
Gallring- och e-arkivfunktioner i 
Castor 
 

Projektdirektiv 

 

Datum: 2021-06-23 

Användarföreningen Castor:  

Detta direktiv är godkänt av: 

Projektbeställare: Projektledare: 

Användarföreningen Castor         _________________________ Susanne 

Holmström 

Benjamin Bergkvist Ordf   

[Ort][Datum] [Ort][Datum] 

 



 

2 (12) 
 

Innehåll 

0.1 Om projektdirektivet ........................................................................................................... 4 

0.2 Regler för projektdirektivet ................................................................................................... 4 

1 Inledning ................................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 5 

1.3 Omfattning och avgränsning ................................................................................................. 5 

2 Målbeskrivning ........................................................................................................................... 6 

2.1 Effektmål ........................................................................................................................... 6 

2.2 Arbetsmål .......................................................................................................................... 6 

3 Organisation .............................................................................................................................. 7 

3.1 Organisationsschema .......................................................................................................... 7 

3.2 Mottagare av projektets resultat ............................................................................................ 8 

4 Rutiner ...................................................................................................................................... 9 

4.1 Rapportering ...................................................................................................................... 9 

4.2 Avvikelsehantering i projektet ............................................................................................... 9 

4.3 Möten ................................................................................................................................ 9 

4.4 Kommunikation .................................................................................................................. 9 

5 Tilldelade ramar ........................................................................................................................ 10 

5.1 Tid .................................................................................................................................. 10 

5.2 Personresurser ................................................................................................................. 10 

5.3 Övriga resurser ................................................................................................................. 10 

5.4 Kostnader och finansiering ................................................................................................. 10 

6 Tid och leveransplan .................................................................................................................. 11 

6.1 Tidsplan .......................................................................................................................... 11 

6.2 Leveransplan .................................................................................................................... 11 

6.2.1 Leveransgodkännande ................................................................................................... 11 

6.3 Start ................................................................................................................................ 11 

6.4 Avslut .............................................................................................................................. 11 

7 Förutsättningar för projektet ....................................................................................................... 12 

7.1 Intressenter ...................................................................................................................... 12 

7.2 Policys, lagar, regler mm. ................................................................................................... 12 

7.3 Beroenden och kopplingar till andra projekt .......................................................................... 12 



3 (12) 

 

7.4 IT-beroenden .................................................................................................................... 12 

7.5 Utbildning ........................................................................................................................ 12 

 

  



4 (12) 

 

0.1 Om projektdirektivet 
Projektdirektivet är inriktat på vad som ska åstadkommas. Direktivet anger 

även ramar och aktuella förutsättningar för projektets genomförande.  

0.2 Regler för projektdirektivet 
Projektdirektivet är en överenskommelse mellan projektbeställare och 

projektledare. Projektdirektivet är ett styrande dokument. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Prosona gav i uppdrag till Castor användarförenings styrelse, i samband med 

styrelsemöte den 28 april 2021, att utse en arbetsgrupp som utarbetar ett 

projektdirektiv för projekt kring funktioner kopplade till gallring och e-

arkivering i Castor. 

Vid mötet utsågs Susanne Johansson, Skövde kommun, och Tuuli Kivimäki, 

Södertälje kommun, från styrelsen samt Susanne Holmström, Tanums 

kommun, som extern representant att ingå i arbetsgruppen. Arbetsgruppen fick 

i uppdrag att upprätta ett projektdirektiv som ska redovisas på styrelsemöte den 

23 juni 2021. På styrelsemötet ska i samband med att projektdirektivet 

godkänns en styrgrupp och projektledare utses samt riktlinjer för en 

arbetsgrupp beslutas. 

1.2 Syfte 
Fler och fler kommuner önskar ansluta Castor till e-arkiv och ett behov av en 

enhetlig lösning som fungerar för alla kommuner behöver utredas och beslutas 

om för Prosonas vidare utveckling av Castor. Det föreligger olika behov hos 

kommunerna och lösningen behöver vara enhetlig men flexibel samt följa 

Riksarkivets FGS. 

1.3 Omfattning och avgränsning 
I projektet ska utredas vilka behov som finns för att gallring och e-arkivering 

ska fungera på ett enkelt och så automatiserat sätt som möjligt med olika 

kommuners behov beroende på om mellanarkivering och gallring sker i Castor 

respektive i kommunens e-arkiv. Kravspecifikation för innehåll som ska 

exporteras från Castor till e-arkiv ska upprättas. 
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2 Målbeskrivning 

2.1 Effektmål 
En gemensam flexibel helhetslösning för e-arkivering som alla kommuner kan 

använda. Förutsätter att kommunerna ska kunna sätta upp exporten samt 

gallring efter egna behov t.ex. använda Castor som mellanlagring alternativt 

exportera direkt till e-arkiv som mellan- och/eller slutarkiv. 

Automatiserad, kvalitetssäkrad samt enkel gallring och e-arkivering som 

kommunerna själva kan styra i administratörsverktyget. 

 

2.2 Arbetsmål 
Ta fram en kravspecifikation på gallrings- och e-arkivfunktioner som behövs 

för att uppnå effektmål. 

Undersöka olika kommuners önskemål och behov kring gallring och e-

arkivering och dokumentera dem genom t.ex. en enkätstudie. 
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3 Organisation 

3.1 Organisationsschema 
Beskriv, så långt det är möjligt, en översiktlig, tänkt organisation för projektet. Ett 

exempel på en projektorganisation visas nedan. Beskriv också vem som ansvarar för 

att bemanna vilka roller.  

 

 

Namn Roll Ansvar 

Användarföreningen 

Castor  

Projektägare Ansvarig för 

projektet. 

Representanter från 

Användarföreningen 

Castors styrelse 

 

Nina Edenvik, Prosona 

Styrgrupp Stöd till 

projektägare och 

projektledare. 

Ordföranden i 

användarförenin

gen är också 

ordförande i 

styrgruppen. 

Susanne Holmström, 

Tanums kommun 

Projektledare Ansvarig mot 

projektägare 

Kalle Wahlström, 

Prosona, programvara 

Ola Östlund, 

Sakkunnig 

 

Bidrar med 

sakkunskaper 

Projektägare

Projektledning

Projektgrupp

Delprojekt Delprojekt Delprojekt

Referensgrupp(er)

Styrgrupp Ev. beradande 
styrgrupp
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Prosona 

Ria Larsson, 

Kommunalförbunder 

Sydarkivera, arkivarie 

Marie Alfredsson, Ale 

kommun 
(systemförvaltare/koordinator) 
Mattias Lundin, Ale 

kommun (kommunarkivarie) 

Ellen Stamm, Gnesta 

kommun(kommunarkivarie) 

Anna Kärner, 

Kristianstad kommun 
(nämndsekreterare) 
Susanne Johansson, 

Skövde kommun 
(verksamhetsutvecklare/systemför

valtare) 

Tuuli Kivimäki, 

Södertälje kommun 
(systemförvaltare/miljöinspektör) 

Projektmedlem

mar 

Arbetar med 

projektleverans 

Ca 10 kommuner av dem 

som besvarat enkäten 

kommer att väljas ut för 

att få en bredd på olika 

behov och perspektiv. 

Referensgrupp  

3.2  Mottagare av projektets resultat 
Projektets resultat i form av en kravspecifikation överlämnas till 

Användarföreningen Castor för beslut om godkännande och prioritering. 

Godkänd kravspecifikation överlämnas därefter till Prosona för utförande. 

Under utförandet kan arbetsgruppen som tagit fram kravspecifikationen delta 

som bollplank under utvecklingen. 
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4 Rutiner 

4.1 Rapportering 
Projektledaren ska rapportera till styrgruppen när kravspecifikation är klar. 

Ekonomisk redovisning sker vid två tillfällen i mitten av projektet och i 

avslutningen. 

4.2 Avvikelsehantering i projektet 
Eventuella avvikelser i projektet, t.ex. organisation, tidplan etc., rapporteras 

till och beslutas av styrgruppen. 

4.3 Möten 
Styrgruppen och projektledaren kan sammankalla till möte vid behov. 

Projektledaren sammankallar arbetsgruppen och vid behov även sakkunniga. 

Enligt tidplan ska projektresultatet redovisas vid ett styrgruppsmöte i februari 

2022 och efter godkännande där redovisas för slutligt godkännande på 

Användarföreningen Castors nästkommande styrelsemöte. 

4.4 Kommunikation 
Vid förändringar som tillägg eller ändringar från projektdirektivet ska 

Projektägare och Styrgruppsmedlemmar kontaktas för att ta beslut om ny 

inriktning. 
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5 Tilldelade ramar 

5.1 Tid 
Projektet pågår från augusti 2021 - februari 2022 och redovisas därefter på 

nästa styrelsemöte för Användarföreningen Castor. 

5.2 Personresurser 
I projektet behövs kompetenser som: 

• Arkivariekompetens 

• Data-teknisk kompetens 

• Verksamhetskompetens 

5.3 Övriga resurser 
• Enkätverktyg för undersökningar. 

• Digital mötesplattform. 

Tillgång till dessa båda finns redan inom projektgruppen. 

5.4 Kostnader och finansiering 
• Projektledare och projektmedlemmar står för egen tid i projektet. För 

arbetsgruppens medlemmar beräknas ca 30 timmar per person 

behövas för projektet och för projektledare ca 40 timmar. 

• Prosona står för sina kostnader i form av nedlagd tid och eventuella 

resor och övernattningar. 

• Konsultation av arkivarie från Sydarkivera bekostas av 

Användarföreningen Castor, max 5 timmars konsultation.  

• Inga övriga kostnader beräknas uppkomma under projektets gång då 

arbete kommer att ske digitalt. 
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6 Tid och leveransplan 

6.1 Tidsplan 
 

 
 

• Beslut om projektdirektiv tas på styrelsemöte i juni 2021. 

• Beslut om projektplan tas på styrelsemöte i augusti/september 2021. 

• Enkätstudie kommuner skickas ut i september/oktober 2021. 

• Ekonomisk delredovisning ska göras i slutet av september 2021. 

• Färdigställande av kravspecifikation i januari 2022. 

• Redovisning för styrgrupp i januari/februari 2022, ca en vecka före 

styrelsemöte. 

• Ekonomisk redovisning av hela projektet ska redovisas inför 

styrelsemöte i februari 2022. 

• Beslut om projektleverans tas på styrelsemöte i februari 2022. 

• Beslut om projektavslut tas på styrelsemöte i februari 2022. 

 

6.2 Leveransplan 
Se tidplan. 

6.2.1 Leveransgodkännande 
Leveransgodkännande sker genom redovisning för projektägare samt 

styrgrupp på styrelsemöte i februari 2022. 

6.3 Start 
För att projektet ska kunna genomföras behöver en projektledare samt 

arbetsgrupp, som har resurser i form av tid att delta i projektet, utses. 

6.4 Avslut 
För att projektet ska ses som avslutat ska projektresultatet vara redovisat och 

godkänt för projektägare och styrgrupp samt överlämnat till Prosona. 
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7 Förutsättningar för projektet 

7.1 Intressenter 
• Alla kommuner som använder Castor som verksamhetssystem och som 

har eller planerar att ansluta Castor till ett e-arkiv. 

• Alla kommuner som använder Castor som mellanlagring. 

7.2 Policys, lagar, regler mm. 
• Riksarkivets FGS ska följas. 

• Arkivlagen ska följas. 

• Hänsyn ska tas till GDPR. 

• Offentlighets- och sekretesslagen. 

• Verksamhetsspecifika lagar och bestämmelser. 

7.3 Beroenden och kopplingar till andra projekt 
Inga kopplingar till andra projekt finns. Informationen som hanteras kan 

däremot i framtiden vara aktuell att kopplas till kartinformation. 

7.4 IT-beroenden 
För att en exportfunktion ska fungera behövs en central integrationsplattform 

till e-arkivet.  

7.5 Utbildning 
Under förutsättning att de kompetenser som krävs för projektet finns på plats 

behövs ingen utbildning för projektmedlemmarna. 
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