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Sammanfattning
Med utgångspunkt från vision 2030 och stadens e-strategi har Stockholms
stadsarkiv i samråd med stadsledningskontorets finansavdelning och IT-avdelning
utarbetat ett förslag till effektiviserad informationsförsörjning i staden – Navet.
Förslaget utgår ifrån enkel åtkomst till information över organisationsgränserna,
inom och mellan stadens nämnder, mellan staden och medborgarna samt mellan
staden och andra myndigheter och organisationer. Informationen lagras så att
rättsäkerheten samt informationens autenticitet och äkthet upprätthålls över lång
tid.
Stockholms stadsarkiv har i en förstudie utrett ett införande av ett stadsgemensamt
e-arkiv. Ett e-arkiv ska tillfredställa behovet av säker långtidslagring och enkel
åtkomst av avslutade ärenden och färdigställda handlingar.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid stadsdelsdirektörens stab.
Bakgrund
Stockholms stad beskriver i sin e-strategi visionen om en modern och digitaliserad
förvaltning. En modern e-förvaltning kännetecknas av att den möjliggör enkel
åtkomst till information över organisationsgränserna, inom och mellan stadens
nämnder, mellan staden och medborgarna samt mellan staden och andra
myndigheter och organisationer.
Inom ramen för stadens satsning på att utveckla en e-förvaltning med därtill
knutna e-tjänster har Stockholms stadsarkiv av stadsledningskontoret fått i uppdrag, att med utgångspunkt från stadens behov av informationsförsörjning leda
arbetet med att ta fram gemensamma lösningar för hantering av information som
skapas inom ramen för ärende- och dokumenthantering och därtill knutet e-arkiv.
I uppdraget ingår också att föreslå en tydlig organisation för förvaltning, drift och
utveckling av gemensam informationsförsörjning och e-arkiv samt beräkna
resursbehovet för att säkerställa drift och utveckling inom denna organisation.
Ärendet
Kommunfullmäktige har i vision 2030 tydliggjort stadens långsiktiga ambitioner
och intressen – att Stockholm i den framväxande Stockholm-Mälarregionen ska
utvecklas till en storstad i världsklass. Något som också kommer kräva ytterligare
satsningar på e-kommunikation.
Som hjälp för att nå de övergripande visionerna har det för staden slagits fast en estrategi. E-strategin beskriver hur IT ska användas för att realisera stadens vision
och utveckla den moderna e-förvaltningen.
Inom ramen för stadens satsning på att utveckla en e-förvaltning med därtill
knutna e-tjänster har Stockholms stadsarkiv på uppdrag av stadsledningskontoret,
med utgångspunkt från stadens behov av informationsförsörjning, lett ett projekt,
Projekt Navet, för att ta fram en förstudie avseende gemensamma lösningar för
hantering av information som skapas inom ramen för ärende- och dokumenthantering och därtill knutet e-arkiv.

Projekt Navet har efter förstudiens problem- och kravanalys identifierat följande
problemområden:
• Svårigheter att sammanföra, utbyta och återanvända information
• Svårigheter att söka information över verksamhetsgränser
• Informationen lagras inte stabilt.
Projektet har utarbetat förslag på lösningar för de olika problemområdena. De
föreslagna lösningarna handlar både om att etablera förutsättningar i form av
standarder etc. samt realisering av för staden gemensamma tjänster. De föreslagna
tjänsterna utgår ifrån behovet att successivt bygga upp en sammanhållen
informationsförvaltning och knyter an till utveckling av e-tjänster.
Lösningarna kan sammanfattas med följande rubriker:
• Gemensamt e-arkiv för staden
• Gemensam informationsförsörjning
• En sammanhållen informationsförvaltning.
För att säkerställa stadens långsiktiga behov av information föreslås att ett stadsgemensamt e-arkiv inrättas. Till e-arkivet ansluts stadens olika verksamhetssystem
och när ett ärende är avslutats förs det med automatik till e-arkivet för lagring,
istället för att lagras i det ursprungliga verksamhetssystemet. I e-arkivet lagras
informationen i enkla, stabila format som inte är knutna till system och externa ITleverantörer. Genom att lagra informationen i ett e-arkiv underlättas kommande
systembyten då inte historisk information måste konverteras. Den arkiverade
informationen påverkas således inte av teknikskiften. För att säkerställa att
informationen som levererats till e-arkivet inte förvanskas utan förblir autentisk
lämnas endast information ut i form av digitala kopior.
Arkivet ska inte betraktas som en passiv lagringsplats utan snarare som en tjänst
som försörjer staden och stockholmarna med autentisk och lättillgänglig information. Informationen står var och en fritt att ta del av, återanvända för nya syften
eller som byggstenar till nya tjänster. Tillgången kommer att styras av behörigheter och roller utifrån gällande lagstiftning. Till e-arkivet ska kopplas en effektiv
söktjänst som förutom att kunna söka pågående ärenden också ska kunna söka
avslutade ärenden.
Den valda lösningen innebär att arkivet blir en integrerad del av stadens eförvaltning och Stadsarkivet en central resurs för en stadsövergripande
informationsförsörjning. Stadens gemensamma e-arkiv är en del av en vision som
utvidgar arkivverksamhetens roll från att huvudsakligen vara en garant för äkthet

och långsiktighet inom en sluten och stängd miljö till att utgöra en viktig och
tillgänglig resurs för verksamheternas informationsförsörjning.
För att möjliggöra, verka för och stödja att stadens information kan utnyttjas
utanför det system i vilken den är skapad med ett kvalitetssäkrat innehåll, föreslås
att en för staden gemensam och grundläggande informationsförvaltning inrättas i
projektform.
Syftet är att identifiera tillämpliga standarder, ta fram riktlinjer och gemensamma
informations- och begreppsmodeller samt definiera och underhålla gemensam
data. Utifrån resultatet ska projektet föreslå standarder och riktlinjer inom
informationsförsörjningsområdet som ska gälla i staden. Slutligen ska en
organisation skapas för att förvalta och utveckla de det gemensamma regelverk
som tas fram.
Förvaltningens förslag
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslagna lösningar för hantering av
information som skapas inom ramen för ärende- och dokumenthantering och ett
därtill knutet e-arkiv. Behovet av ett gemensamt system där information kan sökas
av såväl verksamheter, allmänhet som övriga intressenter är stort.
Säkerheten i system och e-arkiv där känsliga uppgifter lagras är en nyckelfråga.
Allmänheten måste känna sig hundraprocentigt trygg att de uppgifter som finns
lagrade i systemen inte kan nås av någon obehörig person, inom eller utanför
stadens förvaltningar. Personal som hanterar informationen måste ha tillräckliga
kunskaper dels om systemen dels om lagstiftningen som styr offentlighet och
sekretess, personuppgifter mm. Förvaltningen föreslår att all personal som är
inblandad i processen informationsförvaltning och e-arkiv ges tillräcklig
utbildning för detta.
Även användarvänligheten är en viktig fråga. Informationen måste vara lätt att
hitta, även för personer som är inne i systemen för första gången. Det måste också
vara lätt att administrera systemen så att målet om ökad effektivitet kan nås.
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