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2018 - 2019

● Få kommuner hade någon praktisk erfarenhet
● Relativt omogen marknad
● Relativt lite nationell vägledning
● E-underskrifter sätter fokus på dokumentets/handlingens 

livscykel
● Leverantörer sitter på kunskapen



  

2019 - 2020

● Praktisk erfarenhet etableras
● Nämndsprotokoll, samverkansprotokoll,  avtal
● Sekretess är svårare
● Nätverket publicerar erfarenhetsdokument - juni 2020
● SchremsII-domen juli 2020



  

Kommunala kompetenser
Senior kompetens hos leverantörer

Akademin

Kommunarkivarie

Projektledare

Digitaliseringsansvarig

IT-chef

Verksamhetsutvecklare
Kommunjurist

Systemutvecklare

Chef IFO
Dataskyddsombud

IT-controller

E-arkivarie

Digitaliseringschef

IT-arkitekt

Kvalitetsutvecklare

Strateg

 

Software Systems Research Group

Stefan Runneberger/Nexus

Sven-Håkan Olsson/Definitivus

Björn Lundell

Jonas Gamalielsson



  

Några erfarenheter
● Tänk efter före – inventera handlingar & kartlägg behov
● Uppdaterade dokumenthanteringsplaner underlättar
● Fokusera - välj ut några områden 
● Men glöm inte dialogen med alla
● Underskrifter av sekretesshandlingar – infoklassning, risk 

& sårbarhetsanalys och ev. konsekvensbedömning



  

Några erfarenheter

● Ett (1) system för e-underskrifter i kommunen eller flera system? 
● Vilka tjänster i e-tjänstplattformen? Undertecknade eller bara 

godkänna?
● Verifiering av signatur – kan man förstå att det är underskrivet?
● Ett eller två bevarandeobjekt?
● Livscykel för underskriven handling



  

Frågor  som kan ställas till 
verksamheten

 
● För vilka av era nuvarande e-tjänster 

bedömer ni som att det finns legala krav 
på underskrift ?

● Vilka bevarandekrav finns för dessa e-
tjänster?

● För vilka framtida e-tjänster, som kan 
komma, finns legala krav på underskrift ?

● Och vilka bevarandekrav finns för 
kommande e-tjänster ?

● Vilka handlingar skriver ni idag 
under på papper?

● För vilka handlingar av dessa finns 
legala krav på underskrift?

● Vilka bevarandekrav finns för de 
handlingar som skrivs under ?



  

e-Arkiv och långtidbevarande
● Kravställa på format - räcker det då med  

leverantören säger att de klarar det?
● Verifiering av PDF/A-1
● Testning hos Högskolan i Skövde 





  

Arbetsmetod & möten

● ”Laget runt”
● Enkäter 
● Gästföreläsare som Philip Levin, Regeringskansliet eller

Daniel Melin, Skatteverket

● Redovisning tester bevarandeformat från olika system
● Referensgrupp till Riksarkivet



  

Hur gör man om man vill vara med?

goran.westerlund@alingsas.se


