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e-arkiv Stockholm
Från vision till verklighet



Svårt att söka och dela information internt i staden

Förvaltning A Förvaltning B Förvaltning C Bolag D Bolag E

Svårt för medborgare och näringsliv 
att ta del av information från staden
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SIDAN 3

Vårt uppdrag - vision

Lösgöra informationen från verksamheterna

Standardiserade begreppsmodeller och strukturer för 
att kunna utbyta information

Säker lagring av den digitala information i 
ett gemensamt e-arkiv



ee

Förvaltning A

Förvaltning B

Förvaltning C Bolag D

Bolag E

Intern öppenhet: Lämna & ta del av 
informationen internt inom staden

Extern öppenhet: 
medborgaren kan ta del 
av information samlat

Informationen standardiseras

för att kunna utbytas



Vad har vi gjort

ee

Implementerat tekniskt stöd – e-arkiv Stockholm

Tagit fram handläggarstöd för verksamhetsprocesserna

Anslutit två piloter för leverans
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tillhandahålla

Förvaltning A

Förvaltning A Förvaltning B

Förvaltningar och bolag 
lämnar information

Medborgare och näringsliv 
kan hämta information från 
e-arkiv Stockholm

Förvaltningar och bolag 
kan hämta information från 
e-arkiv Stockholm

Stadsarkivet vårdar 
informationen

e – arkiv Stockholm
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Idag Idag Idag

Lång tid

Lämna information Hämta information

ii ii ii

Förvaltning B

Bolag C

Förvaltning D

Förvaltning A Förvaltning A

Bolag C
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Leverera och hämta information –
verksamhetens behov styr
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ii



Vad har vi gjort ….mera

ee

Implementerat tekniskt stöd – e-arkiv Stockholm

Tagit fram handläggarstöd för verksamhetsprocesserna

Anslutit två piloter för leverans

Tagit fram förslag till en gemensam begreppsmodell för ärenden

Förslag på e-tjänst för hantering av nämnhandlingar



Gemensam InformationsFörsörjning - GIF

Gemensam arbetsyta

Förvaltning A

- Annan handläggare

- Politiker

Klart ee

Medborgare



Gemensam begreppsmodell

En första version av en gemensam 

begreppsmodell för ärenden med 

vidhängande handlingar finns  

Bygger på Minsta Gemensamma 

Nämnare 

(Datum, unikt id, till/från vem, kort om innehåll)

Finns behov att komplettera med 

metadatakatalog



Informationen 
knuten till en plats

Stockholm

ii
Resultat

Bygglov dnr. 123/2008

Markupplåtelse dnr. 456/2009

Miljöinspektion dnr. 789/2010

Serveringstillstånd dnr. 999/2010

Hyreskontrakt dnr. 888/2006

Ge mig allt om 
Hantverkargatan 2



Samlad ärendebild för medborgarna

ii

Förvaltning A

Förvaltning B

Bolag C

Ta fram alla ärenden 
för Karin Arvidsson

Ta fram alla ärenden 
för Karin Arvidsson



ii

Förvaltning A
Pågående

Avslutade

Resultat:

A. Barnomsorgsplats dnr. 123/2007

B. Betyg 700814-….

C. Hyreskontrakt dnr. 888/2006

Förvaltning B

Bolag C

CA B

Samlad ärendebild för medborgarna



Sök



Hantverkargatan

SÖK



1kl-792



+

+



-





Karin Arvidsson

SÖK



Ja

Ja

X

Skicka förfrågan på markerade objekt

Aspuddsskolan

Årstaskolan



Dina handlingar är nu beställda. Använd menyn 
för att gå tillbaka till startsidan eller gör nya 
sökningar. 
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