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Arkivleveranser: Inriktning
för webbarkivering
Bakgrund
Förvaltningen har sedan våren 2016 arbetat med att utreda arkivering
av förbundsmedlemmarnas externa webbsidor. En provinsamling
genomfördes 2016. I Sydarkiveras verksamhetsplan (dnr SARK.2016.4)
är mål för 2017 att etablera rutiner för årlig arkivering av
förbundsmedlemmars externa webbplatser.
Utkast till rapport från utredning av långsiktigt digitalt bevarande av
externa webbplatser har skickats ut till förbundsmedlemmarna för
synpunkter och komplettering under sommaren.

Ärendet
I juni planeras ytterligare en testinsamling för samtliga de kommuner,
även de kommuner som är förbundsmedlemmar från och med 2017. I
samband med detta kommer vi tillsammans med förbundsmedlemmarna
att arbeta fram rutiner för fortsatt insamlande av externa webbplatser.
Arbete pågår med att samla in kontaktuppgifter till ansvariga
kommunikatörer och skapa ett gemensamt arbetsrum på webben för
denna nätverksgrupp.
Eftersom de externa webbplatserna endast innehåller allmän och
offentlig information, så samlar vi in informationen och lagrar
webbpaketen oavsett om förbundsmedlem beslutat om att överlämna
arkivmyndighetsansvar eller inte. Ansvar för och förvaring av
webbpaketen beslutas i särskilda överenskommelser som tecknas med
respektive förbundsmedlem. Även åtkomst och tillgång till den
arkiverade webben klargörs i överenskommelserna.
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Förvaltningen avser att dokumentera det fortsatta arbetet genom
uppdragsbeskrivning, så att det blir tydligt med resursfördelning och
kostnader för förbundet. Utöver det kommer systemdokumentation,
handledningar och interna rutiner att arbetas fram.
Verktyg för att samla in och visa arkiverad webb kommer att installeras
i produktionsmiljö. Det är programvaror som utvecklats av Internet
Archive, som är en icke vinstdrivande organisation. Programvarorna är
fritt tillgängliga som öppen källkod. Skördad webb lagras i ett särskilt
arkivformat för webbsidor som kallas WARC, som är internationell
standard.
Insamlingen går till så att verktyget agerar som en särskild användare
som kopierar (crawlar) webbplatsen. Insamlingen genomförs i
arkiveringssyfte och information om detta delges förbundsmedlemmarna
så att skörningen inte misstas för annan aktivitet på webbplatsen.
Samordnare för nätverksgruppen och arbetet med utredning är Annie
Olandersson Stille.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att förvaltningen genomför planerad
insamling av förbundsmedlemmarnas externa webbplatser och utarbetar
rutiner för insamling och visning i samarbete med
förbundsmedlemmarna.

SYDARKIVERA.SE

0470-34 96 30

Båtsmanstorget 2

SIDAN 2 (2)

352 30 Växjö, Sverige

