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Det vi har
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Vart är vi på väg
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Vision
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
E-delegationen

Det ska vara enkelt att

återsöka, återanvända och arkivera information

hos offentliga myndigheter

oavsett var och hur informationen lagras
Projekt e-arkiv och e-diarium
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FGS-er

• förutsättning för informationsutbyte och
långsiktig informationsförsörjning
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FGS-er, syfte
• förenkla utveckling, upphandling och införande av 

enhetliga lösningar

• att underlätta sökning och återanvändning av 
information i handlingar och ärenden

• enkelt, flexibelt → minska tid och kostnaderna
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Mellanarkiv Slutarkiv

Aktuell information A

Aktuell information B

Aktuell information C

Enkel åtkomst
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Mellanarkiv Slutarkiv

Aktuell information A

Aktuell information B

Aktuell information C

Förutsättningar
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Mellanarkiv Slutarkiv

Aktuell information A

Aktuell information B
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Mellanarkiv Slutarkiv

Aktuell information A

Aktuell information B

Aktuell information C

Effekt

Mellanarkiv Slutarkiv

Aktuell information A

Aktuell information B

Aktuell information C

Mellanarkiv Slutarkiv

Aktuell information A

Aktuell information B

Aktuell information C
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FGS och e-förvaltning

Grundläggande
interoperabilitet

Förutsättningar för samverkan: vägledningar, 
standarder, arkitektur, semantik, m m

Mjuk
infrastruktur

Förvaltningsgemensamma specifikationer
(eARD)

Grundläggande
tjänster

e-Arkiv Kommunikation Säkerhet

e-Tjänster Mina meddelanden, Min ärendeöversikt, m m
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• första version

• kommande utveckling utifrån verksamhetens behov

• förvaltningsorganisation

• synergi med andra länder, MoReq2010

FGS:er i framtiden
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Att börja
• Övergripande beskrivning
• Vägledning, funktionella krav, leveranshandledning
• Begreppslista
• Förvaltningsgemensamma specifikationer 

(paketstruktur, ärendehantering, personalsystem)
–XML-schema, inklusive exempel
–dokumentation

• Nyttorealisering (höst/vinter 2013-2014)
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BRINGING
TECHNOLOGY,
INFORMATION AND
CONVENIENCE
TOGETHER

Arkivfunktionen
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Mer information

Caspar Almalander
Epost caspar.almalander@eskilstuna.se
Tel.  073 - 950 42 10

• www.riksarkivet.se/e-arkiv
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Projekt eArkiv 



 
 
Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat 
Center för eSamhället  

 
 

eHälsa  

 
 

Skola 

 
 
 
 

Näringsliv 
och arbete 

och besöks-
näring 

 

 
 
 

Samhälls-
byggnad, 
trafik och 

miljö 

 
 
 

Kultur  
och 

 fritid 

 
 
 

Demokrati 
och 

delaktighet 

Grundläggande strukturella förutsättningar 
Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet 

Gemensamt kansli och programkontor 

Gemensamma tjänster & funktioner 
T.ex. eArkiv, eHandel, Mina meddelanden, Mina fullmakter, Min ärendeöversikt 



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 



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.” 

 



E-Arkiv bidrar till:  

Möjlighet att uppfylla lagkrav och en rättssäker hantering 

En modern bas för demokrati och ökad delaktighet genom 
ökad tillgång till information 

Bättre digitala tjänster för privatpersoner och företag 

Bättre medborgarservice 

Ökad tillgång till det gemensamma kulturarvet 

 

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



Projekt eArkiv 
 

 

 

SKL:s styrelse 
Beredningen för eSamhället 

SKL CeSam 

Upphandling e-arkiv 
Projektledare: Annelie Dufva 

SKL Kommentus Inköpscentral 
(SKI) 

Projektgrupp 

 
  

Stöd och förankring 
Projektledare: Ann Landelius  

 SKL CeSam 
 
 
 

Projekt e-arkiv 
Projektledare: Ann Landelius, SKL 

CeSam 
Expert: Ulrika Gustafsson, 

SKL/Västerås stad 
Styrgrupp 

Referensgrupp 

Riksarkivets förvaltningsgemensamma 
specifikationer (FGS) 

Projektdeltagare: SKL CeSam 

Krav e-arkiv 
Projektledare: Ann Landelius 

SKL  CeSam 
Projektgrupp 



Projekt eArkiv 2012 

Vad gjorde vi 2012? 
Avstamp utifrån tidigare arbeten  (Sambruk,  KSL) 
Behovsanalys  
Definitioner, stöd och förankringsaktiviteter,  eARD FGS  
Marknadsanalys   
Leverantörsträff  
Kravspecifikationsarbete    
Ansökningsinbjudan   
 
Väcka intresse – ledning och förtroendevalda 
Intresseanmälan 
Förberedelser på hemmaplan - Checklista 
 
 
 



Projekt eArkiv 2013 

Vad har hänt i år? 
Anbudsinbjudan – jan 
Öppning av anbud och kvalificering - mars 
Utvärdering, tester, juridiska frågeställningar  mars - juni 
Preliminärt resultat och tilldelningsbeslut- slutet av juni 
Överprövning, återkallning tilldelningsbeslut- juli 
Beslut Förvaltningsrätten -  september 
Ramavtal - oktober 
Avslut och överlämning till förvaltning– hösten 2013 
 
Checklista som wiki juni  
Vägledning november 
Avropsstöd november 
Informationsturné  okt - dec 
 



e-arkiv som tjänst   e-arkiv som produkt 

Projekt eArkiv 2013  
Ramavtalsleverantörer 

• Aditro AB 
• Advania AB 
• BancTec AB 
• CGI Sverige AB 
• FormPipe Software AB 
• Ida Infront AB 
• IT-Fabriken Sverige AB 
• Lemontree Enterprise Solutions AB 
• Visma Consulting AB 

• Agio System & Kompetens AB 
• Altran AB 
• BancTec AB 
• CGI Sverige AB 
• FormPipe Software AB 
• Ida Infront AB 
• IT-Fabriken Sverige AB 
• Knowit AB 
• Lemontree Enterprise Solutions AB 
• RISE to Bloome R2B Software AB 
• Tekis AB 
• Tieto Sweden AB 
• Visma Consulting AB 



Projekt eArkiv 2013  
Särskilda villkor 

Tester av förvaltningsgemensamma specifikationer 

Senast fyra månader efter avtalstecknande ska 
leverantören visa att kraven är uppfyllda  
- Kontraktsvillkoret villkoras i ramavtalet 

När särskilda kontraktsvillkoren är uppfyllda får 
leverantören svara på avrop 

Uppfylls inte kraven inom fyra månader hävs ramavtalet 
omgående 

  

1 

2 

3 

4 



Projekt eArkiv 2013 
Ramavtalet 

 

 

 

 

UM/UE med olika förutsättningar, behov och krav  
 
Öppna, teknikoberoende krav i ramavtalet 
 
Förnyad konkurrensutsättning ger möjlighet att anpassa 
krav till respektive UM/UE 
    



Projekt eArkiv 2013 
Ramavtalet Krav 

 

 

 

 

 
Produkt – tjänst 
 
Funktionella – icke-funktionella som i sin tur är indelade i 
undergrupper 
 
Bör- och Ska-krav inom alla dessa 



Projekt eArkiv 2013 
Ramavtalet 

 

 

 

 

Produkt eller tjänst? 
 
Utgå alltid från era egna behov  och förutsättningar avseende  t ex 
kompetens, riktlinjer, resurser 
Produkt: 
Egna tekniska miljön viktigare och produktens krav på miljön   
Större ansvar i egna organisationen 
Mer arbete , mer påverkan 
Tjänst: 
Leverantören får stor betydelse – utveckling, support, drift 
Beroende av andra kunder 
Informationsägande 
Byte av leverantör 
 



Projekt eArkiv 2013 
Ramavtalet 

 

 

 

 

 Precisering av krav: 
  
Viktiga BÖR-krav kan bli SKA-krav 
 
Behöver vi precisera kravet för leverantörerna så att det bättre 
återspeglar vår situation? 
 
Relevant för oss? Kostnadsdrivande?  
 
    



Projekt eArkiv 2013 



 

Projekt eArkiv 2013 



Projekt eArkiv 2013 
 
 

Mer information hittar du på : 
www.skl.se/e-arkiv 
 
Kontaktpersoner: 
Anna.gillqvist@skl.se 
Ida.engberg@sklkommentus.se 
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