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1 Sammanfattning
En fullständig och omfattande genomgång av Sydarkiveras bastjänster har genomförts
under hösten 2017 tillsammans med förbundsmedlemmarna. Syftet är att uppnå en
samsyn inom förbundet när det gäller utveckling och omfattning/avgränsning av
bastjänster och anslutande tjänster. Syftet är också att bidra till en god ekonomisk
hushållning genom att ge underlag för planering av verksamheten. Synpunkter har
inhämtats från förbundsmedlemmarna under våren 2018 och slutredovisning sker under
hösten 2018. Primära intressenter som förbundsstyrelsen, förbundsmedlemmarnas
kommunchefer, kontaktpersoner och arkivarier har informerats i samband med projektet.
Nästan hälften av förbundsmedlemmarna har bidragit med deltagare i
projektorganisationen.
Resultatet som presenteras i det här dokumentet är ett beslutsunderlag för fortsatt
utveckling av förbundets bastjänster. Underlaget har tagits fram som ett led i förbundets
arbete med nyttorealisering. Uppföljningar av realiserade nyttor har genomförts 2015–
2017. Med utgångspunkt från de samlade erfarenheterna har beskrivningen av nyttor
uppdaterats. De nyttor som identifierats och specificerats är kompetenshöjning,
kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, tillgänglighet och sökbarhet, bli av med inaktuell
information samt ett helt digitalt flöde.
Sydarkivera innebär en gemensam plattform för metodutveckling och nära samarbete
med viktiga aktörer som Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Regeringens satsning Digitalt först syftar genom olika insatsområden till ökad digital
samverkan, vilket har en strategisk betydelse för fortsatt samverkan. Under två år med
start 2018 kommer en statlig utredning att genomföras när det gäller arkiv. Utredningen
ska bland annat att titta på gemensamma lösningar inom kommunalförbund. Samverkan
inom Sydarkivera gör det möjligt att tillsammans samla in och förmedla inspel till
arkivutredningen.
Sydarkivera växer sett till antalet förbundsmedlemmar. Det geografiska området sträcker
sig från Vellinge i söder till Vadstena i norr. Organisationen behöver anpassas bland
annat med regionala noder och nätverk för bättre service till medlemmarna. Förbundet
har lyckats med att rekrytera personal för att hantera arbetet med rådgivning, tillsyn och
långsiktigt digitalt bevarande. Personalstyrkan behöver skalas upp något i takt med att
förbundet växer. Kontaktpersoner och arkivkontakter finns utsedda hos
förbundsmedlemmarna. Förbundsmedlemmarna har påbörjat arbete med att utse
arkivansvariga och arkivombud på förvaltningarna. Varje förbundsmedlem fattar beslut
om sin lokala arkivorganisationen, bestämmelser finns i respektive arkivreglemente.
Förslag till förändring när det gäller förbundets tjänster är en tydligare uppdelning och
beskrivning av de uppgifter som Sydarkivera utför på förbundsmedlemmarnas uppdrag.
Förbundsmedlemmarna får en bättre överblick över tjänsterna och också en tydligare
uppföljning.
En stor del av Sydarkiveras tjänster bygger på att förbundet agerar som gemensam
arkivmyndighet. Dessa tjänster är framförallt arkivtillsyn, att hantera och kontrollera
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digitala arkivleveranser, vårda överlämnade digitala arkiv och hantera utlämnande av
digitala handlingar. Det innebär att arkivmyndighetsfunktionen är central för
Sydarkiveras verksamhet och för att förbundet ska kunna ta ett helhetsansvar för att
säkerställa ett långsiktigt digitalt bevarande för förbundsmedlemmarnas räkning.
Utredningens rekommendation är att fortsätta bedriva verksamheten med gemensam
arkivmyndighet och att varje medlem tar ställning till hel eller delad arkivmyndighet.
När det gäller den grundläggande bevarandeplattformen som infördes 2016–2017 så
finns det inte i närtid några större behov av anpassningar. Ett koncept för verktygslåda
(Sydarkivera Tools) har tagits fram, och nästa steg är en plattform för arkivvård. Under
de kommande åren behöver verktygslådan fyllas på med de verktyg som behövs för att
vårda de digitala arkiven. Handböcker, processbeskrivningar, rutinbeskrivningar,
checklistor med mera samlas i en guide för bevarandetjänster. Produktionsmiljön
behöver skalas upp på sikt när det gäller både prestanda och volym. I takt med att
inleveranser ökar så kommer konverteringsjobb med mera kräva en mer kraftfull miljö.
För att kunna åstadkomma tätare kontinuerlig replikering mellan arkivdepåer kommer
det finnas ett behov av säkra nätverk mellan arkivdepåerna (valvet, berget och depå för
säker backup).
I takt med att fler arkivleveranser hanteras kommer behovet att effektivisera
utlämnande att öka. Det innebär att Sydarkivera de kommande åren behöver utreda en
plattform för att hantera utlämnande av information för att effektivisera hantering av
beställningar och möjliggöra direktåtkomst till offentlig information (forskarsal på
webben). Förslag är att successivt införa tjänster, på samma sätt som
bevarandeplattformen, för att undvika onödiga investeringar.
Förbundsfullmäktige har i den övergripande förbundspolicyn fastställt långsiktiga
finansiella mål. För verksamheten gäller bland annat att budget och flerårsplan ska
upprättas utan en höjning av medlemsavgifterna. Kostnaderna för den utveckling som
föreslås i det här dokumentet innebär inte att medlemsavgiften ökar. Målsättningen är
att kostnaderna för bastjänsterna ska vara stabila över tid. För att hushålla med
förbundets medel eftersträvas samarbete med olika aktörer i projekt med extern
finansiering.
Att bevara digital information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och
kostsamt åtagande. Den gemensamma organisationen innebär att komplexiteten minskar
efter hand som Sydarkivera bygger upp erfarenhet, kompetens och rutiner. Att införa
bevarandetjänster etappvis minskar komplexiteten ytterligare och det blir möjligt att
bättre förutse kostnader och mäta nyttor. De risker som förknippas med it-drift har i
stora delar förebyggts genom det arbete med riskanalys som gjordes i samband med att
bevarandeplattformen infördes. De risker som identifierades 2013 är inte längre lika
framträdande eftersom Sydarkivera arbetar aktivt tillsammans med
förbundsmedlemmarna med kunskapshöjande insatser, organisering, rutiner och
riktlinjer. Riskerna i dagsläget handlar framförallt om att olika förbundsmedlemmar och
Sydarkivera kan ha olika målbilder och förväntningar. Det kan också bli utmaningar med
att synkronisera arbetet. Den samlade bedömningen är att identifierade risker och den
komplexitet som finns i verksamheten kan hanteras inom ramen för samverkan.
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Uppbyggnaden av Sydarkiveras verksamhet sker stegvis. Under perioden 2015–2017 har
verksamheten byggts upp med koncept för att planera informationshantering i
kommunerna, lösningar för ett antal leveranstyper och gemensam digital
bevarandeplattform. Planen är att de kommande etapperna inriktas mot förbättrad
tillgänglighet till arkiverad information och därefter ökad automatisering av
arkivleveranser, arkivvård och utlämnande.
I ett kortare tidsperspektiv får förbundsmedlemmarna framförallt nytta av förbundets
tjänster när det gäller utbildningar, tillsyn och samråd i samband med beslut om gallring.
Det tar längre tid att realisera nyttorna kvalitetssäkring genom gemensamma mallar och
erfarenhetsutbyte samt bli av med gammal information och gamla system för att få en
bättre arkitektur. Det kommer att ta lång tid innan nyttorna tillgänglighet, sökbarhet och
ett helt digitalt flöde realiseras fullt ut. För att uppnå målen behöver Sydarkivera och
förbundsmedlemmarna tillsammans arbeta systematiskt och långsiktigt med att förbättra
informationsförvaltningen under informationens hela livscykel. Förbättrad sökbarhet och
tillgänglighet uppnås först hos förbundsmedlem genom de informationssystem som
används i verksamheten, därefter kommer det på längre sikt finnas möjlighet att erbjuda
förbättrade tillgänglighet till information som överförts till Sydarkivera som
arkivmyndighet.
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2 Inledning
2.1 Uppdrag och bakgrund
Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2017-06-02, § 17 (dnr. Sark.2017. 55)
att ge förvaltningen i uppdrag att driva projektet Sydarkiveras utveckling tillsammans
med förbundsmedlemmarna. Projektet syftar till att uppnå en samsyn inom förbundet
när det gäller förbundets utveckling och omfattning/avgränsning av bastjänster och
anslutande tjänster. Resultat från projektet är ett beslutsunderlag för att planera
verksamhetsutveckling (”Business Case” enligt vägledning om nyttorealisering från
Ekonomistyrningsverket, ESV). Projektet redovisas i en separat rapport. Resultatet och
sammanställning av remissvar har presenterats för förbundsstyrelsen i samband med
sammanträde 2018-03-02, § 10.
Bestämmelser om förbundets bastjänster finns i Förbundsordningen 3§. Bland annat
ingår i bastjänsterna att:
 Fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen.
 Hantera arkiveringsuppdrag för överföring av information i verksamhetssystem till
en digital bevarandeplattform.
 Vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet informationsplaner,
arkivbeskrivningar och arkivförteckningar.
 Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens och genomföra
utbildningsinsatser inom arkivområdet.
 Biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande långsiktigt bevarande
vid upphandling av verksamhetssystem.
Förbundsfullmäktige antog 2015 Nyttorealiseringsplan – Etapp 1 2015-2016 (dnr
SARK.2015.11). Nyttorealiseringsplanen redovisar de utvecklingsinsatser och
förändringar som behöver genomföras för att realisera planerade nyttor, liksom hur de
ska mätas och följas upp. Utvärdering av realiserade nyttor har genomförts 2015–2017.
Rapporter från uppföljning av nyttorealisering har redovisats i samband med
årsredovisning (dnr SARK.2015.11, SARK.2016.76 och SARK.2017.92). Uppföljning för
2017 redovisas våren 2018 baserat på den befintliga nyttorealiseringsplanen. Någon ny
plan har inte tagits fram då förbundsstyrelsen beslutat om att genomföra projektet
”Sydarkiveras utveckling”. Ny plan kommer att arbetas fram baserad på resultatet från
projektet.
Enligt Sydarkiveras förbundsordning ska kommunalförbundet efter samråd med
medlemmarna fastställa ett handlingsprogram för förbundets bastjänster.
Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de strategiska målen för
kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland annat fastställa
prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de förekommande
verksamhetssystemen. Sydarkiveras förbundsfullmäktige antog 2016 ett första
handlingsprogram (§19, 2016-11-04, dnr SARK.2015.75). Projektresultatet från
Sydarkiveras utveckling har kompletterats med prioriteringsprinciper och kan därmed
ersätta tidigare handlingsprogram. På det sättet kan handlingsprogrammet bli en del av
nyttorealiseringsprocessen och uppföljningen blir mer samlad.
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2.2 Syfte
Det här dokumentet syftar till att ge förbundsstyrelsen och förbundsmedlemmarna
beslutsunderlag för fortsatt utveckling av förbundets bastjänster. Uppbyggnaden av
Sydarkiveras verksamhet sker stegvis. De olika stegen har prioriterats efter förväntad
nytta för deltagande organisationer och de olika målgrupper som kommer att använda
arkiven. Syftet är också att bidra till en god ekonomisk hushållning genom att ge
underlag för planering av verksamheten.

2.3 Avgränsningar
Dokumentet omfattar inte anslutande tjänster. Beslutsunderlag för anslutande tjänster
finns i separata dokument.

2.4 Versionshantering
Utgåva
0.1

Datum
2017-10-26

Kommentarer
Första utkast (EJ)

0.2

2017-10-27

0.3

2017-11-29

Version efter avstämning med
arbetsgruppen och delar av styrgruppen
(EJ)
Version efter genomförda arbetsdagar
om risker och juridik (EJ)

0.4

2017-12-12

Version efter arbetsdag om organisation
och finansiering (EJ)

0.5

2017-12-21

Version inför remiss (MP, AH och EJ)

0.6

2018-09-17

0.7

2018-09-26

Reviderad version efter inkomna
synpunkter samt genomarbetning av
Sydarkiveras förvaltning. För granskning
av arbetsgrupp/styrgrupp (EJ)
Genomläsning av projektansvarig och
komplettering av kap. 4.5.2 (MP och EJ)

1.0

2018-11-23

Version för publicering (EJ)
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3 Motiv till satsning
3.1 Förändrade förutsättningar
Sydarkivera har sedan starten 2015 arbetat med råd och stöd när det gäller arkiv och
informationshantering. Från och med 2016 har förbundsmedlemmarna successivt
beslutat att överlämna arkivmyndighetsfunktioner till förbundsstyrelsen. I och med det
har förbundet påbörjat arbetet med tillsyn och digitala arkivleveranser. 2017 infördes
grundplattformen för långsiktigt digitalt bevarande. Det finns personal och system för att
hantera digitala arkivleveranser samt ta emot, lagra och vårda överlämnade digitala
arkiv. Detta innebär att det finns nya möjligheter för vidareutveckling av verksamheten.
Under perioden 2015–2017 har fler kommuner anslutit som förbundsmedlemmar. Från
och med 2018 har Sydarkivera 23 förbundsmedlemmar. Den större medlemskretsen har
inneburit att förvaltningen har vuxit med fler anställda. Det geografiska området sträcker
sig från Vellinge i söder till Vadstena i norr. Ytterligare tre kommuner och ett landsting
har lämnat avsiktsförklaring att ansluta 2019. Samtidigt har två kommun beslutat att
utträda. Förbundet har ett antal intresseförfrågningar och avsiktsförklaringar från
ytterligare kommuner i Kalmar län, Skåne och Östergötland. En gemensam utredning har
startats upp av intresserade kommuner i Sörmlandsregionen med målsättning att
eventuellt ansöka om att ansluta till Sydarkivera inför 2020
Frågor har uppkommit när det gäller konceptet att dela arkivmyndighetsfunktioner
mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna. Förbundsmedlemmar har efterfrågat en
diskussion om juridiken kring arkivmyndighet och en diskussion om alternativa lösningar
och konsekvenser.

3.2 Uppföljning nyttorealisering
Första uppföljningen av realiserade nyttor kopplade till råd och stöd till
förbundsmedlemmarna genomfördes 2015. Från och med 2016 mäts även realiserade
nyttor med planerad dokumenthantering, kvalitetskontroll (arkivinspektion) samt
tillgänglighet och sökbarhet. Den första uppföljningen när det gäller identifierade nyttor
kopplade till digitala arkivleveranser och digitalt arkivsystem redovisades i samband med
årsredovisning 2017: bli av med system/bättre arkitektur, interoperabilitet/öppna data
och helt digitalt flöde.
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3.2.1 Bli av med system/bättre arkitektur - #1
Målen att starta upp två leveransutredningar om året och att ett gammalt it-system
skulle kunna avvecklas helt 2017 har uppfyllts. Därutöver har samtliga
förbundsmedlemmars externa webbplatser samlats in. Utredningar inför digitala
arkivleveranser har i stort sett genomförts i den takt som planerats. De tekniska
lösningarna har gått snabbare att ta fram än planerat, medan det har tagit längre tid än
förväntat med förankring och formella beslut.
3.2.2 Planerad dokumenthantering - #2
Utvärderingarna har visat att nyttorealiseringsperioden behöver förlängas för att uppnå
målen när det gäller beslutade informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner). Det är många nämnder och bolag som har beslutade dokumenthanteringsplaner, men det är färre som har aktuella planer. Förbundsmedlemmarna befinner sig i
olika faser och det kommer att ta tid innan alla är i mål med uppdaterade planer.
3.2.3 Arkivinspektion/kvalitetskontroll - #3
När det gäller arkivinspektion/kvalitetskontroll så var det endast fem kommuner som
utsett Sydarkivera till gemensam arkivmyndighet 2016. Arbetet påverkades även 2017
av osäkerheten kring frågan om delad arkivmyndighet. Då kunde planerad tillsyn
genomföras hos 14 förbundsmedlemmar av 17. Tillsynsbesöken bekräftar behovet av
rådgivning, mallar och utbildning. Tillsynsbesöken bekräftar också att det finns
gemensamma behov för förbundsmedlemmarna och att dessa också har ett samband
med kommunernas olika verksamhetsområden. Det finns olika utmaningar inom olika
verksamhetsområden när det gäller arkiv och informationshantering.
3.2.4 Tillgänglighet och sökbarhet - #4
För att kunna hitta i arkiven behöver det finnas beskrivningar av allmänna handlingar
(arkivbeskrivningar) och arkivförteckningar. Bestämmelser om att dessa dokument ska
finnas finns i arkivlagen. 60 % av förbundsmedlemmarna har vid uppföljning 2017 svarat
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att färre än hälften av myndigheterna i kommunen har arkivbeskrivningar. Det är ett
fåtal som publicerar sina arkivförteckningar (vanligtvis via webbdiarium).
Arkiv som överlämnats till kommunarkiv/centralarkiv förtecknas i de flesta fall
fortlöpande hos förbundsmedlemmarna. Knappt en fjärdedel av förbundsmedlemmarna
levererar publicerar arkivförteckningar på webben eller levererar uppgifter till Nationell
Arkivdatabas (NAD, som förvaltas av Riksarkivet). NAD möjliggör samsökning i alla
svenska arkivförteckningar. Det finns förbundsmedlemmar som ännu inte har
digitaliserat sina arkivförteckningar, eller som saknar uppdaterade arkivförteckningar.
3.2.5 Interoperabilitetet/öppna data - #5
Workshopar för informationskartläggning har genomförts 2015–2017. Arbetet utförs
systematiskt efter de områden som är aktuella enligt tillsynsplanen. Vid workshoparna
identifieras informationsmängder som också klassas när det gäller informationssäkerhet
och behandling av personuppgifter. Resultatet används för att ta fram mallar för
informationshanteringsplaner. Resultatet används också som underlag till utredningar om
digitala arkivleveranser och för rådgivning i samband med upphandlingar.
Verksamheten med rådgivning i samband med kravställning av nya system har startats
upp under 2017. För att minimera risken för felaktiga råd görs en miniutredning på
förfrågan från förbundsmedlem. På sikt kommer Sydarkivera kunna ge generella råd,
men det är olika förutsättningar som gäller för olika informationstyper.
En förväntad ekonomisk nytta av samarbetet är att framtagna lösningar för överföring till
slutarkiv kan återanvändas och att kostnaderna för uttag från gamla verksamhetssystem
minskar totalt sett inom förbundskretsen. Tendenserna i den utvärdering som
genomfördes 2017 visar att denna nytta verkar kunna realiseras enligt plan, men
underlaget är ännu ganska litet för att kunna dra slutsatser.
Sydarkiveras bevarandeplattform har stöd för FGS paketstruktur som gör det möjligt att
dokumentera och paketera filer på ett enhetligt sätt för överföring och lagring. Stöd för
FGS arkivredovisning finns i de arkivförteckningssystem som används i kommunerna
(samma som leveransformat till NAD). Framöver väntas även FGS:er för olika
informationstyper som hanteras i kommunernas verksamhetssystem.
3.2.6 Helt digitalt flöde - #6
En förväntad ekonomisk nytta med ett helt digitalt flöde är minskat behov av att hantera
utskrifter på papper. Uppskattad tid och kostnad för att skriva ut pappersakter istället för
digitala akter redovisas i utvärderingen från 2017. Den stora alternativa kostnaden som
redovisas är arbetstid för att hantera utskrifter och arkivläggning, att skriva ut handlingar
i digitala akter har uppskattats till 1–2 årsarbetstider beroende på verksamhetens
omfattning.
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3.2.7 Råd och stöd - #7
Målen för råd och stöd har uppnåtts gott och väl när det gäller deltagarnas upplevda
nöjdhet. Utbildningar, nätverksträffar och temadagar får överlag mycket bra omdömen
från deltagarna. Det innebär att målen kan höjas och erfarenheterna från utvärderingen
kan användas för att förbättra metoden för utvärdering. Så gott som samtliga
förbundsmedlemmar har skickat deltagare till en eller flera aktiviteter. Genom
mätningarna finns det nyckeltal att utgå från för att mäta deltagande per kommun.
Den viktigaste nyttan som förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner, centralarkiv och på
förvaltningarna (registratorer och arkivombud), ser med Sydarkivera är möjligheten att
kunna ställa frågor om arkiv och informationshantering och få tillgång till olika
kompetenser. På frågan om vilken eller vilka tjänster som används under 2017 är det 50
% som har svarat att de har frågat om råd. Arkivarier, registratorer och andra som varit i
kontakt med Sydarkivera har upplevt kontakten som positiv. Den upplevda nyttan av
Sydarkiveras verksamhet har ökat i den undersökningar som har genomförts 2015–2017.
En önskan som framförs i undersökningen 2017 är att ledningsgruppen i kommunen blir
mer involverad, för att det ska vara möjligt att få till en förändring mot förbättrad
informationsförvaltning och digitalisering.
Det finns önskemål om tydligare information från Sydarkivera och förbättrad
kommunikation. En stor utmaning som flera svarande framhåller är att få ett större
intresse och förståelse hos medarbetar och chefer. Det är många som vittnar om brist på
tid, resurser och kompetenser. Det finns utmaningar hos förbundsmedlemmarna både
med att digitalisera ärendehantering och ta hand om de befintliga pappersarkiven.

3.3 Strategisk betydelse
Den digitala förändringen av det offentliga samhället pågår och påverkar
händelseutvecklingen i såväl stora som små kommuner. En gemensam arkivorganisation
är ett strategiskt viktigt steg för att så småningom åstadkomma helt digitala
ärendeflöden.
3.3.1 Gemensam plattform för metodutveckling
Kommunalförbundet Sydarkivera har blivit en gemensam plattform för
förbundsmedlemmarna när det gäller metodutveckling och nära samarbete med viktiga
aktörer som Riksarkivet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Datainspektionen,
Statens Servicecenter (SSC), Swedish Standards Institute (SIS) samt de nationella
arkivföreningarna Föreningen för Arkiv i Landsting (FALK) och kommun och Föreningen
för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI). Denna plattform har inneburit möjligheter att
delta i ett flertal nationella projekt och satsningar som på kort eller lång sikt är till nytta
för både förbundsmedlemmarna och för Sydarkivera.
Flera olika studenter har kontaktat förvaltningen för att samla in underlag till uppsatser
och examensarbeten som studerar olika perspektiv på arkiv och digitalt bevarande. Det
finns även ett intresse för forskning när det gäller samverkan kring digitalisering.
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Sydarkivera har varit ett exempel som har analyserats av forskare i samband med bland
annat Riksarkivet projekt E-Ard, e-arkiv och e-diarium och det europeiska projektet
InterPARES Trust (ITrust 2013–2018). I en vetenskaplig artikel diskuteras nyttor av
samverkan kring e-förvaltning och hur nyttorna förhåller sig till vald samverkansform.
Exempel som diskuteras är bland annat Statens servicecenter (SSC), SKI:s för e-arkiv,
Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) och kommunalförbundet Sydarkivera.1
Förvaltningen har även under hösten 2017 blivit kontaktade av forskare vid Göteborgs
universitet med anledning av ett pågående projekt som studerar innovation i offentlig
sektor. 2018 har dessa forskare skickat in ansökan om bidrag från Vinnova om ett
forskningsprojekt. Idén som presenteras är ett projekt som syftar till att stärka
verksamheters förmåga att bedriva nyttorealisering i relation till digitala
innovationsinvesteringar. Sydarkivera är en av de organisationer som är med i
fallstudien. Målsättningen är att ta fram en ny metod för nyttorealisering av digitala
innovationsinvesteringar.
3.3.2 Gemensamt inspel till arkivutredningen
Under två år med start 2018 kommer en statlig utredning att genomföras när det gäller
arkiv. I kommittédirektivet Översyn av arkivområdet (Dir.2017:106) noteras att digitala
informationssystem och digitala arkiv är kostsamma både att etablera och hålla i drift. I
kommittédirektivet framhålls bland annat att:
Det finns därför ett behov för framför allt mindre aktörer i den offentliga förvaltningen att
samverka om gemensamma lösningar, t.ex. inom ett kommunförbund. Vid sådana
lösningar kan det uppstå oklarheter om t.ex. ansvaret för vissa beslut. Utredaren ska
därför se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov lämna förslag
på hur lagstiftningen kan anpassas till den utveckling som sker på området.

Det finns möjligheter att lämna inspel till utredningen och framföra behov av att utreda
möjligheter för kommuner att samverka inom arkivområdet. Samverkan inom förbundet
ger en plattform för att tillsammans med medlemmarna samla in och förmedla inspel till
arkivutredning.
I kommittédirektivet framhåller regeringen också vikten av att den offentliga sektorn kan
säkerställa den egna informationens äkthet och sökbarhet också i en helt digital
förvaltning. Regeringen menar att arkivsektorn i sin helhet saknar strategier och medel
för att möta den utveckling som digitaliseringen innebär. Samverkan inom Sydarkivera
blir starkare när fler intressenter ansluter och med en pågående dialog gällande
utvecklingen framåt ökar förutsättningarna för att lyckas med detta.
3.3.3 Arkivmyndighetsfunktionens betydelse för samverkan
Arkivmyndighetsfunktionen är central för Sydarkiveras verksamhet och för att förbundet
ska kunna ta ett helhetsansvar för att säkerställa ett långsiktigt digitalt bevarande för
förbundsmedlemmarnas räkning. Samverkan genom en gemensam arkivorganisation och
gemensam arkivmyndighet har bland annat inneburit att flertalet förbundsmedlemmar
1

Juell-Skielse, G., Government Information Quarterly (2017), “Modes of collaboration and expected benefits of
inter-organizational E-government initiatives”, http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.008.
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för första gången har regelbunden arkivtillsyn. Då samtliga kommuner bedriver likande
verksamhet är en samordning av tillsyn en förutsättning för att kunna utveckla
ändamålsenliga och effektiva rutiner och metoder för att säkerställa säker och långsiktigt
hållbar informationsförsörjning.
Sydarkivera är det första, och hittills enda, kommunalförbund som har bildats som en
gemensam arkivorganisation. Ett liknande exempel är Göteborgs stad och Västra
Götalandsregionen som har en gemensam arkivnämnd. I Skåne har en förstudie
genomförts för att bilda ett kommunalförbund med en liknande inriktning. Den idé som
Sydarkivera bygger på är att samverkan och en gemensam organisation är en
möjliggörare för att långsiktigt förbättra kommunernas informationsförvaltning. Under
verksamhetsperioden 2015–2018 har verksamheten byggts upp med koncept för att
planera informationshantering hos förbundsmedlemmarna, lösningar för ett antal
leveranstyper och gemensam digital bevarandeplattform. Detta är relativt sett kort
period med tanke på att kommunerna började digitalisera sin informationshantering på
70–80-talet och frågan om digitalt bevarande på allvar började diskuteras i kommunerna
i början av 2000-talet.
3.3.4 Dataskyddsförordningens krav
Det finns ett stort behov av att få ordning och reda på informationshanteringen i
kommunerna och en vilja att samarbeta kring dessa frågor. Det finns en ökad vilja hos
förbundsmedlemmarna att arbeta med helt digitala ärendeflöden, något som framkommit
i samband med tillsyn och nulägesanalyser. Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga
krav på informationshantering. Detta kommer att innebära stora förändringar även för
hur kommunerna organiserar och kontrollerar sin informationshantering. Det nya
regelverket omfattar såväl digital som analog arkivhantering och är en av anledningarna
till att intresse för informationsförvaltning har ökat. Sydarkiveras organisation och
system har byggts för att hålla en hög informationssäkerhet och en långsiktigt hållbar
förvaltning med gemensam kompetens som behövs som stöd i det här arbetet.
3.3.5 Digitalt först och kommunalt samarbete
Digitalt först är regeringens satsning för digital förnyelse av det offentliga Sverige.
Satsningen är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen och
skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Beskedet från enheten för digital
förvaltning på Finansdepartementet är att öka takten i moderniseringen av offentlig
förvaltning. Särskilda insatsområden ska ge ökad digital samverkan mellan kommun,
landsting och stat. Insatsområdena är nationell infrastruktur, digital mognad, digital
innovationsförmåga, myndighet med samlat ansvar samt juridik som stödjer digitalt
samverkande. Innovation i offentlig sektor kan främjas via öppna data, genom att skala
upp innovationer, se medborgaren som delägare, designa tjänster med användaren i
centrum, experimentera mera, utreda mindre samt att utmana stuprören och samverka.
Kommunal samverkan genom gemensam arkivorganisation för att möjliggöra förbättrad
informationsstyrning och säkerställa ett långsiktigt digitalt bevarande synes ligga väl i
linje med satsningen Digitalt först.
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3.4 Effektkedja
De nyttor som identifierats och specificerats är kompetenshöjning, kvalitetssäkring,
kvalitetskontroll, tillgänglighet och sökbarhet, bli av med inaktuell information samt ett
helt digitalt flöde. För att realisera dessa nyttor behöver förändringar ske och
utvecklingsinsatser genomföras. Möjliggörare är det som behövs för att kunna genomföra
utvecklingsinsatserna, nämligen en gemensam organisation, gemensamma
specifikationer och arkivsystem samt en it-funktion i egen regi. Effektmålen är det som
kan mätas för att säkerställa att nyttorna realiseras.
En ny version av effektkedjan har tagits fram. De största förändringarna är att
gemensam organisation och teknik som nu finns på plats har lagts in som möjliggörare.
Effektkedjan har vänts ”upp och ner”, med råd och stöd överst för att bättre spegla att
dessa nyttor realiseras först för förbundsmedlemmarna. Några förändringar, nyttor och
effektmål har slagits ihop för ett rakare och mer logiskt flöde. Texten i en del figurer har
bytts ut för att vara mer självförklarande och tidsenligt.

3.5 Antaganden
Analysen baseras på antagandet att merparten av de nuvarande förbundsmedlemmarna
avser att stanna i förbundet. Analysen basera också på den nuvarande trenden att
årligen 3–7 nya kommuner tecknar avsiktsförklaring att gå med i förbundet under de
närmaste åren.
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3.6 Intressenter och målgrupper
De primära intressenterna som påverkas av, och också påverkar, Sydarkiveras utveckling
allra mest är Sydarkiveras förtroendevalda och förvaltning, respektive förbundsmedlems
kontaktperson och den centrala arkivfunktionen i kommunerna. Andra viktiga
intressenter är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda (framförallt i kommunstyrelsen),
kommuncheferna samt de ansvariga för informationshantering i de kommunala
förvaltningarna och bolagen. Viktiga intressenter på förvaltningarna är arkivansvariga
förvaltningschefer, arkivombud, registratorer och systemförvaltare.
Intressenter som i viss mån påverkas av utvecklingen, eller som påverkar utvecklingen,
är intresseorganisationer som SKL och arkivföreningarna, samrådsgruppen för
kommunala arkivfrågor (nationella gallringsråd) och de stora arkivinstitutionerna och
kulturarvsinstitutionerna som Riksarkivet, de stora stadsarkiven och Kungliga biblioteket.
I takt med att mer information samlas in och tillgängliggörs via Sydarkivera så kommer
andra intressentgrupper att bli mer betydelsefulla. Exempel är allmänheten, vana
besökare hos kommunarkiven, journalister, andra myndigheter, akademiska forskare och
lokalhistoriska forskare som vill ta del av arkiverad information.
Påverkan
på lösning

Påverkas
av lösning

Involveras i
arbetet
med att ta
fram
lösningsförslag
Hög

Medel

Låg

Hög

Låg

Medel

Beskriv hur förankring och
avstämning genomförts

#

Identifierade intressenter

1

Förtroendevalda, Sydarkivera

X

X

X

Beslut om projektdirektiv,
information i samband med
sammanträden, rapportering.

2

Sydarkiveras förvaltning

X

X

X

Deltagande i arbetsgrupp/
expertgrupp. Information i
samband med arbetsplatsträffar.

3

Förtroendevalda,
förbundsmedlem

X

X

X

Direktiv och rapporter
expedieras. Via kontaktpersoner eller ledamöter.

4

Kommunchef

X

X

X

Informationsträff 10 november.
Övriga via kontaktpersoner.

5

Kontaktpersoner (kanslichef/
administrativ chef eller annan
särskilt utsedd person)

X

X

X

Informationsmöten på plats
och via webb, representanter i
styrgrupp, grupp på Yammer.

6

Central arkivfunktion
(arkivarie, arkivföreståndare,
arkivassistenter)

X

X

X

Nätverksträffar, representanter
i arbetsgrupp, kontakt regional
samordnare.

7

Registrator (sekreterare,
administratörer)

X

Nätverksträffar, representant i
arbetsgrupp, kontakt regional
samordnare.

X

X

Ja

Nej
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Påverkan
på lösning

Påverkas
av lösning

Involveras i
arbetet
med att ta
fram
lösningsförslag
Hög

Medel

Låg

Hög

Låg

Medel

Beskriv hur förankring och
avstämning genomförts

#

Identifierade intressenter

8

Kommunikatörer

9

Arkivansvariga, förvaltning

X

X

X

10

Arkivombud, förvaltning

X

X

X

11

Enhetschefer, avdelningschefer

X

X

X

12

Handläggare

X

X

X

13

Systemägare

X

X

X

14

Systemförvaltare

15

It

16

Anslutande kommuner

17

Produktägare/leverantör/
konsulter

18

SKL, Samrådsgruppen

19

Arkivprofessionen/
intresseorganisationer

20

Allmänheten

*

21

Vana besökare

*

22

Journalister

*

23

Andra myndigheter

*

24

Akademiska forskare

*

25

Lokalhistoriska forskare

*

26

Forskare, verksamhetsområdet

X

25

Kulturinstitutioner

X

X

X

X

Ja
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Information via grupp på
Yammer.

X

X
X

Nej

X

X

Via grupper på Yammer och
deltagande i arbetsgrupp/
referensgrupp.

X

Information via extern webb

X

Information via extern webb
X

X

Information via extern webb

X

*Påverkansgraden kommer att bli allt större i takt med att mer information samlas hos Sydarkivera. I samband
med införande av plattform för utlämnande behöver en förnyad intressentanalys att genomföras.
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4 Förslag till utveckling
4.1 Verksamhet
Från och med 2018 har Sydarkivera 23 förbundsmedlemmar. Den större medlemskretsen
har inneburit att förvaltningen har vuxit med fler anställda. Det geografiska området
sträcker sig från Vellinge i söder till Vadstena i norr. Stor del av Sydarkiveras verksamhet
baseras på geografisk närhet till förbundsmedlemmarna. För att kunna upprätthålla
service när det gäller framförallt råd och stöd och digitala arkivleveranser, så har
regionala noder etablerats i takt med att förbundet växer.
4.1.1 Organisationsskiss
Förbundet växer sett till antalet medlemmar och även med anslutande tjänster. Antalet
anställda ökar därigenom också och det behövs en tydligare organisatorisk struktur.
Bilden nedan visar det förslag till organisationsskiss som förvaltningen har arbetat fram
av förvaltningen.
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4.1.2 Politisk organisation
Organisationsformen kommunalförbund ger möjlighet att bedriva gemensam verksamhet
och fatta gemensamma beslut. Kommunalförbundet styrs av ett gemensamt
förbundsfullmäktige med representanter från samtliga förbundsmedlemmar. Med
bakgrund av det stigande antalet medlemmar har förbundsordningen reviderats när det
gäller sammansättningen av styrelse och revision. Den nya förbundsordningen antas
under 2017 av förbundsmedlemmarna och gäller från och med 2018.
Om antalet förbundsmedlemmar skulle öka väsentligt, omkring 45–50
förbundsmedlemmar, så kommer den politiska organisationen behöva förändras.
Förändringen skulle kunna innebära färre fullmäktigemöten (ett årsmöte) och att
beslutsfattande i högre grad hanterades av styrelse och eventuella utskott, för att utgå
från de ramar som i dagsläget finns för att samverka som kommunalförbund.
Via den gemensamma styrelsen och fullmäktige har det varit möjligt att lyfta frågor upp
till SKL och även till regeringen. Sydarkivera har blivit en gemensam plattform för
samarbete med Riksarkivet, SKL och Statens servicecenter.
En samlad förbundspolicy är framtagen. Arbete behöver slutföras med att utarbeta
rutinbeskrivningar och instruktioner med utgångspunkt från förbundspolicyn. Utöver
detta så behöver en arkivpolicy och riktlinjer utarbetas när det gäller förbundets
bastjänster.
4.1.3 Förvaltningsorganisation
Samverkan har fungerat väl på det sättet att det har varit möjligt att rekrytera personal
och införa system som behövs för att hantera arbetet med rådgivning, tillsyn och
långsiktigt digitalt bevarande. Personalen utökas i viss mån i takt med att förbundet
växer med nya förbundsmedlemmar.
Huvudkontoret har 2017 flyttat till lokaler i Alvesta. På huvudkontoret finns förbundets
administrativa ledning och resurser för strategisk planering och verksamhetsutveckling.
Arbetet med bastjänsterna samordnas från huvudkontoret. Här finns också
systemförvaltningen för arkivsystemet. Gemensamma nätverksträffar och temadagar
arrangeras i Alvesta. När det gäller administrativa tjänster så hanteras
ekonomiadministration i egen regi och personaladministrationen hanteras från och med
2018 av Ronneby kommun. För juridisk rådgivning och granskning av avtal med mera
anlitas extern konsult (advokatbyrå). Från och med hösten 2018 får Sydarkivera tillgång
till förbundsjurist, som till största delen finansieras av den anslutande tjänsten
gemensamt dataskyddsombud.
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Den geografiska utbredningen innebär att
noderna i Alvesta och Vimmerby har
kompletterats med en nod i Hässleholm. I
Vimmerby finns plats för ungefär fem
medarbetare. Noden i Hässleholm etablerades
under 2018 och innebär ett antal
kontorsarbetsplatser samt tillgång till
sammanträdesrum. I Hässleholm finns 2–3
medarbetare på plats någon eller några dagar
i veckan. Det finns möjlighet att hyra
ytterligare platser. Om planerad utredning av
intresserade kommuner i Sörmlandsregionen
leder fram till beslut om att ansluta till
Sydarkivera 2021, behöver ytterligare en nod
etableras. Beroende på vad som händer med
förbundets utökning med nya förbundsmedlemmar och anslutande tjänster så kan
ytterligare noder bli aktuella.
Konceptet för de regionala noderna och gemensamma processer gör det möjligt att skala
upp och kvalitetssäkra verksamheten successivt utan att det innebär större förändringar.
Noderna bemannas, när det gäller bastjänsterna, främst av arkivarier som upprätthåller
råd- och stödfunktionerna och fungerar som första kontakt gentemot förbundsmedlemmarna i närområdet. Noderna står för mycket av den utåtriktade verksamheten
och personalen som placeras där är har erfarenhet av att samarbeta inom och utom
organisationen. Detta är en viktig förutsättning för att kunna styra och leda en utspridd
organisation.
4.1.4 Lokal arkivorganisation hos förbundsmedlem
Det är fortsatt viktigt att det finns personer på hemmaplan i respektive kommun som
bevakar förbundsmedlemmarnas intressen. Bestämmelser om formellt ansvar för arkivet
i kommunen beslutas av fullmäktige och dokumenteras i arkivreglementet.
Viktiga roller är:





Ledamot och ersättare i Sydarkiveras fullmäktige, utses av kommunfullmäktige.
Kontaktperson, utses av kommunchefen och är ofta kanslichef/administrativ chef.
Arkivkontakt (centrala arkivfunktionen), som kan vara arkivarie eller
arkivföreståndare som finns på plats i kommunen.
Arkivansvariga och arkivombud (arkivredogörare) hos förvaltning och kommunala
bolag.
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Bilden visar hur den lokala arkivfunktionen kan se ut

Det behövs kunskap om den egna organisationen och de rutiner och system som finns
för informationshantering. Det finns fortsatt behov av personal för att hantera befintliga
pappersarkiv, för de förbundsmedlemmar som inte väljer att avtala om anslutande
tjänst. Den eller de personer som ansvarar för det lokala arkivet behöver däremot inte
vara specialist när det gäller digitalt bevarande.
Det är ganska många kontaktpersoner och arkivkontakter som har bytts ut under de
senaste åren. Rutiner behöver tas fram för bland annat utbildning och information i
samband med att personal byts ut.
Varje myndighet ska enligt bestämmelser i arkivlagen ansvara för vården av sitt arkiv.
Det är viktigt att utse arkivansvariga och arkivombud på förvaltningarna med kunskap
om verksamheten och informationshanteringen. Dessa roller är viktiga bland annat i
arbetet med att uppdatera informationsplaner, arkivbeskrivningar och delta med
underlag till utredningar av digitala arkivleveranser. Arkivansvariga och arkivombud på
förvaltningarna är även viktiga för att effektivisera information och kommunikation
mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna.
Förbundsmedlemmarna behöver konkret information om hur planen ser ut och vilket
arbete som sker i den egna kommunen. Önskemål är att varje förbundsmedlem ska få en
plan som är tydligt formulerad, tidsatt och uppföljningsbar som beskriver hur arbetet
fortskrider för den enskilda kommunen. Förvaltningen kommer att se över mallar och
rutiner för verksamhetsplanering och uppföljning för att tillgodose detta önskemål.
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4.1.5 Tjänster
Förslag till förändring när det gäller förbundets tjänster är en tydligare uppdelning och
beskrivning av de uppgifter som Sydarkivera utför på förbundsmedlemmarnas uppdrag.
Förbundsmedlemmarna får på så sätt en bättre överblick över tjänsterna och också en
tydligare uppföljning. Uppgifterna har grupperats baserat på analys av nyttor och
intressenter.

Råd och
stöd,
utbildning
(2015)

Digitala
arkivleveranser

Bevarandeplattform

Digital
arkivvård
(2018)

Utlämnande
handlingar/
infornation

Tillgängliggörande
(2020)

(2019)

(2017)

Tillsyn
(2016)
Översiktlig tidslinje för införande av tjänster

Förklaring till figurerna på nästa sida:
Tjänster som är etablerade och i förvaltning. Behöver
vidareutvecklas fortlöpande.
Tjänster som utförs, men där det finns behov av att effektivisera
rutiner och ta fram mallar.
Tjänster som ännu inte införts. Utvecklingsbehov som har
identifierats.
I Bilaga 1 finns en lista över bastjänsterna med beskrivning av uppgifterna och status i
arbetet.
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Arkivmyndighet

Utbildning och
pedagogiskt
material

Verksamhetsstöd
och rådgivning

Tillgänglighet till
arkivinformation

Utlämnande allmän
handling

Grundutbildning

Rådgivning

Arkivredovisning

Arkivinspektion

Intensivutbildning

Intressentnätverk

Samsök av
arkivinformation

Egenkontroll

Specialistutbildning

Temadagar

Forskarsal på
webben

Granskning
gallringsbeslut

Handböcker och
mallar

Informations‐
kartläggning

Öppna data

Riktlinjer om
arkivvård

E‐lärande

VerkSAM
arkivredovisning

Kundtjänst

Sydarkivera har sedan starten 2015 arbetat med att etablera råd‐ och stödfunktionen. Rådgivning i
samband med besök hos förbundsmedlemmarna samt frågor via telefon och e‐post hanteras dagligen.
Inspektionsrundor genomförs årligen och det finns en strategisk tillsynsplan beslutad till och med 2022.
Grund‐ och intensivutbildningar om arkiv och informationshantering genomförs rutinmässigt. Det finns
etablerade nätverksgrupper för arkivfunktioner, registratorer och kommunikatörer. Ett flertal mallar har
arbetats fram för att underlätta förbundsmedlemmarnas arbete med arkiv och informationshantering.
Dessa tjänster behöver förvaltas och vidareutvecklas fortlöpande.

Det finns ett antal uppgifter som förbundet arbetar med men som fortfarande är under utveckling. Rutiner
och mallar för granskning av gallringsbeslut behöver arbetas fram. Förbundet har gjort tester med mer
specialiserade utbildningar och e‐lärande. Önskemål från förbundsmedlemmar och förvaltningen är att
fortsätta satsning på att utveckla utbildningsverksamheten. Ett antal handböcker har utarbetats och de
behöver vidareutvecklas baserat på erfarenheterna från praktiskt användande i verksamheten. Rutiner
behöver effektiviseras för att ge förbundsmedlemmarna förbättrat stöd i samband med framarbetande av
informationsplaner och egenkontroll av informationshantering och arkiv.

I takt med att övriga tjänster etableras kommer det att finnas förutsättningar för att utarbeta riktlinjer
för förbundsmedlemmarnas arkiv och informationshantering. Så småningom kommer Sydarkivera att ta
emot digitala arkiv i en sådan omfattning att förfrågningar om utlämnande av handlingar ökar. Under de
kommande åren kommer Sydarkivera därför behöva satsa allt mer på utlämnande. En större förändring
är på sikt ett behov att utreda och införa plattformar för att hantera öppna data och forskarsal på
webben för att tjänstemän och allmänheten ska kunna söka och hämta allmänna och offentliga
handlingar direkt via webben.
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Bevarande‐
planering och
samordning

Arkivleveranser
(Pre Ingest,
PAIMAS)

Digitalt
arkivsystem
(OAIS)

Arkivvård
(Archival
Processing)

Omvärlds‐
bevakning

Leveransutredning

Mottagning

Säkerhet och
kontinuitet

Externa projekt och
FGS utveckling

Överenskommelse
och specifikation

Arkivlagring

Egenkontroll/
CheckARK

Systeminventering

Överföring

Datahantering

Bevarandeåtgärder

Prioritering och
inriktningsbeslut

Godkännande

Åtkomst

Värdering och
kvalitetssäkring

Råd och stöd till
systemförvaltare

Administration,
arkivleveranser

Administration,
arkivsystem

Gallring

Under 2016 och 2017 har Sydarkivera etablerat en grundläggande plattform för att hantera långsiktigt
digitalt bevarande (motsvarande digital arkivdepå). I och med detta finns ett fullt fungerande gemensamt
digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna. Paketeringsverktyg, med stöd för beslutad FGS för
paketstruktur, har införts för att skapa digitala informationspaket. Bankvalv, bergsutrymme med speglad
information och depå för säkerhetskopior har inretts. Samordning av arkivleveranser hanteras bland annat
genom systeminventeringar och leveransutredningar. Sydarkivera arbetar fortlöpande bevaraplanering
avseende strategier och metoder för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande. Förbundet deltar med
resurser och som referens i ett flertal externa projekt och projekt för utveckling av nya FGS:er.
Förbundsfullmäktige har beslutat om prioriteringsprinciper för leveranser.

Arbetet är påbörjat med rutinbeskrivningar, checklistor och mallar för arkivtjänsterna. Detta arbete
behöver slutföras, uttestas och dokumenteras. Under kommande år är förslag att fokusera på att etablera
tjänster för arkivvård. Arbetet pågår med att ta fram en guide och verktygslåda för bevarandetjänster.
Arkivvård innebär att säkerställa att ingenting försvinner från arkivet och att informationen är säkert
förvarad. Det handlar också om att se till att information över tid är läsbar, användbar, sökbar, äkta,
tillförlitlig, äkta och oförändrad (autenticitet och integritet).

Under kommande år kommer arbetet med att utreda leveranser och utarbeta lösningar för olika
leveranstyper att intensifieras. En mer formaliserad leveransplan behöver arbetas fram. Ett viktigt arbete
blir införande av förvaltningsgemensamma specifikationer, i takt med att dessa beslutas. Förbättrat stöd
för att hantera arkivvård behövs och den plattform för arkivvård som är under utveckling förväntas
driftsättas 2019. Bevarandepolicy och styrande principer för arkivtjänsterna behöver dokumenteras.
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4.1.6 Prioriteringsprinciper
Att prioritera arkivleveranser är ett arbete som påverkas av en mängd olika faktorer
såsom resurser (personal och pengar), det som händer i omvärlden när det gäller
standard- och teknikutveckling samt förbundsmedlemmarnas behov och förutsättningar.
Arkivlagens bestämmelser är också en viktig utgångspunkt för arbetet. Enligt § 3
arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de
tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Det är en viktig del av leveransfunktionens arbete att inventera, omvärldsbevaka,
analysera och planera samordning av leveranser. Principbeslut för prioriterade områden
fattas av styrelsen efter samråd med i första hand förbundsmedlemmarnas
arkivfunktioner och kontaktpersoner. Vägledande för arbetet är följande principer:


Hantera prioritering i samråd med förbundsmedlemmar för att säkerställa att
insatserna fördelas rättvist mellan förbundsmedlemmarna. Dokumentera och
kommunicera beslut och åtgärder.



Utgå från de fokusområden som definieras för tillsynen, eftersom det gör det
möjligt att dra nytta av genomförd informationskartläggning.



Prioritera arkivleveranser med utgångspunkt från nytta för medborgare och
förbundsmedlemmarnas behov.



Beakta risk för oplanerad informationsförlust – inaktiva system, moln-tjänster
som ska upphöra, beroende av fysiska lagringsmedier som riskerar nedbrytning
eller att bli oläsbara av andra skäl.



Beakta bestämmelser i lagstiftning som kräver löpande leveranser till arkiv eller
där leveranser behöver genomföras för att upprätthålla dataskydd.



Väga förbundsmedlemmarnas gemensamma behov mot intresset för forskningen
(till exempel unik information av särskilt intresse).



Värdera störst nytta i förhållande till kostnad/tid. Nytta för medborgare och/eller
förbundsmedlemmar.



Beakta genomförbarhet enligt översiktlig systemvärdering (baserad på modell för
riskvärdering).
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4.2 Samverkan med förbundsmedlemmar
4.2.1 Regionala samordnare
Stor del av Sydarkiveras
verksamhet baseras på geografisk
närhet till förbundsmedlemmarna.
Förslag till förändring, som har
förankrats hos kontaktpersoner
och arkivkontakter, är regionala
samordnare.
De regionala samordnarna är
anställda hos Sydarkivera som
fungerar som första kontakt mot
förbundsmedlemmarna, genomför
kommunbesök och samordnar
regionala träffar med mera. De
regionala samordnarna är
arkivarier som deltar i arbetet med
råd och stöd och som kan förmedla
vidare frågor och information.
Även fortsättningsvis kommer
specialister hos förbundsmedlemmarna ha möjlighet att vid
behov kommunicera direkt med
Sydarkiveras specialister i Alvesta.
Den regionala samordningen är ett
led i arbetet att målgrupps- och
behovsanpassa verksamheten med
råd och stöd.

Bilden visar regional indelning som den såg ut våren 2018.
Indelningen kommer att förändras beroende på
förutsättningar och vilka kommuner som ansluter.

Genom att arbeta närmare förbundsmedlemmarna så finns det anledning att anta att
krav och efterfrågan på rådgivning och möjligheter till diskussion kommer att öka. Av
den anledningen är det viktigt att Sydarkivera planerar och följer upp verksamheten med
regional samordning.
4.2.2 Regionala träffar
De regionala träffarna gör det förhoppningsvis enklare framförallt för dem som arbetar
deltid i arkivet att delta. Förhoppningen är också att det blir lättare att engagera
arkivombud och andra medarbetare i kommunen att delta om vissa träffar och
utbildningar erbjuds på olika orter.
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4.2.3 Nätverksträffar
Utöver regional samordning finns ett behov av att utbyta erfarenheter mellan kommuner
som befinner sig i samma situation, när det gäller personella resurser och organisation,
eller andra förutsättningar som till exempel kommunens storlek, eller hur långt
kommunen har kommit i sin digitaliseringsprocess. Om det finns en bemannad central
arkivfunktion är det lättare för medlemskommunen att engagera sig i samarbetet och
hänga med i vad som händer. Rutiner och kommunikation behöver anpassas även så att
kommuner med mindre bemanning har möjlighet att delta i samarbetet.
Nätverksträffar genomförs regelbundet för arkivfunktionerna, registratorer och
kommunikatörer. Fler nätverk skapas allt eftersom behov uppkommer. Det finns behov
av gemensamma utbildningar och nätverksträffar riktade till olika verksamhetsområden.
Detta efterfrågas av framförallt registratorer och arkivombud. Under den kommande
perioden behöver förvaltningen arbeta fram ett förslag på hur nätverk för olika
verksamhetsområden kan hanteras på ett effektivt sätt.
4.2.4 Studiebesök
Målsättning är att bjuda in till öppet hus/studiebesök på kontoret i Alvesta två gånger om
året. Både för förbundsmedlemmar och externa organisationer som är intresserade av att
komma på studiebesök.
Erbjudande har tidigare år skickats ut till förbundsmedlemmarna besök på plats i
kommunen för information i samband med budgetarbetet. Det har varit ett fåtal
kommuner som har bjudit in representanter från Sydarkivera till sammanträden eller
ledningsgrupper för att få information om förbundets verksamhet. Formerna för samråd i
samband med budget och beslut om verksamhetens inriktning ses över. Informationsoch nätverksträffar för förtroendevalda och för kommunchefer är en idé som komplement
till skriftlig information.
4.2.5 Information och kommunikation
Sydarkivera har en omfattande verksamhet och producerar information och
dokumentation i en omfattning som gör det svårt för förbundsmedlemmarna att värdera
informationen och fördela den rätt ut i verksamheten. För att förbättra situationen
behöver Sydarkivera arbeta fram styrande dokument för information och kommunikation.
Bland annat krävs att det tydligt framgår vilken funktion informationen riktar sig till och
vad som förväntas av mottagaren. Utskicken bör synkroniseras så att information inte
kommer från lika många avsändare. Förslagsvis en mer formell expediering via
registrator när det är beslut, remisser, enkäter eller liknande som ska skickas ut.
Lättlästa versioner efterfrågas. Texterna upplevs som svårlästa och språket är ofta
tekniskt och förutsätter kunskaper som inte finns ute hos förbundsmedlemmarna. Ett
förslag till förbättring är rutiner med tjänsteskrivelser för de ärenden som tas upp i
förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Lättlästa sammanfattningar i tjänsteskrivelserna skulle konkret kunna underlätta framförallt för kontaktpersonerna hos
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förbundsmedlem. Förhoppningsvis kommer utbildningsverksamheten ge den effekten att
det finns fler både centralt i kommunerna och på nämnder och bolag som har
grundläggande kunskap om informationsförvaltning. Grundläggande kunskap är en viktig
del för att kunna lyckas med information och kommunikation.

4.3 Extern samverkan
För att säkerställa metodutveckling och kvalitet i tjänsterna är extern samverkan viktig.
Förslag är att fortsätta och fördjupa det nationella samarbetet som byggts upp under
åren.
Aktuella projekt och nätverk:













Delta i utvecklingsprojekt och tester för nya Förvaltningsgemensamma
specifikationer (FGS) tillsammans med kommuner, landsting, statliga myndigheter
och Riksarkivets FGS-funktion.
DLM Forum som är en stiftelse som arbetar med att förvalta öppna specifikationer
på europeisk nivå och delta i projekt och aktiviteter för medlemmarnas behov.
Medlemmar finns framförallt i Europa men även i resten av värden och består av
offentliga arkiv, kommersiella aktörer, akademin och enskild sektor som arbetar
med informationsförvaltning och arkiv.
Delta med resurser i samverkansprojekt med extern finansiering. Förutsatt att
resultatet av projektet förväntas komma till nytta i förbundsmedlemmarnas
informationsförvaltning och det gemensamma arbetet med långsiktigt digitalt
bevarande. Boverkets projekt Får jag lov? för att digitalisera bygglovsprocessen
slutförs under 2018. Därefter finns möjlighet att delta i andra projekt.
Samarbete har initierats med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) när det
gäller portal för utbildningar om informationsförvaltning och arkiv.
Medlemskap i nationella arkivföreningar och delta med resurser när nya
gallringsråd utarbetas inom ramen för verksamheten som bedrivs av
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.
Forum iförvaltning är ett nätverk inom Swedish Standards Institute (SIS) som
arbetar inom områdena arkiv, informationsförsörjning, dokumenthantering och
infosäkerhet, Sydarkivera är organisationsmedlem.
Användarnätverk och samarbete kring utveckling när det gäller de öppenkällkodsprodukter som används för bevarandeplattformen (nationellt och internationellt).
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4.4 Arkivmyndighet
Sydarkivera är det första kommunalförbund som bildas som en gemensam
arkivorganisation. Utgångspunkten vid bildandet 2015 var delad arkivmyndighetsfunktion
mellan Sydarkiveras förbundsstyrelse (tillsyn och överlämnade elektroniska arkiv) och
förbundsmedlems kommunstyrelse (överlämnade pappersarkiv).

Bilden visar en principskiss över delad arkivmyndighet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har efter att förbundet bildades uttalat att det
är förenligt med arkivlagen att kommuner har en gemensam arkivmyndighet i form av
ett kommunalförbund. Däremot kan en och samma kommun inte ha två
arkivmyndigheter enligt de bestämmelser som finns idag. Sydarkiveras förbundsstyrelse
informerades under 2016 om vad som har framkommit och frågan har diskuterades i
styrelsen. Mall för arkivreglemente i enlighet med det ursprungliga konceptet godkändes,
men förbundet öppnade också upp för möjligheten att överlämna hela arkivmyndighetsansvaret. Förbundsordningen har förtydligats när det gäller detta.
Beslutet om arkivmyndighet fattas av politikerna i respektive kommunfullmäktige i ett
separat beslut (arkivreglemente). Riskerna förknippade med det osäkra rättsläget vägs
då mot fördelarna med en gemensam arkivmyndighet. Förbundsmedlemmarna har
kommit fram till olika ståndpunkter. De flesta förbundsmedlemmarna har fattat beslut
om delad arkivmyndighet i enlighet med det ursprungliga konceptet. Allt fler
förbundsmedlemmar överväger att överlåta hela arkivmyndighetsansvaret till
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Sydarkivera. I detta fall avtalar kommunen om förvaltning av överlämnade pappersarkiv.
Detta är en anslutande tjänst och varje förbundsmedlem bestämmer om pappersarkiven
ska vara kvar i befintliga lokaler eller flyttas till gemensamma arkivcentra. Detta scenario
diskuterades redan 2014 innan förbundet bildades. Uppfattningen var då att behovet att
även överlämna ansvar för pappersarkiv till en gemensam arkivorganisation skulle
komma först i mitten av 2020-talet. Både av praktiska skäl och på grund av diskussionen
om delad arkivmyndighet har den utvecklingen kommit snabbare än förutsett.

Bilden visar en principskiss över hel arkivmyndighet

Under 2016–2017 har det varit ett antal kommuner som ännu ej har tagit ställning
alternativt valt att inte ta något nytt arkivreglemente. Detta har försenat det planerade
arbetet med tillsyn och digitala arkivleveranser.
En stor del av Sydarkiveras tjänster bygger på att förbundet agerar som gemensam
arkivmyndighet. Dessa tjänster är framförallt arkivtillsyn, att hantera och kontrollera
digitala arkivleveranser, vårda överlämnade digitala arkiv och hantera utlämnande av
digitala handlingar. Det innebär att arkivmyndighetsfunktionen är central för
Sydarkiveras verksamhet och för att förbundet ska kunna ta ett helhetsansvar för att
säkerställa ett långsiktigt digitalt bevarande för förbundsmedlemmarnas räkning. Ur
juridisk synvinkel rekommenderas inte delad arkivmyndighet. Det är viktigt att alla
berörda har vetskapen om att det inte går att överblicka vad detta får för konsekvenser
och att man rör sig i en juridisk gråzon. Det finns även praktiska, organisatoriska och
ekonomiska frågor att ta hänsyn till, så varje behöver medlem ta ställning till bästa
lösning. Rekommendationen är sammantaget att fortsätta bedriva verksamheten med

Dokumentansvarig

Organisation

Telefon

Datum

Elin Jonsson

Sydarkivera

0472-39 10 00

2018-11-23

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Projekt Sydarkiveras utveckling

SARK.2017.55

1.0

30

gemensam arkivmyndighet och att varje medlem tar ställning till hel eller delad
arkivmyndighet.
4.4.1 Diskussion om juridiska frågor kring arkivmyndighet
I det här avsnittet redogörs för den diskussion som förts om arkivmyndighetsfrågan. I
varje kommun ska det enligt arkivlagen 8 § (1990:782) finnas en arkivmyndighet:
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstingsstyrelsen i landstinget,
om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige har utsett någon annan nämnd
eller styrelse till arkivmyndighet.
Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska personer som avses i 2
kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fullgör sina skyldigheter enligt 3-6
§§ denna lag. I de fall flera kommuner eller flera landsting bestämmer tillsammans i ett
sådant företag fullgörs uppgiften av arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting
som kommunerna eller landstingen kommer överens om.

Fullmäktige kan alltså besluta att en annan nämnd eller styrelse ska vara
arkivmyndighet. Bestämmelser i arkivlagen är inte helt tydliga med om att det är tillåtet
(eller förbjudet) att utse gemensam styrelse/nämnd som arkivmyndighet. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) tolkar bestämmelserna som att kommunerna kan
överlämna uppdrag som arkivmyndighet till ett kommunalförbund. I arkivlagen talas om
arkivmyndigheten i singular och enligt förarbetena till arkivlagen (prop. 1989/90:72 s. 74
f) anges att det endast ska finnas en arkivmyndighet i kommunen.
För kommuner och landsting gäller däremot att det skall finnas endast en arkivmyndighet
i kommunen resp. landstinget.

Detta konstateras i förarbetena mot bakgrund av den dåvarande organisationen med
riksarkiv och landsarkiv som arkivmyndigheter för statliga arkiv. Det förs ingen
diskussion om vad som föranleder detta konstaterande. När utredningen genomfördes
1989 och arkivlagen kom 1990 så fanns det inte möjligheter för kommunerna att bilda
gemensamma organisationer (gemensam nämnd och kommunalförbund). Gemensamma
arkivorganisationer diskuterades inte. Syftet med bestämmelserna var troligtvis att inte
en och samma kommun skulle ha flera arkivmyndigheter. Syftet var troligtvis inte att
hindra samarbete mellan kommuner, då det inte var en fråga som diskuterades.
Formuleringen i lagstiftningen menar SKL innebär att kommunen måste överlämna hela
arkivmyndighetsuppdraget till kommunalförbundet, för det fall att kommunen väljer att
överlämna arkivmyndighetsansvaret. Hela arkivmyndighetsuppdraget omfattar tillsyn och
samråd samt depå för såväl digitala som analoga arkiv som överlämnas till
arkivmyndighet. Däremot måste inte samtliga handlingar i de kommunala arkiven
förvaras hos kommunalförbundet. Varje nämnd ansvar nämligen för vården av sina arkiv
om inte arkivmyndigheten har övertagit detta ansvar. Det finns därför inga hinder mot
att nämndernas arkiv finns kvar hos förbundsmedlemmarna.
I konceptet för Sydarkivera så ingår hela ansvaret för tillsyn (analogt och digitalt),
bakgrunden är både praktiska skäl och tydlighet när det gäller ansvar för tillsyn. I
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Samrådsgruppens ”Vem bestämmer om arkiv” framgår det att tillsyn betraktas som
myndighetsutövning och som följd av detta är det inte lämpligt att dela på tillsynen utan
den ska utövas av en myndighet. Tillsyn är att betrakta som verkställighet av en
i lag föreskriven uppgift. Tillsynen kan i sin tur leda till åtgärder och beslut som bland
annat innebär att myndigheten som utövar tillsynen har rätt att kräva korrigering av
felaktigheter som man upptäcker. För en effektiv tillsynsverksamhet behövs flera
kompetenser och en kritisk massa för att kompensera för de olika verksamheter som en
kommun bedriver. Samverkan kring tillsyn gör det möjligt även för mindre kommuner att
få sin informationshantering kontrollerad.
Konceptet som Sydarkiveras verksamhet baseras på har däremot utgått från att dela på
depåansvaret med bakgrund av förbundsmedlemmarnas förutsättningar att praktiskt,
tekniskt och ekonomiskt hantera det ansvaret skiljer sig beroende på om det handlar om
analoga eller digitala arkiv. Det finns ett gemensamt behov av att samordna e-arkiven,
men det är bara en del av förbundsmedlemmarna som i dagsläget har behov av att
samordna pappersarkiven. Arkivlagen har inte förespeglat den situationen och det
digitala samhället har rullat på under de 27 åren som arkivlagen har funnits utan att
regelverket har förändrats.
Det är svårt att överblicka framtida konsekvenser av att bryta mot bestämmelserna. Det
går inte att sätta sig in i exakt alla situationen som kan inträffa under alla tänkbara
förhållanden. Ett problem som lyfts fram i diskussionen är bestämmelserna i
Offentlighets och sekretesslagen. I domstol eller annan prövning skulle det kunna
bedömas att antingen kommunstyrelsen eller Sydarkivera inte är arkivmyndighet.
Konsekvensen kan då bli att nämnden har brutit sekretess vid överlämnande till den
myndighet som bedöms vara ”oäkta arkivmyndighet”. Att överlämna sekretessbelagda
handlingar till annan/myndighet innebär att röja sekretessbelagda uppgifter vilket är
straffbart enligt brottsbalken 20 kap. 3 §.
Av 2 kap. 10 § 1 stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en handling som förvaras
hos en myndighet endast som ett led i teknisk lagring för annans räkning anses inte som
allmän handling hos den myndigheten. Detta skulle möjliggöra arkivlagring, men inte
tjänster när det gäller att hantera arkivleveranser, vårda arkiven som förvaras eller
lämna ut handlingar (dessa arbeten innebär att sekretessuppgifter röjs till den personal
som vårdar arkiven).
I diskussionen förs också fram att i en utredning skulle olika omständigheter beaktas. Till
exempel om materialet har hanterats ansvarfullt eller inte och hur säkerheten har
hanterats. Syftet med samverkan om e-arkiv och beslutet om delad arkivmyndighet är
inte att röja sekretess för obehöriga och kommunerna har beslutat om gemensamt earkiv för större säkerhet i den långsiktiga informationsförvaltningen, som inte var och en
kommun för sig har kunnat upprätthålla. Vad en domstol skulle komma fram till är inte
känt eftersom frågorna inte har prövats. Det finns både argument som talar för
försiktighet, eftersom konsekvenserna är okända, och argument för att det kan vara
nödvändigt att ”utmana” lagstiftningen för att åstadkomma en mer effektiv och
ändamålsenlig arkivverksamhet.
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4.5 System och arkitektur
4.5.1 Externa resurser och verktyg

VerkSAM

Sydarkiveras
nätverk

Samarbetsplats
på webben
(Yammer,
Office 365)

Distansmöten

Utlämnande

Skype
(Office 365)

Krypterade
bilagor i e-posten

Adobe
Connect

Ärendehantering

Telefonmöte

Extern webb
(Wordpress.com)
Plattform för utlämnade


Arkiverad webb (Open
Wayback)

Säker
kommunikation



E-tjänster för beställningar



Mina meddelanden



Forskarsal på webben/
direktåtkomst

Samarbetsplats för förbundsmedlemmarna finns på Yammer. Det finns även ett separat
externt nätverk för VerSAM Arkivredovisning, dit även externa kommuner inbjudna. På
sikt så kommer förbundet behöva utvärdera denna lösning och överväga andra alternativ
för samarbetsplats på webben. Framtagna mallar publiceras på Yammer. SharePoint
används för att versionshantera mallar och hålla dem åtkomliga för Sydarkiveras
personal.
För att minska restid behövs förbättrade resurser för att hantera webbutbildningar,
möten på distans för rådgivning i samband arbete med informationsplaner, kravställning
av nya verksamhetssystem, möten på distans med mera. Idag används framförallt MS
Skype för företag. De flesta förbundsmedlemmar har tillgång till Skype för företag och
tjänsten är stabil och välfungerande. Förbundet behöver investera i webbkameror och
bättre mikrofoner till kontoret i Alvesta samt utbildning för att få ut det bästa av
tekniken.
Under det närmaste året förväntas frågorna om att begära ut arkiverade handlingar bli
begränsade. Det blir en manuell hantering och sekretessprövning av överlämnade
personakter. Säker meddelandehantering mellan Sydarkivera sker genom att krypterade
bilagor skickas med den vanliga e-posten. Den höga säkerheten utgörs av att
Sydarkivera installerar en programvara hos den som är mottagare av informationen.
Denna programvara kan dekryptera de bilagor som är skickade med den vanliga eposten.
Den som är mottagare och har tillgång till programvaran får en kort utbildning av
Sydarkivera hur hanteringen görs.
I takt med att fler leveranser hanteras kommer behovet att effektivisera utlämnande att
öka. Det kommer att handla om sådant som e-tjänster för att hantera beställningar till
arkivet och anslutning till tjänster för säkra meddelanden (till exempel Mina
meddelanden) för att lämna ut handlingar. På sikt kommer kundstödssystem med
ärendehantering, kunskapsdatabas med mera att behövas för att hantera och följa upp
arbetet med utlämnande och övriga publika tjänster. Utredning, kravställning och
upphandling behöver planeras under de kommande åren.
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Behovet kommer också att öka av tjänster för att erbjuda direkt åtkomst till allmän och
offentlig information. Den första leveranstypen där förbundsmedlemmarna kommer att
erbjudas direkt åtkomst är arkiverad webb. Nät och säker anslutning från
förbundsmedlemmar finns på plats. Tjänster/verktyg för tillgängliggörande av
webbplatser är utprovat och redo för att driftsättas. Ett publikt nät behövs som grund för
en plattform för utlämnande av arkiverad information. Successivt kommer förbundet
behöva ta ställning till nya tjänster för att tillgängliggöra arkiverad information. Till
exempel digitala foton, inspelningar från kommunfullmäktige, sökning i äldre diarier med
mera. Förslag är att successivt införa tjänster på samma sätt som bevarandeplattformen,
för att undvika onödiga investeringar. Utredning, kravställning, upphandling och
uppföljning behöver planeras under de kommande åren.
För att minska kötid för rådgivning är en möjlighet att skapa en verktygslåda för
förbundsmedlemmarna. Det vill säga en webbplats/portal där förbundsmedlemmarna kan
nå olika typer av verktyg. Utkast till webbenkäter för självvärdering när det gäller arkiv
och dokumenthantering på en förvaltning och för arkivlokaler har arbetats fram. Exempel
på verktyg som kan tillgängliggöras för förbundsmedlemmarna är möjlighet att validera
olika bevarandeformat.
4.5.2 Arkivsystemet

PreIngest

Karantän

Ta
emot

Vårda
arkiv

Lämna
ut

Bevarandeplattform

Archival
Processing
Platform (APP)

Sydarkivera
Tools

Datacenter

It-infrastruktur

Wiki

Översiktlig skiss över arkivsystemet

Grundläggande bevarandeplattform infördes 2016 och har trimmats in under 2017. Med
den grundläggande bevarandeplattformen avses programvara som fungerar som en
digital arkivdepå. Till bevarandeplattformen hör även programvara som skapar digitala
arkivboxar i enlighet med beslutade specifikationer. Den första versionen av
paketeringsverktyget, som baseras på av Riksarkivet beslutad FGS för paketstruktur
infördes 2016, och anpassas successivt för planerade leveranstyper. Handbok har tagits
fram för alla steg som ingår från att informationspaket tas emot fram till arkivlagring.
Under 2018 har verktygslådan utvecklats för att hantera funktioner för virusskanning,
filidentifiering, filkonvertering och filvalidering. Detta för att kunna hantera pågående och
kommande leveranser av typen ostrukturerad data som inkommer i form av MS Word
dokument och av typen Pdf. Förvaltningen har byggt program för att hantera detta i bulk
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för att minimera manuella insatser för att hantera paket vid inläsning och konvertering.
Det betyder att inläsning av kommande leveranser kommer att bli snabbare och enklare.
Förvaltningen genomför under 2018 ett utvecklingsprojekt med arbetsnamnet Archive
Processing Platform (APP) som är ett grafiskt gränssnitt, en webportal, för att hantera
verktygslådans alla komponenter med ett mycket användarvänligt gränssnitt.
Programvaran finns redan publicerad på Github som fri programvara. Det är vanligt att
arkivinstitutioner använder öppenkällkodsprogramvaror och också bidrar aktivt i
utveckling. Detta är en viktig del för ett långsiktigt hållbart digitalt bevarande. På sikt ska
assistenter kunna köra och övervaka dessa arbeten med hjälp av it-arkivarier och teknisk
personal i bakgrunden.
När förbundet startade var utgångspunkten att avtala med förbundsmedlem om teknisk
drift för bevarandeplattformen. Lösningen har istället blivit egen it-drift och egen itfunktion. Detta har blivit en möjliggörare både för vidareutveckling av tjänsterna och för
att kunna bygga upp bevarandeplattformen med mycket höga säkerhetskrav utan att
kostnaderna blir orimligt höga.
När det gäller den grundläggande bevarandeplattformen så finns det inte i närtid några
större behov av anpassningar. Uppgradering till nya versioner kan förväntas under de
kommande åren. Det är tjänsterna runt bevarandeplattformens som behöver införas och
utvecklas. Paketeringsverktyget behöver kontinuerligt anpassas till nya leveranstyper och
beslutade Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Närmast är FGS för
arkivredovisning, det betyder beskrivande information om arkivbildare och arkiv
(arkivförteckning). Verktyg för att hantera arkivredovisning behöver införas. Så
småningom kommer det att bli aktuellt att titta på integration mellan
bevarandeplattformen och arkivredovisningssystemet för förbättrad sökbarhet.
Ett koncept för verktygslåda (Sydarkivera Tools) har tagits fram för de verktyg som
behövs för att vårda de digitala arkiven. Under kommande år så behöver verktygslådan
etableras i bevarandeplattformen och fyllas på med verktyg. Exempel på verktyg som
behövs är för filidentifiering, konvertering, validering, extrahera metadata med mera. Det
finns många färdiga verktyg licensierade med öppen källkod som tagits fram i olika
projekt och av kulturarvsinstitutioner världen över. Handböcker, processbeskrivningar,
rutinbeskrivningar, checklistor med mera kommer att samlas i en guide för
bevarandetjänster. En uppslagsbok på webben (wiki) har satts upp för ändamålet och
målsättningen är att samla dokumentationen här.
En separat labbmiljö har satts upp för test och utvärdering av programvaror och
metoder. Detta innebär en möjlighet att dela labbmiljöer med partners och leverantörer
av programvaror och tjänster. Labbmiljön används för säker förändringshantering i itmiljön samt funktions- och acceptanstester. Labbmiljön infördes 2015–2016 och har
använts flitigt för test och utvärdering. Inga större förändringar planeras när det gäller
labbmiljön som används för test och utveckling. Nuvarande teknik förväntas räcka till i
ytterligare fem år med mindre tillägg och anpassningar.
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Labbmiljön har utökats med ny virtuell plattform för att stämma överens med den nya
produktionsmiljön (container-programvara för mikrotjänster).
Produktionsmiljön behöver skalas upp på sikt för utökad prestanda och lagringsvolymer.
I takt med att inleveranser ökar så kommer konverteringsjobb med mera kräva en mer
kraftfull miljö. Nuvarande it-miljö kommer att återanvändas för verktygslåda,
beräkningar och mindre stödfunktioner. Detta förlänger livslängd ytterligare
uppskattningsvis 3 år.
Tre geografiskt åtskilda depåer har etablerats under 2017. Det är två aktiva depåer i
bankvalv respektive bergrum med speglad information och installation. Den tredje depån
är för säkerhetskopior. De tre depåerna finns på geografiskt åtskilda platser. Avtal,
inredning och driftsättning av samtliga depåer har skett under 2017.
För att kunna åstadkomma tätare kontinuerlig replikering mellan arkivdepåerna kommer
det finnas ett behov av säkra nätverk mellan valvet, berget och depå för säker backup. I
dagsläget hanteras replikering av programvara och information manuellt med bilresor
motsvarande två heldagars arbete för två personer i månaden. Behovet kommer att
uppkomma med ökat inflöde av arkivleveranser, då kostnader för manuell hantering ökar
så att det blir motiverat att investera i egen fysisk förbindelse för att upprätthålla samma
säkerhet. Säkra nätverk innebär möjlighet för tätare säkerhetskopiering och minskad tid
för återställning vid driftsstörningar.

Depå 1
Valvet

Depå 2
Berget

Depå 3
Säker
förvaring

Den första grundläggande tekniska plattformen med datacenter och it-infrastruktur
installerades 2016 och har trimmats in. Maskiner och programvaror för att hantera
säkerhetskopiering, övervakning, virtuella miljöer för att möjliggöra installation av nya
system, isolerade nät för karantän, uppackning, förberedande arbete (PreIngest),
arkivnät och nät för arkivlagring. Replikering, säkerhetskopiering, övervakning av loggar
mm är på plats.
All it-utrustning har monterats upp i tre serverrack. Sekundära depån är uppbyggd på
motsvarande sätt. Brand och inbrottslarm finns i samtliga depåer. Redundans för nätverk
och övervakningsutrustning har installerats i Berget för hög tillgänglighet.
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Offert har tagits in från medlemskommun för egen fysisk kommunikation mellan primäroch sekundär depå. På grund av behovet av längre sträcka för framdragning blev
kostnaderna högre än beräknat lönar sig denna investering inte i nuläget. Under en
period kommer förvaltningen fortsätta med att synkronisera de båda depåerna med
transport av krypterade disksystem månadsvis. Uppskattningen är att detta är praktiskt
möjlig under ytterligare 2–3 år.
It-miljön har 2018 uppgraderats med en öppen it-arkitektur vad gäller hårdvaran, som är
av samma typ som normalt används av molntjänstleverantörer. Den virtuella
servermiljön är förberedd för en tjänstebaserad arkitektur. En ”container”-teknologi har
införts för att kunna bygga mikrotjänster. Det är i grunden fria programvaror med öppen
källkod som används. Det här skapar förutsättningar för att arbeta med många parter
och minska beroenden till leverantörer. Det förenklar väsentligt arbetet med
installationer, och att överföra koncept från labb till produktionsmiljö.
Server och lagringsmiljö är inhandlat som återbruk, 3 år gammal, med ett års garanti.
Kostnaderna motsvarar 10% av traditionella inköp, med motsvarande prestanda,
lagringskapacitet, funktion och tillgänglighet. Samtliga reservdelar finns i lager för att
undvika stillestånd i produktionsmiljön.
För att uppnå modulär applikationsmiljö som tillåter många aktörer att bidra med
tjänster har vi byggt ny servermiljö med följande:
 Öppen IT-hårdvara, från Supermicro (Molntjänsthårdvara)
 Virtuell miljö med stöd för utmärka egenskaper för managerbarhet och hög
tillgänglighet, XEN Server.
 Microtjänstbaserad applikationsmiljö med produkten Docker.
De närmaste åren kan vi sammanfatta våra planerade insatser inom:






Användarvänliga applikationsvyer för enkel hantering av samtliga arkivtjänster.
Hög automationsgrad inom alla förekommande aktiviteter.
Anpassningar för nya informationstyper efterhand det aktualiseras.
Säkra nätverk mellan våra depåer.
Utökad lagring- och serverkapacitet efterhand, i mindre steg.

4.5.3 Kontors-it
Det har under uppstarten av förbundet visat sig att det inte är möjligt att använda
förbundsmedlemmars it-tjänster, vilket var huvudspåret vid uppstarten 2015.
Framförallt beror det på licensavtal och resursmässiga begränsningar. Förslag till lösning
när det gäller ärende- och dokumenthanteringssystem och övriga administrativa system
är att avtala med leverantören av upphandlat produkt om drift av såväl system som
bakomliggande teknik. Alternativ som behöver utredas är till exempel samarbete med
kommunalförbund eller kommunalt bolag som hanterar it-drift, att upphandla it-tjänster
”på stan”.
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Sydarkivera använder i dagsläget molntjänsten Office 365 för e-post,
dokumenthantering, webbtelefoni och socialt nätverk. SharePoint används för
dokumentlager, mallar, projektdokumentation med mera. Säker förvaring av
säkerhetsklassad information och sekretess hanteras separat (egen lokal drift).

4.6 Alternativa förslag
I det här stycket redogörs för olika alternativ med beskrivning av konsekvenser och
motivering till varför dessa alternativ inte rekommenderas av projektet.
4.6.1 Annan organisationsform
Alternativ till kommunalförbund med gemensam arkivmyndighetsfunktion har diskuterats
under projektet. Olika möjliga samverkansformer – interkommunala avtal, kommunalt
bolag och gemensam nämnd – utreddes under projektet 2014. Det finns för- och
nackdelar med de olika samverkansformerna. Gemensam nämnd är inte lämpligt med
många parter. Genom gemensamt bolag och interkommunalt avtal blir det inte möjligt
med gemensam arkivmyndighet. Kommunalförbund med fullmäktige är därför fortsatt
den bästa samverkansformen för att bedriva gemensam arkivmyndighet för ett stort
antal förbundsmedlemmar.
4.6.2 Ta bort arkivmyndighetsfunktionen
Att ta bort arkivmyndighetsfunktionen, på grund av det osäkra rättsläget, skulle innebära
att förutsättningarna för samarbetet förändras radikalt. En stor del av tjänsterna bygger
på att förbundet agerar som gemensam arkivmyndighet. Dessa tjänster är framförallt
arkivtillsyn, att hantera och kontrollera digitala arkivleveranser, vårda överlämnade
digitala arkiv och hantera utlämnande av digitala handlingar.
Alternativet för att hantera tillsyn, samråd vid förändringar och gallringsbeslut är att
uppgiften hanteras av centralarkivet/kommunarkivet. Konsekvenserna blir störst för
mindre kommuner som i dagsläget inte har egna resurser för att hantera dessa uppgifter.
I Sydarkivera har kommunerna tillgång till gemensamma resurser med möjlighet till
specialisering inom olika verksamhetsområden och informationstyper.
Gemensamt ägda depåer och teknisk infrastruktur för arkivlagring förutsätter inte
gemensam arkivmyndighet. Detta skulle kunna hanteras genom avtalssamverkan eller
gemensamt bolag. Sydarkivera är troligtvis inte det bästa alternativet för endast denna
uppgift. Alternativen är att köpa motsvarande tjänst av en kommersiell aktör eller att
kommunen hantera lagringsdepåer i egen regi.
Sydarkiveras organisation och system har byggts för att hålla en hög informationssäkerhet och en långsiktigt hållbar förvaltning med gemensam kompetens.
Bevarandeplattformen är i dagsläget av säkerhetsskäl installerad i isolerade nätverk. Det
innebär att det inte är fysiskt möjligt för förbundsmedlemmars personal att nå
bevarandesystemet. Konsekvensen om förbundsmedlemmarnas personal skulle ta över
arbetet med digitala arkivleveranser, arkivvård och utlämnande är därför lokal
installation hos kommunen med därtill hörande systemförvaltningsorganisation
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(arkivhandläggare, systemadministratör osv). Detta skulle innebära ökat behov av
resurser och kompetenser i kommunen när det gäller e-arkiv. För lokal drift att ett
digitalt slutarkiv beräknas 2–3 resurser med kunskap om digitalt bevarande, projekt och
teknikansvarig för arkivsystemet. Det är i dagsläget svårt för kommunerna att rekrytera
arkivarier, och inte mindre personer med erfarenhet av digitalt bevarande. En av
anledningarna till att samverkan initierades 2013.
Bevarandeplattformen är baserad på öppen källkod och det finns beroende till
bakomliggande system i Linux-miljö. Det innebär att det inte är en rationell lösning att
försöka installera systemet hos förbundsmedlem. Konsekvensen skulle därför bli att
gjorda investeringar inte kommer att uppfylla förbundsmedlems behov. Alternativet blir i
det fallet att avropa lösning för e-arkiv på SKI:s ramavtal för installation i MS Windowsmiljö. Det finns exempel på kommuner som har kravställt och avropat lösningar i
samverkan och sedan infört och installerat e-arkiv lokalt i respektive kommun. Detta
alternativ är förknippat med risker när det gäller leverantörsberoende, migrering mellan
produkter/tjänster och att upprätthålla hållbar förvaltningsorganisation på lång sikt. Det
vill säga de risker som bidrog till beslutet att bilda en gemensam arkivorganisation 2013.
Det finns också fördelar med denna lösning, framförallt på kort sikt, till exempel
skräddarsydda integrationer mot de verksamhetssystem som används i den dagliga
verksamheten. Detta alternativ snarare kompletterar än ersätter den lösning för slutarkiv
som Sydarkivera erbjuder idag. Flera kommuner som har avropat e-arkiv använder
systemen i praktiken som mellanarkiv, och ser sig om efter lösning för digitalt slutarkiv.
En begränsad samverkan enbart kring rådgivning, utbildning, samordnad upphandling
skulle kunna hanteras i en enklare form av avtalssamverkan. Alternativ skulle i det läget
vara att arbeta för att utöka den verksamhet som SKL och Samrådsgruppen för
kommunala arkivfrågor har idag. Det finns även alternativ när det gäller tjänster från
olika kommersiella aktörer.
Ytterligare ett alternativ som lyfts fram är att kommunerna har kvar hela
arkivmyndighetsansvaret och ”delar” på Sydarkiveras personal. På så sätt skulle alla
förbundsmedlemmar ha del av anställning, men att arbetet delvis sker i Sydarkiveras
lokaler. Detta för att lösa hantering av sekretess. Viktigt att påpeka i sammanhanget är
att det endast är ett fåtal personer som i dagsläget är kvalificerade för att hantera
utlämnande. Den största delen av personalen har andra specialistområden inom digitalt
bevarande, informationssäkerhet och it. Vilka konsekvenser det får för de anställdas
arbetssituation och för förmågan att driva gemensam verksamhet med utspritt ansvar är
inte utrett.
Konsekvensen av att ta bort arkivmyndighetsfunktionen blir sammantaget att
omfattningen av verksamheten minskar och därigenom även resurser, förhandlingsstyrka
och kontaktytor mot viktiga samarbetspartners som Riksarkivet och SKL. Konsekvensen
blir därför indirekt minskad förmåga att upprätthålla återstående tjänster. För en effektiv
gemensam organisation som är kostnadseffektiv på lång sikt, rekommenderas därför
fortsatt en helhetslösning med gemensam arkivmyndighet, trots de tveksamheter som
finns juridiskt i dagsläget.
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4.6.3 Kommunanpassade lösningar
Ett alternativ skulle kunna vara att förbundsmedlemmarna väljer vilka uppgifter inom
ramen för bastjänsterna som man önskar utnyttja. Det vill säga att en del
förbundsmedlemmar till exempel endast använder utbildning, mallar, rådgivning med
mera, medan andra väljer helhetslösningen med arkivmyndighet, arkivsystem och
leveranser. Principerna för finansiering skulle i det fallet behöva ändras i grunden och
förbundsordningen skrivas om. Det skulle också behövas inventering och
avsiktsförklaringar från förbundsmedlemmarna vilken eller vilka tjänster som respektive
kommun önskar för att kunna få fram ett underlag för organisering, finansiering och
paketering av tjänster. Det alternativet innebär ökad administration och svårighet att få
förutsägbarhet i ekonomin långsiktigt.
4.6.4 Hel arkivmyndighet – del av bastjänsten
Den andra ytterligheten är att förbundsmedlemmar utser Sydarkivera till gemensam
arkivmyndighet med ansvar för hela arkivmyndighetsfunktionen, inkluderande
depåansvar för analoga arkiv. Det som talar för detta alternativ är att flera
förbundsmedlemmar har begärt en gemensam utredning när det gäller samordning av
pappersarkiv. Samt att SKL har uttalat att det är förenligt med arkivlagen att kommuner
har en gemensam arkivmyndighet i form av ett kommunalförbund.
Alternativet innebär att förbundet behåller stordriftsfördelar när det gäller ekonomi,
förhandlingsstyrka och plattform för samverkan med viktiga aktörer. Mindre kommuner
har svårt att rekrytera arkivarier. I vissa fall delar två kommuner på en tjänst och har
svårt att behålla personal. En gemensam arkivorganisation som även omfattar de
analoga arkiven kan bidra till att upprätthålla kompetens och bemanning i centralarkiven.
Det här alternativet innebär också en tydlighet när det gäller ansvar och
arkivmyndighetsfunktionen.
Det som talar emot detta alternativ i dagsläget är framförallt att situationen varierar
mycket ute hos förbundsmedlemmarna. En del förbundsmedlemmar hanterar sina
centralarkiv (pappersarkiv) på ett säkert och professionellt sätt, och andra har betydande
problem att få tid och resurser att räcka till.
4.6.5 Alternativ it-strategi för förbundet
Bevarandeplattformen baseras i dag på öppen källkod. Alternativ till öppen källkod är
kommersiella lösningar för e-arkiv. Fördelarna med öppen källkod överväger riskerna när
det gäller långsiktigt digitalt bevarande. Det handlar bland annat om transparens och full
insyn i koden samt minskat beroende till enstaka leverantörer och utvecklare.
Alternativ när det gäller samarbete med it-förbund/bolag eller upphandling av tjänst för
att tillhandahålla kontors-it är egen it-avdelning för kontors-it med support med mera.
Sett till antalet anställda är Sydarkivera ett litet kommunalförbund, och att inte bara
förvalta arkivplattformen utan även kontorsplattformen i egen regi skulle bli ett för stort
åtagande.
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4.7 Identifierade beroenden
4.7.1 Arkivutredningen 2018–2019
Ett av de beroende som finns är bestämmelserna i arkivlagen. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har uttalat att det är förenligt med arkivlagen att kommuner har en
gemensam arkivmyndighet i form av ett kommunalförbund, däremot kan en och samma
kommun inte ha två arkivmyndigheter enligt de bestämmelser som finns idag. När
utredningen genomfördes 1989 och arkivlagen kom 1990 så fanns det inte möjligheter
för kommunerna att bilda gemensamma organisationer (gemensam nämnd och
kommunalförbund). Gemensamma arkivorganisationer diskuterades inte.
Under två år med start 2018 kommer en statlig utredning att genomföras när det gäller
arkiv. I kommittédirektivet framhålls behovet för framför allt mindre aktörer i den
offentliga förvaltningen att samverka om gemensamma lösningar, till exempel inom ett
kommunförbund. Utredaren ska därför se över arkivlagstiftningen och närliggande
lagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till den
utveckling som sker på området. Det finns möjligheter att lämna inspel till utredningen
och framföra de behov och möjligheter som finns. Beroende på vad utredningen kommer
fram till kommer resultatet att påverka förbundet i större eller mindre utsträckning.
4.7.2 Dataskyddsförordningen GDPR
EU har fattat beslut om en ny dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj 2018.
Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen. Möjlighet till sanktionsavgifter har
införts. Den nya förordningen påverkar personuppgiftsbehandlingen hos
alla myndigheter. Av lagen framgår att man inte får lagra personuppgifter längre än vad
myndigheten behöver. Lagen kommer därför medföra att myndigheter regelbundet
behöver lämna över information till en arkivmyndighet för att uppfylla lagkraven när de
inte längre kan motivera syftet med personuppgiftsbehandlingen.
Det här innebär att myndigheter ska sträva mot uppgiftsminimering.
Uppgiftsminimeringen säkerställs bäst genom att personuppgifter som ska bevaras
lämnar den myndighet där ursprungsändamålet uppstod. Detta möjliggörs genom att
myndigheterna har tillgång till ett kontrollerat flöde kring hanteringen av
personuppgifter där det finns styrning och förvaltning hos en arkivmyndighet. I
förordningen har man skrivit in ett antal bestämmelser som särskilt rör
personuppgiftsbehandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål. Arkivmyndigheter kommer
genom särskilda föreskrifter i arkivförordningen samt genom riktlinjer från Riksarkivet
vara undantagna när det gäller vissa delar av den nya Dataskyddsförordningen och
kommer därmed att kunna hantera personuppgifter under lång tid.
4.7.3 Säkerskyddslagen
De ändringar i säkerhetsskyddslagen som preliminärt träder i kraft 2019 förväntas
innebära ett större ansvar för kommunerna.
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Om det förekommer information som har ett säkerhetsmässigt högt skyddsvärde är den
troligen styrd av säkerhetsskyddslagen. Viktigt är då att göra en säkerhetsanalys som
ger svar på vad som egentligen behöver skyddas. Samhällets säkerhetsskyddsarbete
inriktas på att förebygga spionage, sabotage och terrorism. Sådana brott riskerar att leda
till stora störningar i samhället. De kan ge allvarliga funktionella, politiska, ekonomiska
eller sociala följder som utslagen elförsörjning, otillförlitliga it-system eller
telekommunikationer. Det är alltså de potentiella konsekvenserna av ett angrepp som
avgör skyddsvärdet i en verksamhet.
Att arbeta med säker och långsiktigt hållbar informationshantering är en viktig del i
arbetet med säkerhetsskydd.
4.7.4 Ramavtal för e-arkiv
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) upphandlar ramavtal för e-arkiv på uppdrag för
SKL. Sydarkivera var inte avropsberättigade för det första ramavtalet (på grund av att
förbundet bildades efter att avtalet var klart). I den nya upphandling som slutförs under
året så har Sydarkivera deltagit i arbetsgrupp. Upphandlingen är indelad i tre områden:
konsulting i samband med upphandling, produkt/tjänst för e-arkiv samt
produkter/tjänster för vård av digitala arkiv. SKI:s ramavtal är viktigt både för
Sydarkivera och för de förbundsmedlemmar som har behov av att upphandla
mellanarkiv/verksamhetsnära arkiv. För Sydarkiveras del är det i första hand
tjänster/produkter för vård av digitala arkiv som kommer att vara av intresse under de
närmaste åren. Även här det gäller plattform för utlämnande och forskarsal på webben
kan det finnas produkter och tjänster som är av intresse.
4.7.5 Säker digital kommunikation
Ett samarbete har startat mellan Sveriges Kommun och Landsting (SKL), Inera, några
kommuner, landsting och regioner med syftet att arbeta fram koncept för säker digital
kommunikation, SDK. Målet är att definiera ett gemensamt sätt att överföra känslig
information mellan aktörer i offentlig sektor, inklusive privata utförare. I förlängningen
handlar det även om kontakten med invånare och andra intressenter. Informationsutbyte
ska kunna ske digitalt på ett enkelt, effektivt och säkert sätt. Säker digital
kommunikation ska också vara möjlig utanför Sveriges gränser.
Säker digital kommunikation ska ge:




ökad trygghet genom att inte personlig eller känslig information sprids till
obehöriga.
snabbare handläggning och beslut.
samma spårbarhet oavsett verksamhet.

Arbetet har flera faser, och inleds med projektetablering under hösten 2017.
Framtagande av ett koncept under 2018 och pilotinstallation under 2019.
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4.7.6 Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS
Standardiserade överföringsformat för information i form av förvaltningsgemensamma
specifikationer (FGS) är en viktig möjliggörare för en gemensam arkivorganisation. I
dagsläget finns stöd för beslutad FGS för paketstruktur i Sydarkiveras
bevarandeplattform. FGS:erna utvecklas i samverkan och ska vara gemensamma för hela
den offentliga sektorn. Utvecklingsprojekten drivs i samverkan mellan statliga
myndigheter och kommuner. Det finns ett gemensamt förvaltningsråd för FGS som ger
vägledning och stöd till riksarkivarien vid beslut om FGS. Beslutade FGS:er förvaltas av
FGS-funktionen som finns hos Riksarkivet. För att få fram nya FGS:er så behövs ett
aktivt deltagande och samverkan med flera olika aktörer. Stöd för FGS kan bara införas i
den takt som specifikationerna beslutas.
FGS baseras så långt det är möjligt på befintliga standarder och specifikationer. Det är i
de allra flesta fall inte fråga om helt nya överföringsformat, utan gemensamma
specifikationer av etablerade standarder och utbytesformat. Digital Information LifeCycle
Interoperability Standards Board (DILCIS Board) är en internationell expertgrupp som
arbetar med att utveckla, publicera och förvalta standarder för att möjliggöra praktiskt
interoperabilitet för digital arkivering. Specifikationerna möjliggör verföring, långsiktigt
digital bevarande och återanvändande av information oavsett ursprungligt
verksamhetssystem eller informationstyp. Svenska Riksarkivet har en medlem i DILCIS
Board och tanken är att framtida FGS:er ska baseras på de europeiska specifikationerna.

Dokumentansvarig

Organisation

Telefon

Datum

Elin Jonsson

Sydarkivera

0472-39 10 00

2018-11-23

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Projekt Sydarkiveras utveckling

SARK.2017.55

1.0

43

5 Kostnader och nyttor
5.1 Kostnader
Teknik för att möjliggöra effektiva webbmöten och produktion av resurser för e-lärande
kommer att innebära vissa kostnader, men även besparingar i arbetstid/restid.
Investeringar kommer att behövas för att möjliggöra en plattform för utlämnande med
direktåtkomst för förbundsmedlemmarna, när det gäller framförallt allmän och offentlig
information som kan tillgängliggöras över internet.
Upphandling av ytterligare it-infrastruktur för bevarandeplattformen behöver planeras till
2020.
Ett annat behov är säkra nät mellan depåer (egen fysisk förbindelse). Om investeringen
sker kommande år, eller under nästa etapp (2019–2020), behöver beslutas baserat på
en sammanvägning av risker, praktiska förutsättningar och ekonomi.
Utgångspunkten är att budgeten för anpassning av bevarandeplattform och
arkivleveranser inte ska behöva förändras i någon större utsträckning över tid efter om
införande sker etappvis. Kostnaderna ökar något i takt med att antalet
förbundsmedlemmar blir fler.
Största kostnaden för att realisera identifierade nyttor är personal med olika typer av
specialistkompetens inom arkiv, informationssäkerhet och teknik. Det finns visst behov
av att skala upp personalen för att täcka behoven inom råd och stöd i takt med att
medlemskretsen ökar (tidigast 2020). När det gäller arkivsystem och arkivleveranser så
kommer så tillkommer personalbehov för systemutveckling för att möjliggöra ett effektivt
digitalt flöde från befintliga system till bevarandeplattform. Det här ska skapa
förutsättningar för att hantera inleveranser med hög automationsgrad. Med egen
kompetens inom programutveckling skapas också goda förutsättningar till att dela
utvecklingskostnader med andra arkivorganisationer. När det gäller administrationen så
finns ett behov av att förstärka kursadministrationen och på sikt en resurs för att hantera
projektledning, projektadministration eller juridisk kompetens. Utökning av personal kan
endast ske om det finns kostnadstäckning genom fler förbundsmedlemmar eller avtal om
anslutande tjänster.
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5.2 Kompetenshöjning
Ansvarig för realisering: Utbildare
Nytta med kompetenshöjning kan realiseras under relativt
kort period. Förbundsmedlemmarnas personal kan få
utbildning om informationshantering och arkiv vilket
skapar förutsättningar för säker hantering i den löpande
verksamheten. Kunskaperna gör det möjligt att komma
igång med arbetet med att planera informationshantering
och kravställa informationssystem för långsiktigt hållbart
bevarande.
Samverkan innebär goda förutsättningar för kunskapsspridning, målgruppsanpassning
och ett bredare utbud av utbildningar. Genom att även kunna erbjuda olika former av elärande blir det möjligt att även anpassa utbildningar för olika förutsättningar när det
gäller lärande, språk och funktionsvariationer.
Kompetenshöjning blir möjlig även för specialister inom arkiv, registratur,
informationssäkerhet och dataskydd, både hos förbundsmedlemmarna och Sydarkiveras
förvaltning. Den gemensamma organisationen ger kontaktytor mot externa intressenter
och partners och möjlighet att tillsammans bevaka juridisk och teknisk utveckling.
Genom att utbildningar genomförs i närområdet eller via webb så innebär det också
ekonomiska nyttor. Till exempel minskade kostnader för resor och restid. Det gör det
möjligt för fler att delta (höga kostnader för externa kurser gör att anställda inte kan
åka).
Effektmål för att mäta att nyttan realiseras kan utgå från:










Statistik utbildningar: deltagande kommuner/år
Statistik utbildningar: deltagande kommuner/5 år
Kursutvärdering, nöjdhet med kursens innehåll, genomförande och administration
(graderas på en skala 1–5)
Kunskapskontroll – frågeformulär via webb (”quiz”)
Enkät upplevd nöjdhet
Besöksstatistik Youtube
Besöksstatistik Arkivera mera
Omdömen kurser via e-lärande
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5.3 Kvalitetssäkring
Ansvarig för realisering: Arkivarie
Nyttan med kvalitetssäkring innebär att myndigheten vet vilken information som
hanteras och hur den ska hanteras under hela livscykeln. Det vill säga hur information
skapas, registrering, gallring, bevarande, överlämnande till arkivmyndighet och
återanvändning i verksamhet och forskning.




Allmänheten kan skaffa sig kännedom om vilka handlingar som är möjliga
att begära ut.
På begäran kan myndigheten snabbt hitta och hämta fram information.
Registratorer och handläggare vet vilka handlingar som ska bevaras och vilka som
ska gallras (förstöras).
Kvalitetssäkring innebär att kommunicera goda exempel och
underlätta förändring genom gemensamma rutiner och
mallar. Stödet i en gemensam organisation kan både leda till
bättre genomslag i verksamheten och stärka framförallt små
och mellanstora kommuner som inte har egen
specialistkompetens.
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.

Effektmål för att mäta att nyttan realiseras kan utgå från:







Statistik, de flesta myndigheterna har beslutade informationsplaner
Statistik, de flesta informationsplanerna är nyligen uppdaterade
Statistik, verksamhetsbaserade informationsplaner
Användande VerkSAM Plan (mall för informationsplan)
Användande VerkSAM Diarium (diarieplan eller klassificeringsstruktur)
Upplevd nöjdhet/enkät– systemförvaltare, registratorer, arkivfunktion
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5.4 Kvalitetskontroll
Ansvarig för realisering: Tillsynsarkivarie
Kvalitetskontrollen innebär att arkivansvariga (nämnd, styrelse och ansvarig chef) kan
förvissa sig om att nämnder och bolag sköter sin informationshantering i enlighet med
lagar och föreskrifter. Det är också en förutsättning för att säkerställa att information
som bevaras i det gemensamma arkivsystemet är äkta och oförändrad.
För allmänheten innebär det en ökad rättssäkerhet och säkerställer att information
bevaras och gallras i enlighet med informationsplanerna. Arkivfunktionerna är
inspektionerna ett kvitto på att information hanteras rätt och en hjälp för att identifiera
möjliga förbättringar.
Att arkivtillsyn utförs av en oberoende arkivmyndighet med egen politisk styrelse innebär
en ökad rättssäkerhet genom att jävssituationer undviks. Kommunarkivarierna upplever
att det blir en annan tyngd om det kommer extern tillsynsmyndighet och att mer
genomslagskraft än om kommunarkivet genomför inspektion. Rollfördelningen blir också
tydligare och mellan myndighet och tillsynsmyndighet. Det finns fördelar med att det
kommer personer utifrån för att öka motivationen och få ökad draghjälp. Att genomföra
tillsyn hos flera olika kommuner innebär möjlighet att jämföra resultat och göra en
samlad uppföljning.
Granskning av gallringsbeslut är en del i kvalitetskontrollen. Samverkan inom
Sydarkivera innebär en möjlighet för kommunerna att få en dialog med
Samrådsgruppen, för att diskutera nationella gallringsråd.
Möjligheten att fråga om råd innebär ökad arbetsro och ett minskat dåligt samvete. Det
blir en trygghet för de anställda i kommunerna, som inte har djupgående kunskaper om
arkiv och informationshantering. Det finns också möjlighet att få bättre beslutsunderlag.
Eftersom en gemensam kunskapsbank byggs upp går det snabbare att få återkoppling.
Effektmål för att mäta att nyttan realiseras kan utgå från:







Planerad tillsyn, två verksamhetsområden/år
Statistik antal besökta kommuner/år
Självvärdering, arkivansvarig: statistik implementationsgrad och resultat
På sikt kan även statistik när det gäller uppfyllda åtgärder mätas
Statistik från registrering av frågor från medlemmar
Förbundsmedlemmarnas upplevda nöjdhet (enkät)
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5.5 Tillgänglighet och sökbarhet
Ansvarig för realisering: Bevarandestrateg
Tillgänglighet och sökbarhet innebär att det blir enkelt att hitta arkiverad information.
Digitaliserade arkivförteckningar gör det möjligt att lokalisera både information i
pappersarkiv (hos respektive medlemsorganisation eller på arkivcentra) och överlämnade
elektroniska arkiv. Det är till nytta för allmänheten, verksamheterna och andra
myndigheter som letar efter information. Nyttan är tidsbesparing samt nöjdare
medarbetare och användare.
Det blir färre ställen att vända sig till för att få ut information. På sikt kommer en
gemensam arkivorganisation att ge ökad tillgänglighet till information. Förutsättningarna
blir lika för alla förbundsmedlemmar och informationen mer enhetligt strukturerad. Detta
bidrar till insyn och säkerställer offentlighetsprincipen.
Öppen och standardiserad informationshantering är en förutsättning för att säkerställa
interoperabilitet och kunna tillhandahålla öppna data.
Effektmål för att mäta att nyttan realiseras kan utgå från:











Statistik, de flesta myndigheterna har arkivbeskrivningar
Statistik, förtecknade arkiv i centralarkiv/kommunarkiv
Statistik, digitaliserade arkivförteckningar
Statistik, publicerade arkivförteckningar
Statistik, leverans till NAD
Statistik utlämnande allmän handling
Tid för utlämnande, användarfall (allmän offentlig handling, menprövning mm.)
Användande av kommande tjänster för att tillgängliggöra arkiverad information
Enkät, nöjdhet förbundsmedlemmar
Enkät, nöjdhet externa användare
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5.6 Bli av med inaktuell information
Ansvarig för realisering: It-arkivarie
Ett digitalt slutarkiv gör det möjligt att avveckla gamla system utan onödig
informationsförlust. Genom att ta hand om information som ska bevaras som finns i
inaktiva system kan dessa system avvecklas. Ekonomisk nytta är minskade kostnader för
teknisk drift och licenser för systemägaren. Kvalitativ nytta är att it-ansvariga och
systemförvaltare enklare kan införa en förbättrad systemarkitektur utan gamla system ”i
bagaget”. Att bli av med inaktuell information och gamla system innebär också ett
minskat dåligt samvete och bättre arbetsro för systemförvaltare och it-ansvariga. Det
innebär en trygghet att få hjälp med att städa upp i det gamla.
Genom samverkan är det möjligt att återanvända framtagna lösningar och fördela
resurser. Det innebär ekonomiska nyttor då kostnaderna fördelas ut och minskar över
tid. Samverkan med gemensamma resurser innebär också förhandlingsstyrka gentemot
leverantörer och konsulter. Det blir också ett minskat beroende av enstaka
leverantörer/konsulter.

Effektmål för att mäta att nyttan realiseras kan utgå från:







Statistik, genomförda leveransutredningar
Statistik, uttag från databaser (tid/kostnader)
Statistik avveckling av system
Effektivisera/bli snabbare
Minskade kostnader uttag
Alternativa kostnader, drift av it-system och licenser
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5.7 Helt digitalt flöde
Ansvarig för realisering: Förvaltningsledare
Genom att förbättra kravställningen av system med inriktning mot en mer standardiserad
hantering av information och öppen arkitektur skapas förutsättningar för enklare
och mer kostnadseffektivt sätt att arkivera digitalt på sikt. Standarder, utbytesformat och
maskingränssnitt möjliggör automatisering och informationsflöden. Det är till nytta för
förbundsmedlemmarna då kostnader i samband med systembyte och avveckling av
system kan minska. Det är också till nytta för verksamheten och för dem som vill
använda information genom förbättrad sökbarhet och interoperabilitet mellan
system och tjänster.
Genom Sydarkivera finns tillgång till samlad
specialistkompetens med stor bredd inom
informationshantering. Detta ger förutsättningar för
kontinuitet och stärker framförallt små organisationer.
Samarbetet mellan specialister hos Sydarkivera och hos
förbundsmedlemmarna gör det möjligt att bygga upp
gemensam kunskap och tillgång till dokumentation för
att säkerställa långsiktigt hållbar
informationsförvaltning. Nyttan för arkivfunktionerna
och systemförvaltare är att kunna få information om vad
som händer, får vara med i utvecklingen och använda
Sydarkivera som kontaktyta mot externa intressenter
och partners.
Samarbetet kan leda till en mer enhetlig och tydligare kravställning i samband med
upphandling av nya verksamhetssystem. Det blir en transparens både för
förbundsmedlemmarna och för leverantörer och externa intressenter. Genom att
kravställa utifrån rätt säkerhetsnivå och rätt förutsättningar när det gäller
bevarande/gallring kan onödiga investeringar undvikas.
Helt digitalt flöde innebär att det även finns en långsiktigt hållbar och pålitlig förvaltning
av arkiverad information. Nyttan är att det är möjligt att få tillgång till handlingar som är
äkta och oförändrade även på lång sikt. Nyttan för förbundsmedlemmarna med
gemensamt arkivsystem är att dela på kostnader för att kravställa, införa, förvalta och
utveckla det gemensamma arkivsystemet.
Effektmål för att mäta att nyttan realiseras kan utgå från:
 Mottagning/inflöde/kontroll
 Statistik rådgivning vid upphandling, uppföljning genomförda upphandlingar
 Upplevd nöjdhet, råd och stöd vi kravställning
 FGS-stöd och automatisering
 Alternativa kostnader, skriva ut på papper
 Akter till centrala diariet (KS) hyllmeter papper/år
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6 Finansiering
Kostnader för den gemensamma verksamheten (bastjänster) fördelas efter invånarantal.
Medlemsavgiften är för närvarande 27 kronor per kommuninvånare och år. Det är
Sydarkiveras förbundsfullmäktige som beslutar om medlemsavgift och eventuell
återbetalning av överskott. I medlemsavgiften ingår Sydarkiveras bastjänster.
Anslutande tjänster finansieras separat.
Anslutningsavgiften betalas av de organisationer som lämnat avsiktsförklaring att ansluta
till kommunalförbundet Sydarkivera. De organisationer som lämnat avsiktsförklaring att
ansluta till kommunalförbundet 2018 betalar 4 kr per kommuninvånare. Det är
Sydarkiveras förbundsstyrelse som beslutar om anslutningsavgiften. Lägsta nivå för
anslutningsavgiften är 4 kr per kommuninvånare. Bestämmelserna finns i
förbundsordningen. Anslutningsavgiften är en engångsavgift som faktureras när en
organisation undertecknat anslutningsöverenskommelse. Detta sker året innan
organisationen blir förbundsmedlem.
Förbundsfullmäktige har i den övergripande förbundspolicyn fastställt långsiktiga
finansiella mål. För verksamheten gäller bland annat att budget och flerårsplan ska
upprättas utan en höjning av medlemsavgifterna. Vidare ska ett överskott på minst två
procent av verksamheten finansiera ny- och reinvesteringar, pensionsåtaganden samt
utgöra beredskap för oförutsedda kostnader. Budget och verksamhetsplan ska löpande
upprättas med konkreta mål för verksamheten som visar hur kommunalförbundet klarar
det övergripande uppdraget enligt förbundsordningen. I detta ligger också att redovisa
måluppfyllelse avseende bastjänsterna samt hur mycket dessa kostar.
Kostnaderna för den utveckling som föreslås i det här dokumentet innebär inte att
medlemsavgiften ökar de närmaste åren. Målsättningen är att kostnaderna för
bastjänsterna ska vara stabila över tid.
För att hushålla med förbundets medel eftersträvas samarbete med olika aktörer i
projekt med extern finansiering. 2017–2018 deltar Sydarkivera i Boverkets projekt Får
jag lov? som syftar till att digitalisera bygglovshantering. Ett av arbetspaketen i projektet
handlar om arkiv och gruppen arbetar med att dokumentera informationsflöden och
överföringsformat. Ett samarbete med SKL kring e-lärande när det gäller
informationshantering och arkiv har initierats. Förhoppningen är att kunna publicera
informationsfilmer och interaktiva utbildningar via den portal som SKL driver.
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7 Risk- och komplexitet
7.1 Riskanalys
Samtliga identifierade risker finns i Bilaga 2. I det här stycket finns en sammanfattning.
7.1.1 Allvarliga risker som behöver uppmärksammas av ledningen
En allvarlig risk är kommunikationsproblem mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna eller internt inom kommunerna och internt inom Sydarkivera
(huvudkontoret och utlokaliserad personal). Information och kommunikation med de
varierande förutsättningar som finns är en stor utmaning. Detta kan hanteras genom att
se över ansvarsfördelning mellan kontaktperson och arkivkontakt. En möjlighet är att ta
hjälp av förbundsmedlemmarnas kommunikatörer. Det behövs även utbildning om
verktygen som används för kommunikation. En insats som redan planerats är regionala
samordnare, regionala träffar och olika intressentgrupper. Det behövs även insatser från
förbundsmedlemmarnas förtroendevalda och de utsedda kontaktpersonerna för att
förankra och sprida kännedom om Sydarkiveras verksamhet.
En annan en allvarlig risk är att förbundsmedlemmar inte skickar deltagare till aktiviteter
utbildningar och workshopar. Om tjänsterna inte utnyttjas så får förbundsmedlemmen
inte nytta av kompetenshöjning och kvalitetssäkring när det gäller informationshantering
i verksamheten. Risken hanteras genom att förbättra information och kommunikation
runt aktiviteter. Viktigt är att kommunerna utser arkivansvariga och arkivombud som kan
fungera som kontakt på förvaltningarna. Förslag är också att ta fram underlag för
kommunanpassade utbildningar tillsammans med lokala arkivfunktionen och att utveckla
utbildningsverksamheten med utbildningar anpassade till olika målgrupper och e-lärande.
I förlängningen är en allvarlig risk för verksamheten bristande tillit från
förbundsmedlemmarna. Detta är grundläggande då förbundet strävar efter att vara en
arkivorganisation som är värd att lita på. Förtroende behöver byggas upp över tid och
behöver förtjänas. Detta hanteras genom kvalitet i tjänsterna och bemötande,
utvärdering, säkerhetsarbete och samarbete med de stora aktörerna.
7.1.2 Risker som behöver hanteras av förvaltningen
Det finns risk att personer med viktig kompetens och kunskap slutar hos Sydarkivera
eller hos förbundsmedlemmarna. Risken hanteras genom att arbeta med förutsättningar
för gott samarbete och trivsel på arbetsplatserna. Arkivfunktionerna arbetar tillsammans
och delar erfarenheter och kunskaper. Det behövs också planer för rekrytering och
dokumenterade kompetensprofiler.
En risk är osäkerhet kring roller, ansvarsfördelning, gemensam arkivmyndighet och
uppdraget. Det finns generellt bristande kunskap om verksamhetsområdet.
Risken hanteras genom att bidra till arkivutredningen för klargörande formellt ansvar
(arkivmyndighet). Kunskap om arkivreglementet behöver förmedlas och introduktion till
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nya kontaktpersoner/arkivkontakter. Arkivfunktionen behöver lyftas hos
förbundsmedlemmarna. Det är en långsiktig process som kräver tålamod.
Sydarkiveras tjänster är i dagsläget ganska okända. Förfrågningarna kan väntas öka när
det blir mer känt. Till exempel ökar redan nu förfrågningar om rådgivning i samband med
upphandling. Det innebär en risk att förvaltningen inte hinner besvara alla förfrågningar.
Detta kan hanteras genom att dokumentera och återvinna svar, till exempel genom att
skapa en intern kunskapsbank. Förbundet behöver ta höjd för ökad efterfrågan och
behov av omvärldsbevakning i verksamhetsplanering.
Bevarandeplanering och samordning av digitala leveranser är beroende av många
faktorer, teknisk och organisatorisk utveckling, förändringar över tid, vilket gör området
svåröverskådligt och det finns risk för felsatsningar och oförutsedda hinder. Samordnad
leveransplanering med många parter kan leda till en tröghet och långsam uppstart.
Hanteras genom att ta fram lättläst information och förbättrad redovisning med
kommunspecifik information för att undvika missförstånd. Hanteras också genom
nätverkande och öppenhet internt och externt, omvärldsbevakning och kontinuerlig
uppföljning och metodutveckling.
En risk är att förväntningarna på tillgänglighet till information inte stämmer överens med
vad som är praktiskt, tekniskt och juridiskt möjligt. Det vill säga möjligheten att söka,
hitta och hämta digitala handlingarn direkt över internet, eller via integrationer med
verksamhetssystem och liknande. Detta behöver hanteras med information och
kommunikation med förbundsmedlemmarna. På sikt behöver Sydarkivera erbjuda
direktuppkomst, men det är först när information som inte innehåller sekretess börjar
levereras in. Det är viktigt att i god tid utreda förutsättningar och ta fram lösningsförslag
för att hushålla med resurser.
Konsekvenserna om Sydarkivera ger felaktiga råd kan bli allvarliga. Risken hanteras
bland annat genom samarbete med viktiga aktörer som Riksarkivet, SKL, MSB,
arkivföreningarna, nära samarbete med förbundsmedlemmarnas arkivarier och andra
specialister hos förbundsmedlemmarna.
I samband med utlämnande kan det finnas risker förknippade med att digitala arkiv och
pappersarkiv förvaras på olika ställen. Hanteras med information, samordning och
gemensamma rutiner.
Det finns risker förknippade med alla situationer när information plockas ut från sitt
ursprungliga sammanhang, transformeras och överförs till ett nytt system. Långsiktigt
digitalt bevarande innebär i sig många risker som behöver övervakas när det gäller till
exempel beroende till hårdvara och mjukvara. Hanteras genom noggranna kontroller och
löpande riskvärdering.
7.1.3 Risker som i stora delar har förebyggts
De risker som förknippas med it-drift har i stora delar förebyggts genom det arbete med
riskanalys som gjorts under projektet att införa bevarandeplattformen. Lösningen är
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konstruerad för att i möjligaste mån bygga bort dessa risker. Exempelvis genom etappvis
införande, isolerad miljö utan externa beroenden samt rutiner och funktioner för
redundans och säkerhetskopiering. Säkerhet och kontinuitet är en uppgift som är central
för att upprätthålla tjänsterna när det gäller digitala arkivleveranser och digitalt
arkivsystem.

7.2 Komplexitetsbedömning
En gemensam arkivorganisation som även kan hantera digitalt bevarande är ett
komplext åtagande. Komplexitetsgraden är något lägre nu, jämfört med situationen
2014, eftersom bevarandeplattformen finns på plats och gemensam personal har
rekryterats. Det innebär att bevarandesystemets funktioner är mer välkända och
rutinmässiga.
Förbundsmedlemmarna påverkas i ganska hög grad eftersom det behövs förändringar i
den dagliga informationshanteringen och vid systeminförande för att åstadkomma en
långsiktigt hållbar informationsförvaltning. I detta arbete finns det många intressenter.
Samtidigt är arkiv och informationshantering en mindre del av förbundsmedlemmarnas
verksamhet sett i relation till kärnverksamheterna. Verksamheten är mer geografiskt
spridd än tidigare med den större medlemskretsen.
Parametrar för
karaktärisering

Beskrivning av låg
komplexitet

Satsningens omgivning
Betydelse
Liten betydelse för kund/parter
som helhet
Politiska
Hög grad överenskommelse,
förhållanden
enkel beslutsprocess
Antal intressenter
Få, välkända och förutsägbara
parter/intressenter/relationer
Förändringar
Leder till minimala förändringar
Internt/externt
Satsningens uppgifter och förlopp
Resultatets
Välkänd funktion,
funktion
förutsägbar/definierbar
Lösning/Teknologi Välkända, rutinmässiga
Resultatets
Ett enskilt sammanhängande
struktur
system
Tidsramar
Generösa – möjliggör sekventiell
hantering
Satsningens resurser och organisation
Resursomfång
Enstaka manmånader insats
och/eller blygsam investering
Deltagarnas
Homogen professionell och/eller
kompetens
kulturell bakgrund
Organisation
Mindre grupp inom samma
avdelning
Geografisk
Fysiskt placerade nära varandra
placering
Satsningens
komplexitet

Utvärdering
av
komplexitet
1. 2. 3. 4.

Beskrivning av hög
komplexitet
(1=icke, 2=låg, 3=komplext,
4=mycket komplext)

X

Vital betydelse för kund/parter

X

Många motsättningar, krävande
beslutsprocess
Många och delvis
svårförutsägbara parter/villkor
Medför viktiga/stora
förändringar internt/externt

X
X

X
X
X
X

Mycket sammansatt,
svårförutsägbar
Delvis okänd, ej rutinmässiga
En rad olika system/resultat
Mycket strama – kräver parallell
hantering

X
X
X
X

Många manår och/eller mycket
stor investering
Många och mycket blandade –
professionsmässigt och kulturellt
Många enheter – tvärs över
verksamheter/leverantörer
Stort avstånd

Används med tillstånd av Svenskt Projektforum
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7.3 Samlad bedömning
Att bevara digital information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och
kostsamt åtagande. Det är mycket som kan hända med framförallt den tekniska
utvecklingen. Den gemensamma organisationen innebär att komplexiteten minskar efter
hand som Sydarkivera bygger upp erfarenhet, kompetens och rutiner för att hantera
långsiktigt digitalt bevarande. Funktionerna blir därför långsiktigt mer välkända och
förutsägbara. Genom att införa bevarandetjänster etappvis minskar komplexiteten och
det blir möjligt att bättre förutse kostnader och mäta nyttor.
De risker som förknippas med it-drift har i stora delar förebyggts genom det arbete med
riskanalys som gjorts under projektet att införa bevarandeplattformen. Riskerna som
identifierades 2013 och 2014 har minskat. Dessa risker handlade framförallt om
kunskaper om arkiv och långsiktigt digitalt bevarande, avsaknad av organisering, rutiner
och riktlinjer. Riskerna är inte lika framträdande längre eftersom Sydarkivera arbetar
aktivt tillsammans med förbundsmedlemmarna med att ta fram gemensamma mallar och
rutiner. Riskerna i dagsläget handlar istället mycket om att olika förbundsmedlemmar
och Sydarkivera kan ha olika målbilder och förväntningar och det kan bli svårigheter med
att synkronisera arbetet. Förbundsmedlemmarna hinner inte förändra verksamheten i
den takt som lösningar arbetas fram. Tekniska lösningar tas fram snabbare än
förankrings- och beslutsprocesserna när det gäller digitala arkivleveranser. När
förvaltningarna får upp ögonen för möjligheten att få råd och stöd så finns risk att
Sydarkivera inte hinner besvara alla frågor.
Den samlade bedömningen är att identifierade risker och den komplexitet som finns i
verksamheten kan hanteras i en gemensam organisation och gemensam långsiktig
finansiering.
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8 Realisering och förslag till beslut
8.1 Realiseringsplan
Strategin för att realisera identifierade nyttor är att fortsätta arbeta tillsammans och
utveckla den gemensamma verksamheten inom ramen för Kommunalförbundet
Sydarkivera. Planen är att verksamheten byggs upp stegvis. De olika stegen har
prioriterats efter förväntad nytta för deltagande organisationer och de olika målgrupper
som kommer att använda e-arkivet: allmänhet, andra myndigheter, privata näringslivet,
forskare med flera. Planeringen delas upp i två-årsetapper för att det ska finnas tid att
bygga upp och etablera de olika delarna av verksamheten. De närmaste etapperna kan vi
förutse mer exakt, medan de senare etapperna är beroende av teknisk och
organisatorisk utveckling.
Under uppstart 2015–2016 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. Sydarkivera tar över ansvar för den information som levereras in och
säkerställer långsiktigt digitalt bevarande i egenskap av gemensam arkivmyndighet.

2017
–
2018

2019
–
2020

2021
–
2022

Ökad automatisering
Förbättrad tillgänglighet
Grundläggande bevarandeplattform
Gemensam arkivmyndighet
Verksamhetsutveckling och bevarandeplanering
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Den tredje etappen 2019–2020 handlar om att tillgängliggöra information ur
medborgarperspektiv. Sydarkivera har vid det här laget tagit emot en hel del leveranser
och det är dags att förbättra tillgängligheten. Det kan ske genom e-tjänster för
beställningar och för direktåtkomst av överlämnande allmänna och offentliga handlingar.
Datakällor som kan tillhandahållas som öppna data publiceras.
Den fjärde etappen 2021–2022 handlar om att förbättra stödet till verksamheten ute i
deltagande organisationer. Planen är att automatisera flödet av information från
verksamhetssystem till den gemensamma bevarandeplattformen. För att det ska vara
möjligt att automatisera flödet förutsätts att systemen som ska hämta och lämna
information då har en öppenhet som gör det möjligt. Inflödet av strukturerad data kan
öppna upp möjligheter att tillgängliggöra arkiverad information genom direktåtkomst via
verksamhetsnära arkiv. Målsättningen är även automatik i flöden för åtkomst och
bevarandevård.

8.2 Tidsramar
Det kommer att ta lång tid innan effekten märks fullt ut i förbundsmedlemmarnas
verksamheter.
8.2.1 Kort tid
Nyttan kompetenshöjning kan realiseras under relativt kort tid. Utbildningar erbjuds
fortlöpande och personal hos förbundsmedlemmarna kan delta på utbildningar och
nätverksträffar för att direkt få del av kunskaper och erfarenheter. Kompetenshöjning
totalt sett hos förbundsmedlemmarna kommer att ta längre tid att realisera. Det finns
varierande förutsättningar och intresse för att delta på utbildningar, det gör att
nyttorealiseringsperioden kommer att variera mellan förbundsmedlemmarna.
Nyttan kvalitetskontroll realiseras på kort tid. Tillsynsbesök genomförs fortlöpande och
redovisas genom åtgärdsrapporter och samlad rapportering till förbundsstyrelse och
kommunstyrelse. Enkla verktyg för självvärdering och möjligheten att fråga om råd gör
att förbundsmedlemmarna snabbt kan få nytta av förbundets tjänster. Förvaltningarna
kan redan nu vända sig till tillsynsarkivarien för att få underlag för gallringsbeslut
granskade. Det är dock inte förrän år 2022 som samtliga verksamhetsområden hos
förbundsmedlemmarna har varit föremål för inspektionsbesök.
8.2.2 Längre tid
Nyttan kvalitetssäkring realiseras över en längre tidsperiod. Det finns mallar att tillgå för
att enklare uppdatera diarieplan och informationshanteringsplan. Hur snabbt nyttan
realiseras beror på hur mycket tid som förbundsmedlemmarna har att lägga på att
arbeta igenom sina informationshanteringsplaner. Det är stor variation mellan
förbundsmedlemmarna och det kommer att ta lite längre tid innan alla har hunnit med
att uppdatera sina planer. Medlemskommunerna har mycket varierande förutsättningar
och det är viktigt att tjänster erbjuds som gör det möjligt både för de som kommit långt i

Dokumentansvarig

Organisation

Telefon

Datum

Elin Jonsson

Sydarkivera

0472-39 10 00

2018-11-23

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Projekt Sydarkiveras utveckling

SARK.2017.55

1.0

57

sin digitaliseringsprocess att komma vidare, men också möjligt för dem som har mycket
arbete kvar att komma i fas med grunderna när det gäller informationsplaner.
Nätverksträffar, temadagar och workshopar ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och
direkt nytta i verksamheten. Informationskartläggning genomförs successivt och samtliga
verksamhetsområden kommer att vara klara 2022. Först då kommer samtliga i
kommunerna förekommande verksamhetsområden vara genomgångna och mallarna för
informationsplaner fullt ut kvalitetssäkrade.
Nyttan att bli av med gammal information och gamla system för att få en bättre
informations- och systemarkitektur realiseras också över längre tid. De första
leveranserna genomförs 2017–2018. Det tar lång tid att utreda och ta fram
lösningsförslag som gör det möjligt att hantera de digitala arkivleveranserna på ett
effektivt sätt. Allra längst tid tar de gamla inaktiva systemen eftersom det ofta rör sig om
ett tidsödande detektivarbete (upp till tre år räknat i kalendertid).
Genom att arbeta med förbättrad kravställning av nya it-system är förhoppningen att
arbetet med digitala arkivleveranser ska kunna ske snabbare, billigare och med högre
grad av automatisering. Det är alltså först på 5–10 års sikt som det kommer att bli en
tydlig förändring när det gäller att mer rutinmässigt överföra digital information till
slutarkiv.
8.2.3 Mycket lång tid
Nyttan tillgänglighet och sökbarhet genom Sydarkivera som gemensam arkivorganisation
kommer att ta mycket lång tid att realisera fullt ut. Det finns mycket arbete att göra för
att få ordning på både de digitala och de analoga arkiven ute hos förbundsmedlemmarnas nämnder och bolag. Det handlar till exempel om bra rutiner för
registrering av allmänna handlingar, systemförvaltning samt digitalisering och publicering
av arkivbeskrivningar och arkivförteckningar.
E-arkivet hanteras i dag av förbundsmedlemmarnas ärendehanteringssystem,
verksamhetssystem och administrativa system. Till den allra största delen kommer
myndigheterna att behöva ha kvar sin information direkt tillgänglig i verksamheten under
lång, eller mycket lång tid. Överlämnande till Sydarkivera blir aktuellt först när
informationen ska överlämnas till arkivmyndighet.
Nyttan med förbättrad tillgänglighet och sökbarhet realiseras på kortare tid genom de
informationssystem som används i förbundsmedlemmarnas olika verksamheter. Det
första steget är att gå från en helt eller delvis analog informationshantering, till en helt
digital informationshantering och även tillgängliggöra information till medborgare genom
diarium, på nätet, mina sidor och andra tjänster.
Genom att arbeta med förbättrad kravställning av nya it-system och utveckling av
Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) är förhoppningen att på lång sikt kunna
erbjuda bättre tjänster för att kunna återanvända och analysera arkiverad information.
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Det tar lång tid för att realisera ett helt digitalt flöde. Det finns många beroenden till
bestämmelser i lagstiftningen och till it-system som inte har öppna gränssnitt. Ett annat
beroende är gemensamma utbytesformat. Erfarenheten är att det tar lång tid att komma
överens om gemensamma utbytesformat, men att det är i gengäld mindre
resurskrävande att utveckla lösningar.
Det finns tusentals programvaror och databaser i kommunerna och det är långt ifrån alla
som är öppna för att möjliggöra ett digitalt flöde av information. Det är framförallt i
samband med upphandling som kommunerna har möjlighet att påverka
systemutveckling. Avtalen för centrala verksamhetssystem är vanligtvis långa, 7–10 år är
inte ovanligt. Därför kommer omställningsarbetet att ta tid.
Den grundläggande bevarandeplattformen finns på plats och är ett gemensamt digitalt
slutarkiv för information som inte lägre behöver, eller får, finnas i verksamhetssystemen.
Däremot kommer det att ta tid att realisera ett helt digitalt flöde från det att information
kommer in till kommunen eller skapas i verksamheten.

8.3 Ägarskap
Sydarkiveras förbundsfullmäktige äger frågan om förbundets utveckling. Samtliga
förbundsmedlemmar har en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Det är
fullmäktige som beslutar om budget, inriktning för verksamheten och plan för att
realisera nyttor. Samråd ska ske med förbundsmedlemmar innan beslut i frågor av större
vikt för förbundet. Sydarkiveras förvaltning ansvarar för att verkställa besluten i
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.
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9 Bilaga 1: Lista med bastjänster
ARKIVMYNDIGHET (Tillsyn och Digitala arkiv)

Riktlinjer
arkivvård

Granskning
gallringsbeslut

Egenkontroll

Arkivinspektion

Lämna ut allmän
handling

Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för överlämnade arkiv och för att utöva
tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv.
Beskrivning
Hantera utlämnande av allmän handling till
allmänheten, forskare och förbundsmedlemmarnas verksamheter. I
handläggningen ingår eftersökning,
menprövning, kopiering, maskning,
distribution samt beslut om att neka
utlämnande. Ju mer information som lämnas
över desto mer omfattande blir
verksamheten med att lämna ut handlingar.

Status
Personal och kunskap om att
hantera utlämnande av allmän
handling finns på plats.
Delegationsordning är
beslutad.

Utöva arkivtillsyn genom inspektionsbesök
hos nämnder och kommunala bolag, såväl
analoga som digitala arkiv. Utförs
tillsammans med förbundsmedlem. Styrande
dokument är tillsynsplan. Samordning,
rapportering, planering av åtgärder,
uppföljning med mera ingår i tjänsten.

Tillsynsplan beslutad 2015.
Tillsyn hos förbundsmedlemmar genomförd 2015–
2018.
Övergripande plan för tillsyn
inom samtliga verksamhetsområden t.o.m. 2022.

Tillhandahålla rutiner, instruktioner och
verktyg så att arkivansvariga kan kontrollera
förvaltningens eller bolagets informationshantering och arkiv. I tjänsten ingår samlad
uppföljning, rådgivning samt planering av
åtgärder.

Förberedande arbete är
genomfört. Nästa steg är att
testa, utvärdera och lansera
paket för egenkontroll av
informationshantering och
arkiv.

Samråda med förbundsmedlem inför
gallringsbeslut. I tjänsten ingår att granska
och godkänna förbundsmedlemmarnas
förslag till gallringsbeslut. Detta sker i
samarbete med respektive verksamhet och
arkivfunktionen i kommunen. Styrelse eller
nämnd fattar beslut om gallring enligt
förbundsmedlems arkivreglemente.

På begäran granskas förslag till
gallringsbeslut. Arbete pågår
med att effektivisera och
kvalitetssäkra rutiner för
granskning och uppföljning.

Utarbeta arkivpolicy och riktlinjer om arkiv
och informationshantering för arkiv hos
förbundsmedlem.

I dagsläget finns enstaka
riktlinjer utfärdade. Efter hand
kommer nya riktlinjer att
utarbetas successivt.

Nästa steg är att ta fram
mallar och rutiner samt att
införa ärendehanteringssystem
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL

Handböcker och
mallar

E-lärande

Specialist

Intensiv

Grundutbildning

Sydarkivera erbjuder utbildning, handböcker och mallar för olika målgrupper. Det är
både utbildningar på plats, webbutbildningar och olika former av e-lärande.
Beskrivning
Salsutbildning uppdelad på två dagar som ger
fördjupade kunskaper om lagar, roller, ansvar,
informationshantering och redovisning av
arkivinformation. Målgrupp är registratorer,
sekreterare, administratörer som arbetar med
informationshantering, arkivansvariga,
arkivombud och arkivassistenter.

Status
Erbjuds en gång per termin
på plats i Alvesta.

Salsutbildning som ger en övergripande kunskap
om informations- och ärendehantering och arkiv
för de som tidigare gått grundkursen och känner
att de behöver en repetition. Kursen håller ett
högt tempo med mycket information på kort tid.
Målgrupp är handläggare, chefer och
arkivombud.

Erbjuds på plats hos nya
medlemmar samt på
lämpliga geografiska
platser, framförallt noderna
Alvesta, Hässleholm och
Vimmerby.

Specialinriktade utbildningar med fokus på
utvalda verksamhetsområden eller
problemområden där behov framkommit i
samband med tillsynsbesök eller
verksamhetsförändringar. Berör främst de som
arbetar inom det specifika området.

Erbjuds på valda platser
eller hos förbundsmedlem
efter behov och önskemål.
Nästa steg är webbutbildningar för deltagande
på distans.

Utbildningar i form av antingen färdiginspelade
korta webbutbildningar (filmer) eller via
interaktiva digitala utbildningar. Utbildningarna
är riktade mot olika roller eller arbetsmoment.

Ett fåtal färdiga produkter är
publicerade. Ett samarbete
med SKL om vidareutveckling har påbörjats.

Förvalta dokument med praktisk handledning om
arkiv och informationshantering. Till exempel för
hantering av personakter, närarkiv,
arkivförteckning med mera. I tjänsten ingår
handböcker och mallar för instruktioner,
checklistor, rollbeskrivningar med mera som
arbetas fram tillsammans med
förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner.

Några handböcker är
publicerade. Arbete pågår
med att färdigställa
material. Nästa steg är
rutiner för versionshantering, synpunkter och
publicering.

Utvärdering, uppföljning och
förbättring av kursen utifrån
behov och önskemål från
förbundsmedlemmar.
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING

VerkSAM

Informationskartläggning

Temadagar

Nätverkande

Rådgivning

Sydarkivera erbjuder rådgivning, träffar och gemensam arbetsplats på webben för
nätverkande och erfarenhetsutbyte samt informationskartläggning och mallar för
arkivredovisning (VerkSAM).
Beskrivning
Ge råd om arkiv och informationshantering, både digital och analog.
Rådgivning i samband med besök på
plats i kommunen eller via telefon, epost eller gemensamma grupparbetsplatser på webben. Rådgivning in
samband med att ta fram
informationsplan är en viktig del.

Status
Rådgivning har erbjudits
förbundsmedlemmarna sedan
starten 2015. Nästa steg är
förbättrade rutiner och på sikt
ärendehanteringssystem.

Samordna nätverk för erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar för
intressentgrupper, regionala
nätverksträffar, samarbetsplatser på
webben, temadagar med mera.

Nätverksträffar, temadagar och
forum på webben har erbjudits
sedan starten 2015. Kompletteras
från och med 2018 med regionala
träffar. Fler intressentgrupper
tillkommer vid behov.

Samordna temadagar för olika frågor.
Föreläsare med olika specialkunskaper
bjuds in till temadagarna. Syftet är att
underlätta arbetet hos förbundsmedlemmarna med långsiktigt hållbar
informationsförsörjning och främja
erfarenhetsutbyte.

Temadagar har ordnats sedan
starten 2015. Nästa steg är att ta
fram en mer långsiktig plan för
temadagarna.

Kartlägga informationsflöden och
säkerhetsklassa informationsmängder i
samband med workshopar tillsammans
med förbundsmedlemmar. Underlaget
används i för framtagande av mallar
och rutiner samt i samband med
utredningar, rådgivning vid
upphandling med mera.

Informationskartläggning genomförs
inom prioriterade verksamhetsområden. Hälsa och socialt stöd är
klart. Bygg, miljö och teknik
påbörjades 2017, kansli och
säkerhet 2018. Nästa steg är mer
effektiva workshopar och förbättrade
mallar.

Förvalta mallar för att förenkla
framtagande och uppdatering av
arkivbeskrivning, diarieplan,
informationshanteringsplan,
säkerhetsklassning av
informationsmängder med mera.

Ett flertal mallar är framtagna och
versionshanteras. Nya utarbetas
efter hand. Arbete pågår med att
förbättra informationsspridning och
användande av mallarna.
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TILLGÄNGLIGGÖRANDE

Kundtjänst

Öppna data

Forskarsal på
webben

Samsök arkivinformation

Arkivredovisning

Sydarkivera ansvarar för att tillgängliggöra överlämnade digitala arkiv. Tjänster för
tillgängliggörande byggs upp efter det behov som uppkommer genom de digitala
arkivleveranserna. Förbundsmedlemmarnas arbete med att digitalisera sin
handläggning och informationshantering kommer på sikt att innebära att allt mer
digital information överlämnas till slutarkiv.
Beskrivning
Förteckna arkiv, det vill säga skapa
register över innehållet i de
överlämnade arkiven efter etablerade
standarder och metoder. Rutiner och
förteckningsstrukturer arbetas fram i
samarbete med förbundsmedlemmarnas arkivarier.

Status
Enkelt manuellt förteckningssystem
på blanketter. Förstudie om arkivredovisningssystem genomförs 2018
för införande 2019. Nästa steg är
integration mellan arkivredovisning
och bevarandeplattform.

Publicera arkivredovisning via
Nationell ArkivDatabas (NAD) som
förvaltas av Riksarkivet. NAD används
för att söka i arkivförteckningar i alla
arkiv som är anslutna nationellt.
Gemensamma rekommendationer och
rutiner utarbetas tillsammans med
arkivariegruppen.

Avtal är tecknat med Riksarkivet och
vi har haft möte för förberedande
diskussion med Riksarkivet och med
arkivgruppen. Nästa steg är att börja
leverera information

Direktåtkomst till slutarkiverad
information via forskarsal på webben.
Tjänst för att kunna söka och hämta
arkiverade handlingar direkt via
internet. Funktioner för inloggning,
användarsupport med mera.

På sikt kommer det att bli aktuellt att
bygga upp tjänsten. Preliminärt
införande successivt 2019–2020.

Lämna ut information utan
personuppgifter eller sekretess som
öppna data (Open Data). Publicering i
första hand via befintliga
portaler/plattformar.

Sydarkivera har ännu inte fått in
dataset som kan publiceras som
öppna data. Sådan information fångas
upp i samband med leveransutredningar. Preliminärt 2019–2020.

Så småningom så kommer
beställningar och frågor att öka. Då
behövs förbättrad service till
allmänhet, forskare och förbundsmedlemmarnas verksamheter. Både
bemanning och kundstödssystem.

Det finns ännu ingen uppskattad tid
för införande.
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Råd och stöd
systemförvaltare

Prioritering och
inriktningsbeslut

Systeminventering

FGS-utveckling

Omvärldsbevakning

Bevarandeplanering och samordning
Beskrivning
Omvärldsbevakning när det gäller
användande, målgrupper, teknisk och
organisatorisk utveckling med mera.
Metodutveckling och goda exempel
inom digitalt bevarande och arkiv.
Sydarkivera deltar i relevanta externa
samverkansprojekt inom området.
Delta i initiativ för att utveckla Förvaltningsgemensamma specifikationer
(FGS), gemensamma överföringsformat för informationstyper inom
offentlig förvaltning. Utveckling av
nya FGS:er sker i samarbete mellan
statliga och kommunala myndigheter.
Riksarkivet beslutar om FGS:er.
Översiktlig systeminventering i
samband med att förbundsmedlem
ansluter till Sydarkivera. Systemlista
ajourhålls, uppgifter samlas in i
samband med kommunbesök,
leveransprojekt. Särskilda rutiner för
insamling av uppgifter hos bolag.
Med utgångspunkt från beslutade
prioriteringsprinciper, analys av
systemlista, de behov som förbundsmedlemmarna har gemensamt och
förutsättningar för genomförande
sammanställs beslutsunderlag för
prioritering. Förbundsstyrelsen fattar
beslut om inriktning.
Råd i samband med att förbundsmedlem upphandlar verksamhetssystem. Framförallt när det gäller
gallring, registrering, migrering, uttag
för bevarande och informationssäkerhet. Rådgivning i samband med
migrering, införande och förvaltning av
verksamhetssystem. Nätverk för
systemförvaltare för information och
erfarenhetsutbyte.

Status
Pågår sedan starten 2015. Deltagande
i föreningar, nätverk, konferenser,
bevakning av resurser på nätet,
sociala media med mera. Pågående
projekt är FGS Databas, FormatE och
Får jag lov? (digitala bygglov)
Sydarkivera har sedan 2016 avsatt
resurser för att delta i FGS-utveckling.
Deltagande i utveckling och testning,
beroende av vilka utvecklingsprojekt
som pågår.

Inventering pågår kontinuerligt sedan
starten 2015. Rutiner och mallar har
utarbetats. Nästa steg är att
effektivisera rutinerna och formerna
för kommunikation och uppföljning.

Inriktningsbeslut har fattats av
förbundsstyrelsen 2015–2017. Nästa
steg är förbättrade rutiner för att
sammanställa underlag som även kan
fungera som direktiv till
leveransutredning.

Rådgivning på förfrågan. Arbetet
dokumenteras och dokumenten
registreras. Nästa steg är samordning
med systeminventering och
arkivtillsyn, effektivare rutiner,
utbildning, uppföljning och på sikt
färdiga skriftliga rekommendationer.
Nätverk för systemförvaltare inom
olika områden.
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Arkivleveranser (Pre Ingest, PAIMAS)
Digitala arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och berörda
förbundsmedlemmars centrala arkivfunktioner, förvaltningsledning, systemförvaltning
samt kansli- och it-funktionerna. Metodstödet följer internationell standard för
samarbete mellan verksamhet och arkiv.

Administration
(PreIngest)

Godkännande

Överföring

Specifikation

Leveransutredning

Beskrivning

Status
Leveransutredningar för prioriterade
Utreda urval för bevarande, gallring,
system har genomförts sedan 2015.
målgrupper, åtkomst, tillgänglighet,
Rutiner och mallar utarbetats
sökbarhet, metadata, filformat,
successivt för olika leveranstyper.
omfattning och avgränsningar,
kostnader mm. Utredningen leder fram Färdigställda utredningar publiceras.
Fortlöpande arbete med planering,
till lösningsförslag för olika leveransutvärdering och metodutveckling.
typer och dokumenteras i en rapport.
Uttag från databas, analysera filformat, specificera överföringsformat,
transformering av data från källformat
till målformat, dokumentera rutiner
och ta fram mallar för leveranstypen.
Arbetet hanteras tillsammans med
förbundsmedlemmarna och leder fram
till undertecknad överenskommelse.
Hantera paketering och transport av
digitala arkivleveranser, överföringspaket (SIP). Sydarkivera ansvarar för
säkerhet och för informationen.
Lämpliga tjänster för filöverföring
införs efter hand som behov uppstår.
En första kvittens sker under
processen.

Arbetet baseras på genomförda
leveransutredningar. De första uttagen
genomfördes 2016. Första leveransöverenskommelserna tecknades 2017.
Rutiner och mallar utarbetas
fortlöpande. Nästa steg är stöd för fler
leveranstyper samt utvärdering och
metodutveckling.
Arbetet baseras på beslutade leveransöverenskommelser. Rutiner och mallar
utarbetas fortlöpande. Sekretess
hämtas på plats hos kommunen,
publicerade webbsidor skördas direkt
från Internet.

Kontroll av att allt har kommit med i
leveransen och är läsbart. Förbundsmedlem deltar i arbetet med
kvalitetssäkring. Resultatet blir digitala
arkivpaket som hanteras i bevarandeplattformen. Ett leveransgodkännande
avslutar processen.
Verktyg, lagringsnoder, rutiner,
checklistor mm för att hantera systemstöd i samband med arkivleveranser.
Installationer, dokumentation,
uppgraderingar, profiler för olika typer
av metadata med mera.

De första formella besluten om
godkännande 2018. Rutiner och mallar
utarbetas fortlöpande.

Paketeringsverktyg och ”PreIngestlaptop”. Nästa steg är anpassning för
nya leveranstyper. Verktyg för analys,
mappning mm. kommer att behöva
införas. På sikt även verktyg som
förbundsmedlemmarna kan använda
själva för att förbereda leveranser.
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DIGITALT ARKIVSYSTEM (OAIS)

Hantering av roller, behörigheter,
systemdokumentation, installation,
uppgraderingar, övervakning,
logghantering och felsökning. Virtuella
miljöer för att möjliggöra installation
av nya system, Maskiner och
programvaror för att hantera
säkerhetskopiering, övervakning,
isolerade nät med mera.

Uppgraderingar hanteras och
systemdokumentation uppdateras
fortlöpande Replikering,
säkerhetskopiering, övervakning av
loggar mm är på plats.

Datahantering

Arkivlagring

Mottagning

Leveranser tas emot hos Sydarkivera
och förvaras säkert. Karantän med
virusskanning mm för att hindra att
skadlig kod arkiveras. Sydarkiveras
personal hanterar kvalitetssäkring,
tillför metadata och att generera
arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket
överförs till arkivlagring.
Förvaring av digitala arkivpaket,
hantering av lagringshierarki,
hantering av olika typer av
lagringsmedia (disk och band).
Kontroll av arkivpaketens integritet
(checksummor). Återställning av
backup och Hantering avvikelser och
eventuell återställning av backup.
Administration av de databaser som
hör till bevarandesystemet.
Funktioner för sökning och rapporter
med mera. Versionshantering av
informationspaket i samband med
arkivvård.
Hanterar förfrågningar och skapar
paket för utlämnande (DIP). Paketen
överförs på ett säkert sätt till behöriga
befattningshavare som tar hand om
utlämnandet.

Säker förvaring i kassaskåp/bankvalv.
Arbetsstation, nätverk och
programvaror finns på plats.
Anpassningar behöver ske fortlöpande
för nya leveranstyper.

Åtkomst

Status

Administration

Beskrivning

Den grundläggande bevarandeplattformen infördes 2016 och har
trimmats in under 2017. De första
arkivpaketen arkivlades 2017. Avtal,
inredning och driftsättande av samtliga
depåer har skett under 2017. Fortsatt
förvaltning och utveckling baserad på
behov.
Arbetsstation och programvaror finns
på plats. Arbete pågår för att förbättra
versionshantering och dokumentera
rutiner.

Arbetsstation finns förberedd.
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ARKIVVÅRD
Parallellt med införande av den
grundläggande bevarandeplattformen
har säkerhet och kontinuitet planerats
och dokumenterats. Det finns rutiner
för dokumentation, incidenthantering,
säkerhetskontroll av personal,
skalskydd med hög säkerhetsnivå.
Arbete som ständigt behöver följas
upp och uppdateras.
En första version av checklista baserad
på internationell standard finns
framtagen. Egenkontroll genomförs
2018. Nästa steg är åtgärdsplan och
rutiner för egenkontroll.

Åtgärder för att säkerställa långsiktigt
digitalt bevarande. Filidentifiering,
transformering (konvertering/
migrering), validering mm. Handbok,
rutinbeskrivningar, instruktioner och
checklistor för att dokumentera och
styra bevarandeåtgärder.

En wiki har installerats som
kunskapsbank för bevarandetjänsterna. Arbete pågår med att
införa plattform för arkivvård. Nästa
steg är att planera, genomföra och
utvärdera bevarandeåtgärder
(versioner av IP sparas)

I arkivvården ingår att avgränsa och
ordna arkiven. I takt med att allt mer
information slutarkiveras kommer det
bli aktuellt att behöva gå igenom och
se över bevarandevärde och vilka
åtgärder som behöver vidtas för att
säkerställa bevarande.

Översyn och utredning behöver
planeras kommande år.

Gallring

Säkerhet och
kontinuitet
Egenkontroll
CheckARK

Förutsättningar för att kunna återställa
hårdvara, mjukvara och information
efter oförutsedda händelser. Riktlinjer,
rutiner och mallar för hantering av
katastrofer. Säkerhetskontroll av
personal, skalskydd för de olika
depåerna, redundans (dubbla itmiljöer), dokumenterade rutiner och
processer samt incidenthantering.
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.

Bevarandeåtgärder

Status

Värdering och
kvalitetssäkring

Beskrivning

Gallring betyder att förstöra allmän
I dagsläget hanteras endast
information. På kortare eller längre sikt information som ska bevaras
så kommer frågan om gallring att bli
aktuell, med tiden kan information
komma att värderas annorlunda än
idag. Gallring i överlämnade arkiv sker
endast efter beslut i förbundsstyrelsen.
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10

Bilaga 3: Identifierade risker
4=Allvarlig

4

8

12

16

3=Kännbar

3

6

9

12

2=Lindrig

2

4

6

8

1=Obetydlig

1

2

3

4

1=Låg

2=Måttlig

3=Hög

4=Mkt Hög

Sannolikhet
1=Låg

2=Måttlig

Exempel
Händelsen skulle endast kunna
inträffa under exceptionella
förhållanden



Händelsen skulle inträffa vid enstaka
tillfällen.






3=Hög

Händelsen kommer troligen att
inträffa under de flesta förhållanden.




4=Mkt hög

Händelsen förväntas inträffa under
nästa alla förhållanden.

Konsekvens




Händelsen har aldrig inträffat förr eller det finns
endast enstaka kända fall av händelsen.
Bedöms inte inträffa under de närmaste fem
åren.
Det har inträffat i den egna eller andra
närliggande verksamheter.
Kan inträffa under de kommande 2–5 åren.
Typen av händelser är allmänt kända att
inträffa.
Kan förväntas inträffa under de kommande 1–2
åren.
Händelsen kommer sannolikt att inträffa.
Händelsen kan inträffa när som helst inom det
närmaste året.

Exempel

1=Obetydlig

Obetydlig påverkan på verksamheten
och dess mål.



Händelsen tas om hand inom ramen för den
dagliga hanteringen utan att särskilda
omprioriteringar behöver göras.

2=Lindrig

Konsekvensen för verksamhetens
mål är inte obetydlig, men kan
hanteras i det löpande arbetet.



Händelsen märks men kan tas om hand inom
ramen för den dagliga hanteringen och mycket
små omprioriteringar behöver göras.

3=Kännbar

Kännbara störningar i verksamheten
och förmågan att uppfylla målen.



Konsekvensen av händelsen bedöms som
betydande.
Händelsen får märkbara konsekvenser för
verksamhetens mål och åtgärder bär vidtas för
att hantera den uppkomna situationen.



4=Allvarlig

Omfattande konsekvenser för
verksamheten och förmågan att
uppfylla målen.






Det inträffade kräver ledningens engagemang
och extraordinära insatser.
Verksamhetens mål, krav och uppdrag uppfylls
inte.
Extrema finansiella förluster.
Förlust av anseende.
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1

Orättvis fördelning mellan
utbildning och leveranser.

Hantering

Samråd vid utarbetande av planer. Information
4

i nätverksgrupper. Principer för prioritering
beslutade av förbundsstyrelsen.
Förtroende behöver byggas upp över tid och

Allvarlig

Bristande tillit till Sydarkivera.
Hög

2

Måttlig

kommunerna vad avser tillsyn,

Kännbar

Identifierad risk
Sannolikhet

Nr.

Riskvärdering

Organisation

Elin Jonsson

Konsekvens

Dokumentansvarig

behöver förtjänas. Hanteras genom kvalitet i
12

tjänsterna och bemötande, utvärdering,
säkerhetsarbete och samarbete med de stora
aktörerna.
Arbeta med förutsättningar för gott samarbete

Personer med viktig kompetens
Sydarkivera eller

Hög

och kunskap slutar (hos
förbundsmedlem).

Kännbar

3

och trivsel på arbetsplatserna.
9

Arkivfunktionerna arbetar tillsammans och delar
erfarenheter och kunskaper. Plan för
rekrytering och dokumenterade profiler.
Bidra till arkivutredningen för klargörande
formellt ansvar (arkivmyndighet). Kunskap om

(arkivmyndighet mm) och
uppdraget. Bristande kunskap om
verksamhetsområdet.

Lindrig

Osäkerhet kring roller,
ansvarsfördelning
Mkt hög

4

arkivreglementet, introduktion till nya
8

kontaktpersoner/arkivkontakter. Utbildningar
och introduktionsfilmer. Arkivfunktionen
behöver lyftas hos förbundsmedlemmarna. Det
är en långsiktig process som kräver tålamod.

Kommunikationsproblem mellan

Olika förutsättningar hos

Sydarkivera och

förbundsmedlemmarna (koncerntänk eller ej).

internt inom kommunerna. Även
Sydarkivera huvudkontoret och
utlokaliserad personal.

Se över fördelning mellan kontaktperson och
Kännbar

förbundsmedlemmarna eller

Mycket hög

5

12

arkivkontakt. Kunskap om verktygen som
används och ta hjälp av
kommunikatörsgruppen. Arbeta med den
pedagogiska presentationen. Regionala
samordnare, regionala träffar och olika
intressentgrupper.
Uppföljning och redovisning till

inte tid att avsätta till
arkivinspektion. Ovilja eller
ointresse att delta.

Lindrig

Personal hos förbundsmedlem har
Hög

6

förbundsfullmäktige. Dialog med berörda
6

kontaktpersoner/arkivkontakt. Kompenserande
åtgärder genom korrespondens eller extra
besök/utbildningsinsatser.
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Sydarkivera gör fel, ger felaktiga

Samarbete med viktiga aktörer som

råd, missar väsentlig information.

Riksarkivet, SKL, MSB, arkivföreningarna med
Allvarlig

Måttlig

Riskvärdering

7

Konsekvens

Identifierad risk
Sannolikhet

Nr.

Hantering

flera. Nära samarbete med specialister hos
8

förbunds-medlemmarna. Deltagande i
professionella nätverk. Anställda fortbildas
genom externa kurser och konferenser. Externa
referensgrupper i samband med projekt och
utredningar.
Förbättra information och kommunikation runt
aktiviteter. Rutiner för överlämnande när det

alternativt ”fel” personer.

kommer nya kontaktpersoner/arkivkontakter

Deltagande prioriteras inte och

hos förbundsmedlemmarna. Presentera goda

personal har inte tid.

Kännbar

Förbundsmedlem skickar inte
deltagare till aktiviteter,

Mkt hög

8

exempel på nätverksträffar. Kommunerna utser
12

arkivansvariga/arkivombud som kan fungera
som ”ambassadörer”. Underlag för
kommunanpassade utbildningar tillsammans
med lokala arkivfunktionen. Utveckla
utbildningsverksamheten t.ex. med utbildningar
anpassade till olika målgrupper och e-lärande.
Rutiner för dokumenthantering,
metodutveckling och uppföljning.

Sydarkivera och förbundsmedlemmarna är inte

Lindrig

Sydarkivera hinner inte utveckla,
förvalta och informera om mallar.
Hög

9

6

synkroniserade/arbetar i olika
takt.
Rutiner för dokumenthantering,

generellt. Passar ingen och

Lindrig

Arbetet med gemensamma mallar
och riktlinjer blir tungrott och för

Måttlig

10

metodutveckling och uppföljning.
4

känner inte igen sig.
Förbättra information och kommunikation.

nytta och konsekvenser av att

Utbildningsinsatser, målgruppsanpassade

arbeta strukturerat med
informationshantering. ”Tråkigt”
jobb med eget ansvar.

Lindrig

Bristande förståelse för effekt,
Hög

11

6

utbildningar. Det kommer att ta tid att förändra
attityder.
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”Ketchup-effekt” när det gäller

Dokumentera och återvinna, skapa en intern

rådgivning i samband med

kunskapsbank. Registrera ärenden och följa
Kännbar

upphandling och vid införande.

Hög

informationsplaner, inför

Riskvärdering

12

Konsekvens

Identifierad risk
Sannolikhet

Nr.

9

Hantering

upp. Ta höjd för ökad efterfrågan och behov av
omvärldsbevakning i verksamhetsplanering.
Extra resurser kan behövas, avlasta
nyckelpersoner från ”enklare uppgifter” som
kan läggas över på ny personal.
Arkivförteckning, paketstruktur baserad på

Sydarkivera kan inte hantera
information eller sekretess röjs

Låg

utlämnande, det går inte att hitta
för obehöriga (skada eller men för

Allvarlig

13

beslutade FGS:er, systemdokumentation,
4

säkerhetsarbete, dokumenterade beslut.

enskild)
Gemensam funktion för

I god tid utreda och ta fram lösningsförslag när
det gäller utlämnande av allmänna handlingar.

att det tar tid att få ut handlingar

Utvärdering och uppföljning.

(tillgänglighet), tekniska problem
kan uppstå med tjänster/externa

Lindrig

utlämnande kan innebära risk för

Hög

14

6

tjänster som upphör. Ökade krav
på ”social kompetens” och
bemötandet.
Detta är en risk som kan komma med tiden.

Ökade krav och förväntningar på
vänlighet vid utlämnande kan
leda till otillräcklig finansiering för

Hög

tillgänglighet och användar-

Kännbar

15

Utreda förutsättningar och ta fram
9

lösningsförslag i god tid för att hushålla med
resurser. E-legitimation och e-tjänster.

teknik och resurser. Stort utbud
med kanaler (webb/mobilt).
Information och utbildning/samordning mellan

Spridda resurser kan leda till
sig för att hitta/begära ut
handlingar.

Hög

oklarhet vart besökare ska vända

Kännbar

16

Sydarkivera och förbundsmedlemmarnas
9

arkivfunktioner. Arbeta tillsammans med att
identifiera vanliga frågor och rutiner/checklista/
mallar för att samordna utlämnande och säker
hantering.
Omvärldsbevakning och etablera kontakt med

forskare (omfattande/
komplicerade frågor).

Kännbar

Oförutsägbara frågor från
Måttlig

17

6

universiteten inom de områden som frågor kan
tänkas komma från. Kontakt med andra
arkivinstitutioner, deltagande i nätverk/
konferenser.
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Nr.

Identifierad risk

18

Händelser i omvärlden som till
exempel nya lagar eller nya
samverkansformer.

19

Riskvärdering

2018-11-23

Ärende

Konsekvens

Datum

0472-39 10 00

Allvarlig

Telefon

Sydarkivera

Sannolikhet

Organisation

Elin Jonsson

Låg

Dokumentansvarig

Hantering

Bevaka utveckling på området för smidig
4

övergång till nya förutsättningar/former för att
bedriva verksamhet.

Bevarandeplanering och

Information och kommunikation via regionala

samordning av digitala leveranser

samordnare (ta hjälp av kommunikatörs-

är beroende av många faktorer,

gruppen). Bättre redovisning med

teknisk och organisatorisk
Hög

vilket gör området
svåröverskådligt och det finns risk

Kännbar

kommunspecifik information ”på gång i min

utveckling, förändringar över tid,

9

kommun” tillsammans med arkivgruppen.
Nätverkande och öppenhet internt och externt.
Omvärldsbevakning och uppföljning/

för felsatsningar. Samordnad

metodutveckling.

leveransplanering med många
parter kan leda till en tröghet och
långsam uppstart.
Titta på möjligheter att dela

kompetens i samband med

resurser/kompetenser. Komplettera med köp av

digitala arkivleveranser hos
förbundsmedlem eller

Lindrig

Bristande resurser eller
Hög

20

6

tjänster.

Sydarkivera.
Göra medvetna avsteg från gallringsplan om

information (orimliga
kostnader/arbetsinsatser)

Kännbar

Svårigheter att gallra digital
Måttlig

21

6

det inte finns tvingande bestämmelser om
gallring i lag. Dokumenteras i rapport från
leveransutredning och leveransöverenskommelse.
verksamheten. Samverka både med offentliga

hinder i form av licenser, avtal,
kryptering/lösenordsskydd på

6

aktörer och kommersiella. Kravställning när nya
system upphandlas. Alternativa lösningar för att

handlingsnivå.

extrahera information via användargränssnitt.

Höga initiala kostnader i samband

Utredningar och dokumentation av

med digitala arkivleveranser.

leveransöverenskommelser, överföringsformat,

Risker för felsatsningar, att det
uppkommer fel som inte
upptäcks.

Allvarlig

23

Kännbar

Risken kan öka med tid/omfattning på
Måttlig

Beroenden till enstaka
leverantörer eller konsulter,

Måttlig

22

8

genomförda kontroller med mera.
Dokumenterade rutiner, checklistor och
testprotokoll. Uppföljning, utvärdering och
dokumentation av avvikelser/åtgärder.
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Oproportionerliga kostnader och

Deltagande i nätverk och projekt för

att arbetet med leveranser drar

samordning. Förhandlingsstyrka genom
4

Hantering

samordnade kontakter med leverantörer.
Utredning, uppföljning och dokumentation av

risk för att bevarandesystemet
inte har tillräcklig prestanda och

Lindrig

Börja utreda lösningsförslag för att skala upp

Allvarlig

åtgärder.

Hög

möten, dokumentation mm.
Med ökade inleveranser så finns

Låg

25

Lindrig

svårigheter med kontakter,

Måttlig

ut orimligt i tiden på grund av

Riskvärdering

24

Konsekvens

Identifierad risk
Sannolikhet

Nr.

6

bevarandeplattformen med framförhållning (2-3
års sikt).

lagringskapacitet.
Bristande tillgänglighet,
dataförlust, spårbarhet och
konfidentialitet när det gäller
27

Strategiskt informationssäkerhetsarbete,
4

säkerhetsklassad personal, val av metoder för
spårning, dokumentation, övervakning med

bevarandeplattformen/depåerna.

mera.

FGS paketstruktur

Omvärldsbevakning alternativ till

beslutas inte fler FGS:er

Låg

vidareutvecklas inte och det

Kännbar

26

gemensamma/öppna specifikationer. Delta i
3

utvecklingsprojekt, testning av FGS:er och
informationsinsatser/utbildningar för att sprida
kunskap och skapa förutsättningar för

bevarandeplattform/depåer

Fysiskt skydd, ingen åtkomst via internet,
4

Lindrig

bevarandeplattform.

deltat ansvar för åtkomst.

Kontinuerlig replikering av bevarandesystemet,

Tekniska fel i it-miljö eller
Låg

29

Låg

Risk för obehörig åtkomst

Allvarlig

utveckling/förvaltning.
28

2

övervakning av loggar och klimat, geografiskt
åtskilda platser, dokumentation. Använda
teknik som är lätt att ersätta.
Använda källkodsprodukter som har en aktiv

källkod, produkter

community och många användare. Etablera

vidareutvecklas inte, ej
sammanhållen utveckling,

Kännbar

Risker förknippade med öppen
Måttlig

30

6

samverkan med riksarkiven och andra stora
arkivinstitutioner (nationellt och internationellt).

bristande dokumentation mm.
Förvaltningsorganisation, tillgång till labbmiljö,

förvaltning över tid,
uppgradering, migrering mm.
Ökade kostnader i form av
arbetsinsatser och upphandling.

Lindrig

Risker förknippade med
Hög

31

systemdokumentation. Informationspaket med
6

teknisk och administrativ metadata minskar
beroende till produkter/system. Utreda och
planera uppgraderingar med framförhållning.
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Bilaga 4: Ordlista

Allmän handling

Anslutande tjänst

Arkiv

Arkivansvarig

Arkivbeskrivning

Arkivmyndighet

Arkivombud

Arkivsystem

Bastjänst

Juridisk term för att beteckna handling som förvaras hos
en myndighet och som dessutom antingen inkommit dit
eller upprättats där.
I Sydarkiveras förbundsordning det uppdrag inom
verksamhetsområdet som avtalas och finansieras separat
med enskilda förbundsmedlemmar. Till exempel analoga
arkiv med helt arkivmyndighetsansvar och gemensamt
dataskyddsombud.
Juridisk term som betecknar den samlade mängden
allmänna handlingar, oberoende av medium och format,
som förvaras hos en myndighet. Används även för att
benämna institution och arkivlokal.
Roll som har formellt ansvar för arkivet hos en myndighet
(nämnd eller kommunalt företag). Arkivansvaret regleras i
arkivreglemente eller motsvarande. Vanligtvis
förvaltningschefen om myndigheten inte har utsett någon
annan.
Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en
myndighets arkiv och informationshantering. Kallas också
beskrivning av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen
beskriver myndighetens verksamhet och organisation och
hur det har förändrats, samt sökingångar, bestämmelser
om sekretess och gallringsregler.
Myndighet som har tillsyn och kan ta över arkiv från andra
myndigheter. Om inte någon annan nämnd eller styrelse
har utsetts har kommunstyrelsen/motsvarande uppdraget
som arkivmyndighet. Sydarkivera är gemensam
arkivmyndighet för sina förbundsmedlemmar.
Roll som har till uppgift att ta hand om den löpande
informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd
eller kommunalt företag. Benämns även arkivredogörare.
Ett informationssystem som bevarar information för
framtiden i syfte att göra den tillgänglig för allmänheten
oberoende av de ursprungliga informationssystemen och
verksamheterna. Arkivsystemet har funktionalitet för att ta
emot, arkivera, lagra, vårda, administrera, söka och lämna
ut information.
I Sydarkiveras förbundsordning det uppdrag som
förbundsmedlemmarna överlämnar till
kommunalförbundet. Arkivmyndighetsfunktion, råd och
stöd, digitala arkivleveranser och digitalt arkivsystem.
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Business case

E-arkiv

Förvaltningsgemensam
specifikation (FGS)

Gallring
Informationsförvaltning

Informationshanteringsplan

Informationssäkerhet

Interoperabilitet

Intressent
Klassificeringsschema

Långsiktigt bevarande
Nytta

Nyttorealisering

Beslutsunderlag som arbetas fram i
nyttorealiseringsprocessen. Innehåller förslag till lösning,
kostnader och nyttor, finansiering, risk- och
komplexitetsanalys samt förslag.
Betecknar juridiskt den samlade mängden allmänna
elektroniska handlingar, som förvaras hos en myndighet.
Används även för att benämna institution och system som
hanterar långsiktigt digitalt bevarande.
Beskriver krav på märkning och paketering av information
vid överföring mellan olika verksamhetssystem. Kan även
användas för överföringar mellan verksamhetssystem och
ett arkivsystem.
Avlägsna och förstöra handlingar eller uppgifter i arkiv,
vanligen enligt fastställda regler och rutiner.
Verksamhet för att ta emot eller skapa information som
ska hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras.
Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa,
avgränsa och skydda information. Kan också benämnas
arkivvård.
Styrande dokument med hanteringsanvisningar och beslut
om gallring av information. Planen styr både information
som hanteras i elektronisk form och på papper. Benämns
även dokumenthanteringsplan.
Förmågan att upprätthålla önskad konfidentialitet, riktighet
och tillgänglighet när det gäller information och
informationstillgångar.
Förmåga hos system, organisationer eller
verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna
kommunicera med varandra genom att överenskomna att
regler följs.
Person eller organisation som kan påverka, påverkas av
eller anser sig vara påverkad av ett beslut eller en åtgärd
Systematisk struktur för att knyta information till sitt
verksamhetssammanhang. Används i arkivredovisning för
att strukturera diarieplan och informationshanteringsplan
mm efter verksamhetens processer.
Att bevara information en tidsperiod längre än livstiden för
systemet (hårdvara och mjukvara).
En mätbar förändring vilken uppfattas som positiv
av en eller flera intressenter och som bidrar till ett
eller flera verksamhetsmål.
Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt arbete med
att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar
som en verksamhet avser genomföra.
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Nyttorealiseringsplan

Plattform

Standard

Tillgänglighet
Tjänst

Dokument för planering och stöd i genomförandet mot att
realisera identifierade nyttor. Planen sammanfattar
aktiviteter, tydliggör ansvar, metod för uppföljning samt
redogör för beroenden mellan aktiviteter.
Specifik uppsättning datorutrustning, programvaror eller
en kombination av dessa.
Överenskommelse mellan parter om hur något ska utföras,
vilken innehåller beskrivningar, regler och
rekommendationer för allmängiltig och upprepad
användning.
Möjlighet att kunna använda en resurs eller en tjänst i
förväntad utsträckning och inom önskad tid.
Paketerad service eller lösning som erbjuds för att
tillgodose ett behov
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