
 

Pressmeddelande 

Ida Infront levererar e-arkiv till 14 kommuner i Västra Götaland 

LINKÖPING 4 oktober 2018 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal 

med 14 kommuner i Västra Götaland om leverans av e-arkiv som tjänst. Avtalet har tecknats för 

fem år och omfattar Ida Infronts e-arkiv iipax archive med tillhörande tjänster. Initialt 

ordervärde är cirka 8,8 MSEK.  

– ”Vi ser fram emot samarbetet med Ida Infront! Genom användandet av iipax archive kommer 

vi kunna säkra långtidsbevarandet av digitala handlingar i våra kommuner. Vi ges också 

möjlighet att tillgängliggöra handlingar för allmänheten på ett effektivt sätt.”, säger Anna 

Wedenryd, projektledare e-arkiv, aktuella kommuner. 

 

– ”Vi är mycket glada och stolta över att vinna denna omfattande upphandling.  Kommunerna 

har både ställt kvalificerade krav och gjort en omfattande utvärdering.  Resultatet visar 

återigen att iipax archive är den e-arkivprodukt som tillsammans med Ida Infronts tjänster 

uppfyller kommunernas krav bäst.", säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. 

 

Följande 14 kommuner ingår i avtalet: Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun, 

Strömstads kommun, Bengtsfors kommun, Lysekils kommun, Orust kommun, Tanums kommun, Åmåls 

kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Melleruds kommun, Munkedals kommun samt 

Sotenäs kommun.  

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. 

Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås Stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, 

Härnösands kommun, Kungsbacka kommun, Kristianstads kommun, Helsingborgs stad, Motala 

kommun, Södertälje kommun, Salems kommun, Söderköpings kommun, Domstolsverket, 

Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten. Den erbjuds både som produkt och tjänst.  

För mer information vänligen kontakta 

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB  

Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se  

Om Ida Infront 

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag ca 100 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och 

Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida 

Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. 

För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se 
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