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Ks2016/0200

004

Revidering av förbundsordning för Sydarkivera
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
•
•

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera, daterad
2016-04-01, i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi och
godkänna sin del av kostnaden för Sydarkivera år 2017 och den
ekonomiska planen för 2018-2019. Förbundsavgiften för 2017 är
745 000 kronor.

Besluten ovan villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för Sydarkivera.
Kommunfullmäktige överlämnar inte arkivmyndighetsansvaret från
kommunstyrelsen till Sydarkivera.
Kommunfullmäktige uppmanar Sydarkivera att utreda frågan om myndighetsansvar grundligt, med en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utifrån
den uppkomna situationen.
Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att noga följa den fortsatta
utvecklingen inom Sydarkivera.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är sedan den 1 januari 2015 medlem i kommunalförbundet
Sydarkivera. Syftet med medlemskapet är att förbundet ska sköta den
långsiktiga digitala arkiveringen av kommunens information.
Fler kommuner vill nu bli medlemmar i Sydarkiver. Det innebär att när
Sydarkiveras fullmäktige har fattat beslut om medlemskap för dem måste de
tidigare medlemmarnas kommunfullmäktige besluta att godkänna den nya
förbundsordningen som inkluderar de nya medlemskommunerna
Den reviderade förbundsordningen innehåller även en förändring som påverkar
bland annat rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och förbundet vad gäller
funktionen som arkivmyndighet. Tolkningen vad som gäller här är oklar, enligt
kommunledningsförvaltningen som beskriver denna fråga i tjänsteskrivelsen
daterad 2016-10-17.
Sydarkivera har även tagit fram förslag på förbundsavgift för 2017 som bygger
på att alla kommuner betalar en avgift om 27 kronor per kommuninvånare. Det
innebär cirka 745 000 kronor för Ljungby kommuns del för 2017.
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Kommunledningsförvaltningen anser att Ljungby kommun noga bör följa
utvecklingen kring arkivmyndighetsansvaret, kostnadsutvecklingen för
Sydarkivera, Växjös utträdesprocess samt de nya kommunernas inträdesprocess
och hur detta kommer att påverka. Kommunledningsförvaltningen
rekommenderar att Ljungby kommun fortsätter som medlem i Sydarkivera och
godkänner föreslagen till förbundsordning och budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
•
•

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera, daterad
2016-04-01, i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi och
godkänna sin del av kostnaden för Sydarkivera år 2017 och den
ekonomiska planen för 2018-2019. Förbundsavgiften för 2017 är
745 000 kronor.

Besluten ovan villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för Sydarkivera.
Kommunfullmäktige överlämnar inte arkivmyndighetsansvaret från
kommunstyrelsen till Sydarkivera.
Kommunfullmäktige uppmanar Sydarkivera att utreda frågan om myndighetsansvar grundligt, med en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utifrån
den uppkomna situationen.
Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att noga följa den fortsatta
utvecklingen inom Sydarkivera.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-17.
Förbundsfullmäktiges beslut 2016-04-01, § 7–8
Förbundsordning daterad 2016-04-01, antagen av förbundsfullmäktige, med
bilagor om medlemmar och medlemsavgifter
Instruktion till förbundsordning daterad 2016-03-31
Budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2019
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-10-25.
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