Kort om det regionala e-Arkiv projektet

Bakgrund
150507 beslutade Region Västerbottens förbundsstyrelse att:
”Uppdra till regiondirektören att, utifrån Skellefteå kommuns förstudie, utreda
möjligheterna till att etablera ett projekt med syfte att införa ett länsövergripande e-arkiv
för förbundets medlemmar. ”
En projektledare har därefter tillsatts som tillsammans med representanter från
delregionerna bildat en arbetsgrupp som har haft uppdraget att utreda möjligheterna till att
etablera ett projekt med syfte att införa ett länsövergripande e-Arkiv.
Arbetsgruppen består av:
Charlotta Fahlman Lidman, Skellefteå kommun
Isak Nyberg, Skellefteå kommun
Martina Bergh, Lycksele kommun
Mikaela Åström, Lycksele kommun
Sara Grundström, Sorsele kommun
Monica Gavelin, Dorotea kommun
Göthe Lindahl, VLL
Kaj Backman, Region Västerbotten, projektledare
Ett antal aktiviteter har genomförts, Bland annat i form av en enkät som har skickats till
kommunernas administrativa/kanslichefer samt en e-Arkivkonferensdag har genomförts i
Lycksele den 6 oktober. Resultat från dessa visar att det finns ett intresse och växande behov
av en e-Arkivslösning. Man ser möjlighet att förenkla hanteringen av informationslagring,
tillgängliggöra information på ett enkelt sätt och minska pappershantering och på så viss
minskas behovet av lokalytor för arkiv. Det finns dock en oro kring kostnaden för ett
införande av en lösning.
Vid e-Arkivkonferensdagens gruppdiskussion, där nio kommuner plus VLL och RV deltog.
Framkom det att en ökad förståelse för e-Arkiv är önskvärd. De mindre kommunerna har
knapphändiga resurser som arbetar med arkivfrågor. För de kommunerna är det viktigare att
ombesörja detta innan diskussion kring ett e-Arkiv är relevant. En allmän uppfattning var att
varför uppfinna hjulet på nytt när det kan finnas möjlighet att samarbeta med en aktör som

redan har en befintlig lösning istället för att införa en egen lösning. En skrivelse kommer att
skickats till SKL där Region Västerbottens förbundsstyrelses arbetsutskott föreslår att SKL
utreder möjligheten till ett nationellt e-Arkiv där samtliga kommuner kan ansluta sig.
Kommande aktiviteter
Arbetsgruppen arbetar vidare under 2017 med en fördjupad regional förstudie.
Den befintliga arbetsgruppen har utökats med fler representanter från regionens
kommuner.
Den fördjupade regionala förstudien arbetar utifrån E-delegationens ”Metod för utveckling i
samverkan” och innefattar:
• Att identifiera och klargöra behov, se likheter/olikheter för att uppnå en regional
samsyn. Arbeta för en gemensam målbild, växa tillsammans. Synliggöra
förutsättningar för en gemensam organisation.
• Övergripande systeminventering.
• Realistiska mål/delmål, lång process.
• Öppna data, e-tjänster.
• Klassificering, informationssäkerhet, dataskyddsförordningen
• Juridiska aspekter.
• Nyttor, kostnader utifrån framtagna alternativ nedan.
• Kompetenshöjning, kommunerna måste avsätta tid och resurser – e-Arkiv är en
verksamhetsfråga ej en IT-fråga.
• Förslag till grund för politiskt beslut.
e-Arkivlösningsalternativ utreds vidare
• Skräddarsydd lösning i egen regional regi, organisatoriskt med egen drift
• Anslutning till molntjänst
• Samverkan med annan aktör utanför regionen:
- Nationell lösning, SKL/Inera
- Sydarkivera, utred juridiska aspekter
- R7e-arkiv, landsting delar på ett gemensamt e-Arkiv med drift och
förvaltning
- Annan
Välkommen på uppföljningsdag e-Arkivkonferens i Lycksele 18 maj!

