med mera. Ersätter den ursprungliga
produktionsmiljön från 2016.
 Prestandakluster för tidskrävande operationer på informationspaket, beräkning och
kontroll av checksummor för fixering av informationspaket.
 Vidareutveckling av extern testbädd för automatiserade testslingor, i anslutning till
projektet E-ARK3 samt andra relevanta externa projekt och samarbeten.
6.1.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Minskad tid processa
vårdjobb digitala arkivet
(förbättrad prestanda)

Resultat
2019

Resultat
2020
Baslinjer
räknas ut

Målvärde
2021

Metod

