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Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Ledamotsinitiativet anses besvarat

Beskrivning av ärendet
Kristjan Valdimarsson (SD) har ställt fyra frågor kring kommunstyrelsens arbete
med att införa e-arkiv.
1. När planeras att e-arkivet ska införas i kommunen?
Avtalet med nuvarande leverantör går ut vid årsskiftet och e-arkivstjänsten ska
konkurrensutsättas. Förarbete och upphandling planeras att genomföras under
hösten 2020 och första halvan av 2021.

2. När ska e-arkivet vara i drift?
Pilotanslutningar är planerade att genomföras från och med andra halvan av
2021. Leveranser från övriga system kommer att genomföras i projektform
med början från årsskiftet 2022. Prioriteringsordningen kommer att bestämmas
utifrån resurser hos levererande verksamhet och IT, hur stort behovet är att
ansluta respektive system och om samma anslutning gjorts tidigare av
leverantören, det vill säga att färdiga anslutningsmodeller finns att tillgå.
Kommunarkivet kommer att ta fram rutiner för hur leveranserna ska gå till.
Beroende på hur avancerade anslutningarna är till de olika systemen kommer
anslutningstakten att ligga på 1-4 system per år.

3. Varför har införandets fördröjts med flera år? Formpipes e-arkiv valdes som
produkt.
Framförallt tre omständigheter har påverkat att införandet dragit ut på tiden.
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Upphandlingen blev överprövad, vilket fördröjde starten av



införandeprojektet med flera månader.
När införandeprojektet startades upptäcktes en del brister i systemet och



tjänsten. Dialogen kring samt leverantörens åtgärder av dessa brister har
tagit tid.
De personella resurser som funnits på kommunarkivet - kommunarkivarie
samt förutvarande deltidsanställd arkivarie - har inte varit tillräckliga för att
kunna hantera e-arkivarbetet samt övriga uppgifter inom
arkivverksamheten

4. Vilka resurser har kommunstyrelsen tillfört så att ett införande kan påbörjas
och avslutas?
En e-arkivarie har anställts på 100% från mitten på maj 2020.

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Med ovan information gör Kommunledningsförvaltningen bedömningen att frågorna
i ledamotsinitiativet är besvarade.

Christin Tjärnheden
Tf. kommundirektör
Enköpings kommun

Per Ekegren
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun

2020-06-08

Till kommunstyrelsen i Enköping

Initiativärende
Ledamotsinitiativ

1.
2.
3.
4.

När planeras att e-arkivet ska införas i kommunen?
När ska e-arkivet vara i drift?
Varför har införandets fördröjts med flera år? Formpipes e-arkiv valdes som produkt.
Vilka resurser har kommunstyrelsen tillfört så att ett införande kan påbörjas och avslutas?

Med vänlig hälsning

Kristjan Valdimarsson
Ledamot i kommunstyrelsen
Vice gruppledare

