
Projekt eArkiv



▪ Flera parallella projekt 

▪ Svårt att leva upp till offentlighetslagstiftningens krav 

▪ Föreningen Sambruk och Kommunförbundet 
Stockholms län uppvaktade SKL 

▪ Kommunal sektor behövde samla sig för att kunna ta en 
stark och tydlig beställarroll

Varför ett nationellt samordnat projekt?



Projektets uppdrag

Upphandla ett ramavtal för e-arkiv åt SKLs medlemmar 
 
Ge kommuner, kommunala bolag, landsting och regioner möjlighet att: 

- säkerställa den långsiktiga  
informationsförsörjningen  

- bidra till en ökad effektivisering 
- ge ökad tillgänglighet till information



Gemensamma krav

▪ E-delegationens uppdrag till Riksarkivet att ta fram 
förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 

▪ FGS Bas för paketstruktur 

▪ Leverantörstester - krav för godkänt



Förväntat läge 2015

“Samtliga kommuner, landsting och regioner har 
påbörjat införande av e-arkiv. Mer än hälften har 
implementerat e-arkiv och påbörjat anslutning av 

verksamhetssystem.”



Svårigheter

▪ Verksamhetssystem har olika struktur 
▪ Dyrt och krångligt att göra uttag
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FGS-erna är rälsen som 
gör att vi enklare kan 
köra åt samma håll
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Ni kan bidra...

Tänk på slutet redan från början... 
...och tänk på att slutet bara är början
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▪ En modern bas för demokrati och ökad öppenhet genom 
ökad tillgång till information 
▪ Bättre medborgarservice 
▪ Bättre digitala tjänster för privatpersoner och företag 
▪Ökad tillgång till det gemensamma kulturarvet

Det digitala kretsloppet
Information som är pålitlig, tillgänglig och lagrad 
på ett standardiserat sätt är en tillgång!



Samverkan är viktigt!

• Inte 290 olika lösningar! 

• Tänk samhällsnytta! 


• Konkurrensfördel att ha ett FGS-anpassat system 


• Ramavtalet första steget mot ökad samverkan i upphandlingar 




Gemensamma krav och upphandlingar

▪ Svårt hitta resurser och kompetens  

▪ Behov i kommunsektorn av gemensamma 
krav för it-lösningar 

▪ Samordning har ett egenvärde 

- Gemensamma krav sänker kostnaderna 
- Gemensamma krav ökar konkurrensen 

▪ e-Arkiv-upphandlingen första steget; 500+ 
intresserade



Överenskommelser och samverkan 
inom kommunal sektor 
1. Förslag om särskild satsning på 

gemensamma kravspecifikationer
2. Förslag om organisation för att 

äga och förvalta gemensamma 
digitala lösningar



Kontakt

Mer information hittar du på: 

www.skl.se/e-arkiv 


Kontaktpersoner: 

anna.gillquist@skl.se 

ida.engberg@sklkommentus.se
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