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eARD projektet avslutas 13 juni med 
ett stormöte för alla projektdeltagare. 

Läs mer på sid 2.
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Delprojektledare har ordet 
Information från delprojekt
Delprojekt 2 (DP2) Nyttorealisering och 
vinster med FGS:er	

av Tero Päivärinta, Luleå tekniska universitet !

Vi är nu i färd med att färdigställa rapporten för eARD 
DP 2 med de tre business casen. Materialet till rapporten är 
insamlat, och den första versionen av den levereras till 
projektets styrgrupp den 2 maj. Resultaten av 
nyttorealiseringen tyder på att användningen av FGS:er 
skulle resultera i ett gott ekonomiskt resultat som skulle 
förverkligas i synnerhet på lång sikt, medan dess 
implementeringar inte skulle vara betydligt dyrare än 
engångslösningar på system för att uppnå interoperabilitet. 
Det skulle till exempel genom användandet av FGS:er vara 
möjligt att förena informationssystem med teknisk 
arkitektur och därigenom göra betydande 
kostnadsbesparingar genom att byta ut gamla system. 
Förutom de ekonomiska fördelarna, kan de långsiktiga 
fördelarna med att garantera informationens livslängd och 
tillgänglighet, medborgarnas rättigheter till service och 
information, och direktiven för att öppna offentliga data 
för genomskinlighet till och med vara viktigare i det långa 
loppet.  

Delprojekt 7 (DP7) Test och utvärdering	

av Annalena Olson, Riksarkivet Härnösand och 
Magnus Geber, projektkoordinator eARD !

DP7 håller på att sammanställa sin slutrapport. Det 
är mycket intressant input till vidare utveckling av 
FGS:erna som har kommit fram. Till skillnad mot det som 
framkom via den allmänna remissen handlar det på ett helt 
annat sätt om en konkretion, både tekniskt och 
innehållsmässigt. Det har följaktligen framkommit förslag 
på och behov av tekniska och innehållsmässiga 
förbättringar. Det har också framkommit behov av ökad 
tydlighet på ett antal områden.	

 	

De synpunkter och erfarenheter som kunnat användas 

inom DP7 för en sammanfattning har varit av olika slag. 
Redan under dialogen vid förberedelserna för piloterna 
framkom en hel del synpunkter. De problem som 
uppstått vid testerna har i sin tur påvisat andra saker. 
Innehållskontrollerna av SIP:arna har givit sina bidrag 
liksom den formella kontrollen av FGS:erna. Inte minst har 
piloternas enkätsvar givit viktig input.

Projekt eARD avslutas 
Slutseminarium 13 juni för alla deltagare 
av Lina Marklund, projektsamordnare eARD

!
Den 13 juni anordnas ett 

slutseminarium för projektet eARD, som 
avslutas den sista i samma månad. 
Seminariet hålls på Riksarkivet Marieberg 
i Stockholm och vi kommer att redovisa 
projektets resultat och vad som händer 
framöver. Vi vill passa på att bjuda in 
alla som arbetat i projektet redan nu till 
att delta i denna projektavslutning. !

!
Boka in 13 juni  i din kalender så 

återkommer vi med program senare i vår. 
Mötet börjar kl. 10:00 och avslutas 
kl. 16:00. Kaffe/te finns från kl. 09:30. !

Det går redan nu att anmäla dig. Skicka 
en epost till Lina Marklund: 
lina.marklund[snabel-a]riksarkivet.se  

Välkommen!
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Fördjupningsdag SKL:s ramavtal e-arkiv 
Offentliga Rummet 2014 
av Caspar Almalander, bitr projektledare eARD

I samband med Offentliga Rummet 2014 i Karlstad 
organiserar SKL och eARD en gemensam fördjupningsdag 
kring införande av e-arkiv i verksamheten.	


Dagen riktar sig till verksamhetschefer, strateger, 
verksamhetsutvecklare, nämndsekreterare, IT-strateger, 
projektledare m.fl. och är inriktad på konkreta tips kring 
vad informationshantering med stöd av e-arkiv innebär för 
din verksamhet.	


Ur programmet	

• Introduktion till SKL:s ramavtalsupphandling av 

e-arkiv	

• Informationsförvaltning med gemensamma 

specifikationer	

• Ramavtal e-arkiv med vägledning och stöd vid avrop 

och införande	

• Projektet Klassa, så hittar du din information	

• Praktikcase - vägen till ett införande av e-arkiv i din 	

• 	
verksamhet, det praktiska arbetet	

• Nyttoeffekter med en väl utvecklad 

informationshantering	

• Förvaltningsorganisation och vägen framåt	
!

Dagen är inriktad på handfast kommunikation kring 
arbetet med att införa e-arkiv. Fördjupningsdagen är öppen 
för alla.	
!
Tid: tisdag 20 maj, kl. 10:15 - 15:30	

Plats: Karlstad, lokal meddelas senare	
!
Anmälan till fördjupningsdagen samt Offentliga Rummet 
gör du här.  

2013 har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat 
ramavtal för e-arkiv och projektet eARD har tagit fram 
förvaltningsgemensamma specifikationer. Det har inneburit 
svaret på en del frågor men det finns också nya. 	


Den 22 maj anordnas en knytkonferens i Jönköping med 
temat Samtala, samverka, samarbeta om e-arkiv. Syftet 
med knytkonferensen är att påbörja ett nationellt nätverk 
för att ta tillvara på alla samlade erfarenheter och goda 
exempel när det gäller e-arkiv, FGS:er och långsiktig 
informationsförsörjning inom kommuner och landsting.	


Deltagandet i knytkonferensen är gratis och är öppet för 
dig som arbetar aktivt med e-arkiv eller är på väg in i en 
förstudie eller projekt. Vi välkomnar framförallt dig som 
arbetar med e-förvaltning med inriktning mot långsiktig 
informationsförsörjning inom kommuner och landsting.	


Knytkonferensen är ett initiativ av Elin Jonsson (Växjö) 
och Caspar Almalander (Eskilstuna). Värd för konferensen 
är Jönköpings Stadsarkiv	


 
Tid: torsdag den 22 maj 13:15-16:30 
Plats: Arkivhuset i Jönköping 
Klicka här för mer information om knytkonferensen.

Projektet e-arkiv har upphandlat ett ramavtal för e-arkiv 
som kommuner, landsting och regioner samt kommunala 
bolag kan avropa ifrån. Ramavtalet reglerar vilka villkor 
som ska gälla vid avrop. För att ge stöd åt de upphandlande 
myndigheterna inför avropet har en vägledning tagits fram.	


Vägledningen syftar till att ge stöd åt de upphandlande 
myndigheterna inför avropet.	


Utöver det anordnas en fördjupningsdag (20 maj) och en 
knytkonferens (22 maj):	


• Fördjupningsdagen är inriktad på handfast 
kommunikation kring arbetet med att upphandla och 
införa e-arkiv utifrån ramavtalet.	


• Knytkonferensen syftar till att påbörja ett nationellt 
nätverk för att ta tillvara på alla samlade erfarenheter och 
goda exempel när det gäller e-arkiv och långsiktig 
informationsförsörjning.	


Läs mer här under. 

Samlade krafter SKL:s ramavtal 
Införa e-arkiv, det praktiska arbetet 
Källa: Caspar Almalander, bitr projektledare eARD

Samtala, samverka, samarbeta om e-arkiv 
Knytkonferens  
av Elin Jonsson, Växjö kommun
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!
  

!
6 - 7 maj Registrator 2014, 

Scandic Hasselbacken, 
Stockholm 

12 - 13 maj Nämndsekreterarforum 2014, 
Birger Jarl Congressen, 
Stockholm 

14 maj InterPARES Trust symposium 
Kungliga Biblioteket, 
Stockholm 

20 - 22 maj FALK-konferens, 
Jönköping 

20 - 22 maj Offentliga Rummet 2014, 
Karlstad

Nästa nyhetsbrev 
Vecka 22

Nästa eARD nyhetsbrev planeras för sista veckan av 
maj (vecka 22). Välkommen med ett bidrag du också.  
Maila gärna din text till Lina eller Caspar.	
!

Mailadresserna finns på första sidan men du kan också 
maila till  eard [snabel-a] riksarkivet.se.

På projektets webbplats finns all dokumentation för att 
komma igång med förvaltningsgemensamma specifikationer.	


Undrar du om något eller kan du inte hitta svaret på just 
din fråga? Välkommen att kontakta oss. För att förhindra allt 
för stor belastning av projektets deltagare, ber vi dig att maila 
din fråga till Redaktionsrådet.	
!

eARD:s Redaktionsråd har som uppdrag att sammanställa, 
kanalisera, utreda och svara på inkomna frågor till eARD 
projektet.	
!

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

Fråga för eARD? 
Maila oss !

I takt med att allt mer information skapas digitalt och 
analog information successivt digitaliseras uppkommer 
behov att långsiktigt bevara vårt digitala kulturarv i någon 
form av elektroniskt arkiv (eArkiv).	


Men vad är ett eArkiv? Och vad är betydelse för 
kulturarvsinstiturioner? Detta och flera andra frågor 
diskuterades 27 mars i Lund under en fortbildningsdag för 

chefer från kulturarvsinstitutioner, IT-chefer och övriga 
intresserade. Deltagarna fick bland annat lyssna på Rolf 
Källman (Digisam), Göran Kristiansson (eARD) samt en 
del andra projekt och samarbetsformer. Från Danska 
Riksarkivet föreläste Jan Dalsten Sørensen om 
Bitmagasinprojektet, se bild.	


Här kan du 
träffa oss

eArkiv för kulturarvsinstitutioner 
Fortbildningsdag för ABM-sektorn i Lund
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