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 Kommunstyrelsen 
 

Ett kommungemensamt elektroniskt arkiv (e-arkiv) i Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  inrätta ett kommungemensamt  e-arkiv i Uppsala kommun, samt  
 
att svara kulturnämnden enligt  bilaga 1 
 
Ärendet 
Kulturnämnden har i skrivelse den 24 november 2012 bett kommunstyrelsen avgöra om ett 
beslut att inrätta ett kommungemensamt elektroniskt arkiv bör underställas 
kommunfullmäktige eller om det bör fattas av arkivmyndigheten (kulturnämnden). Bilaga 2 
 
Stadsarkivet har under lång tid i projektform och på andra sätt tillsammans med 
kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret och Teknik & Service arbetat med att 
utreda förutsättningarna för långsiktig elektronisk informationsförsörjning genom att införa 
ett kommungemensamt e-arkiv. Erfarenheten visar att e-arkiv endast kan införas som ett 
resultat av ett samarbete mellan kommunens verksamheter, ledning, IT-verksamhet och 
stadsarkiv. Ett e-arkiv möjliggör, rätt infört, snabb åtkomst till information.  
 
Föredragning 
Som nämnden framför kommer ett kommungemensamt elektroniskt arkiv (e-arkiv) att i stor 
utsträckning underlätta åtkomst av allmänna handlingar. Kommunen bygger nu successivt 
upp en e-förvaltning. En förutsättning för en effektiv e-förvaltning är en smidig väg att kunna 
elektroniskt arkivera handlingar. Kulturnämnden har genomfört ett särskilt projekt med en 
förstudie.  
 
Ett E-arkiv möjliggör en verksamhetsutveckling i kommunen och är en förutsättning för en 
långsiktigt effektiv e-förvaltning. Ett e-arkiv möjliggör, rätt infört, att kommunens 
verksamheter, medborgare och företag får snabb åtkomst till sådan information (elektroniska 
allmänna handlingar) som man behöver för olika ändamål via moderna 
kommunikationskanaler. 
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I ärendet om riktlinjer för styrning av kommunens IT-verksamhet tas frågan om e-arkiv upp i 
ett särskilt avsnitt: 
 

Gemensamt elektroniskt arkiv 
För att informationen i kommunens system och tjänster ska vara långsiktigt 
tillgängliga ska ett elektroniskt arkiv finnas. Vid införande av nya 
informationssystem och tjänster ska hänsyn tas till informationens gallring 
och långtidsbevarande. 

 
Som nämnden framför kan ett e-arkiv endast införas som ett resultat av ett brett samarbete 
inom kommun. Det kräver investeringar och en långsiktig planering. 
 
Det kulturnämnden efterfrågar är det formella beslutet att inrätta ett e-arkiv. 
Kommunledningskontoret uppfattar att ett sådant beslut naturligen ligger på KS-nivå och 
föreslår styrelsen att särskilt besluta att Uppsala kommun ska ha ett kommungemensamt  e-
arkiv. 
 
Medel för det fortsatta arbetet kommer att tas upp i ärende om fördelning av resurser för e-
tjänster.  Det praktiska genomförandet sker i nära samarbete mellan kommunlednings-
kontoret och stadsarkivet. Arkivet har ett självklart ansvar för regelverk för handhavande av 
information som behöver utarbetas samtidigt som ett e-arkiv tekniskt måste passa väl in bland 
kommunens övriga it-lösningar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett e-arkiv kräver ekonomiska resurser både vad gäller investeringar och drift. Detta prövas i 
ärende om fördelning av avsatta resurser för e-tjänster för innevarande år och i IVE för 2014-
17. 
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