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Att bygga upp en ny infrastruktur

• Övergång från papperssystem till digitalt system för arkiv.

• Kompetens  för att hantera lagring, migrering och åtkomst för 
att säkerställa bevarande. 

• Denna kompetens behöver byggas upp hos kommuner, 
landsting, statliga myndigheter och privata aktörer.

• Genom att samarbeta kan vi skapa en hållbar organisation och 
gemensamt finansiera e-arkiv.
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Organisation första steget



Färdplan

Förstudie

År 2013

Fördjupad 
förstudie

År 2013

Koncept-
studie

År 2014

Gemensam 
organisation

År 2015

Gemensamt 
arkivsystem

År 2017



Möjliga samverkansformer

• Interkommunalt avtal

• Aktiebolag

• Gemensam nämnd

• Kommunalförbund



Förbundsmedlemmar

• Alvesta kommun

• Karlshamns kommun

• Karlskrona kommun

• Lessebo kommun

• Ljungby kommun

• Markaryds kommun

• Ronneby kommun

• Tingsryds kommun 

• Växjö kommun

• Älmhults kommun

• Region Blekinge
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Kommunalförbundet Sydarkivera



SYDARKIVERA

Leverans

Kravställning nya 
system

Projekt

Specifikationer

Arkivsystem

Arkivsystem

Planera 
bevarande

Råd och stöd

Utbildning

Dokumenthanterings-
planer

Support

Tillgänglighet

Guider

Söktjänster

Myndighet

Tillsyn

Gallringsbeslut

Gemensamma 
riktlinjer

Verksamhet första etappen 
(2015-2016)
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Så här samarbetar vi

Sydarkivera Lokal organisation

Ordna och söka efter information i 

digitalt slutarkiv

Ordna och söka efter information i 

lokalt pappersarkiv

Hantera långsiktigt bevarande Hantera dagliga informationsflödet

Leda och samordna avställningsprojekt Delta i avställningsprojekt 

Utbildning, bollplank i arkivfrågor, leda 

och samordna arbetet med att planera 

dokumenthantering

Delta vid utbildningar och framtagande 

av dokumenthanteringsplaner

Arkivinspektion och samordning av 

uppföljning och rapportering av hur 

tillsyn fungerar. 

Intern kontroll av 

informationshanteringen.



Finansiering

• Gemensam finansiering

• Fördelning efter invånarantal

Bastjänster

• Särskilt avtal

• Självkostnad

Anslutande tjänster

• Beställning

• Fastställd taxa

Tilläggstjänster
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Kontakt

Mats Porsklev, förbundschef
Telefon: 0729-93 32 81
(Obs! Tillfällig mail: mats.sydarkivera@gmail.com)

Bloggen: 
https://sydarkivera.wordpress.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/sydarkivera
Twitter:
https://twitter.com/Sydarkivera


