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Remiss om Sydarkiveras utveckling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse som svar på remissen och att därmed förorda Sydarkiveras
förslag i punkt 1.
Kommunstyrelsen meddelar Sydarkivera att expansion av verksamheten till att
omfatta ytterligare kommuner, inte får ske på bekostnad av den service som
levereras till redan befintliga medlemmar i förbundet.
Sammanfattning av ärendet
Sydarkivera har skickat ett förslag till utveckling av dess verksamhet på remiss
till alla medlemskommuner. I det underlag som skickats till kommunen
redovisas två olika förslag:
1. En delad arkivmyndighet där Sydarkivera ansvarar för tillsyn och
överlämnade digitala arkiv och där kommunstyrelsen som lokal
arkivmyndighet har kvar ansvaret för överlämnade av pappersarkiv.
Ett sådant förslag förutsätter en delad arkivmyndighet beslutad genom
separat beslut i varje kommun, vilket Ljungby kommun idag har.
2. En hel arkivmyndighet. Kommunen lämnar då över hela
arkivmyndighetsuppdraget till Sydarkivera. I detta fall avtalar kommunen om
förvaltning av överlämnade pappersarkiv. Detta är då en anslutande tjänst och
varje förbundsmedlem bestämmer om pappersarkiven ska vara kvar i befintliga
kommuner eller flyttas till gemensamma arkivcentra. Samordning av lokala
analoga arkiv kommer att utredas i ett separat projekt under våren.
Kommunstyrelsens arbetsutskott instämmer i kommunledningsförvaltningens
bedömning att Ljungby kommun föredrar att det även i fortsättningen ska finnas
en delad arkivmyndighet. Ljungby kommun vill även fortsättningsvis att de
analoga arkiven ska vara tillgängliga för kommunens invånare genom arkiv som
är belägna i kommunen och drivs i kommunal regi. Kommunen ställer sig dock
positiv till att kunna utgöra arkivcenter om det skulle bli aktuellt efter
Sydarkiveras utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse lämnas som svar på remissen och att kommunstyrelsen därmed
förordar Sydarkiveras förslag i punkt 1.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2018-01-30, att Ljungby kommun
ska vara delaktiga i Sydarkiveras utredning om samordning av pappersarkiv.
Ljungby kommun vill på detta sätt visa intresse för att möjligtvis vara den plats
där detta arkiv skulle kunna förläggas.
Beslutsunderlag
Sydarkiveras remiss inklusive sammanfattning av förslaget, 2017-12-21.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-05.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
Skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera
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