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Anslutning till nationell digital 
arkivlösning  
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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Region Norrbotten ska ansluta till den nationella digitala arkivlösningen 

– R7 e-arkiv. 

2. Startkostnaden och årskostnaden till R7 för 2023 på 2,4 mnkr och för 

2024 på 2,1 mnkr finansieras ur projektbudgeten för FVIS 

3. Division Regionstöds budgetram utökas med 0,5 mnkr 2023 och 2024 

samt med 2,6 mnkr från och med 2025 som inarbetas i kommande för-

slag om finansplan 2023. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Genom anslutning till R7 e-Arkiv, så kan Region Norrbotten säkerställa 

följsamhet mot gällande lagstiftning för att säkerställa långsiktigt bevarande 

av elektroniska handlingar 

Sammanfattning 
Inför införandet och etableringen av FVIS, så har man i Sussa-samverkan 

tagit ett gemensamt strategiskt beslut att R7 e-Arkiv ska vara det digitala 

arkivet för system som avvecklas.  

En avvecklingsplan kommer under det pågående projektet att tas fram base-

rat på analys av respektive system som ska arkiveras och som även är kopp-

lat till hantering av avtalen gentemot leverantörer.  

R7 e-Arkiv är en gemensamt utvecklad och förvaltad arkivlösning, där idag 

14 av Sveriges regioner samverkar. För deltagande i R7 e-Arkiv utgår en 

anslutningsavgift samt en årlig kostnad för regionen. Utöver detta finns en 

engångskostnad för respektive IT-system vid överföring till e-Arkivet. 

Beslutsunderlag 
För detaljerat underlag, se Bilaga 1 – Anslutning till nationell digital arkiv-

lösning 

Ärendet 

Bakgrund  

Region Norrbottens anslutning till den nationella digitala arkivlösningen (R7 

e-Arkiv) bidrar till att säkerställa bevarandet av elektroniska handlingar efter 

att befintliga system har avvecklats.  

Efter beslut om regionens anslutning till R7 e-Arkiv, så kommer det region-

ala delprojektet (Arkivering), inom projektet FVIS att påbörja förberedelser 

för anslutning.  
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Delprojektet kommer sedan att genomföra mappning och successiv migre-

ring av data från de ca.10st. journalsystem som kommer att avvecklas i sam-

band med att FVIS introduceras och tas i drift. Preliminärt kommer detta 

arbete att pågå under ca två års tid. 

Ekonomi  

För regionens anslutning till R7, så utgår en startkostnad motsvarande 680 

tkr för det första året (2023)  

I enlighet med den etablerade modellen för samverkan mellan deltagande 

regioner, så utgår en löpande årlig förvaltningskostnad. Denna kostnad är 

rabatterad under det inledande året för de nya regioner som ansluter till 

samverkan. 

Det nya digitala arkivet medför också ett utökat uppdrag för IT/MT-stöd för 

löpande regional drift och förvaltning. 

Aktivitet 2023 2024 2025 2026 

Förvaltningskostnad R7 e-Arkiv 1 740 tkr 2 100 tkr 2 100 tkr 2 100 tkr 

Startkostnad - bidrag till på-

gående och planerad utveckling 

680 tkr 0  0 0 

IT/MT-Stöd - Drift och förvalt-

ning (Utökad ram: 0,5 resurs) 

500 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr 

Tabell 1 - Budget för införande och anslutning till R7 e-Arkiv.  

 

Jämställdhetsperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. 

Barnrättsperspektiv 

Regionens beslut om anslutning till nationell digital arkivlösning, bedöms 

inte ha någon påverkan på barnrättsperspektivet. 

Bilagor: 

Bilaga 1 – Anslutning till nationell digital arkivlösning.docx 

Protokollsutdrag skickas till: 
Divisionschef Regionstöd 

IT/MT-direktör 

Ekonomidirektör 
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