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Handläggare 

Mathias Krusell 

 

Förstudie för ett centralt e-arkiv 
 

Bakgrund 

De handlingar som inkommer till och upprättas i Mölndal Stad definieras som 

allmän handling enligt Tryckfrihetförordningens andra kapitel. Det bestånd av 

myndighetens allmänna handlingar som omhändertas för arkivering definieras 

juridiskt, enligt Arkivlagen § 3, som myndighetens arkiv. Enligt § 4 i Arkivlagen 

har Mölndal Stad vidare ansvar för vården av detta arkiv. 

 

Stadsledningsförvaltningen har gett Stadsarkivet i uppdrag att genomföra den här 

förstudien för ett centralt e-arkiv. Syftet har varit att undersöka förutsättningarna 

för ett e-arkiv samt hur ett eventuellt införande av ett e-arkiv bör gå till.  

 

Vad är ett e-arkiv? 

Ett e-arkiv är ett verktyg genom vilket stadsarkivet kan ta emot digitala leveranser 

från kommunens olika verksamhetssystem och bevara informationen långsiktigt 

på ett kontrollerat och säkert sätt. Många verksamhetssystem erbjuder en 

möjlighet att ställa av information till en passiv del av systemet. Denna möjlighet 

kallas inte helt sällan för ett arkiv men är inte ett arkiv utifrån de tekniska och 

juridiska krav som finns i svensk lagstiftning. Utifrån samma krav kan inte heller 

en backup eller uttag på cd-rom eller usb-sticka som ett e-arkiv då dessa 

informationsbestånd kräver tillgång till särskilda tekniska verktyg för att läsas. 

Utveckling i hårdvara under de senaste 20 åren visar att fysiska lagringsformat 

som diskett, cd-rom eller dylikt har en kort levnadstid. 

 

Varför ett e-arkiv? 

Stadsarkivet har idag arkivdepåer för kommunens pappershandlingar så att dessa 

kan förvaras på ett säkert och effektivt sätt. Under de senaste femton åren har 

utvecklingen gradvis gått mot att handlingar, produceras, brukas och förvaras 

digitalt. För att kunna bevara och vårda de allmänna handlingarna har kommunens 

verksamhet tvingats skriva ut digital information på papper eller förvara 

informationen i respektive verksamhetssystem tillsvidare. Ett förfarande som är 

tidskrävande och innebär risker för informationsförlust. 

 

Ett alternativ till det här ineffektiva och osäkra förfarandet är då att införskaffa ett 

centralt digitalt system för bevarande, ett så kallat e-arkiv. Tillgång till detta 

verktyg innebär att stadsarkivet kan ta emot digitala leveranser från kommunens 
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olika verksamhetssystem och lagra informationen långsiktigt på ett kontrollerat 

och säkert sätt. Leveransen av allmän handling kan på sikt till stora delar 

automatiseras. Information som förvaras i e-arkivet blir lättare sökbar både för 

verksamheten och allmänheten.  

 

I den här förstudien ska kostnaden och nyttan av ett e-arkiv presenteras. 

Utgångspunkten har varit att för en så låg ingångskostnad som möjligt få en stor 

kortsiktig nytta samt att möjliggöra framtida nyttor. 

 

Skiftet från analog till digital arkivering 

Övergången från analog till digital arkivering innebär ett banbrytande skifte i 

bevarandet av information. Som nämnt ovan så innebär det en möjlighet att 

information som skapas och hanteras digitalt också kan behandlas digitalt. Med 

detta följer vissa skillnader i mätvärden för exempelvis mängden information som 

bevaras. Analoga arkivs mängd mäter man ofta i hyllmeter medan digitala arkiv 

kan mätas i byte-skala.  

 

Behovet att bevara digitalt är en konsekvens av att den digitala revolution som ägt 

rum under andra halvan av 1900-talet och som fortfarande pågår. Den 

utvecklingen har inneburit en enorm effektivisering i arbete och konsumtion av 

information. Exempelvis har digitala format den kvalitativa fördelen att den kan 

konsumeras av flera personer samtidigt i relation till en analog handling som rent 

fysiskt bara kan läsas på den plats den finns på. 

 

Frågan om elektronisk arkivering har varit levande i kommunen under lång tid. 

Redan år 1999 fick kommunstyrelsen av kommunfullmäktige i uppdrag att utreda 

de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för elektronisk arkivering. 

Utredningen resulterade i emellertid inte ett e-arkiv då de tekniska 

förutsättningarna inte utvecklades i den takt som man förutspått. Först på senare år 

har det utvecklats produktlösningar som uppfyller de juridiska krav som finns på 

arkivering och digitalt bevarande inom offentlig sektor.  

 

Det innebär att stadsarkivet äntligen kan hjälpa till att driva på en ytterligare 

digitalisering av verksamheten istället för att bromsa upp utvecklingen genom att 

kräva att information som måste bevaras också måste konverteras från digital till 

analog form. 

 

Risker med att inte införa ett centralt e-arkiv 

Den övergripande risken med att inte införa ett centralt e-arkiv är att inte klara av 

de juridiska krav som läggs på Mölndal Stad enligt arkivlagen. Mer konkret är 

emellertid den risken som finns i att förvaltningar tvingas till kostsamma 

lösningar för att konvertera digital information till analoga format som är möjliga 

att arkivera.  
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De senaste 10-15 årens utveckling inom digital informationshantering har följt 

med sig att väldigt mycket information som ska bevaras ligger i 

verksamhetssystem. När dessa system slutar användas behöver informationen 

arkiveras, om inte digitalt så analogt. Att skriva ut ett verksamhetssystem från 

digitalt format till papper är väldigt arbetstidskrävande. Gör man detta så tappar 

man också funktionalitet att återsöka informationen. 

 

Verksamhetssystem, så som Byggreda (bygglovshantering), PMO 

(skolhälsojournaler), Agresso (bokföring) och Platina (ärendehantering) är också 

system byggda för att på olika sätt behandla information, inte specifikt att lagra 

information. Således finns en risk att systemen blir långsammare om de aldrig 

töms eller rensas på information. 

Ytterligare en risk är förvaltningarna tvingas skaffa egna, lokala lösningar för 

digitalt bevarande eftersom stadsarkivet inte kan erbjuda en säker lösning. 

Behoven är brådskande. Stadsbyggnadsförvaltningen scannar nu t.ex.300 000 

bygglovshandlingar som behöver kunna levereras till ett system för bevarande. 

Om de köper ett eget system så kravställs det endast utifrån de lokala behoven och 

man tar inte hänsyn till att andra förvaltningar ska kunna leverera till systemet.  

 

Enligt Arkivreglementet ska också stadsarkivet överta handlingar från 

förvaltningar när de inte längre behövs i den löpande verksamheten. Om inte 

stadsarkivet får tillgång till ett centralt system för digitalt bevarande så kan man 

inte tillgodose kravet från arkivreglementet.  

 

E-förvaltning och digitalisering av arkiv 

Ett e-arkiv är en förutsättning för en e-förvaltning och en nödvändig fortsättning 

på den IT-strategi som Mölndal Stad antog 2012 för att vägleda och styra IT-

utvecklingen. I styrdokumentet finns många formuleringar som knyter an till 

behovet av ett e-arkiv.  

 

Som en målsättning för år 2015 finns angivet att digitaliseringen av stadens arkiv 

har påbörjats och valda datakällor är överförda digitalt. 

 

Vidare ska digitaliseringen av arkivet fortgå och till år 2018 ska arbetet med att 

totalt digitalisera stadens arkiv ska ha avslutats och samtliga datakällor ska vara 

överförda digitalt.  

 

Idag finns många verksamhetsystem som klarar av att hantera och förvara digital 

information men för att kunna påbörja digitaliseringen av stadens arkiv krävs att 

ett system för digitalt bevarande införs så fort som möjligt.  
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En annan tung punkt i IT-strategin är ambitionen att Mölndal Stad ska införa e-

tjänster för kommunikationen med medborgaren. Där anges som målsättning för år 

2018 att 

 • All formell kommunikation med mölndalsborna ska kunna ske via e-tjänster. 

• Samtliga dessa e-tjänster ska dessutom tas omhand elektroniskt och bearbetas 

genom via (sic) IT-automatiserade processer inom Mölndal Stad. 
 

Ambitionen är också att e-tjänster, i de fall då det behövs, ska integreras med stadens 

verksamhetssystem för handläggning av respektive typ av ärende. Det digitala flödet 

av information ska inte vara ytterligare ett typ av flöde för verksamhetsinformation 

utan ska ersätta de övriga flödena (så som telefon, papper m fl). Fokus och 

målsättningen vid av e-tjänster ska ligga på: 

• Förenkling för stadens medborgare och anställda. 

• Möjlighet att uppnå effektivitetsvinster och kortare ledtider. 
 

Ett system för digital bevarande spelar en elementär roll för att i detta arbete uppnå 

både förenkling för medborgare och anställda samt effektivitetsvinster och kortare 

ledtider. Om det ej finns möjlighet att förlänga det digitala flödet av 

verksamhetsinformation till ett system för bevarande blir arbetet med e-tjänster mer 

ineffektivt. Detta är kanslienheten och IT-avdelningen på Stadsledningsförvaltningen 

helt överens om. I IT-strategi kan man läsa att man bör se över och slipa på de 

rutiner som finns kring stadens centrala ärendehantering så det blir enklare att 

hantera dessa handlingar för stadens medarbetare. Ett annat område där det idag 

används mycket papper och annat icke digitalt media såsom mikrofilm är stadens 

arkivfunktion. Under de närmaste åren bör staden helt gå över till ett digitalt 

arkiv och även påbörja digitaliseringen av dagens icke digitala arkiv. 

 

När ett centralt system för bevarande införskaffas till Mölndal Stad vore det 

lämpligt att se till att detta enkelt kan integreras med den redan inhandlade 

plattformen för e-tjänster. Rutiner bör också upprättas så att nya 

verksamhetssystem som införs i staden integreras med e-arkivet.  

 

Ekonomi  

SKI Kommentus AB har under år 2013 genomfört en upphandling som resulterat i 

att man tecknat ramavtal med en rad leverantörer. Kravställningen är framtagen 

som en del av SKls e-arkivprojekt vilket sparar mycket arbete för Mölndal Stad 

och de ytterligare drygt 500 kommuner och myndigheter som är 

avropsberättigade. Bland kraven ingår att ramavtalsleverantörerna skall uppfylla 

förvaltningsspecifikationer framtagna av riksarkivet. Bekräftelse att leverantörer 

klarar specifikationerna kommer under våren 2014. Avrop beräknas kunna göras 

tidigast hösten 2014. 19 av de avropsberättigade organisationer har redan anmält 

att de kommer avropa.   
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Kostnad 

Stadsarkivet har med hjälp av marknadsinformation och jämförelser med andra 

kommuners införande av e-arkiv uppskattat kostnaderna enligt följande: 

 

Investering 

Totalt licens (serverlicens samt invånarlicens) 450 tkr (150 + 300 tkr)  

Leverantörens införandeprojekt (installation, anpassningar, utbildning, m.m.): 300 

tkr 

 

En del av anpassningarna i införandet är specifikt för Stadbyggnadsförvaltningens 

ändamål. Stadbyggnadsförvaltningen kommer därför att bidra med 200 tkr till 

införandeprojektet.   

 

Drift 

Underhåll/support 100 tkr/år 

Interna driftskostnader 130 tkr/år 

Utveckling 50 tkr/år 

 

Totalt 280 tkr/år 

 

Det kommer att tillkomma konsultkostnader för bolag och förvaltningar när 

verksamhetssystem i framtiden ska integreras eller information ur respektive 

verksamhetssystem ska exporteras och konverteras till e-arkivet. 

Bedömning 

Nytta med ett e-arkiv direkt efter införande 

Vi har redan påtalat att det nuvarande sättet att arkivera digital information på 

analoga format är tidskrävande och innebär risker för informationsförlust. I och 

med det är också införandet av ett e-arkiv är förenbart med nyttovinster.  

 

Under den här rubriken fokuserar vi på två områden där vi tror att effektivisering 

och ökad nytta kan åstadkommas kort efter att ett e-arkiv införts. Det bör ingå i 

projektet för införandet av ett centralt e-arkiv av dessa effektiviseringar skall 

kunna uppnås. Vidar vore det lämpligt att utforma en strategi för digitalt 

bevarande som ser till att dessa och även framtida nyttoeffektiviseringar 

realiseras.   
 
Det första området är bygglovshandlingar utan för verksamhetssystemet Byggreda 

och det andra är löpande arkivläggning av handlingar i verksamhetssystemet 

Platina. 
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Bygglovshandlingar 

Under rubriken ”risker med att inte införa ett e-arkiv” nämns 

Stadsbyggnadsförvaltningens behov av att kunna leverera ett stort bestånd 

bygglovshandlingar till Stadsarkivet för digital arkivering.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett stort antal bygglovshandlingar som används 

både av besökare och i handläggares dagliga arbete och därför förvaras i 

förvaltningens närarkiv. Drygt 300 000 av dessa finns på mikrokort.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningens microkort används när man behöver söka fram och 

läsa information från bygglovshandlingar från före år 2009. Att söka rätt bland 

dessa handlingar är tidskrävande då man måste söka i ett flertal olika-register för 

att hitta rätt kortnummer, innan man slutligen kan leta fram själva kortet. Detta 

läses genom en betraktelseapparat och om man behöver exportera informationen 

från kortet sker detta genom en särskild scanner.  

 

Varje månad lägger Stadsbyggnadsförvaltningen 20 arbetstimmar för att sköta 

hantering av materialet, samt besvara allmänhetens begäran av att få tillgång till 

bygglovshandlingarn. Förutom det lägger Stadsbyggnadsförvaltningens egna 

handläggare ungefär totalt 6 timmar (6 st handläggare söker efter ungefär 2 

handlingar i månaden. Varje sökning beräknas ta 30 minuter inklusive tiden att 

skriva ut handlingen) i månaden på att söka fram bygglovshandlingar för 

förvaltningens behov. Handläggarna har uttryckt att de skulle göra flera sökningar 

i materialet om det inte vore så svårt och tidskrävande att komma åt det. 

 

Med det krångliga förfarande som bakgrund har Stadsbyggnadsförvaltningen 

betalat för att digitalisera informationen men om den inte går att säkert arkivera 

digitalt så tvingas förvaltningen behålla microkorten samt den utrustning som 

krävs för att läsa korten och den arbetsinsats som idag läggs på att hantera korten 

och utrustningen. Den digitaliserade informationen kan läggas på en gemensam 

server men där finns inte funktionalitet för att garantera att informationen är 

tillgänglig på lång sikt och det saknas också möjlighet att klassificera information 

så den blir lätt att söka i för handläggarna 

 

Om ett e-arkiv införskaffas kan den digitaliserade informationen arkiveras i 

systemet. Arkivarie på Stadsbyggnadsförvaltningen bör, i samråd med IT-

avdelningen, vara aktiva i kravställningen av systemet så att rätt metadata 

appliceras på den digitaliserade informationen. Det är svårt att ge en exakt siffra 

på hur lång tid en sökning skulle ta i ett e-arkiv men om man kravställer e-arkivet 

så att det klassificerar upp informationen på ett bra sätt så borde man enkelt 

komma ner i 2 minuter per sökning. Utslaget på en månad blir det totalt mindre än 

en halvtimma i relation till de 6 arbetstimmar som idag läggs på sökning. 

 

Om bygglovshandlingarna skulle kunna levereras till ett e-arkiv skulle 

Stadsbyggnadsförvaltningen kunna spara in de 20 timmar i veckan man nu lägger 
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på att administrera sina microkortskopior på bygglovshandlingar. Man skulle 

dessutom spara drygt 60 arbetstimmar per år genom förbättrad sökning i 

materialet.  

 

Det ska också sägas att ett e-arkiv skulle kunna innebära en stor vinst för den 

byggande allmänheten. Stadsbyggnadsförvaltningen tar ett självkostnadspris på 40 

kronor per utskrift för besökare utifrån. I Göteborg hanteras motsvarande 

handlingar genom självserviceterminaler i entrén så att medborgare gratis kan 

tillgodogöra sig information. I Ale kommun har man genom ett e-arkiv 

tillgängliggjort alla bygglovshandlingar via nätet. Mölndal bör, likt Ale, se till att 

bygglovshandlingar tillgängliggörs, från nätet, genom e-arkivet.  

 

Löpande arkivering av handlingar i Platina 

Ärendehanteringssystemet Platina används för att diarieföra handlingar. 

Handlingar som registreras i systemet förvaras också i en digital kopia i Platina, 

arkivhandlingen finns dock i en pappershandling, i en pappersakt som förvaras i 

10 år i respektive förvaltning innan de levereras till Stadsarkivet. 

 

Vi tror att man skulle kunna göra stor tidsvinster genom e-arkivet om man vid 

införande av systemet ser till att det finns en färdig integration med 

ärendehanteringssystemetet Platina som garanterar att information från Platina 

kan arkiveras i e-arkivet samt att informationen i e-arkivet är sökbar via Platina. 

 

Vi utgår från följande tidsberäkningar. En handling tar i snitt 8 minuter att 

registrera, inräknat tiden att skriva ut handling och skapa pappersakt. Om man tar 

bort pappershanteringen tror vi att tiden att registrera en handling skulle kunna 

halveras till i snitt 4 minuter per handling. 

 

Kommunstyrelsen registrerar 2200 handlingar per år i Platina. 95% (2090 st) av 

dessa handlingar skulle kunna hanteras digitalt, de sista 5% utgörs av avtal och 

liknande där det behövs en underskriven pappershandling. För varje handling 

skulle man spara 4 minuter om man kunde digitalisera handlingarna. 

 

Utöver detta så lägger kommunstyrelsens registrator uppskattningsvis 120 

arbetstimmar per år i att förbereda pappershandlingar för arkivering (boxläggning, 

etikettering av boxar, kontroll av pappersakter, etc.). Med ett e-arkiv, som har en 

färdig integration med Platina så skulle denna tid kunna sparas in. 

 

Om man slår ihop ovanstående tidsbesparing så innebär ett e-arkiv för 

kommunstyrelsen en tidsbesparing på 260 arbetstimmar per år (7 minuter per 

registrerad handling). Nedan redovisar vi detta i tabellform tillsammans med 

motsvarande uppgift för övriga förvaltningar som använde Platina år 2012. 

 

Förvaltning Antal handlingar Tidsbesparing 
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Kommunstyrelsen 2200 260 timmar 

Kommunens revisorer 152 18 timmar 

Kommunstyrelsens 
planeringsutskott 

759 101 timmar 

Kultur- och fritidsnämnden 355 47 timmar 

Skolnämnden 1158 154 timmar 

Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 

275 37 timmar 

Tekniska nämnden 2237 298 timmar 

Utbildningsnämnden 418 56 timmar 

Vård- och omsorgsnämnden 1211 162 timmar 

Mölndalsbostäder AB  65 9 timmar 

Totalt 8830 1142 timmar 

 

Totalt antal sparade arbetstimmar uppgår alltså i 1142 timmar. Det ska emellertid 

påpekas att då timmarna slås per förvaltning och det i de flesta fall utgör en så 

pass liten tidsbesparing att det är svårt att effektivisera bort konkreta tjänster, 

arbetstidsbesparing lär snarare möjliggöra mer tid till andra arbetsuppgifter. 

Framtida nytta med ett e-arkiv  

Förutom de nyttovinster vi redogjort för ovan så finns också en stor potentiell 

nytta i att ansluta fler verksamhetssystem till e-arkivet.  

 

Vi väljer att redogöra för dessa under den här rubriken eftersom den nyttan kan 

kräva ytterligare investeringar/kostnader (exempelvis kostnad för integration 

mellan verksamhetssystem och e-arkiv, kostnad för avställning av 

verksamhetssystem som måste arkiveras eller kostnad för att scanna in handlingar 

i e-arkiv istället för att arkivera papper) för att uppnås. 

 

Det ska dock poängteras att nyttorna är realistiska att uppnå men det krävs ett 

långsiktigt strategiskt arbete. Precis som när vi skrev om de kortsiktiga nyttorna så 

betonar vi att en strategi för långsiktigt bevarande bör utformas.  

 

Exempel på övergripande vinster med e-arkiv: 

- arkivinformationen blir betydligt mer tillgänglig för våra medborgare och 

tjänstemän 

- minskade kostnader för arkivlokaler och dokumentskåp 

- mindre arbete för verksamheterna med arkivering 

- förvaltningarna får mindre licenskostnader när de inte behöver hålla liv i äldre 

system 

- förvaltningarna behöver inte bygga egna e-arkivlösningar till olika system 

- leverans av digitala handlingar frigör prestanda i verksamhetssystemen 

- minskade kostnader för flytta historisk information vid uppgraderingar och 

systembyten 



  Datum Vår beteckning 
 2014-03-13   

 Ert datum Er beteckning 
   

 

Stadsledningsförvaltningen 

Kanslienheten 

 
 9(12) 

 
Besöksadress Postadress Telefon/fax E-post/webb 
Stadshuset Mölndals stad 031-315 10 00 (vx) stad@molndal.se 
Göteborgsvägen 11-17 431 82 Mölndal 031-87 76 68 (fax) www.molndal.se 

- Effektivisering av arbetsprocesser när informationen inte längre måste tas ut på 

papper för arkivets skull utan kan hanteras helt digitalt genom hela processen. 

- Miljövinster när pappershanteringen minskar 

 

Systeminventering 

År 2013 gjorde Stadsarkivet en inventering av stadens system för att få en 

överblick av hur många verksamhetssystem som innehåller information som 

skulle behöva arkiveras digitalt. Man kom fram till att 17 verksamhetssystem är 

aktuella för digital arkivering. Listan över dessa system biläggs till förstudien. 

Integration med verksamhetssystem 

Precis som med Platina ovan kan man tänka sig integration mellan e-arkivet och 

verksamhetssystem som genererar allmän handling. Stadsarkivet har med hjälp av 

IT-avdelningen tagit fram en lista på system som innehåller 

verksamhetsinformation som kommer behöva arkiveras. Ett e-arkiv gör det 

möjligt att investera i en integration mellan enskilda verksamhetssystem och e-

arkivet.  

 

Kostnaden för att integrera ett i verksamheten existerande verksamhetssystem 

med e-arkivet varierar mellan 50 000 och 250 000 i en engångsavgift. Det kan 

vara av betydelse att nämna att den ganska elastiska siffran beror på hur väl 

kompatibelt verksamhetssystem är med e-arkivet men kanske framförallt på 

vilken typ av integration som behövs. I minsta fall innefattar en integration med e-

arkivet att man med automatik skall kunna leverera information från systemet 

direkt till e-arkivet. Vissa system kräver kanske att man söka efter arkiverad 

information i verksamhetssystemets gränssnitt och över tid kan man också tänka 

sig att vissa verksamhetssystem behöver hämta upp arkiverad information direkt 

till verksamhetssystemet.  

 

När nya verksamhetssystem införs bör utredas huruvida systemet behandlar 

information som måste arkiveras, vilken typ av integration behövs för att 

säkerställa detta därefter bör man också kravställas så att den integration som 

krävs med e-arkivet ingår i den initiala införandekostnaden.  

 

I och med det kan man, precis som med Platina, rationalisera bort 

pappershanteringen, spara arbetstid och säkerställa en bra arkivering av viktig 

information. Tidsvinster med att rationalisera bort pappershanteringen är 

rimligtvis i samma storlek som i fallet med Platina.  

 

Systemet Byggreda registrerar över 9000 handlingar per år. Om handlingarna 

skulle kunna hanteras helt digitalt skulle man, utifrån att det går att spara 7 

minuter per handling, kunna spara 1050 timmar per år. Det ska dock poängteras 

att det i fallet med Byggreda behövs ytterligare investeringar än ett e-arkiv för att 
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helt kunna rationalisera bort pappershanteringen. Ett e-arkiv är dock en 

förutsättning för att kunna göra det. 

 

I Miljöreda registreras ungefär 5500 handlingar per år. En del av de handlingarna 

är gallringsbara och ytterligare en del kräver någon typ av signatur under de 

närmaste åren kommer kräva att de fortsätter leva på papper. Uppskattningsvis 

skulle dock ungefär 4700 av de handlingar som registreras kunna hanteras helt 

digitalt vilket skulle kunna medföra en arbetsbesparing på ungefär 550 timmar per 

år. Även här är man beroende av vissa andra investeringar för att få till ett helt 

digitalt flöde, som e-tjänster där medborgare kan skicka in ansökningar och 

anmälningar och identifiera sig via digital legitimation. Som redan nämnts under 

rubriken e-förvaltning och digitalisering av arkiv så är detta en utveckling som 

drivs på av IT-avdelningen under mål uppsatta av IT-strategin. 

 

Avställning av verksamhetssystem och leverans från filserver 

Ett alternativ till att sätta upp en löpande integration mellan verksamhetssystem 

och e-arkiv är att betala en kostnad för att manuellt ställa av information ur 

verksamhetssystemet i e-arkiv. Detta är fördelaktigt om verksamhetssystemet 

innehåller information som sällan behöver läsas efter viss tid men som ändå måste 

arkiveras. Informationen blir på så vis återsökbar via e-arkivet, men utan att dyra 

integrationer byggs med andra verksamhetssystem.  

 

Exempel på avställningar av den här typen är digitala personakter från omsorgen, 

information ur stadens GIS-system, lönelistor ur personalsystemen, 

skolhälsovårdsjournaler och socialregisterakter.  

 

Det finns också exempel där verksamheter i staden tvingats drifta och betala 

licensavgifter för system som inte längre används endast för att under en viss tid 

hålla information vid liv. En avställning till stadens e-arkiv hade då varit betydligt 

kostnadseffektivare. 

 

Kostnad för arkivleverans 

Ju snabbare flödet digitaliseras desto snabbare upphör leveransen av 

papperarkivhandlingar till arkivet. I arbetet med pappersleveranser ingår att utföra 

själva leveransen samt att kontrollera kvalitén på det levererade arkivmaterialet. 

Den här typen av kontroll ingår i ett e-arkivs funktionalitet och skulle på sikt 

kunna spara väldigt mycket tid.  

 

Pappershandlingar levereras dock först 10 år efter att handlingarna upprättas. Så 

arbetstiden kommer först kunna sparas in 10 år efter att e-arkivet sätts i drift.  
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Lokalkostnader 

Stadens verksamheter har en skyldighet enligt arkivlagen att skydda sina 

handlingar mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Ett stort antal 

arkivlokaler har byggt för detta ändamål och i de fall närarkiv saknas använder 

verksamheterna dokumentskåp med motsvarande skydd. Närarkiven används för 

att förvaltningarna skall kunna förvara sina allmänna handlingar i 10 år. Efter det 

kan de levereras till Stadsarkivets depåer. Införs ett e-arkiv så minskar 

pappershandlingarna avsevärt på lång sikt. I takt med att äldre pappershandlingar 

levereras till stadsarkivet kan således ytan som idag brukas för närarkiv användas 

till kontorsyta eller annat.   

 

Dokumentskåp kostar i genomsnitt 15 000 kr och kvadratmeterpriset för en 

nybyggd arkivlokal är c:a 14 000 kr/kvm. Om handlingar kan hanteras helt digitalt 

minskar också behovet av arkivlokaler och dokumentskåp. Bara i stadshuset finns 

det utöver arkivlokalerna i källaren c.a 15 närarkiv på de olika kontorsvåningarna.  

 

Genomsnittskostnader för kontorsyta i stadshuset är 846 kr/kvm, en närarkivlokal 

har en medelstorlek på 10 kvm per närarkiv. En digital hantering av information 

skulle innebära att denna yta i större utsträckning kan användas för andra ändamål 

än närarkiv.  

 

Detta är potentiellt sätt stora vinster, precis som i fallet med leverans av 

pappershandlingar så kan denna vinst först framträda en tid efter att e-arkivet 

driftsatts. 

 

 

Slutsats 

Förstudien rekommenderar Mölndal Stad att införskaffa ett e-arkiv som motsvarar 

de juridiska kraven på bevarande och hantering av allmän handling.  

 

E-arkivet är nödvändigt för att bevara digital information i rättsäkert skick, det är 

en fundamental byggsten för att kunna nå målet med ett digitaliserat arkiv, en 

digital ärendehantering samt att all formell kommunikation med mölndalsborna 

ska kunna ske via e-tjänster.  

 

Kostnaden för att införa ett centralt beräknas till 750 tkr.  

 

Vidare innebär driften av systemet en årlig kostnad på 280 tkr/år 

 

Införandet av ett centralt e-arkiv kommer innebära en besparing i arbetstid om 

man säkerställer att e-arkivet kan hantera och bevara de digitala 

bygglovshandlingar som idag förvaras på gemensam server. Systemet bör också 

enkelt kunna bevara information från ärendehanteringssystemet Platina samt de 
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handlingar som finns registrerade och bevarade där. Den totala besparingen i 

arbetstid är avsevärd men kan inte brukas för att räkna hem investeringen på 750 

tkr.  Eftersom den faktiska tidsbesparingen slås ut på respektive förvaltning som 

använder Platina så är det är svårt att effektivisera bort konkreta tjänster. 

Arbetstidsbesparing kan emellertid möjliggöra mer tid till andra arbetsuppgifter 

 

 

 


