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1 Verksamhetsberättelse

1.1 Uppdraget
E-arkivcentrum Dalarna är en stödfunktion till alla femton kommuner i 
Dalarna, med uppgift att samordna inleveransprojekt mellan kommunerna, 
stödja med kompetens i långsiktigt bevarande och arkiveringsprocessen i 
leveransarbetet, samt ta emot och läsa in data i e-arkivsystemet. E-
arkivcentrum Dalarna ska också förvalta IT-systemet, samt omvärldsbevaka 
förändringar i teknik och standarder som kan påverka arbetet med att 
långsiktigt bevara arkiverad information. Säters kommun har driftsavtal med 
Borlänge kommun, för att säkerställa en informationssäker drift av IT-
systemet.  

1.2 Väsentliga händelser under perioden

1.2.1 Covid 19-pandemi
E-arkivcentrum Dalarnas personal har i enlighet med rekommendationerna 
fortsatt att i huvudsak arbeta hemifrån. Viss justering har gjorts för att 
främja en social arbetsmiljö men viss möjlighet till ett mer flexibelt 
arbetssätt tros gynna verksamheten även efter att restriktioner har hävts. 

E-arkivcentrum Dalarnas uppdrag har inte påverkats under pandemin: stöd i 
leveransprojekt och inläsningar till e-arkivet har fortsatt utan avbrott.

1.2.2 Styrning och ledning
Styrgrupp och samrådsgrupp har genomfört alla planerade möten under det 
första halvåret 2021. I styrgruppen har Falu kommun ny medlem och 
Leksands kommun har i skrivande stund en vakant tjänst. På operativ nivå 
har det skett förändringar bland samverkanskommuners representanter i 
samrådsgruppen; nya representanter har utsetts i Mora och Säters 
kommuner., samt tillfälliga ersättare i Avesta och Vansbro kommuner. 
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E-arkivcentrum Dalarna har rekryterat en programmerare till sin 
verksamhet. Annons finns ute under augusti månad för även att rekrytera ny 
IT-tekniker, då nuvarande avslutar sin tjänst i september månad.

Frivilliga kvartalsmöten per kommun har införts för avstämning om 
planering, stöd i att komma vidare i arbetet etc.

Information om e-arkiv riktad till systemförvaltare har erbjudits 
samverkanskommunerna och möten har genomförts i två kommuner.

1.2.3 Systemförvaltning
Fler kommuner har fått handläggaråtkomst under våren. Totalt har det satts 
upp:

 medborgaråtkomst till e-arkiverade ärenden i Rättviks e-arkiv, samt
 handläggaråtkomst till e-arkiverade ärenden i Ludvikas, Älvdalens, 

Rättviks och Avestas kommuners e-arkiv.
Arbete pågår med att sätta upp handläggaråtkomst även i Smedjebacken och 
Gagnefs kommuner. Funktionaliteten ingår i den köpta produkten och sätts 
upp i samband med leveransprojekt, där medborgares resp. handläggares 
direktåtkomst har identifierats vara av vikt. 

Versionsuppgradering är ett pågående arbete i skrivande stund.

1.2.4 Leveransprocessen
E-arkivcentrum Dalarna har i större utsträckning kunnat ta fram egna skript 
för inläsning under våren. Ida Infront arbete med Ecos 1, samt uppgradering 
har hindrat E-arkivcentrum Dalarna från att fullt ut vara flexibel i 
inleveransarbetet. E-arkivcentrum Dalarna kommer dock att helt kunna 
styra både planering- och skript-arbete under hösten 2021.

Som en extra satsning på samverkanskommunernas kompetens i e-
arkivering inköptes, efter förfrågan från kommunerna själva, en utbildning i 
Systemvetenskap för arkivarier, som genomfördes under våren. Utvärdering 
efteråt visade vitt skilda omdömen om svårighetsnivån på kursinnehållet.
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Samrådsgruppen har träffats regelbundet för att besluta om gemensam 
leveransplan. Några tidigare planerade projekt har skjutits på eller ställts in, 
t ex W3D3, ALK-T, Procapita skola och Evolution. Statistiksammanställning 
över samverkanskommunernas e-arkiveringar bifogas.  

1.3 Ekonomiskt utfall vid uppföljning och prognos för 
2021

Enligt Förslag till budget 2021 för E-arkivcentrum Dalarna, så har 
verksamheten en budget på 4 540 tkr för året. Prognosen 2021 för e-
arkivcentrum Dalarna beräknas bli +/- 0 kr.

 Utfall 202108

Intäkter 4 710

Personalkostnader -1 396

Inköp av anläggningstillgångar -11

Köp av huvudverksamhet -849

Lokal- och markhyror -165

Fastighetskostnader -22

Förbrukningsmaterial -7

Kontorsmateriel och trycksaker -3

Tele-, datakommunikation och postbefordran -3

Transporter och resor 0

Representation 0

Försäkringsavgifter 0

Övriga främmande tjänster -316

Diverse kostnader -42

Summa 1 896

170 tkr överfördes från år 2020 för en satsning på samverkanskommunernas 
kompetens i e-arkivering. Utbildning genomfördes under våren till en 
kostnad av 45 tkr. Ett fördjupningstillfälle är inbokat till hösten.
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Uppgradering av e-arkivlösningen är en extra post i årets budget, med 
avsatta medel på 150 tkr. Uppgraderingen är pågående men utfallet 
beräknas bli enligt estimat. Uppgraderingen kommer att medföra en del 
efterarbete med sökvyer i IT-systemet, till en tillkommande kostnad. 

1.4 Utveckling/framtid
E-arkivcentrum Dalarna har fått förfrågningar om möjligheten för 
medborgare att logga in med bank-id för att hämta t ex eget slutbetyg. E-
arkivcentrum Dalarna har undersökt kostnaderna och tekniska 
förutsättningar; fler samverkanskommuner behöver visa intresse samt aktivt 
arbeta med att e-arkivera relevanta handlingstyper för att motivera 
kostnaden.

Styrgrupp har under hösten att ta ställning till om option om förlängning av 
leverantörsavtal ska utnyttjas eller om vi står inför en ny upphandling, inför 
att avtalet går ut i slutet av år 2023.  


