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Utökade arbetsmarknadsåtgärder inom
arkivverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 390 000 kronor överförs från budgeten för
Migrationscenter till budgeten för arkivverksamheten. Pengarna ska gå till
maximalt 2,75 nya heltidstjänster för lönebidragsanställda samt till en
förstärkning av arkivassistenttjänsten från 80 % tjänstgöringsgrad till 100 %
tjänstgöringsgrad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunarkivet har sedan 2011 arbetat med att digitalisera diabilder och
glasplåtar som skildrar Ljungbys historia samt bygga upp en bilddatabas.
Arbetet har genomförts som ett arbetsmarknadsprojekt genom att erbjuda
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning och
försörjning. I slutskedet av detta projekt har arkivet även påbörjat digitalisering
av kassettband och filmer.
Som mest har fem personer jobbat 75 % var i projektet, men efterhand har
besparingar inom verksamheten gjort att det i dagsläget är en person som jobbar
heltid och en person som jobbar 75 %.
Nu fortsätter arkivet med digitaliseringen av övriga negativ från arkivets olika
samlingar, ritningar och kartor samt att hantera tidningsarkivet. Vid sidan av
detta består arbetet bland annat av att arkivera enskilda arkiv, ta emot dagliga
besökare på Arkiv Storgatan 26 och svara på frågor om det historiska arkivet
samt plocka fram bilder som beställs.
Kansliavdelningen vill nu utöka antalet anställda i arkivet och önskar få en
del av de pengar som har budgeterats till Migrationscentret för
arbetsmarknadsåtgärder. En maximal utökning skulle vara ytterligare 2,75
heltidstjänster. Även på handledningssidan önskas en förstärkning genom
att arkivassistentens tjänst utökas från 80 % till 100 %. Därigenom kan
arkivassistenten avlasta kommunarkivarien med diverse stöd och hjälp till
personerna med anställningsstöd.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 390 000 kronor
överförs från budgeten för Migrationscenter till budgeten för
arkivverksamheten. Pengarna ska gå till maximalt 2,75 nya heltidstjänster för
lönebidragsanställda samt till en förstärkning av arkivassistenttjänsten från 80 %
tjänstgöringsgrad till 100 % tjänstgöringsgrad.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-21.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-04-25.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Ann-Charlotte Wiesel (M), Carina Bengtsson (C), Lars
Solling (L) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.
Anne Karlsson (S) tilläggsyrkar även att kommunstyrelsen ger i uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att se över organisationen samt att utforma ett
eget verksamhetsområde för arkivet.
Carina Bengtsson (C) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar avslag till Anne
Karlssons (S) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets
förslag till beslut eller enligt Anne Karlssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
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