Enkelheten först, det gäller även inkommande e-post.
Därför har eARD-projektet skapat en egen brevlåda.
Läs mer på sid 3.
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Delprojektledare har ordet
Information från delprojekten
Delprojekt 7 (DP7) Utvärdering och tester
av FGS:erna
av Annalena Olsson, Riksarkivet

Just nu pågår tester av FGS:er för paket och
ärendehantering för fullt. En av piloterna har redan avslutat
sitt testarbete och för dem återstår att besvara en enkät som
är under utarbetande. I delprojektet ägnas just nu mycket
tid åt förberedande diskussioner med övriga testande
myndigheter och organisationer, analys av levererade
SIP:ar samt återkoppling till piloterna. Vi kan nu
konstatera att justeringar har behövts, både av det piloterna
levererat och i Riksarkivets mottagningsfunktion vilket
innebär att piloterna har fått leverera flera uttag som har
analyserats och återkopplats.
Delprojektet arbetar också fortfarande på att knyta flera
piloter till delprojektet, sedan förra nyhetsbrevet har
Västerås kommun anmält sig som pilot.
För att underlätta för nya piloter och pågående arbete
inom delprojektet sker en utveckling av rutiner och

dokumentation, t ex framtida användande av testplaner och
en uppdaterad version av test- och utvärderingsmetodik
(TUM). I samarbete med Växjö kommun har arbete med
att ta fram en exempelfil för FGS ärendehantering
påbörjats. Samarbete när det gäller tester av FGS pågår
även med leverantörer och med Sveriges Kommuner och
Landsting.

Delprojekt 8 (DP8) Utredning
förvaltningsorganisation FGS:er
av Britt-Marie Östholm, Riksarkivet

En omstrukturering av projektet har gjorts och det har
beslutats att delprojekt 8 lyfts ut ur eARD. Divisionen för
offentlig informationhantering inom Riksarkivet har istället
fått ett separat uppdrag att utreda förvaltningsorganisationen för FGS:erna.
Direktiv för detta arbete är på gång. Projektet kommer
att överlämna sina resultat till den förvaltningsorganisation
som tas fram.

SKL:s upphandling e-arkiv
Ramavtal är nu tecknade
Källa: sklkommentus.se och skl.se/e-arkiv

På uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting
utförde SKL Kommentus Inköpscentral (SKI)
upphandlingen e-arkiv. Ramavtal är nu tecknade med
tilldelade ramavtalsleverantörer.
Upphandlingen omfattar e-arkiv som tjänst eller
produkt samt konsulttjänster kring införande av e-arkiv.
Målsättningenn är att ramavtalet ska erbjuda ett
gemensamt arbetssätt och ett förenklat avropsförfarande
för kommuner, landsting och regioner att själv kunna
införa, förvalta och utveckla ett e-arkiv.
I och med att SKI genom särskilda kontraktsvillkor har
ställt krav på Förvaltningsgemensamma specifikationer
(FGS:er) så har leverantörerna fyra månader att genomföra
särskilda tester av dessa. Varje ramavtalsleverantör får
svara på avrop först när de inkommit med testprotokoll och
fått ett godkännande av SKI på att de uppfyller ställda
krav. Så fort någon ramavtalsleverantör uppfyllt dessa
uppdaterar vi hemsidan samt skickar ut ett Avtalsnytt med
information och delger vilka ramavtalsleverantörer som
har möjlighet att svara på avrop för stunden.
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Avropsmodellen är förnyad konkurrensutsättning. Det
ger en ökad flexibilitet i och med att du som upphandlande
myndighet kan precisera dina behov vid avropstillfället.
Det kommer under en snar framtid att tas fram ett
avropsstöd som kommer att återfinnas som bilaga till
ramavtalet på SKI:s hemsida.
Läs mer om ramavtalet via denna länk.
I samband med upphandlingen organiserar Sveriges
Kommuner och Landsting ett antal informationsmöten
runtom i landet. Under en halvdag får du information om
vad som ingår i ramavtalet, hur man avropar, vilket arbete
som krävs utöver själva avropet, dvs. vad som behöver
omhändertas för att ett införande av e-arkiv i verksamheten
ska bli framgångsrikt. Mötet kommer förutom information
om ramavtalet, även innehålla diskussioner kring frågan
om det fortsatta arbete med eArkiv som drivs inom ramen
av Center för eSamhället, CeSam (SKL).
Läs mer om informationsmöten via denna länk.
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Redaktionsrådet
Frågor till eARD

Här kan du
träffa oss

Av Caspar Almalander, eARD projektledning

Våren 2013 genomförde delprojekt 3 (FGS för e-arkiv)
en stor remissomgång och i skrivande stund pågår arbetet
med test och utvärdering inom delprojekt 7.
Fler och fler organisationer har kommit igång med sitt
arbete med de förvaltnings-gemensamma specifikationerna.
Som ett stöd i implementeringsarbetet har eARD tagit fram
en rad förklarande dokument och exempel som ger svar på
olika frågor.
Om nu mot förmodan svaren inte kan hittas i
dokumentationen och för att förhindra allt för stor
belastning av projektets deltagare, vill vi uppmana dig att
ställa din fråga till Redaktionsrådet.
Redaktionsrådet instiftades på initiativ av eARD:s
projektledning och har som uppdrag att sammanställa,
kanalisera, utreda och svara på inkomna frågor till eARD
projektet.

9 - 10 okt

eFörvaltningsdagarna 2013,
Stockholm

15 - 17 okt

Sundsvall42 konferens,
Sundsvall

23 - 24 okt

Arkivrådet AAS
höstkonferens,
Citykonferensen i Stockholm

5 - 7 nov

Sambruk/KommITS höstkonferens, Hotell Scandic
Infra City, Upplands Väsby

6 - 7 nov

Arkivforum 2013, Scandic
Grand Hôtel, Stockholm

Du kan kontakta Redaktionsrådet endast via epost och
adressen är eard [snabel-a]riksarkivet.se.

19 nov

Höglandet och e-arkiv, Nässjö
(mer information kommer)

Nästa nyhetsbrev
Nästa eARD nyhetsbrev kommer i slutet av oktober /
början av november (omkring veckan 44/45). Välkommen
med ett bidrag du också. Maila gärna din text till Lina eller
Caspar. Mailadresserna finns på första sidan.

23 - 24 nov ICA Annual Conference,
Bryssel - Belgien
3 - 4 dec

Arkivkonferens Norska
Riksarkivet, Oslo - Norge

Fortsättning delprojekt 2
Om nyttorealisering
Av Caspar Almalander, eARD projektledning

Från och med oktober kommer delprojekt 2 (om
nyttorealisering) att fortsätta med sitt arbete, efter en
försening på grund av brist på resurser och personal.
eARD:s projektledning är mycket stolt att kunna
meddela att delprojekt 2 kommer att ledas av professor
Tero Päivärinta från Luleå Tekniska Universitet. Tero är en
ansedd expert, både nationellt och internationellt, och
gjorde flera studier och forskningar inom området
nyttorealisering.
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Utgångspunkten för arbetet i delprojekt 2 är
E-delegationens Vägledning i nyttorealisering och
underlag från förstudien kompletterat med relevanta
projektresultat. Resultatet blir en rapport som redovisar
vinsterna med FGS:erna för e-arkiv och e-diarium.
Startdatum är 18 oktober och delprojektet beräknas
avslutas maj 2014.
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