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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för 
Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2015. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förbundets årsredovisning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunalförbundet Sydarkiveras förvaltning har upprättat förbundets 
första bokslut inklusive förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen har 
godkänt bokslutet och har översänt detsamma till förbundsfullmäktige som 
har fastställt detsamma och skickat det till förbundsmedlemmarna för beslut 
om ansvarsbefrielse. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse från den 4 mars 2016 
Verksamhetsrapport från den 10 februari 2016 
Revisionsrapport från den 15 april 2016 
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Bakgrund & sammanfattning 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna 

Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö 

och Älmhult samt Region Blekinge. 

Bakgrunden till bildandet är ett förslag som tagits fram under en konceptstudie där 

medlemskommunerna samt Region Blekinge deltog. Där kom man fram till att en rationell 

och långsiktigt hållbar lösning före-arkiv är att skapa en gemensam arkivorganisation som 

inför arkivsystem, tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande 

organisationer genom utbildning och gemensamma standarder och riktlinjer. 

Det finns både ekonomiska och kvalitativa fördelar för anslutna organisationer. De 

ekonomiska handlar om att kunna avveckla system 

utan okontrollerad informationsförlust och på så vis 

spara på kostnader för licenser och teknisk drift. E

arkivet innebär även minskade kostnader för att 

hantera arkivexemplar på papper och fortsatt 

utbyggnad av arkivlokaler. 

De kvalitativa fördelarna handlar om att kunna 

erbjuda samma tillgängl ighet och service för 

allmänheten, forskare, andra myndigheter och privata näringslivet, oavsett vilken 

organisation arkivet ursprungligen tillhörde. Genom att deltagande organisationer får hjälp 

med dokumenthanteringsplaner och korrekta gallringsbeslut säkerställs en mer rättssäker 

informationshantering som är till nytta både för verksamheterna och för medborgare. 

Det är en komplex och omfattande uppgift att införa och förvalta e-arkiv för framtida 

generationer och den gemensamma arkivorganisationen kommer att byggas upp etappvis 

under en tioårsperiod. 

ans så går vi en spännande framtid till mötes! 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTEI.SE 

Under uppstartsåret har organisationen byggts upp med förtroendevalda, sammanträden, 
anställda, kontor med mera. Det förebyggande arbetet med utbildningar, dokument
planering och kravställning av nya verksamhetssystem har startats upp. Arbetet med att 
utreda, planera och förbereda leveranser till e-arkivet har, tillsammans med berörda 
förbundsmedlemmar, påbörjats. Den första leveransutredningen har publicerats. En 
Jabbmiljö som gör det möjligt att testa och utvärdera olika programvaror finns på plats på 
Sydarkiveras kontor. 

Måluppfyllelse 

Administration 

Administrativt bildande 
Under året hanterades det administrativa bildandet av förbundet. Det vill säga 
organisationsnummer, registrering hos skatteverket, medlemskap i arbetsgivarförening, 
kollektivavtal och alla andra grundläggande förutsättningar för att kunna bedriva 
verksamheten. Resultatet är också att det finns ett kontor med inredning, utrustning och 
säkerhetssystem på plats på Båtsmanstorget 2 i Växjö. 

Avsiktsförklaringar och anslutningar 
Under året hörde ett flertal kommuner samt ett landsting av sig för att undersöka möjligheten 
att ansluta sig till förbundet. Det resulterade i att en kommun lämnade en avsiktsförklaring 
och även undertecknade en anslutningsöverenskommelse. 

Det har genomförts andra projekt om e-arkiv i närområdet vilket under året resulterat i en 
mängd konsultationer avseende frågor från projektansvariga om vad ett medlemskap i 
Sydarkivera innebär. Nämnas kan projektet Skåne Nordväst. Under året kom även 
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förfrågningar om att medverka i resonemang om e-arkiv i Hallands län samt event uellt 
ingående i förbundet. 

Ett flertal kommuner i Skåne och Halland ställde, via sina arkivansvariga tjänstemän, frågor 
om ingående i förbundet. Dock har inga officiella förfrågningar inkommit ännu . 

Förtroendevalda och sammanträden 
Det första sammanträdet med förbundsfullmäktige genomfördes den 13 februari 2015. Vid 
sammanträdet tillsattes olika poster och ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen 
utsågs. Mål och riktlinjer för verksamheten antogs. 

Styrande dokument 
För förbundet antogs följande styrande dokument: Förbundsordning, delegeringsordning, 
arbetsordning för fullmäktige, firmateckning och kontrasignering, förtroendemanna
ersättning , arkivreglemente för förbundet, mall för arkivreglemente för förbundsmed
lemmarna, strategisk tillsynsplan, verksamhetsplan, nyttorealiseringsplan, utbildningsplan, 
generisk projektplan för införande av nya medlemmar {både stora och små), beslut om att 
godkänna möten på distans i förbundsstyrelsen och beslut om att godkänna möten på distans 
i förbundsfullmäktige. 

Samverkan med förbundsmedlemmarna 
Den 13 mars invigdes Sydarkiveras lokaler. Inbjudna var både förtroendevalda och 
tjänst emän. I samband med invigningen redovisades resultatet av Konceptstudien e-arkiv 
Kronoberg och Blekinge som ledde fram till att kommunalförbundet Sydarkivera bildades. 

Under februari och mars besökte Magdalena och Elin alla Sydarkiveras förbundsmedlemmar. 
Kontaktpersoner hos förbundsmedlemmarna kallade till mötena och det var stor variation 
vilka befattningar som deltog. I samband med besöken informerades om Sydarkiveras 
verksamhet och frågor ställdes om arkiv och dokumenthantering. Syftet var att få ett 
underlag för planering inför de kommande åren och kännedom om aktuell status hos 
förbundsmedlemmarna. Resultatet blev en rapport med en fördjupad nulägesanalys. 

Det som tydligt framkom vid besöken var att det finns goda möjligheter att utbyta 
erfarenheter och dra nytta av det som redan är gjort hos förbundsmedlemmarna. Vid varje 
besök hittades bra exempel när det gäller arkiv och dokumenthantering. Sydarkivera kan 
bidra med att stödja förbundsmedlemmarna och samordna arbetet med arkiv och 
doku menthantering. 

Ett antal gemensamma utmaningar identifierades: 
• Gemensamma kommunikationsplattformar för personal, elever och föräldrar inom 

skolan teknik där såväl allmänna som privata handlingar hanteras. 
• Hantering av olika typer av teknisk dokumentation (kartor, ritningar, 

anläggningshandlingar mm) med långvarig aktualitet i verksamheten. 
• Datavolymerna som ökar explosionsartat på kommunernas lagringsytor för dig itala foton 

och dokument. 
• Att möta e-förvaltningens växande behov av att dela information och analysera och 

visualisera data, utan att den personliga integriteten eller rättssäkerheten äventyras. 

Mål och inriktning för verksamheten, som hade beslutats, bedömdes stämma väl överens 
med förbundsmedlemmarnas behov. Besöken gav ett bra underlag för verksamhets
planering för de kommande åren. 
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Kontaktpersoner utsågs hos förbundsmedlemmarna. Kontaktpersonerna är kanslichefer, 
administrativa chefer eller liknande som också är chefer för förbundsmedlemmarnas centrala 
arkivfunktioner. En första informationsträff för kontaktpersoner genomfördes i november: En 
grupparbetsplats skapades på ett gemensamt nätverk på webben. Dialog med olika 
yrkesgrupper skedde, framförallt, i samband med genomförda informationsträffar. 

""" 
Arbetsformer 
En nyttorealiseringsplan för 2015 och 2016 beslutades av förbundsstyrelsen den 13 mars 
2015. Nyttorealiseringsplanen var utgångspunkt för planering av projekt och aktiviteter som 
startats upp under året. Den var också en utgångspunkt i dialogen med Riksarkivet om behov 
av ny FGS för personakter och patientjournaler. 

Kontorsplattformen finns, delvis på plats, med telefoni, e-post och webbaserat 
innehållshanteringssystem. Under året påbörjades arbetet med att sätta upp en intern 
arbetsplats på webben med dokumenthantering och listor med uppgifter. Det som återstår 
är införande av ärende- och dokumenthanteringssystem med stöd för diarieföring och 
hantering av handlingar med integritetskänsliga uppgifter och sekretess. Dessa handlingar 
hanteras tills dess med hjälp av ett pärmsystem och säker förvaring i kassaskåp. Under året 
upphandlades system för ärende- och dokumenthantering. Arbetet med att ta fram en 
processbaserad dokumenthanteringsplan för kommunalförbundet Sydarkivera påbörjades 
som ett led i arbetet med att införa systemet. 

Extern samverkan, omvärldsbevakning och utbildning 

Samverkan 
Externa referensgrupper eller referenspersoner deltog i planering och genomförande av 
förstudier och utredningar för erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring av resultat. 

Ett avtal om erfarenhetsutbyte och samverkan kring utbildningar tecknades med Kommunal
förbundet ITSAM. 

Ett avtal om erfarenhetsutbyte och samverkan kring extern labbmiljö med paketerings
verktyg och bevarandeplattform tecknades med ES Solutions. Företaget deltar i det 
europeiska projektet E-ARK 2014-2017 som har som målsättning att skapa en gemensam 
europeisk metodologi för att arkivera elektroniska handlingar genom att slå samman goda 
exempel nationellt och internationellt. Allt resultat från projektet publiceras öppet på nätet, 
även de programvaror som utvecklas licensieras som öppen källkod . 

Dialog har också förts med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksarkivet om 
möjligheter att starta upp ett arbete med att ta fram förvaltningsgemensam specifikation 
(FGS) för personakter och patientjournaler. 

Nätverkande 
Bland annat så har arbetsmöten genomförts när det gäller klassificeringsschema, mall för 
dokumenthanteringsplaner och tillsynsplan. 

Nya råd och vägledningar har bevakats och vi har deltagit på aktiviteter samordnade av 
Samrädsgruppen för kommunala arkivfrflgor. Vi har även deltagit på en konferens i Gävle 
där en ny vägledning som kallas 'Vem bestämmer om arkiv" presenterades. I samband med 
detta berättade även representanter från olika arkiv hur de arbetar med tillsyn. 

Erfarenhetsutbyte skedde med Statens servicecenter och projektet om gemensamt e-arkiv 
för statliga myndigheter. 

Kommunalförbundet Sydarl<ivera I Årsredovisning I Dnr: SARl<.2016 .7 01 
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Intresseföreningar 
Sydarkivera gick med som medlem i Arkivförbund Sydost, som är en in~resseorganisation för 
arkivbildare i Blekinge och Kronoberg. Förbundet ordnar utbildningar, ger ut en arkivguide 
och är ett nätverk för yrkesverksamma arkivarier. Förbundet har medlemmar från olika 
sektorer: kommuner, landsting, Linneuniversitetet, landsarkivet i Vadstena, museer, 
folkrörelsearkiv och hembygdsföreningar. Elin 1,1tsågs vid årsmötet till ledamot i styrelsen för 
Arkivförbund Sydost efter nominering från föreningens valberedning. 

Sydarkivera gick även med som organisationsmedlem i den nationella intresseföreningen 
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) . Medlemskapet i föreningarna ger 
Sydarkivera tillgång till utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte nationellt. 

Konferenser och utbildningar 
Deltagande vid konferenser och utbildningar ger oss information, kunskaper och erfarenheter 
som vi kan förmedla till förbundsmedlemmarna i samband med informationsträffar. Det är 
också ett underlag för planering av verksamheten och en möjlighet att knyta kontakter med 
olika aktörer. 

Råd och stöd 

Mallar för styrande dokument 
Mallar för arkivreglementen har tagits fram och godkänts av Sydarkiveras förbunds
fullmäktige. Mall för taxa för utlämnande av allmän handling har ännu inte tagits fram . Det 
blir nästa mall som kommer att tas fram efter att förbundsmedlemmarna har beslutat anta 
de nya arkivreglementena. 

Tillsyn 
Nästa år startar arbetet med tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv ute i verksamheten. 
En strategisk tillsynsplan för åren 2016-2022 beslutades av Sydarkiveras förbunds
fullmäktige den 4 december. Tillsynsplanen baseras på exempel från miljöområdet och har 
arbetats fram av nätverket E-arkiv syd, tillsammans med kollegor i framförallt Helsingborg 
och Hässleholm. Frågeformulär för tillsynsbesök har tidigare tagits fram och testats. Nu pågår 
arbete med att revidera formulären och en enklare webbenkät för självvärdering. 

Rådgivning 
Anställda hos förbundsmedlemmarna hör av sig i varierande omfattning via e-post och 
telefon med olika frågor om arkiv och dokumenthantering. 

Informationsträffar 
För att informera om Sydarkiveras verksamhet samt arkiv och dokumenthantering bjuder 
Sydarkivera regelbundet in till informationsträffar för olika intressenter. Under året 
genomfördes åtta informationsträffar för olika intressenter. Träffarna är till för 
erfarenhetsutbyte och kortare utbildningar som riktar sig till olika målgrupper. 

Utbildningar 
Under hösten startades utbildningsverksamheten med 3 två-dagars kurser om arkiv och 
dokumenthantering. Den fördjupade nulägesanalysen och kontakter med förbunds
medlemmarna visade att det fanns ett stort behov av utbildning när det gäller arkiv och 
dokumenthantering. Anki Heimonen anlitades som föreläsare. Hon arbetar som arkivarie på 
ITSAM och har bred erfarenhet av arkiv och dokumenthantering. Samtliga kurstillfällen var 
fullbokade. 
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\~ I samband med planerade leveransproj ekt kommer även de befintliga arkiven pil papper 
behöva ordnas och gallras och utbildningar kan vid behov ordnas även hos övriga 
förbundsmedlemmar. 

En kort introduktionsutbildning för administrativa ledningsgrupper som planerats har ännu 
inte tagits fram. 

Klassificeringsschema 
Klassificeringsschemat, en strukturerad beskrivning av kommunala verksamheter, 
uppdaterades efter erfarenheter från pilotkommuner och olika synpunkter som kommit in. 

Klassificeringsschemat kan användas som diarieplan hos förbundsmedlemmarna. 
Sydarkivera använder schemat för att beskriva verksamhetsområden i samband med bland 
annat leveransutredningar och planering av tillsyn. 

Dokumenthanteringsplaner och rutinbeskrivningar 
Dokumenthanteringsplaner innehåller bland annat beslut om gallring, det vill säga planerad 
och beslutad förstöring av allmänna handlingar. Den fördjupade nulägesanalysen visade att 
det var färre nämnder, än som tidigare befarandes, som helt saknar 
dokumenthanteringsplaner, så det arbetet skyndades inte på. En mall för dokument
hanteringsplaner skapades med utgångspunkt från klassificeringsschemat och de 
gallringsråd som ges ut av Samrlidsgruppen för kommunala arkivfrligor. Underlag samlades 
även in i samarbete med arkivarier i regionen. 

Även ett utkast till en lathund har tagits fram. Den är tänkt att användas vid hantering av 
journaler och akter samt mall för dokumenthanteringsplan för socialt stöd och hälsa. 

Utkast till gallringsplan för handlingar av t illfällig och ringa betydelse samt handlingar som 
uppkommer vid dator- och internetanvändning togs fram tillsammans med framförallt 
Karlskrona och Växjö. 

Informationskartläggning 
Vård och omsorg samt socialt stöd valdes ut som fokusområde när det gäller arbetet med 
informationskartläggning och säkerhetsklassning. En workshop för verksamhetsutvecklare 
genomfördes om informationskartläggning. Workshopen och ett enkelt verktyg för 
informationskartläggning i form av ett Excel-dokument har tagits fram tillsammans med Tero 
Päivärinta, professor i datavetenskap, Luleå tekniska universitet. Efter den inledande 
workshopen · beslutades att genomföra tre workshopar på prov och gå igenom avgränsade 
verksamhetsprocesser. 

Kravställning 
Dokumentation från informationskartläggningarna förväntas ge underlag för kravställning av 
nya system. 

Vi fick utkast till kravspecifikationer för genomläsning och synpunkter från Karlskronas Miljö
och samhällsbyggnadsnämnd inför upphandling av nytt verksamhetssystem. 

Synpunkter lämnades i samband med att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram 
mall för kravställning av skoladministrativa system. Resultatet av arbetet blev en 
nyckelfärdig kravställning och ett stöd material för kommunerna att använda och anpassa vid 
egen upphandl ing av skoladministrativt system. Dokumentation finns att hämta på SKL:s 
webbsida. Vi har fått några frågor om kravställning av skoladministrativa system, men inte 
någon förfrågan om att delta med rådgivning i samband med planerad upphandling. 
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Samsöka arkivinformation 
Från och med 2015 är det möjligt att publicera hela arkivförteckningar i Nationella 
arkivdatabasen (NAD) som förvaltas av Riksarkivet. Elin tittade på förutsättningarna för att 
kunna ladda upp arkivförteckningar för publicering via NAD och frågan har diskuterats i 
samband med arkivträff. 
Vilka kommuner som behöver komma igång med att komplettera och digitalisera sina 
arkivförteckningar identifierades i samband med den fördjupade nulägesanalysen. Vi tittade 
även på hur arkivmaterial förtecknas i samband med leveransutredningar. 

Leveranser 

Sydarkiveras förbundsstyrelse fattade den 13 mars 2015 inriktningsbeslut om att prioritera 
gamla journalsystem när det gäller leverans av digitala arkiv. Förbundsfullmäktige 
informerades den 8 maj om att gamla journalsystem ska vara förbundets första pilotprojekt. 

Ramverk för att hantera leveranser 
Verktyg för att planera och strukturera arbetet med leveranserna är: gemensam systemlista, 
dokumentet enkel systemvärdering samt metoddokumentet leveranshandledning som 
baseras på internationell standard. Leveranshandledningen skrevs första gången för 
Sambruks projekt Elektroniskt bevarande som slutredovisades 2011. Elin och Magdalena 
skrev en uppdaterad version av Leveranshandledningen i samband med det nationella 
projektet· E-arkiv och e-diarium (eARD) med Riksarkivet som färdledare. Arbetet med 
leveranser från verksamhetssystem till arkivsystem håller på att dokumenteras enligt 
principer för verksamhetsnära arkivredovisning. 

Resultatet av arbetet med att specificera leveranser blir en leveransöverenskommelse med 
en detaljerad specifikation av hur dokumentationen ska struktureras, formateras, beskrivas 
och överföras. 

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 
Riksarkivet beslutade och . publicerade Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för 
paketstruktur. Enkelt förklarat fungerar FGS:en som en digital arkivbox. För att kunna 
hantera strukturerad information från databaser behövs en specifikation även för innehållet 
i leveransen. Sydarkivera har skickat en skrivelse, undertecknad av styrelsens ordförande, 
till Riksarkivets FGS funktion för att påtala behovet av gemensam specifikation för 
journalinformation. Den 1 oktober fick vi i svar från Riksarkivet att Sydarkiveras förslag att 
ta fram FGS för journalinformation uppfyller förutsättningarna på två punkter: den skiljer sig 
från andra framtagna FGS:er samt att behovsanalys och nyttorealisering har genomförts. För 
att ta ställning till förslaget behöver Riksarkivet kompletterande uppgifter med förslag till 
projektorganisation och finansiering. Sydarkiveras förl:Jundsstyrelse beslutade 2015-12-04 
(§ 52) att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting 
(SKL) och Riksarkivet undersöka möjligheten att driva ett FGS-projekt för framtagandet. Elin 
skrev tillsammans med berörda ett utkast till projektdirektiv. 

Arkivsystem 

Grundplattform för slutarkiv ska, enligt mål och inriktning som beslutats av Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige den 13 februari 2015, införas under den första tvåårsetappen för att 
vara i drift 2017. 
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Webbutbildningar om digitalt bevarande 
Det har genomförts fem korta webbutbildningar om digitalt bevararande. Utbildningarna var 
öppna för referenspersoner och särskilt intresserade. 
Utbildningarna har gett bra kontakter med andra som driver e-arkivprojekt. Samarbete är 
viktigt för att tillsammans kunna bygga upp en infrastruktur för digitalt bevarande. 

CheckARK 
En checklista för att följa upp om organisation och system kan uppfylla de krav som ställs i 
OAIS-modellen har arbetats fram ti llsammans med nätverket E-arkiv Syd. 

Filformat 
Personal har varit på en konferens i Stockholm om PDF/A. PDF är ett filformat som används 
för att publicera och distribuera olika sorters dokument. Det är ett öppet format vilket gör 
att många olika företag kan göra tillämpningar. Det finns visningsprogram att ladda ner 
gratis. PDF/A är en specifikation av PDF-standarden som är framtagen för att säkerställa 
långsiktigt digitalt bevarande. Kunskaperna från konferensen kommer vi att använda i 
arbetet med att ta emot och planera leveranser av information som ska arkiveras hos oss. 
De första leveranserna förväntas bestå av Word-dokument och dessa behöver konverteras 
till PDF/A fön att säkerställa bevarande. Kunskaperna behövs också för att kunna ge råd och 
stöd till vår~

0

förbundsmedlemmar som ställer frågor om användande av PDF/A i till exempel 
ärende- och dokumenthanteringssystem. 

Labbet 
Det första steget i arbetet med att införa gemensamt arkivsystem var en förstudie om 
labbmiljö. Syftet med labbmiljön är att kunna bygga upp kompetensen inom organ isationen 
när det gäller metoder och tekniker för digitalt bevarande. Därefter är tanken att successivt 
införa grundplattform för slutarkiv först i test och därefter i produktion. Förstudien om 
Jabbmiljö startade i april 2015. 

Genom strukturerade tester och utvärderingar räknar vi med att kunna undvika onödiga 
investeringar och minska riskerna förknippade med att införa ny teknik. Förstudien 
rekommenderade att starta med en grundläggande teknisk miljö som installeras lokalt på 
Sydarkiveras kontor. Det vill säga datorer, servrar, nätverk och övriga bakomliggande 
system. Arbetet behövde inte hanteras i projektform utan i den löpande verksamheten med 
befintlig personal, inom ramen för antagen budget. 

Under det fjärde kvartalet påbörjades arbetet med att sätta upp den tekniska miljön för 
labbet lokalt på Sydarkiveras kontor. Labbservern och de första systemen som vi planerar 
att testa och utvärdera installerades. Labbmiljön kan användas både för utbildning och för 
att testa programvaror och metoder för digitalt bevarande. Labbmiljön utvecklas efter hand 
i takt med verksamhetens behov. 

Slutarkiv 
I slutarkivet hanteras information som inte längre behövs i den dagliga verksamheten utan 
bevaras framförallt för allmänhetens rätt t ill insyn och forskningens behov. Mårten läste 
under december in sig när det gäller olika genomförda projekt, regionalt och nationellt, för 
att bilda sig en uppfattning om handlingsalternativ för att införa gemensamt slutarkiv för 
digitalt bevarande. 

I början av 2016 startar arbetet med kravställning och planering av aktiviteter för att införa 
gemensamt arkivsystem. 

Kommunalförbundet Syda1·lövera I Jl.rsrecJovlsningi -Dnr~ sÄRK~20_1_6:7_ ___ -- -- (D 
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Mellanarkiv 
Under 2015 har inga särskilda aktiviteter genomförts när det gäller mellanarkiv. Det vill säga 
arkivsystem .där verksamheten fortfarande har direkt åtkomst till och ansvarar för 
informationen. Sydarkivera har fått en del frågor från förbundsmedlemmarna, och det 
föranleder förslag att till nästa år genomföra en inventering av vilka behov som finns för 
lösningar för mellanarkiv hos förbundsmedlemmarna. Enligt den preliminära långsiktiga 
planen så har vi uppskattat att organisationen kan vara mogen för tjänst för gemensamt 
mellanarkiv i en tänkt fjärde etapp 2021-2022. 

Information och kommunikation 

Under hösten tog vi, på uppdrag av förbundsstyrelsen, fram mallar och logga i samarbete 
med grafiskt företag baserat i Karlskrona. 

Nyhetsbrev skickades ut i tryckt form under våren och endast i digital form i början av hösten. 
Under fjärde kvartalet sammanställdes inget nyhetsbrev då vi avvaktade de nya mallarna. 

Sydarkiveras blogg har fått adressen www.sydarkivera.se och tjänsten som vi använder för 
publicering har uppgraderats till en betalversion utan reklam. Förutom blogginlägg så finns 
bland annat information om sammanträden och kontaktuppgifter på webbplatsen. Under året 
har även en FAQ med vanliga frågor påbörjats. 

Vi använder tjänst för nätverk på webben som kallas Yammer. Tjänsten igår i Sydarkiveras 
nuvarande kontorsplattform. Under året påbörjades arbetet med att lägga upp ett nätverk 
för förbundsmedlemmarna. 

Under året hade vi även planerat att gå igenom och uppdatera en handbok på webben. En 
del artiklar har reviderats och vi har börjat samla in och publicera beslutade dokument
hanteringsplaner och arkivbeskrivningar. Det återstår dock mer arbete innan vi kan börja 
använda den kunskapsbanken på ett bra sätt. 

Vi behöver också ta fram enkel introduktion när det gäller arkiv, verksamhetsnära arkiv och 
slutarkiv samt pappersarkiv och digitala arkiv med mera som vi ofta får frågor om. 

l<ommunalförbundet Sydarkivera I Årsredov isning I Dnr: S.I\Rk.2016.7 
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Personal 

Den 31 december 2015 bestod personalen av 6 tillsvidareanställda, 1 tidsbegränsad och en 
inhyrd person. Av den tillsvidareanställda personalen var 4 personer anställda 100 % och 2 
personer 25%. Fördelningen mellan kvinnliga & manliga arbetstagare är jämnt fördelad. 

Sjukfrånvaro i 0/o 

·Kön 

Kvinnor 

Män 

Totalt 

Ålder 30-49 år 

Kvinnor 

Män 

Totalt 

Sjukfrånvaro övriga åldrar 

Ingen sjukfrånvaro över 60 dagar. 

Finansiell analys 

Resultat 

TKR 
'Xrets resultat 

2015- 12-31 

0,66 

0,00 

0,46 

2015- 12- 31 

1,18 

0,00 

1,18 

0,00 

2015 
1 076 

Kommunalförbundet Sydarkivera redovisar ett positivt resultat för förbundets första 
verksamhetsår, främst beroende på fördröjningar i uppstartsarbetet. Till största delen består 
förbundets intäkter av avgifter från medlemmarna och kostnaderna av kostnader för personal 
och köp av tjänster. Andra betydande kostnader utgörs av kostnader för IT och 
kommunikation samt inköp i samband med uppstarten. 

Balanskravsutredning 
Enligt kommunallagen ska förbundet för ett räkenskapsår redovisa högre intäkter än 
kostnader. Realisationsvinster ska inte medräknas i avstämningen. Då inga sådana uppstått 
under året är resultatunderlaget för balanskravsutredningen samma som årets resultat 1 076 
tkr. Därmed uppfyller förbundet balanskravet. 

l(ommunalförbundet Sydarl<ivera I Är·sredov isn ing I Dnr: SARl(.2016. 7 
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I nvesteri ngsvolym 

TKR 2015 
Investeringsvolym 796 

Investeringar har gjorts i datorutrustning, dataprogram samt kontorsinredning . Samtliga 
investeringar har finansierats med eget kapital. 

Likviditet 

D/o 2015 
Likviditet 117 

Likviditeten visc!r förbundets kortfristiga betalningsförmåga. Förbundets likviditet överstiger 
100 %, vilket betyder att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt. 

Soliditet 

,Ofo 2015-12-31 
Soliditet 30 

Soliditeten är ett mått på förbundets långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur 
stor del av förbundets tillgångar som finansierats av egna medel. Sydarkiveras soliditet 
uppgår per den 31 december 2015 till 30 %. En stor del av både tillgångar, i form av 
banktillgodohavanden och skulder, beror på förutbetalda medlemsavgifter som avser kvartal 
1 2016. Rensat för dessa ligger soliditeten på drygt 54 %. 

Pensionsåtaganden 

TKR 2015 
Avsättning t ill pensioner 52 

Avsättningen till pensioner redovisas inklusive löneskatt. Förbundet har inte gjort några 
finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen har återlånats i 
verksamheten. 

Sammanfattande analys 
Då kommunalförbundet Sydarkivera fortfarande är inne i en uppstartsprocess, går det inte 
att, utifrån årets resultat, dra några slutsatser om verksamhetens ekonomiska 
förutsättningar. Årets resultat ger dock en stabil grund att stå på inför det fortsatta arbetet. 

...... 
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
222000-3103 

RESULTATRÄKNING,TKR Noter Utfall Budget 
201501 - 201512 201501 - 201512 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 

Avgifter från medlemskommuner 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

ÅRETS RESULTAT 

KASSAFLÖDESANALYS, TKR 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Justering för avskrivningar' 

Finansiella intäkter 

Finansiella utgifter 

Förändring rörelsefordringar 

Förändring avsättningar 

Förändring rörelseskulder 

1 

2 

3 

4 

5 

Kassaflöde från den löp_ande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

Försäljning anläggningar 

Förvärvning anläggningar 

Kassaflöde från investeringsveric:samheten 

Finansieringsverksamheten 

Avgifter från medlemskommuner 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början (ingående kassa} 

Likvida medel vid årets slut (utgående kassa} 

409 

3 474 

81 

-3146 

4 223 

0 

1 

1076 

2015-12-31 

-3 146 

81 

0 

-1 

-407 

52 

2472 

-949 

0 

-796 

-796 

4 223 

4223 

2478 

0 

2478 

307 

4 530 

0 

-4223 

4 223 

0 

0 

0 

Differens 

102 

1 056 

-81 

1077 

0 

0 

-1 

1076 

...... 
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
222000-3103 

BALANSRÄKNING,TKR 

TILLGÅNGAR 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Bank 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Årets resultat 

Avsättningar 

Pensioner 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Noter 

6 

7 

8 

9 

10 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

-1<0~1~;-unalförbundet Sydarkivera I .i\rsredovisning I Dnr: SARK.2016.7 

2015-12-31 

715 

407 

2478 

3 600 

1 076 

52 

2 472 

3 600 

...I, 
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
222000-3103 

NOTER 201s 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Försäljning av tjänster 

Kostnadsersättningar 

Lönebidrag 

Övriga intäkter 

SUMMA INTÄKTER 

Not2 Verksamhetens kostnader 

Löner, arvoden och PO 

Pensionskostnader inkl. löneskatt 

Lokalkostnader 

Köp av administrativa tjänster 

övriga kostnader 

SUMMA KOSTNADER 

Not3 Avskrivningar 

Avskrivningstider 

Möbler och inredning 

IT-utrustning 

Not4 Avgifter frAn medlemskommuner 

Fördelning mellan medlemskommunerna 

Alvesta 6,24% Region Blekinge 

Karlskrona 20,69 % Ronneby 

Karlshamn 10,12 % Tingsryd 

Lessebo 2,61 % Växjö 

Ljungby 8,82 % Älmhult 

Markaryd 3,08 % 

Nots Finansiella kostnader 

Bankkostnader 

8 

18 

75 

308 

409 

1 272 

52 

222 

1100 

165 

2 812 

5-10 år 
3 -5 år 

2,61 % 

9,02 % 

3,94 % 

27,78 % 

5,10 % 

1 

...a. 
Kommunalförbundet Sydarkivera I Årsredovisn ing I Dnr: -sARK.20-16.7 ---------------------- CJ'1 
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
222000-3103 

jN'>t 6 · Anläggningstiligängar 

Ingående anskaffningsvärde 

Nyanskaffning 

Summa anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Summa avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

'rlot i . kortfristiga fan/ringar· 

Kundfordringar 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 

Momsfordran 

övriga kortfristiga fordringar 

SUMMA FORDRINGAR 

NotB Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Årets resultat 

SUMMA EGET KAPITAL 

iJ6t9 Avsättningar 

Avsatt till pensioner exkl. löneskatt 

Löneskatt 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 

'ivot 9 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Förutbetalda intäkter 

Semesterlöneskuld 

Upplupen arbetsgivaravgift 

Personalens skatter 

övriga upplupna kostnader 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 

Kornrnuna lförbundet Sydarkivera I Årsredovisning I Dnr : SARK.2016.7 

0 

796 

796 

0 

-81 

-81 

715 

2 

121 

281 

3 

407 

0 

1 076 

1076 

42 

10 

52 

627 

1 623 

29 

70 

52 

71 

2 472 

...... 
0, 
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
222000-3103 

:JiE'dö'Y§l'!l'i'NGSPRirifiPi:R 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: 

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

• Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde minskat med planenliga 
avskrivningar. Som anläggningstillgång räknas anskaffningar över ett halvt 
prisbas-belopp och en beräknad livslängd på minst tre år. 

..... 
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
222000-3103 

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera 

Växjö 4 mars 2016 

Per Ribacke, ordförande 
Alvesta Kommun 

Ma~ Gur sson, v:ice erdförande
Ljungby Kommun 

-~~ ............. ........................ .... 
Ingemar Almkvist 
Älmhults Kommun 

t2i..·l~ 
Annika Stacke 
Växjö Kommun 

····· 7 ········· · ····· ·· ··· ······· ··· ·· ·· · ·· ··· ···C. .... ...... . 
~ örje Dovstad 

Karlskrona Kommun 

Annika Westerlund 
Karlshamns Kommun 

.. ,~401.wl(. .................. . 
Nils Ingmarfrhorell f fi~ 
Ronneby Kommun 1 V ra O f~ rcu,. lt_ 

...... 
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• SYDARKIVERA. 

Revisionsberättelse år 2015 

Till kommunfullmäktige i .Alvesta, 
Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, 
Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och 
Älmhults kommuner samt regionfullmäktige 
i Region Blekinge. 

Vi har granskat Kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning 2015. Granskningen har 
utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vi bedömer att det redovisade resultatet innebär att förbundet lever upp till kommunallagens 
krav på en ekonomi i balans. 

Fullmäktige ska enligt kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska det i budget anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels finansiella 
mål för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5). 
Förbundsfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och har 
inte, i budget, antagit mål för god ekonomisk hushållning. Vi vill understryka vikten av att 
detta fastställs. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 

I f/ 
-:;;,, 

\.___ räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

\_ 

Vi tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets årsredovisning godkänns. 

Växjö den 15 mars 2016 

(?{/1//Jr 
Sven-Erik Svensson (Ordf.) 
Av Tingsryds kommun 
utsedd revisor 

J,U)~, 
Anette Bjers 
Av Ljungbykommun 
utsedd revisor 

~~. . . r l,(A, lue-1,t, e,t-\ 
Pål Wetterling 
Av Karlskrona kommun 
utsedd revisor 
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•• 
KOMMUNALFORBUNDET 
SYD ARKIVERA 
RAPPORT FRÅN VERKSAMHETEN 2015 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015. Under året 
har organisationen byggts upp med förtroendevalda, sammanträden, 
anställda, kontor med mera. Det förebyggande arbetet med utbildningar, 
dokumentplanering och kravställning av nya verksamhetssystem har 
startats upp. Arbetet med att utreda, planera och förbereda leveranser till e
arkivet har påbörjats tillsammans med berörda förbundsmedlemmar. Den 
första leveransutredningen har publicerats. En labbmiljö som gör det möjligt 
att testa och utvärdera olika programvaror finns på plats på Sydarkiveras 
kontor. 

Bilden illustrerar arbetet med att starta upp ett gemensamt arkivkontor 

SYDARKIVERA.SE I 0470-34 96 30 I Sandgärdsgatan 23 I 52 30 Växjö, Sverige 

SIDAN 1 (22) 

~ 

119



'.\ 
~ Doku men ta nsva rig I Organisation I Telefon Datum 

Mats Porsklev Sydarkivera 0470-34 96 31 2016-02-05 
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Verksamhetsberättelse (SARK.2015. 95) 0.4 
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Dokumentansvarig Datum 
Mats Porsklev 

I Organisation 
Svdarkivera 

I Telefon 
0470-34 96 31 2016-02-05 

Ärende Version 
Verksamhetsberättelse (SARK.2015.95) 0.4 

I ~ida 

1 Inledning 
Rapporten beskriver kommunalförbundet Sydarkiveras verksamhet under det första 
verksamhetsåret 2015. I den beskrivs hur verksamheten har uppfyllt målen i 
verksamhetsplanen som har varit tillgänglig för förbundsmedlemmarna sedan maj 
månad via förbundets webbsida. Målen och riktlinjerna i verksamhetsplanen , 
handlingsprogrammet för uppstarten 2015-2016, beslutades av förbundsfullmäktige 
och förbundsstyrelsen den 13 februari 2015 § 1 (dnr. SARK.2015.19). 

1.1 Godkännande 
Rapporten godkänns av förbundsstyrelsen och fastställs av förbundsfullmäktige, 
därefter skickas rapporten till förbundsmedlemmarna tillsammans med bokslutet 
som godkänns av medlemmarna. 

1.2 Versionshantering 
Utgåva 
0.1 
0.2 

0.3 

0.4 

Datum 
2015-12-28 
2016-01 -14 

2016-01-18 

2016-02-05 

Kommentar 
Första utkastet 
Utkast efter genomgång av Mats, Magdalena 
och Elin 14 januari. 
Komplettering av text, språkgranskning och 
anpassning till grafisk profil. 
Utkast för utskick till revisorer 

0 
2 Maluppfyllelse 
2.1 Administration 

2.1 .1 Administrativt bildande 

Under året hanterades det administrativa bildandet av förbundet. Det vill säga 
organisationsnummer, registrering hos skatteverket, medlemskap i arbetsgivar
förening, kollektivavtal och alla andra grundläggande förutsättningar för att kunna 
bedriva verksamheten . Resultatet är också att det finns ett kontor med inredning, 
utrustning och säkerhetssystem på plats på Båtsmanstorget 2 i Växjö. 

2.1.2 Avsiktsförklaringar och anslutningar 

Under året hörde ett flertal kommuner av sig för att undersöka möjligheten att 
ansluta sig till förbundet. De kommuner som har hört av sig är Olofström, 
Sölvesborg, Högsby, Torsås, Mörbylånga, Hultsfred, Mönsterås, Emmaboda, 
Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Västervik, Vimmerby, Borgholm, Kinda, Ydre , 
Boxholm, Ödeshög, Åtvidaberg , Kristianstad , Bromölla, Östa Göinge, Osby, 
Hässleholm, Hörby och Höör. Vidare har ett landsting gjort detsamma nämligen 
Landstinget Blekinge. Under året lämnade dock enbart en kommun en 
avsiktsförklaring och även undertecknade en anslutningsöverenskommelse och det 
är Olofströms kommun. 
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Det har genomförts andra projekt om e-arkiv i närområdet vilket under året 
resulterade i en mängd konsultationer avseende frågor från projektansvariga om 
vad ett medlemskap i Sydarkivera innebär. Nämnas kan projektet Skåne Nordväst. 
Under året kom även förfrågningar om att medverka i resonemang om e- arkiv i 
Hallands län samt eventuellt ingående i förbundet. Ett flertal kommuner i Skåne och 
Halland ställde via sina arkivansvariga tjänstemän frågor om ingående i förbundet. 
Dock har inga officiella förfrågningar inkommit ännu. 

2.1.3 Förtroendevalda och sammanträden 

Det första sammanträdet med förbundsfullmäktige genomfördes den 13 februari 
2015. Vid sammanträdet tillsattes olika poster och ledamöter och ersättare till 
förbundsstyrelsen utsågs. Mål och riktlinjer för verksamheten antogs. 

Sydarkiveras fullmäktige: 

Ledamöter Ersättare 
Börje Dovstad (FP), Karlskrona, Ulf Danielsson (M), Karlskrona 
ordförande 
Annika Stacke (FP), Växjö, förste vice Margita Björkenklint (S), Växjö 
ordförande 
Magnus Gunnarsson (M), Ljungby, Magnus Carlsson (S), Ljungby 
andre vice ordförande 
Per Ribacke (S), Alvesta Thomas Johnsson (M), Alvesta 
Annika Westerlund (S), Karlshamn Gertrud lvarsson, Karlshamn 
Monica Bernholtz (S), Lessebo Angelica Karlsson (C), Lessebo 
lngegerd Lenander (KO), Markaryd Ulf Engqvist (S), Markaryd 
Nils lngmar Thorell (FP), Ronneby Bo Johansson (S), Ronneby 
Britta Lunden (S), Tingsryd Mikael Andersson (C), Tingsryd 
Ingemar Almkvist (S), Älmhult Elizabeth Peltola (C), Älmhult 
Chatarina Holmberg (s), Region Lennarth Förberg (M), Region Blekinge 
Blekinge 

Sydarkiveras förbundsstyrelse: 

Ledamöter Ersättare 
Per Ribacke (S), Alvesta, ordförande Britta Lunden (S), Tingsryd 
Nils lngmar Thorell (FP), Ronneby, vice Kristina Brundin (S), Lessebo 
ordförande 
Magnus Gunnarsson (M), Ljungby lngegerd Lenander (KO), Markaryd 
Ingemar Almkvist (S), Älmhult Margita Björkenklint (S), Växjö 
Annika Stacke (FP), Växjö Chatarina Holmberg (S), Region 

Blekinge 

Börje Dovstad (FP), Karlskrona Bo Johansson (S), Ronneby 
Annika Westerlund (S), Karlshamn Ulf Danielsson(M), Karlskrona 
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Under året inträffade följande förändringar: 

Version I ~ida 
0.4 

Per-Ola Mattsson (S) ledamot ersattes av Annika Westerlund (S) som i sin tur 
ersattes av Gertrud lvarsson (S) ersättare. Förändringen avser Karlshamns 
kommun. 

Monica Bernholtz (S) ersattes av Kristina Brundin (S) som ledamot från Lessebo 
kommun. 

Ola Löfqvist (S) ersattes av Margita Björkenklint (S) som ersättare från Växjö 
kommun . 

Följande möten genomfördes: 

Förbundsfullmäktige - Förbundsst1relse 
* 

13 februari 13 februari 
23 oktober 13 mars 

29 maj 
18 september 
4 december 

En workshop för ledamöter och ersättare genomfördes den 13 mars. Gaspar 
Almalander, it-arkivarie Eskilstunas kommun och Anders Danielsson, informations
säkerhetschef Karlskrona kommun, var inbjudna som föreläsare. 

Under året provade Sydarkiveras förvaltning ut lämplig tjänst för att kunna 
genomföra webbmöten. Arbete pågår med att sätta upp teknisk utrustning. 
Målsättningen är att kunna testa att genomföra webbmöten med styrelsen under 
kommande år. 

Sammanträdesplaner 2016: 
Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse beslutade om sammanträdesplaner. 
Förbundsstyrelsen ska hålla sammanträde under 2016 följande datum: 
4 mars, 13 maj, 7 oktober och 2 december kl. 10.00 

Förbundsfullmäktige ska hålla sammanträde under 2016 följande datum: 
1 april och 4 november kl. 10.00 
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2.1.4 Styrande dokument 

För förbundet antogs följande styrande dokument: Förbundsordning, 
delegeringsordning, arbetsordning för fullmäktige, firmateckning och 
kontrasignering, förtroendemannaersättning , arkivreglemente för förbundet, mall för 
arkivreglemente för förbundsmedlemmarna, strategisk tillsynsplan, 
verksamhetsplan, nyttorealiseringsplan, utbildningsplan, generisk projektplan för 
införande av nya medlemmar (både stora och små), beslut om att godkänna möten 
på distans i förbundsstyrelsen och beslut om att godkänna möten på distans i 
förbundsfullmäktige 

2.1.5 Personal 

Under det första halvåret fanns det en tillfällig förvaltning med särskilda överens
kommelser mellan Sydarkivera och berörda kommuner. Från och med 1 juli 2015 
anställdes Mats Porsklev som förbundschef, Magdalena Nordin anställdes som 
tillsynsarkivarie och Elin Jonsson som bevarandestrateg. Annie Olandersson och 
Mattias Johansson anställdes som tekniska assistenter den 1 juni , båda deltid 
motsvarande 25 % av arbetstid. Victor Öhrnberg projektanställdes som 
databasspecialist motsvarande 25 % från den 1 november för att delta i arbetet med 
att förbereda leveranser från gamla system. 

Mårten Lindstrand anställdes som förvaltningsledare för arkivsystemet från och med 
1 december. Rekryteringen hanterades av Titan IT på uppdrag av Sydarkivera. 
Beslut om anställning togs av förbundschefen efter intervju med tre av Titan IT 
utvalda kandidater. 

Under hösten rekryterades även informationssäkerhetsspecialist och Anders 
Danielsson startade sin anställställning 1 januari 2016. Inriktningen mot 
informationssäkerhet beslutades med bakgrund av att planerade leveranser kommer 
att omfattas av sekretess (socialtjänst och hälsa). Rekryteringen hanterades genom 
extern annonsering. 

Catharina Jarslet anställdes genom Manpower som administratör från och med 
2015-10-27. 

2.1.6 Samverkan med förbundsmedlemmarna 

Den 13 mars invigdes Sydarkiveras lokaler. Inbjudna var både förtroendevalda och 
tjänstemän. l samband med invigningen redovisades resultatet av Konceptstudien 
e-arkiv Kronoberg och Blekinge som ledde fram till att kommunalförbundet 
Sydarkivera bildades. 

Under februari och mars besökte Magdalena och Elin alla Sydarkiveras 
förbundsmedlemmar. Kontaktpersoner hos förbundsmedlemmarna kallade till 
mötena och det var stor variation vilka befattningar som deltog. I samband med 
besöken informerades om Sydarkiveras verksamhet och frågor ställdes om arkiv 
och dokumenthantering. Syftet var att få ett underlag för planering inför de 
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kommande åren och kännedom om aktuell status hos förbundsmedlemmarna. 
Resultatet blev en rapport med en fördjupad nulägesanalys. 

Det som tydligt framkom vid besöken var att det finns goda möjligheter att utbyta 
erfarenheter och dra nytta av det som redan är gjort hos förbundsmedlemmarna. Vid 
varje besök hittades bra exempel när det gäller arkiv och dokumenthantering. 
Sydarkivera kan bidra med att stödja förbundsmedlemmarna och samordna arbetet 
med arkiv och dokumenthantering. 

Ett antal gemensamma utmaningar identifierades: 
• Gemensamma kommunikationsplattformar för personal, elever och föräldrar 

inom skolan teknik där såväl allmänna som privata handlingar hanteras. 
• Hantering av olika typer av teknisk dokumentation (kartor, ritningar, 

anläggningshandlingar mm) med långvarig aktualitet i verksamheten. 
• Datavolymerna som ökar explosionsartat på kommunernas lagringsytor för 

digitala foton och dokument. 
• Att möta e-förvaltningens växande behov av att dela information och 

analysera och visualisera data, utan att den personliga integriteten eller 
rättssäkerheten äventyras. 

Mål och inriktning för verksamheten som hade beslutats bedömdes stämma väl 
överens med förbundsmedlemmarnas behov. Besöken gav ett bra underlag för 
verksamhetsplaneringen för de kommande åren. Under den fördjupade förstudien 
identifierades ett större behov av hjälp med de befintliga pappersarkiven än vad som 
framkommit under den översiktliga nulägesanalysen under projektet "E-arkiv 
Kronoberg och Blekinge". ldeer när det gäller möjliga anslutande tjänster och 
tilläggstjänster redovisas i rapporten. Rapporten från den fördjupade 
nulägesanalysen publicerades den 2 juni. 

Mats skickade under våren via e-post erbjudande om att komma ut och informera 
om budget- och planeringsprocessen. Mats besökte Lessebo kommun och 
informerade arbetsutskottet den 25 augusti. övriga kommuner har antingen avböjt 
erbjudandet med hänvisning till att de har fått tillräckligt med information eller inte 
återkommit med besked. 

Kontaktpersoner utsågs hos förbundsmedlemmarna. Kontaktpersonerna är 
kanslichefer, administrativa chefer eller liknande som också är chefer för 
förbundsmedlemmarnas centrala arkivfunktioner. En första informationsträff för 
kontaktpersoner genomfördes den 10 november. En grupparbetsplats skapades på 
ett gemensamt nätverk på webben. 

Dialog med olika yrkesgrupper skedde framförallt i samband med genomförda 
informationsträffar. 
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2.1.7 Arbetsformer 

Målsättningen var att ha veckomöten på kontoret, men det visade sig under året 
fungera bättre med lite längre möten en gång i månaden med hela arbetsgruppen . 

En nyttorealiseringsplan för 2015 och 2016 beslutades av förbundsstyrelsen den 13 
mars 2015 (dnr. SARK.2015.11). Nyttorealiseringsplanen var utgångspunkt för 
planering av projekt och aktiviteter som startats upp under året. Den var också en 
utgångspunkt i dialogen med Riksarkivet om behov av ny FGS för personakter och 
patientjournaler. 

Förstudie om labbmiljö genomfördes i projektform med deltagare i arbetsgrupp och 
styrgrupp från Växjö, Karlskrona och Alvesta. 

Kontorsplattformen finns delvis på plats med telefoni , e-post och webbaserat 
innehållshanteringssystem. Under året påbörjades arbetet med att sätta upp en 
intern arbetsplats på webben med dokumenthantering och listor med uppgifter. Det 
som återstår är införande av ärende- och dokumenthanteringssystem med stöd för 
diarieföring och hantering av handlingar med integritetskänsliga uppgifter och 
sekretess. Dessa handlingar hanteras tills dess med hjälp av ett pärmsystem och 
säker förvaring i kassaskåp. Under året upphandlades system för ärende- och 
dokumenthantering. Arbetet med att ta fram en processbaserad 
dokumenthanteringsplan för kommunalförbundet Sydarkivera påbörjades som ett 
led i arbetet med att införa systemet. 

2.2 Extern samverkan, omvärldsbevakning och utbildning 

2.2.1 Samverkan 

Mats var hos Olofströms och Sölvesborgs kommuner på möten för att diskutera 
verksamheten och eventuellt ingående i Sydarkivera. Ovanstående möten 
resulterade i ytterligare kontakter och förfrågningar samt en konkret avsiktsförklaring 
och anslutningsöverenskommelse från Olofströms kommun. 

Miljöförbundet för Sölvesborg, Olofström och Karlshamn gjorde förfrågningar om 
arkiv och e-arkiv. Mats träffade representanter därifrån och berättade om vår 
verksamhet och hur vår förbundsordning är uppbyggd. Ägs ett bolag eller annan 
organisation till mer än hälften av en eller flera medlemskommuner så är den 
organisationen ansluten per automatik. 

Magdalena och Mats var hos ledningsgruppen för Landstinget Blekinge på ett möte 
om vår verksamhet och eventuellt ingående i Sydarkivera. Mats var också och 
besökte Landstinget Blekinges arbetsutskott för att informera den politiska 
landstingsledningen om vår verksamhet och eventuellt samgående. 

Mats och Elin informerade styrgruppen för E-arkiv Skåne nordost den 20 augusti om 
verksamheten och förutsättn ingar för deras eventuella ingående i Sydarkivera. 
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Vidare var Per och Mats varit på Pukebergs glasbruk och informerade kommunalråd 
och kommunchefer från Kalmar län på ett möte om vår v~rksamhet och eventuellt 
ingående i Sydarkivera. Mötet var den 2 september. Mats förmedlade information 
om och diskutera vår verksamhet och eventuellt samgående på ett möte med Skåne 
Nordosts kommunalråd och kommunchefer. 

Den 17 december träffade Magdalena, Mårten och Elin projektledare från CeSam 
Blekinge för att berätta mer om arbetet med att skapa en gemensam 
arkivorganisation och införa e-arkiv. 

Externa referensgrupper eller referenspersoner deltog i planering och 
genomförande av förstudier och utredningar för erfarenhetsutbyte och 
kvalitetssäkring av resultat. 

Ett avtal om erfarenhetsutbyte och samverkan kring utbildningar tecknades med 
Kommunalförbundet ITSAM. 

Ett avtal om erfarenhetsutbyte och samverkan kring extern labbmiljö med 
paketeringsverktyg och bevarandeplattform tecknades med Es Solutions. Företaget 
deltar i det europeiska projektet E-ARK 2014-2017 som har som målsättning att 
skapa en gemensam europeisk metodologi för att arkivera elektroniska handlingar 
genom att slå samman goda exempel nationellt och internationellt. Allt resultat från 
projektet publiceras öppet på nätet, även de programvaror som utvecklas licensieras 
som öppen källkod. 

Dialog har förts med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksarkivet om 
möjligheter att starta upp ett arbete med att ta fram förvaltningsgemensam 
specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler. 

2.2.2 Nätverkande 

Magdalena och Elin deltog på nätverksträffar med E-arkiv Syd i Hässleholm. 
Arbetsmöten genomfördes när det gäller klassificeringsschema, mall för 
dokumenthanteringsplaner och tillsynsplan. 

Elin hjälpte till vid planering och deltog vid knytkonferens 28 maj i Lund och 18 
september i Hässleholm samt telefonmöten med det nationella nätverket 
"knytgruppen". Nätverket hålls samman av Caspar Almalander som under året har 
haft rollen som nationell samordnare före-arkiv hos SKL. 

Mats och Magdalena bevakade nya råd och vägledningar och deltog vid aktiviteter 
samordnade av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Mats var på en 
konferens i Gävle där en ny vägledning som kallas "Vem bestämmer om arkiv" 
presenterades. I samband med detta berättade även representanter från olika arkiv 
hur de arbetar med tillsyn . 
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Erfarenhetsutbyte skedde med Statens servicecenter och projektet om gemensamt 
e-arkiv för statliga myndigheter. Bland annat vid telefonmöte 1 september. 

2.2.3 Intresseföreningar 

Sydarkivera gick med som medlem i Arkivförbund Sydost, som är en 
intresseorganisation för arkivbildare i Blekinge och Kronoberg. Förbundet ordnar 
utbildningar, ger ut en arkivguide och är ett nätverk för yrkesverksamma arkivarier. 
Förbundet har medlemmar från olika sektorer: kommuner, landsting, 
Linneuniversitetet, landsarkivet i Vadstena, museer, folkrörelsearkiv och 
hembygdsföreningar. Elin utsågs vid årsmötet till ledamot i styrelsen för 
Arkivförbund Sydost efter nominering från föreningens valberedning . 

Sydarkivera gick även med som organisationsmedlem i den nationella 
intresseföreningen Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAi). 
Medlemskapet i föreningarna ger Sydarkivera tillgång till utbildningar och nätverk för 
erfarenhetsutbyte nationellt. 

2.2.4 Konferenser och utbildningar 

Deltagande vid konferenser och utbildningar ger oss information, kunskaper och 
erfarenheter som vi kan förmedla till förbundsmedlemmarna i samband med 
informationsträffar. Det är också ett underlag för planering av verksamheten och en 
möjlighet att knyta kontakter med olika aktörer. 

Förbundets ordförande Per Ribacke (S) och Mats deltog på konferens 27 och 28 
maj som arrangerades av Föreningens för arkivverksamma i landsting och kommun 
(FALK) genom att ge konferensdeltagarna en 20 minuters presentation av 
Sydarkiveras verksamhet och vår resa till att bli ett e-arkiv att lita på. Magdalena 
deltog på konferensen. Magdalena och Elin berättade om hur Sydarkivera praktiskt 
arbetar med bland annat leveranser på FAl:s höstkonferens 20-21 oktober. 

Översikt över Sydarkiveras deltagande vid konferenser: 

Datum Aktivitet Deltagare -
24 april I Slutkonferensen för Kalmar läns Mats, Magdalena och Elin 

e-arkivprojekt, talare 
21 maj Höglandets IT inspirationsdag i Elin 

Nässjö, talare 
27-28 maj FALK arkivkonferens, talare Per och Mats 
3 juni lnformationsdag om e-arkiv Mats och Elin 

Katrineholms kommun, talare 
29-30 sept. Conductive:s konferens för Mats 

kanslichefer och administrativa 

' 
chefer, talare 

7-8 oktober E-förvaltningsdagarna, talare Mats 
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Datum Aktivitet Deltagare 
20 oktober Hantering av analoga och digitala Annie 

fotografier i Karlskrona, 
Arkivförbund sydost 

20-21 oktober I FAi höstkonferens, talare Magdalena och Elin 
3 november Dokumentinfo fokus: PDF/A Mattias och Annie 
17 november Vem bestämmer om arkiv? Mats 

Arkivjuridik i kommuner, landsting 
och regioner, deltagare 

23 november Drupal 8 på Internetdagarna i Annie 
Stockholm 

25 november VisAlfas användarträff, talare (e~ Magdalena 
arkiv och arbetet med gemensamt 
klassificeringsschema) 

2.3 Råd och stöd 

2.3.1 Mallar för styrande dokument 

Mallar för arkivreglementen har tagits fram och godkänts av Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige. Mall för taxa för utlämnande av allmän handling har ännu inte 
tagits fram. Det blir nästa mall som kommer att tas fram efter att förbunds
medlemmarna har beslutat anta de nya arkivreglementena. 

2.3.2 Tillsyn 

Nästa år startar arbetet med tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv ute i 
verksamheten . En strategisk tillsynsplan för åren 2016-2022 beslutades av 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige den 4 december. Tillsynsplanen baseras på 
exempel från miljöområdet och har arbetats fram av nätverket E-arkiv syd, 
tillsammans med kollegor i framförallt Helsingborg och Hässleholm. Frågeformulär 
för tillsynsbesök har tidigare tagits fram och testats . Nu pågår arbete med att 
revidera formulären och en enklare webbenkät för självvärdering . 

2.3.3 Rådgivning 

Anställda hos förbundsmedlemmarna hör av sig i varierande omfattning via e-post 
och telefon med olika frågor om arkiv och dokumenthantering . 

2.3.4 lnformationsträffar 

För att informera om Sydarkiveras verksamhet samt arkiv och dokumenthantering 
bjuder Sydarkivera regelbundet in till informationsträffar för olika intressenter. Under 
året genomfördes åtta informationsträffar för olika intressenter. Träffarna är till för 
erfarenhetsutbyte och kortare utbildningar som riktar sig till olika målgrupper. 
Inbjudningar skickades till förbundsmedlemmarnas officiella e-postadresser och 
publicerats på bloggen samt delades via gemensamma nätverk på webben. 
Under året genomfördes följande informationsträffar: 
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• 
• 
• 
• 
• 

Arkivverksamma 22 maj, 10 september och 19 november. 
Registratorer 11 maj och 3 december. 
Räddningstjänsten 13 oktober. 
Hälsa och socialt stöd 27 oktober. 
Överförmyndare 1 december. 

2.3.5 Utbildningar 

I Sida 
12 

Under hösten startades utbildningsverksamheten med 3 tvådagars kurser om arkiv 
och dokumenthantering på plats i Växjö. Den fördjupade nulägesanalysen och 
kontakter med förbundsmedlemmarna visade att det fanns ett stort behov av 
utbildning när det gäller arkiv och dokumenthantering. Anki Heimonen anlitades som 
föreläsare. Hon arbetar som arkivarie på ITSAM och har bred erfarenhet av arkiv 
och dokumenthantering. Under hösten genomfördes utbildningar vid tre tillfällen (1-2 
oktober, 5-6 november, 19-20 november). Samtliga kurstillfällen var fullbokade. 

Några kommentarer från utvärderingsenkäterna: 
• "Tyckte det var en mycket bra och nyttig utbildning och kan verkligen 

rekommendera andra att gå den!" 
• "Anki är en mycket bra föreläsare som förklarade ämnet på 'mitt' språk." 
• "Vi var en lagom stor grupp och alla lämnade synpunkter och frågade så det 

var bra." 
• "Upplägget på kursen fungerade mycket bra och fakta var mycket enkelt 

förmedlat på ett pedagogiskt sätt och var lätt att ta till sig." 

Det som behövde förbättras var framförallt luften i lokalen och rutiner så att 
utbildningsmaterial trycks upp i förväg. 

I samband med planerade leveransprojekt kommer även de befintliga arkiven på 
papper behöva ordnas och gallras. Magdalena genomförde en utbildning hos 
Alvesta kommun den 16 december. Utbildningen kan vid behov ordnas även hos 
övriga förbundsmedlemmar. 

En kort introduktionsutbildning för administrativa ledningsgrupper som planerats har 
ännu inte tagits fram. 

2.3.6 Klassificeringsschema 

Klassificeringsschemat, en strukturerad beskrivning av kommunala verksamheter, 
uppdaterades efter erfarenheter från pilotkommuner och olika synpunkter som 
kommit in. En sista genomgång gjordes gemensamt i samband med arbetsmöte 
med E-arkiv syd i Hässleholm 11 december. Information om genomförda 
förändringar skickades till pilotkommunerna Olofström, Karlshamn och Karlskrona. 
En första fastställd version kommer nu att publiceras. 
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Klassificeringsschemat kan användas som diarieplan hos förbundsmedlemmarna. 
Sydarkivera använder schemat för att beskriva verksamhetsområden i samband 
med bland annat leveransutredningar och planering av tillsyn. 

2.3.7 Dokumenthanteringsplaner och rutinbeskrivningar 

Dokumenthanteringsplaner innehåller bland annat beslut om gallring, det vill säga 
planerad och beslutad förstöring av allmänna handlingar. Den fördjupade 
nulägesanalysen visade att det var färre nämnder än som tidigare befarandes som 
helt saknar dokumenthanteringsplaner, så det arbetet skyndades inte på. En mall för 
dokumenhthanteringsplaner skapades med utgångspunkt från klassificerings
schemat och de gallringsråd som ges ut av Samrådsgruppen för kommunala 
arkivfrågor. Underlag samlades även in i samarbete med arkivarier i regionen. 
Karlskrona upprättade en dokumenthanteringsplan enligt mallen för 
kunskapsnämnden. Räddningstjänsten Östra Blekinge tog fram förslag till 
dokumenthanteringsplan som antas i början av 2016. Flera kommuner arbetar med 
att ta fram nya dokumenthanteringsplaner baserade på mallen. Magdalena har en 
pågående dialog med berörda och granskar gallringsfrister med mera före beslut. 

Magdalena arbetade fram utkast till lathund för hantering av journaler och akter 
samt mall för dokumenthanteringsplan för socialt stöd och hälsa. Utkastet skickades 
ut för synpunkter och materialet färdigställs för publicering i början av februari 2016. 

Följande rutinbeskrivningar som listades i verksamhetsplanen kommer vi att arbeta 
vidare med under 2016: rutiner vid omorganisationer, säkerhet i analoga arkiv och 
webbapplikationer med mera som används inom skolan. Eftersom vi själva 
använder till exempel Googles och Microsofts molntjänster i vår verksamhet så 
kommer vi kunna dela med oss av erfarenheter när det gäller gallring och 
bevarande. 

Utkast till gallringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse samt handlingar 
som uppkommer vid dator- och internetanvändning togs fram tillsammans med 
framförallt Karlskrona och Växjö. Utkastet kommer att skickas ut för synpunkter i 
början av 2016. 

2.3.8 lnformationskartläggning 

Vård och omsorg samt socialt stöd valdes ut som fokusområde när det gäller arbetet 
med informationskartläggning och säkerhetsklassning. En workshop för 
verksamhetsutvecklare genomfördes om informationskartläggning. Workshopen och 
ett enkelt verktyg för informationskartläggning i form av ett Excel-dokument har 
tagits fram tillsammans med Tero Päivärinta, professor i datavetenskap, Luleå 
tekniska universitet. Efter den inledande workshopen beslutades att genomföra tre 
workshopar på prov och gå igenom avgränsade verksamhetsprocesser. 
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2.3.9 Kravställning 

Dokumentation från informationskartläggningarna förväntas ge underlag för 
kravställning av nya system. 

Vi fick utkast till kravspecifikationer för genomläsning och synpunkter från 
Karlskronas Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd inför upphandling av nytt 
verksamhetssystem. 

Synpunkter lämnades i samband med att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
tagit fram mall för kravställning av skoladministrativa system. Resultatet av arbetet 
blev en nyckelfärdig kravställning och ett stödmaterial för kommunerna att använda 
och anpassa vid egen upphandling av skoladministrativt system. Dokumentation 
finns att hämta på SKL:s webbsida. Vi har fått några frågor om kravställning av 
skoladministrativa system, men inte någon förfrågan om att delta med rådgivning i 
samband med planerad upphandling. 

2.3.10 Samsök arkivinformation 

Från och med 2015 är det möjligt att publicera hela arkivförteckningar i Nationella 
arkivdatabasen (NAD) som förvaltas av Riksarkivet. Elin tittade på förutsättningarna 
för att kunna ladda upp arkivförteckningar för publicering via NAD och frågan har 
diskuterats i samband med arkivträff. 

Vilka kommuner som behöver komma igång med att komplettera och digitalisera 
sina arkivförteckningar identifierades i samband med den fördjupade 
nulägesanalysen. Vi tittade även på hur arkivmaterial förtecknas i samband med 
leveransutredningar. 

2.4 Leveranser 
Sydarkiveras förbundsstyrelse fattade den 13 mars 2015 inriktningsbeslut om att 
prioritera gamla journalsystem när det gäller leverans av digitala arkiv. 
Förbundsfullmäktige informerades den 8 maj om att gamla journalsystem ska vara 
förbundets första pilotprojekt. 

2.4.1 Ramverk för att hantera leveranser 

Verktyg för att planera och strukturera arbetet med leveranserna är: gemensam 
systemlista, dokumentet enkel systemvärdering samt metoddokumentet 
leveranshandledning som baseras på internationell standard. 
Leveranshandledningen skrevs första gången för Sambruks projekt Elektroniskt 
bevarande som slutredovisades 2011 . Elin och Magdalena skrev en uppdaterad 
version av Leveranshandledningen i samband med det nationella projektet E-arkiv 
och e-diarium (eARD) med Riksarkivet som färdledare. Arbetet med leveranser från 
verksamhetssystem till arkivsystem håller på att dokumenteras enligt principer för 
verksamhetsnära arkivredovisning . 
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2.4.2 Första fasen - utreda leveranser 

Leveransutredningarna är underlag för att prioritera leveranser och planera projekt 
för att ta framlösningsförslag . Rapporten från leveransutredningen för Omsorg VO 
och LSS var färdig för publicering den 2 december 2015. Dessförinnan hade den 
skickats ut i två omgångar för synpunkter till deltagare samt till it-arkivarie Dan 
Lundh , Örebro kommun, som fungerat som referensperson . Rapporten 
färdigställdes inte under våren som först var tänkt. Utredningen pausades under 
förstudien om labbmiljö eftersom det fanns flera beroenden. Frågor om arbetsytor 
för förberedande arbete för leveranser och informationssäkerhet hanterades i denna 
förstudie. Besök hos Ljungby kommun, som inte var med under uppstarten, kunde 
först planeras in i september. Det innebar inte att utredningen tagit så mycket längre 
tid räknat i arbetstid. I Ljungby finns även ett inaktivt system som heter Sofia IFO, 
färdigställande av rapport från leveransutredningen pågår. 

I Ljungby genomfördes ett förberedande möte för att titta på arkivering av 
webbsidor. Bakgrunden är att Ljungby kommun ska byta sin externa webb. Annie 
påbörjade omvärldsbevakning och inläsning av dokumentation när det gäller olika 
verktyg för att skapa arkivkopior av webbplatser i systemoberoende format. 

I augusti besökte vi Lessebo kommun och startade upp en utredning av ett gammalt 
journalsystem som används inom elevhälsovården (Journal 3). Det finns ett 
exportgränssnitt som vi räknar med att kunna använda. Det är en mycket enkel 
informationsstruktur med endast textbaserad information, det vill säga inga bilder, 
grafik eller avancerade signaturer. 

Arbete pågår med att färdigställa rapport när det gäller Procapita (VO, LSS och 
Sol). Ett inledande möte genomfördes den 12 november med produktägare för 
Procapita från Tieto Enator. Vid mötet presenterades Sydarkiveras arbete och vi fick 
information om planerad utveckling när det gäller Procapita. Utbildningar och 
aktiviteter planeras när det gäller att använda befintlig gallrings- och uttagsfunktion. 
Målsättningen är att kunna ta emot löpande leveranser av avslutade journaler och 
inaktiva akter till det gemensamma arkivsystemet 2017. Bakgrunden till att vi startar 
med Procapita är att de flesta förbundsmedlemmar har systemet i en eller flera 
varianter. Vi kommer även att titta på andra journalsystem som används aktivt hos 
förbundsmedlemmarna. Det finns bestämmelser i lagstiftning om gallring och 
överlämnande av akter från socialtjänsten, vilket gör att det är lämpligt att planera 
för löpande leveranser. 

Flera av förbundsmedlemmarna kommer att byta sina administrativa system för att 
hantera löner och ekonomi. Vi har varit på ett möte hos Växjö kommun den 25 
augusti för erfarenhetsutbyte i samband med förberedelser för systembyte när det 
gäller ekonomiadministrativt system. Det finns olika alternativ för att hantera gammal 
redovisningsinformation, bland annat tjänst på webben, datalager lokalt hos 
kommunen eller möjligen överlämnande till slutarkiv arkiv när det gäller inaktuell 
information. 
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2.4.3 Andra fasen - specificera leveranser 

Victor har deltagit på ett arbetsmöte i Ljungby tillsammans med kommunens e
strateg Göran Andersson. Syftet var att närmare utreda uttag från databaserna 
tillhörande Omsorg VO/LSS och Sofia IFO som underlag för att kunna föreslå 
lämpliga handlingsalternativ för att bevara informationen. Arbetsdagen var en del i 
arbetet med att specificera planerade leveranser. Därefter har tester genomförts för 
att läsa ut information från Sofia IFO och spara dokumentationen som Word
dokument. Ett webbmöte för att informera berörda systemförvaltare genomfördes 
den 18 december. Iden är att överföra dokumentation i pågående akter till det nya 
systemet, lagra den dokumentation som ska gallras fram tills det är dags att gallra 
och överlämna de avslutade akter som ska bevaras till Sydarkivera. Iden är dubbel 
bevarandestrategi med Word-dokumenten som skapas och dokument som 
konverteras till PDF/A. 

Resultatet av arbetet med att specificera leveranser blir en leveransöverens
kommelse med en detaljerad specifikation av hur dokumentationen ska struktureras, 
formateras, beskrivas och överföras. 

2.4.4 Oplanerade leveranser 

Annie och Mattias har tillsammans med Elin har arbetat med att skapa rutiner för att 
ta hand om oplanerade leveranser. Det finns ett enkelt system på plats för att 
registrera och hantera leveranser av fysiska lagringsmedier. Det finns också en 
uppackningsdator, som är isolerad från nätet, samt säker förvaring av digitala 
lagringsmedier i brandsäkert kassaskåp. Uppackning, kontroll och hantering av de 
tre leveranser som vi hittills har fått pågår. 

2.4.5 Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 

Riksarkivet beslutade och publicerade Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) 
för paketstruktur. Enkelt förklarat fungerar FGS:en som en digital arkivbox. För att 
kunna hantera strukturerad information från databaser behövs en specifikation även 
för innehållet i leveransen. Sydarkivera har skickat en skrivelse undertecknad av 
styrelsens ordförande till Riksarkivets FGS funktion för att påtala behovet av 
gemensam specifikation för journalinformation. Den 1 oktober fick vi i svar från 
Riksarkivet att Sydarkiveras förslag att ta fram FGS för journalinformation uppfyller 
förutsättningarna på två punkter: den skiljer sig från andra framtagna FGS:er samt 
att behovsanalys och nyttorealisering har genomförts. För att ta ställning till förslaget 
behöver Riksarkivet kompletterande uppgifter med förslag till projektorganisation 
och finansiering. Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2015-12-04 (§ 52) att 
förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting 
(SKL) och Riksarkivet undersöka möjligheten att driva ett FGS-projekt för 
framtagandet. Elin skrev tillsammans med berörda ett utkast till projektdirektiv. 
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2. 5 Arkivsystem 
Grundplattform för slutarkiv ska enligt mål och inriktning som beslutats av 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige den 13 februari 2015 införas under den första 
tvåårsetappen för att vara i drift 2017. 

2.5.1 Webbutbildningar om digitalt bevarande 

Elin genomförde fem korta webbutbildningar om digitalt bevararande. Utbildningarna 
var öppna för referenspersoner och särskilt intresserade. 

Det har varit deltagare från följande organisationer: 
• Kommuner - Askersund, Hallsberg, Helsingborg, Karlstad, Linköping, 

Malung-Säter, Nacka, Norrköping, Sjöbo, Säter, Sävsjö, Vetlanda, Vimmerby 
och Åtvidaberg 

• Kommunalförbund - ITSAM och Höglandets IT 
• Staten - Luleå tekniska universitet, SMHI 

Utbildningarna har gett bra kontakter med andra som driver e-arkivprojekt. 
Samarbete är viktigt för att tillsammans kunna bygga upp en infrastruktur för digitalt 
bevarande. Utvärderingarna som genomfördes pekar på att innehållet är bra 
(förutsatt att rätt målgrupp deltar) , men att tekniken och rutinerna runt 
webbutbildningar behöver förbättras. Webbutbildningarna innebar också en 
möjlighet att testa olika verktyg för webbmöten och utbildningar på distans. Dessa 
erfarenheter kommer att vara till nytta i arbetet med att stödja 
förbundsmedlemmarna. 

2.5.2 CheckARK 

En checklista för att följa upp om organisation och system kan uppfylla de krav som 
ställs i OAIS-modellen har arbetats fram tillsammans med nätverket E-arkiv Syd. 
Open Archival Information System är en referensmodell för arkiv som är 
internationell standard. Checklistan baseras på internationell standard (Audit and 
Certification of Trustworthy Digital Repositories). CheckARK kommer att läggas upp 
som en lista på Sydarkiveras interna arbetsplats på webben. På det sättet så är det 
möjligt att versionshantera de olika posterna och bland annat notera vem som har 
huvudansvar och i vilken utsträckning som kraven uppfylls. Det är möjligt att 
exportera dokument som kan användas bland annat för uppföljning och kontroll av 
hur Sydarkivera lever upp till kraven i OAIS. 

2.5.3 Filformat 

Annie och Mattias var på en konferens i Stockholm om PDFIA. PDF är ett filformat 
som används för att publicera och distribuera olika sorters dokument. Det är ett 
öppet format vilket gör att många olika företag kan göra tillämpningar. Det finns 
visningsprogram att ladda ner gratis. PDF/A är en specifikation av PDF-standarden 
som är framtagen för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande. Kunskaperna från 
konferensen kommer vi att använda i arbetet med att ta emot och planera 
leveranser av information som ska arkiveras hos oss. De första leveranserna 
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förväntas bestå av Word-dokument och dessa behöver konverteras till PDF/A för att 
säkerställa bevarande. Kunskaperna behövs också för att kunna ge råd och stöd till 
våra förbundsmedlemmar som ställer frågor om användande av PDF/A i till exempel 
ärende- och dokumenthanteringssystem. 

2.5.4 Labbet 

Det första steget i arbetet med att införa gemensamt arkivsystem var en förstudie 
om labbmiljö. Syftet med labbmiljön är att kunna bygga upp kompetensen inom 
organisationen när det gäller metoder och tekniker för digitalt bevarande. Därefter är 
tanken att successivt införa grundplattform för slutarkiv först i test och därefter i 
produktion. Förstudien om labbmiljö startade i april 2015. Elin fungerade som 
förstudieledare. Det fanns en styrgrupp och extern referensgrupp för kvalitetssäkring 
av resultatet. Styrgruppen godkände rapporten från förstudien om labbmiljö och 
rapporten publicerades på webben. 

Genom strukturerade tester och utvärderingar räknar vi med att kunna undvika 
onödiga investeringar och minska riskerna förknippade med att införa ny teknik. 
Förstudien rekommenderade att starta med en grundläggande teknisk miljö som 
installeras lokalt på Sydarkiveras kontor. Det vill säga datorer, servrar, nätverk och 
övriga bakomliggande system. Arbetet behövde inte hanteras i projektform utan i 
den löpande verksamheten med befintlig personal, inom ramen för antagen budget. 
Under det fjärde kvartalet arbetade Mattias arbetat med att sätta upp den tekniska 
miljön för labbet lokalt på Sydarkiveras kontor. Från och med december deltog även 
Mårten i arbetet. Labbservern och de första systemen som vi planerar att testa och 
utvärdera installerades. Labbmiljön kan användas både för utbildning och för att 
testa programvaror och metoder för digitalt bevarande. Labbmiljön utvecklas efter 
hand i takt med verksamhetens behov. 

2.5.5 Slutarkiv 

I slutarkivet hanteras information som inte längre behövs i den dagliga 
verksamheten utan bevaras framförallt för allmänhetens rätt till insyn och 
forskningens behov. Mårten läste under december in sig när det gäller olika 
genomförda projekt, regionalt och nationellt, för att bilda sig en uppfattning om 
handlingsalternativ för att införa gemensamt slutarkiv för digitalt bevarande. 

En genomgång av programvara som utvecklats av LOB-centrum i anslutning till 
projektet Forget/T genomfördes via webb 27 november. 

Annie påbörjade en utbildning vid Luleå tekniska universitet på distans: 
Deve/opment af Digital Preservation Systems. Kursen handlade om att testa system 
för digitalt bevarande och att sätta in, förvalta och plocka ut digital information ur 
arkivsystem. 

I början av 2016 startar arbetet med kravställning och planering av aktiviteter för att 
införa gemensamt arkivsystem. 
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2.5.6 Mellanarkiv 

Under 2015 har inga särskilda aktiviteter genomförts när det gäller mellanarkiv. Det 
vill säga arkivsystem där verksamheten fortfarande har direkt åtkomst till och 
ansvarar för informationen. Sydarkivera har fått en del frågor från 
förbundsmedlemmarna, och det föranleder förslag att till nästa år genomföra en 
inventering av vilka behov som finns för lösningar för mellanarkiv hos 
förbundsmedlemmarna. Enligt den preliminära långsiktiga planen så har vi 
uppskattat att organisationen kan vara mogen för tjänst för gemensamt mellanarkiv i 
en tänkt fjärde etapp 2021-2022. 

2.6 Information och kommunikation 
Under hösten tog vi på uppdrag av förbundsstyrelsen fram mallar och logga i 
samarbete med grafiskt företag baserat i Karlskrona vid namn lnfab Vitamin. 

Nyhetsbrev skickades ut i tryckt form under våren och endast i digital form i början 
av hösten. Under fjärde kvartalet sammanställdes inget nyhetsbrev då vi avvaktade 
de nya mallarna. 

Sydarkiveras blogg har fått adressen www.sydarkivera.se och tjänsten som vi 
använder för publicering har uppgraderats till en betalversion utan reklam. Förutom 
blogginlägg så finns bland annat information om sammanträden och kontakt
uppgifter på webbplatsen. Under året har en FAQ med vanliga frågor påbörjats. 
Webbplatsen har haft ca 14 000 visningar totalt under året, som mest drygt 200 på 
en dag. I genomsnitt så har det varit 4,48 visningar per besök. 5 personer valt att 
följa bloggen direkt, fyra följer bloggen via e-post. 
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Planen var att hinna med en till två inlägg på bloggen i veckan. Totalt skrev vi 68 
inlägg, som fördelade sig enligt bilden nedan. Det vill säga mellan en och fyra inlägg 
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i månaden med uppehåll under sommaren. Vår bedömning är dock att en till två 
inlägg i månaden är fullt tillräckligt. 

Nya inlägg på bloggen delas på Facebook och Twitter. På Sydarkiveras sida på 
Facebook skrev vi omkring 90 inlägg. Inläggen nådde vanligtvis omkring hundra 
Facebook-användare, men vissa inlägg når 500-700 användare. Det är 90 som har 
gillat sidan. Det är blygsamma siffror men förväntade, då målgruppen framförallt är 
förbundsmedlemmar och andra organisationer och personer som arbetar med e
arkiv. Sydarkiveras profil på Twitter har ca 80 följare och vi skrev drygt 300 tweets. 
Twitter-kontot användes främst för omvärldsbevakning och vi följer drygt 200 
personer och organisationer. 

Vi använder tjänst för nätverk på webben som kallas Yammer. Tjänsten igår i 
Sydarkiveras nuvarande kontorsplattform. Under året påbörjades arbetet med att 
lägga upp ett nätverk för förbundsmedlemmarna. 

Under året hade vi även planerat att gå igenom och uppdatera en handbok på 
webben. En del artiklar har reviderats och vi har börjat samla in och publicera 
beslutade dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar. Det återstår dock mer 
arbete innan vi kan börja använda den kunskapsbanken på ett bra sätt. 

2. 7 Dokumentation 
Styrande dokument för kommunalförbundet Sydarkivera med mera 

• Förbundsordning (Dnr SARK.2015.3) 
• Delegeringsordning (Dnr SARK.2015.9) 
• Reglemente för förbundsstyrelsen (Dnr SARK.2015.9) 
• Reglemente för revisorerna (Dnr SARK.2015.9) 
• Arbetsordning för fullmäktige (Dnr SARK.2015.9) 
• Firmateckning och kontrasignering (Dnr SARK.2015.9) 
• Förtroendemannaersättning (Dnr SARK.2015.9) 
• Arkivreglemente för förbundet (Dnr SARK.2015.43) 
• Mål och inriktning för verksamheten 2015-2016 och verksamhetsplan för 

2015 (Dnr SARK.2015.19) 
• Generisk projektplan för införande av nya medlemmar (stora och små) 
• Beslut om att godkänna möten på distans i förbundsstyrelsen och beslut om 

att godkänna möten på distans i förbundsfullmäktige 

Mallar för förbundsmedelmmar 
• Mall för arkivreglemente för förbundsmedlemmarna 
• Mall för dokumenthanteringsplan 
• Mall för klassificeringsschema 
• Rutinbeskrivning och mallar för arkivinspektioner 

Styrande dokument för kärnverksamheten, rapporter med mera 
• Utbildningsplaner webbutbildningar om digitalt bevarande och 

grundutbildningar om arkiv och dokumenthantering 
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'"' ~ Dokumentansvarig Datum 
Mats Porsklev 

I Organisation 
Svdarkivera 

I Telefon 
0470-34 96 31 2016-02-05 

Ärende 
Verksamhetsberättelse (SARK.2015.95) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nyttorealiseringsplan för 2015 och 2016 
Strategisk tillsynsplan för åren 2016-2022 
Rapport fördjupad nulägesanalys 
Rapport workshop om informationskartläggning 
Rapport förstudie labb 
Lägesrapporter från verksamhetsfunktionerna 

2.8 Avvikelser och ändringshantering 

Version j Sida 
0.4 21 

Det har inte varit några förändringar i verksamhetens inriktning eller budget som 
föranlett ny version av verksamhetsplanen. 

3 Erfarenheter 
I det här avsnittet sammanfattas erfarenheterna när det gäller tjänster ut mot 
förbundsmedlemmarna och vad som behöver förbättras kommande år. 

3.1 Fungerade bra - att rekommendera 
Det har varit ett stort engagemang från förtroendevalda i styrelsen och 
förbundsfullmäktige. Det har också varit ett stort engagemang hos de tjänstemän 
ute hos förbundsmedlemmarna som har ansvar för arkivfrågorna. 

Erfarenheten är att det fungerar bra att följa metodiken som beskrivs i 
Leveransutredningen när det gäller det förberedande arbetet med leveranser. 
Resultatet av genomförda utredningar gav förslag till hållbara lösningar avseende 
tid, informationssäkerhet och finansiering. 

Den fördjupade nulägesanalysen gav ett resultat som varit användbart i 
verksamhetsplaneringen. Det fungerade bra att ordna träffar ute hos 
förbundsmedlemmarna. 

lnformationsträffarna för olika intressentgrupper fungerade bra och var uppskattade 
av besökarna. Det var enkelt att planera in nya tider och få förslag till 
informations punkter och utbildningar. Särskilt träffarna för registratorer har varit 
välbesökta och vi har behövt boka större lokal för att kunna ta emot alla. 

Grundutbildningarna med Anki fungerade bra och var uppskattade av dem som 
deltog. 

3.2 Fungerade mindre bra - bör förbättras 
lnformationsspridning via kommunernas centrala e-postadresser har fungerat 
mindre bra totalt satt. Förslag är att skapa distributionslistor direkt till olika 
intressentgrupper. Rutinerna för att hantera remisser och synpunkter från 
förbundsmedlemmarna behöver förbättras . Distributionslistor och regelbundna 
träffar med intressentgrupper kommer att förenkla detta arbete väsentligt. 
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~ Dokumentansvarig I Organisation I Telefon Datum 

Mats Porsklev Svdarkivera 0470-34 96 31 2016-02-05 
Ärende Version I Sida 
Verksamhetsbe rättel se (SARK.2015. 95) 0.4 22 

Klimatet i Sydarkiveras lokaler behöver förbättras för större utbildningar och 
informationsträffar. 

Det har varit en hel del teknikstrul i samband med webbmöten. Förslag är att sätta 
upp fasta installationer med nät, kamera, bildskärm, högtalare/mikrofon och dator för 
olika ändamål i stora respektive lilla mötesrummet. Detta för att undvika onödigt 
arbete med inställningar och förberedelser. 

Det har tagit väsentligen längre tid med uppstarten och de administrativa tjänsterna 
än vad som förutsågs under konceptstudien. Skulle det vara så att verksamheten 
växer i sådan omfattning att det blir aktuellt med nya noder för verksamheten måste 
vi räkna med minst ett halvår för att hyra lokal, möblera, rekrytera personal, avtal om 
administrativa och tekniska tjänster, interna utbildningar med mera. 

3.3 Att tänka på inför kommande år 
Vi kommer att behöva skaffa bättre stöd för administration av utbildningar och kurser 
för att hantera inbjudningar, bekräftelsemejl, närvarolistor, utvärderingar med mera. 

Det kommer att behövas en ännu större lokal till registratorsträffarna för att inte 
behöva neka deltagare. 

Vi behöver ta fram enkel introduktion när det gäller arkiv, verksamhetsnära arkiv och 
slutarkiv samt pappersarkiv och digitala arkiv med mera som vi ofta får frågor om. 
Det är också viktigt att hålla sidan med vanliga frågor på webbplatsen uppdaterad. 

Till nästa år är det viktigt med målgruppsinriktad information framförallt till 
förbundsmedlemmarnas verksamhetsledning och förvaltningscheferna. 
Kontaktpersoner kontaktas för träffar inför fullmäktige för att gå igenom beslut som 
berör förbundsmedlemmarna direkt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
REVISIONEN SYDARKIVERA. ~ 
SAMMANTRÄDESDATUM 16-03-15 I SIDAN 1 (3) 

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö Tisdagen den 15 mars 2016 kl. 11.00-12.00 

Beslutande och Sven-Erik Svensson, Tingsryd 

närvarande ersättare På! Wetterling, Karlskrona 

Närvarande ej 
beslutande ersättare 

Övriga deltagare 

Utses att justera 
Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Sven-Erik Svensson, sekreterare 

Mats Porsklev ej § 2 

Catharina Jarslet ej § 2 

Rebecka Lindström PWC, ej § 1 

Pål Wetterling 

Sydarkiveras kontor, Båtsmanstorget 2, Växjö 
Torsdagen den 24 mars kl. 10.00 

----------- ~ -- -----------

- SveJjik~ --------------

Sven-Erik Svensson ' ·-· -··-r~,f/ 11 1 ' ll )~ ' V IW V~I t. . ~-~ C , } --- ---------------- -------_J, _ ------- ---- ~----. 
Pål Wererling \ 

Paragrafer 1-2 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Revisionen 

2016-03-15 

2016-03-24 

Sydarkiveras kontor 

Utdragsbestyrkande 

Datum för anslags 
nedtagande 

2016-04-14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
REVISIONEN SYDARKIVERA. ~ 
SAMMANTRÄDESDATUM 16-03-15 ] SIDAN 2 (3) 

§1 

Antagande av revisionsbiträde 

Sammanfattning 
Revisionen har att anta ett revisionsbiträde som det sakkunniga biträdet till revisionen för 
förbundets räkenskaper för år 2015. 

Revisionens beslut 

• Price Waterhouse Coopers antas som förbundets sakkunniga biträde till revision för 
förbundets räkenskaper för år 2015. 

Expedieras: 

Förbundsfullmäktige 

Samtliga i revisionen 

Akt 

Justerandes sign. 
-~ 

I( tNh 
Utdragsbestyrkande 

\ 
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~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
REVISIONEN 

SAMMANTRÄDESDATUM 16-03-15 

§2 

SIDAN 3 (3) 

Årsredovisning 2015, revisionsberättelse 

Sammanfattning 

,~ 
• SYDARKIVERA.?' 

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om godkännande av årsredovisningen inklusive 
förvaltningsberättelsen och att överlämna dessa till revisorerna för granskning. 

Beslutsunderlag 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut § 2 från den 4 mars 2016. 
Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse från den 4 mars 2016. 
Verksamhetsrapport från den 1 O februari 2016. 
Revisionsrapport från den 15 mars 2016. 

Revisionens beslut 

• Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

• Vi tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets 
årsredovisning godkänns. 

Expedieras: 
Samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige 

Samtliga i revisionen 

Akt 

Justerandes sign. 

I~ (-f \AJ Utdragsbestyrkande 
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i Rebec~a Lindström I Cert kommunal revisor 

1 Mars 2015 

pwc 

www.pwc.se 

Utkast 
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1. Sammanfathting 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för verksamhetens 
:finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer att 
årsredovisningen delvis redogör för utfallet av verksamheten. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). 

Förbundet redovisar inga mål för verksamheten eller finansiella mål i 
årsredovisningen som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Kommunallagen (KL 8:1 första stycket) anger att "kommuner och landsting ska ha 
en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet". Fullmäktige ska enligt 
kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska 
det i budget anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels finansiella mål 
för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5). 
Förbundsfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och har inte, i budget, antagit mål för god ekonomisk hushållning. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

1 av 7 
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2. Inledning 

Balegrund 2.1 . 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings
nämndens normering. 

Revisionsobjekt är förbundsstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande. 

2.2. Revisions.fråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu
nallägen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas 
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 
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Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden 
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för 
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att 
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. 
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att 
andra än här framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med 
förbundets kansli. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som_ framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas 
i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 
registeranalys. 

Förbundsstyrelsen fastställde årsredovisningen 2016-03-04 och därefter behandlas 
årsredovisningen av fullmäktige 2016-04-01. Vår granskning och våra synpunkter 
baseras på den av styrelsens fastställda årsredovisning. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av Sydarkiveras förbundschef. 

2.3. Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 
kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 

• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

• Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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3 .1. 

Granskningsresultat 

Verksamhetens uifall,finansiering och 
ekonomislca ställning 

3 .1.1. Fö1·valtningsberättelse 
3 .1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar delvis 
överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
.Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande under avsnittet 
"Finansiell analys". 

Ett utvecklingsområde är att beskriva den förväntade utvecklingen inom förbundets 
olika verksamheter. Koppling bör göras till hur detta kommer att påverka 
förbundets ekonomi och prioriteringar inom olika områden. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en 
utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. I förvaltnings berättelsen återfinns 
en utvärdering av den ekonomiska ställningen. Redovisning sker bl.a. av soliditeten 
och likviditet. 

En jämförelse med andra förbund kan med fördel göras för att bättre svara upp mot 
lagstiftarens krav. Redovisningen av nyckeltal kan även utvecklas. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under räken
skapsåret. 

Förväntad utveckling 
I årsredovisningen finns information om förväntad utveckling på olika ställen i 
förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar förbundet att samla denna information 
under ett avsnitt. Koppling till hur framtiden kommer att påverka förbundets 
prioriteringar inom olika områdena kan även tydliggöras. 

Väsentliga personalf'orhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjuld'rånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill 
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen inga 
uppgifter. Avsnittet kan med fördel utvecklas och omfatta medelålder, 
pensionsavgångar, arbetsmiljö osv. 
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Pensionsredovisning 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1. 

3 .1.1. 2. Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar. Årets nettoinvesteringar uppgår till o,8 mnkr. Årets investering 
avser datorutrustning, dataprogram samt kontorsinredning. Avstämning mot 
budgeterad volym görs inte vilket bör göras. 

3 .1.1.3. Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Förbundet redovisar ingen driftredovisning i årsredovisningen. 

Förvaltningsberättelsen salmar en sammanfattning över budgeterade och 
redovisade kostnader och intäkter på verksarnhetsnivå. Sammanfattningen ska 
kunna härledas till förbundets resultaträkning. Vi bedömer att årsredovisningen 
kommande år bör kompletteras med en sammanfattning över utfallet per 
verksamhet i förhållande budget och föregående år för att verksamheternas utfall 
ska framgå på ett tydligt sätt. 

3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet har uppfyllts. 

Avstämning av årets resultat har inte skett i enligt balanskravets bestämmelser 4 
kapitlet i kommunal redovisningslag. 

3 .1.3. God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 
Förbundet redovisar inga mål för verksamheten eller finansiella mål i 
årsredovisningen som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Kommunallagen (KL 8:1 första stycket) anger att "kommuner och landsting ska ha 
en god ekonomiskhushållning i sin verksamhet". Fullmäktige ska enligt 
kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska 
det i budget anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels finansiella mål 
för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5). 

Förbundsfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och har inte, i budget, antagit mål för god ekonomisk hushållning. 

3.2. 
3 .2 .1. 

Rättvisande räkenskaper 
Resultaträkning 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. 
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~ Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 

resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med och budget. 

Resultaträkning (tkr) Utfall Budget Budget 
2015 2015 avvikelse 

Verksamhetens intäkter 409 307 102 

Verksamhetens kostnader -3474 -4530 1056 

Avskrivningar -81 0 -81 
Verksamhetens 

-3146 -4223 1077 nettokostnader 
Bidrag medlemskommunerna 4223 4223 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader -1 0 -1 

Arets resultat 1076 0 1076 

Kommunalförbundet Sydarkivera redovisar ett positivt resultat för förbundets 
första verksamhetsår, främst beroende på fördröjningar i uppstartsarbetet. 
Verksamhetens intäkter består främst av övriga intäkter som avser överförda medel 
från medlemskommunen Växjö samt lönebidrag. 

Verksamhetens kostnad avser främst personalkostnader och köp av administrativa 
tjänster. 

Bidrag från medlemskommunerna fördelas mellan elva kommuner och Region 
Blekinge. 

3.2.2. Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Bilagor och 
specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är 
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i 
KRL. 

3.2.3. Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och inves
teringar. 

Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar 
av årsredovisningen. 
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3.2.4. Tilläggsupplysningar 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens 
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

• Viktiga uppgifter och poster i förvaltnings berättelse, resultat- och balans
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god 
redovisningssed i övrigt. 

2016-03-15 

Rebecca Lindström 
Projektledare 
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§ 221 

Reviderad förbundsordning Sydarkivera 
Dnr 2016/292 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet 
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya 
förbundsmedlemmar och ekonomi. 

2. Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för 
kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska 
planen för 2018-2019. 

3. Beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund 
fattar motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning 
för kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och 
regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017 beslutar om ny 
förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet 
Sydarkivera. 

Beskrivning av ärendet 

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. 
För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med 
gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa 
digital bevarandeplattform är resurskrävande och bör därför genomföras i 
samarbete med andra kommuner. Detta har resulterat i att 
kommunalförbundet Sydarkivera har bildats av kommuner i Kronoberg och 
Blekinge. Samarbetet kring denna fråga startade 2013 med en gemensam 
förstudie inför införande av e-arkiv. 

Följande kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till 
förbundet: Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström, Osby, 
Oskarshamn, Vimmerby och Östra Göinge. A vsiktsförklaringen fastställer 
roller och ansvar och vilka åtaganden den deltagande organisationen tar på 
sig i arbetet med att bli medlem i förbundet. 

För hundsordning 
Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de stiftande 
organisationerna. Ny förbundsordning måste antas i alla 
medlemskommuners och anslutande kommuners kommunfullmäktige. Inför 
anslutning av nya kommuner har förbundsordningen i viss mån förändrats 
då det har framkommit synpunkter i en promemoria från Sveriges 
kommuner och Landsting (SKL). Samt från förbundsmedlem som önskade 
förtydligande. 

~ 
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§ 221 forts. 

Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och 
möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att 
förbundsordningen behöver ändras. Det har funnits ett behov av att mer 
detaljerat reglera vissa delar då ett förbund med många medlemmar bör ha 
en viss struktur. En speciell instruktion om förbundsordningen har 
utarbetats. 

Ekonomi 
En budget kommer att arbetas :fram årligen av kommunalförbundet efter 
samråd med förbundsmedlemmarna. Förbundet har antagit en budget för 
2017 och plan för 2018-2019. För år 2017 betalar alla kommuner samma 
avgift 27 kr per kommuninvånare. Den ekonomiska planen för 2018-2019 
kommer att revideras då det är många kommuner som ansluter till 
kommunalförbundet. 

Beslutsprocessen 
Eftersom det är ett kommunalförbund som är bildat så krävs det beslut i 
fullmäktige från samtliga organisationer för att förbundet ska kunna uppta 
nya medlemmar. Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i 
särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige från den 
egna församlingen. 

Beslutet villkoras av att alla kommuner och regionförbund fattar 
motsvarande beslut om antagande av ny förbundsordning. 

Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och beslut 
hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya medlemmar. 
Detta innebär att kostnads bilagan och medlems bilagan kan komma att 
förändras beroende på om det kommer till nya förbundsmedlemmar. 

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktige § 7 från den 1 april 2016 
Förbundsfullmäktige § 8 från den 1 april 2016 
Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 1 april 2016 inklusive, 
bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter 
Instruktion till förbundsordning 
Budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2019 
V erksamhetsplan 2016 
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F örbundsordning SYD ARKIVERA 

2016-04-01 

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 
arkivmyndighetsfunktioner. 
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Förbundsordning SYDARKIVERA 

Förbundsordning för 
Kommunalförbundet SYDARKIVERA 

Förbundsordningen gäller från och med 2016-04-01. 

1 § Namn och säte 

1.1 Kommunalförbundets namn är "SYDARKIVERA". 

1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Växjö. 

2 § Medlemmar 

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 

3 .1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 
arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till 
kommunalförbundet, härefter gemensamt kallade Uppdraget. Ovanstående uppdrag ska 
fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (1991 :900) stadgas om 
kommunalförbund. 

De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med 
bestämmelserna i 3.9 och 3.10. 

Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv 
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i 
medlemsorganisationens arkivreglemente. 

Bastjänster 

3 .2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan 
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter 
härefter kallat Bastjänster. 

3 .3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning 
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av arkivhandlingar. 
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med 
framtagande av gemensamma dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar och 
systematiska arkivförteckningar. 
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3 .4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra 
utbildningsinsatser inom arkivområdet. 

3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 
förbundsmedlemmarnas handlingar och dokument. Handlingsprogrammet ska övergripande 
beskriva de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet 
ska bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 
förekommande verksamhetssystemen. 

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnade av IT
baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som 
ska prioriteras för avställning. Verksamhetsplanen är kommunalförbundets konkretisering av 
de i handlingsprogrammet uppställda målen. 

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 

3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 
exempelvis rensning och gallring. 

Anslutande tjänster 

3.9 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan tex innebära helt eller delat 
övertagande av deponi för papper. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för 
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom uppgifterna därmed blir 
uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt denna 
punkt 3.9 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

Tilläggstj änster 

3.10 Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt 
punkt 3 .9 ovan kan förbundsmedlemmarna inom ramen för den kommunala kompetensen och 
enligt gällande författningar uppdra åt kommunalförbundet att utföra andra uppgifter åt 
förbundsmedlemmarna. Sådana tilläggstjänster ska ligga inom ramen för 
kommunalförbundets ändamål. Ersättning för tilläggstjänster enligt denna punkt 3 .10 utgår i 
enlighet med punkt 10.6 nedan. Uppdraget ska utföras i enlighet med de riktlinjer och 
regelverk kommunalförbundet beslutar om. 

4 § Organisation 

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. 

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 
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4.3 Förbundsstyrelsen far tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorg8:n far inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser. 

5 § Förbundsfullmäktige 

5 .1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. 
För varje ledamot ska en ersättare utses. 

5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 
sammankallas vid behov. 

5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 

5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 
landet. 

5. 8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges i punkt 5. 7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 
landet ägt rum. 

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och 
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 

5 .11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 
• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 
• förbundsstyrelsen 
• ledamot i förbundsfullmäktige 

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 
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6 § Förbundsstyrelsen 

6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av sju ledamöter med sju 
ersättare. Medlemskommun som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet 
har över 60 000 invånare ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen. 
Förbundsstyrelsen bör ha så bred representation som möjligt. 

6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet. 

6.3 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges i punkt 6.2 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 
landet ägt rum. Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan :fa 
representation i förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i 
hela landet. 

6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och 
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika 
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna 
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 
• ledamot i förbundsstyrelsen 
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen. 

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 

6.9 Förbundsstyrelsen :far besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt. 

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende de handlingar och 
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 
fastställt styrdokument. 

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 
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"' 7 § Revisorer 

7 .1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer och tre ersättare för dessa. 

7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 

7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
förbundsstyrelsen. 

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
förbundet i dess helhet. 

7 .6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i 
kommunalförbundet. 

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla. 

8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 

9 .1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som 
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår. 

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
enlighet med i 9 .1 ovan angiven fördelnings grund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid 
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 
upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, mm 

10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter. 

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att 
för åren 2015, 2016 och 2017 svarar respektive medlemskommun med de summor som anges 
i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras kvartalsvis i förskott. 
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10.3 För tiden efter 2017 ska en justering kunna ske med beaktande av de erfarenheter som 
vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för bastjänster och arkivläggning av 
olika verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband 
med överläggningar mellan förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets 
budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga 
förbundsmedlemmamas :fullmäktige församlingar. 

10 .4 Den i punkterna 10 .2 och 10 .3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 

10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning ( enligt självkostnadsprincipen). 

10.6 När kommunalförbundet på begäran utför tilläggstjänster enligt punkt 3.10 ovan till 
någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana tilläggstjänster ersättas enligt av 
förbunds:fullmäktige fastställd taxa. 

10.7 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmama särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 
gäller, i fråga om förbundsmedlernrnarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 
ovan. 

10.8 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmamas 
godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 
väsentlig betydelse för förbundet skall samråd ske mellan förbundet och samtliga 
medlemskommuner. 

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 
verksamhetens ekonomi och utveckling. 

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 
förbundet. 

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 
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12 § Budgetprocessen m.m. 

12. l Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 
förbundsmedlemmama anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana 
ekonomiska ramar ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. 

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads 
utgång. 

12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 

12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 
om sammanträdet ska utfärdas. 

13 § Utträde m.m. 

13 .1 F örbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om 
inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. Överenskommelse träffas angående de av 
förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till avlämnande 
förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. 

13.2 De kvarvarande medlemmarna ska vid behov anta de ändringar i förbundsordningen som 
behövs med anledning av utträdet. Se § 17 punkt 1. 

14 § Likvidation och upplösning 

14.1 Om förbundsmedlemmarna beslutar om likvidation ska förbundet likvideras och dess 
verksamhet upphöra. 

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan 
tillämpas. 

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 
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14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltnings berättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

14.6. Av förbundet övertagna arkivhandlingar ska återbördas till den förbundsmedlem som 
överlämnat handlingarna. Till slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om 
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 

15 .1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens 
arvodes bestämmelser. 

17 § Ändringar i förbundsordningen 

17 .1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Förbundsfullmäktige har rätt att 
delegera frågan om antagande till förbundsstyrelsen. 

17 .2 Frågor rörande inträde av ny medlem och utträde av medlem ska handläggas i den 
ordning som beskrivs i punkt 17 .1 ovan. 

18 § Särskilda bestämmelser 

18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 
förbundsstyrelsen ska tillträda. 

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016. 

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
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förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 
utgå enligt punkt 10.5 och 10.6 ovan. 

18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 
i SYD ARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5 och 
10.6 ovan. 
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Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYD ARKIVERA ÄR: 

Alvesta kommun Vimmerby kommun 

Bromölla kommun Ronneby kommun 

Hässleholms kommun Tingsryds kommun 

Höörs Kommun Växjö kommun 

Karlshamns kommun Älmhults kommun 

Karlskrona kommun Östra Göinge Kommun 

Kristianstads Kommun Region Blekinge 

Lessebo kommun 

Ljungby kommun 

Markaryds kommun 

Olofströms kommun 

Osby Kommun 

Oskarshamns kommun 
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Bilaga 2 

MEDLEMSAVGIFTER SYD ARKIVERA 

Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området) 

Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster och tilläggstjänster 
finansieras i enlighet med särskilda avtal och beslut. 

För 2017 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 
anslutningsöverenskommelse. 

Alvesta kommun 528 000 kr Vimmerby kommun 416 000 kr 
Bromölla kommun 338 000 kr Ronneby kommun 771 000 kr 
Hässleholms kommun 1 378 000 kr Tingsryds kommun 332 000 kr 
Höörs Kommun 431 000 kr Växjö kommun 2 373 000 kr 
Karlshamns kommun 856 000 kr Älmhults kommun 435 000 kr 
Karlskrona kommun 1 759 000 kr Östra Göinge Kommun 381 000 kr 
Kristianstads Kommun 2 228 000 kr Region Blekinge 227 000 kr 
Lessebo kommun 227 000 kr 
Ljungby kommun 745 000 kr 
Markaryds kommun 264 000 kr 
Olofströms kommun 356 000 kr 
Osby Kommun 350 000 kr 
Oskarshamns kommun 714 000 kr 

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften :far inte understiga 4 kr x antalet 
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området). 

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 
december året innan ny medlem träder in. 
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Datum 2016-03-31 

INSTRUKTION -
Sydarkiveras förbundsordning 
Det här dokumentet innehåller förtydliganden och förklaringar till Sydarkiveras 
förbundsordning. 

Förbundsordningen beslutas av fullmäktige för Kommunalförbundet Sydm·kivera. 
Förbundsordningen fastslås därefter i förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

2. Medlemmar 

I förbundsordningen måste förbundsmedlemmarna räknas upp. Det finns en särskild 
bilaga (Bilaga 1) med en lista med alla förbundsmedlemmar. Det beror på att det finns 

bestämmelser i kommunallagen som reglerar detta. 

När nya förbundsmedlemmar undertecknat avsiktsiktsförklaring att ansluta uppdateras 
Bilaga 1 med de nya förbundsmedlemmarnas namn. För att kunna ta in nya 
medlemsorganisationer behöver bilagan godkännas av Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige, samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige samt anslutande 
förbundsmedlemmars fullmäktige. När kommunfullmäktige har antagit 
förbundsordningen ska kommunfullmäktige utse en ledamot och en ersättare till 
förbundets fullmäktige ur den egna fullmäktigeförsamlingen. 

3. Ändamål 

Sydarkivera kan åta sig alla uppgifter som handlar om arkiv och dokument-hantering 
och som regleras i Arkivlagen. Det innebär att förbundet inte kan åta sig uppgifter inom 
helt andra områden, som till exempel löneadministration, utan att förbundsordningen 
ändras i sin helhet 

Inom ramen för arkivverksamheten beslutar respektive förbundsmedlem i detalj vilka 
uppgifter som ska överlämnas. Läs mer om hur avgränsningen av uppgifter hanteras i 
avsnitten om bastjänster, anslutande tjänster och tilläggstjänster. 

Beslut att överlämna arkivmyndighetsfunktioner fattas av förbundsmedlemmens eget 
fullmäktige genom arkivreglementet. Sydarkivera har tagit fram mallar för 
arkivreglementen. Det finns en mall där Sydarkivera tar över hela 
arkivmyndighetsfunktionen (både papper och elektroniska arkiv). Det finns också 
en mall där arkivmyndighetsfunktionen är delad mellan Sydarkivera som 
gemensam arkivmyndighet och Kommunstyrelsen ( eller annan nämnd eller 
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styrelse) som lokal arkivmyndighet. I det senare fallet tar Sydarkivera över hela 
ansvaret för tillsyn (både papper och elektroniska arkiv), och ansvar för 
överlämnade elekfroniska arkiv. Medan kommunen till exempel kan behålla 
ansvaret för pappersarkiv som överlämnats till den lokala arkivmyndigheten. Det 

råder ett osäkert rättsläge avseende huruvida en kommun kan dela arkiv
myndighetsfunktionaliteten SKL har tidigare muntligt svarat att det är möjligt att 
dela myndighetsfunktionen på en myndighet för det digitala arkivet och en 
myndighet för pappersarkivet. I december 2015 har SKL gjort en annorlunda 
bedömning och rekommenderar att kommunen håller ihop arkivmyndighets
funktionen. 

Förbundsmedlem kan välja att inte överlämna något ansvar som arkivmyndighet 
till Sydarkivera. Det får då effekten att förbundsmedlemmen inte kan ta del av 

bastjänsten gemensamt arkivsystem eller slutföra leveranser av elektronisk 
information från verksamhetssystem. Det får också till effekt att 
förbundsmedlemmen inte kommer att kunna få hjäp med tillsyn över arkiven hos 
kommunarkiven samt nämnder och bolag. 

Bastjänster 

I bastjänsterna ingår att hantera leveranser av info1mation från verksamhets
system. Sydarkivera leder och samordnar verksamheten för att utreda, specificera, 
överföra och godkänna leveranser av digital information från till Sydarkiveras 
digitala bevarandeplattform. Prioriteringsprinciper beslutas i det 

handlingsprogram som arbetas fram i samråd med förbundsmedlemmarna. Det 
första långsiktiga handlingsprogrammet arbetas fram under 2016. 

Det är i första hand information som inte längre används i den dagliga 
verksamheten som kan komma att överlämnas till Sydarkivera. Överlämnandet 
dokumenteras i särskilda leveransöverenskommelser som tecknas mellan 

Sydarkivera och överlämnande myndighet/förvaltning. 

Myndigheten har ansvar för sin verksamhetsinformation ända fram till den punkt 
myndigheten beslutar att överlämna informationen till Sydarkivera och leveransen 
har godkänts av båda parter. Beslutet baseras på utredningar som Sydarkivera gör 

tillsammans med avlämnande myndighet. Vid godkänd leverans övergår ansvaret 
för informationen till Sydarkivera. 

Eventuell sekretess följer med information i enlighet med bestämmelserna i 
Offentlighets- och sekretesslagen eftersom överlämnandet innebär att information 
överlämnas till arkivmyndighet. Det är därför som det är viktigt att Sydarkivera 
övertar ansvar som arkivmyndighet Sydarkivera. Det är en förutsättning för att 
kunna överta ansvar för vården av arkiven som överlämnats och kunna överta 
hantering med utlärnnande av handlingar. Allt detta förklaras för avlärnnande 

myndighet i leveransuh·edning och leveransöverenskommelse. 
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Den digitala bevarandeplattformen ingår också i bastjänsten. Det vill säga ett 
gemensamt arkivsystem för långsiktigt digitalt bevarande som fungerar som 
slutarkiv för elektroniska akter och andra handlingar. 

~ SYDARKIVERA. 

Medlemsavgifterna finansierar bastjänsterna. Bastjänsterna beskrivs fortlöpande 
på förbundets webbplats www.sydarkivera.se 

Anslutande tjänster och tilläggstjänster 

Om förbundsmedlem vill överlämna ansvar även för slutarkiv för handlingar på 

papper, så innebär det att det behövs ett särskilt avtal om anslutande tjänst. Den 
anslutande tjänsten finansieras fullt ut av den förbundsmedlem som avtalat om 

anslutande tjänst. Den anslutande tjänsten regleras i särskilda överenskommelser 
som förhandlas fram mellan Sydarkivera och aktuell förbundsmedlem. Det 
innebär då att om till exempel en kommun önskar att överlämna förvaltning och 
ansvar för pappersarkiv så tillkommer det kostnader som inte täcks av 

medlemsavgiften. 

Även utredning av anslutande tjänster finansieras av de som beställer utredningen. 

Hanteringen av tilläggstjänster beskrivs i förbundsordningen och innebär i korthet 
att tjänster beställs och betalas i enlighet med särskild beslutad taxa. Tilläggs
tjänster paketeras efter förbundsmedlemmarnas behov och taxa beslutas av 

förbundsfullmäktige. 

Verksamhetsnära arkiv, närarkiv eller mellanarkiv, i de fall då verksamheten 

önskar ha kvar ansvar för informationen ingår inte i bastjänsterna. Det beror på att 
förbundsmedlemmarna har väldigt varierande behov av arkivsystem i den dagliga 
verksamheten. I många fall fungerar de verksamhetssystem som används även 
som verksamhetsnära arkiv för elektroniska handlingar. Råd och stöd till exempel i 
samband med upphandling, förvaltning eller migrering av information i 
verksamhetsnära arkiv ingår i bastjänsterna. 

Anslutande tjänster och tilläggstjänster dokumenteras på Sydarkiveras webbplats i 
den takt som de har paketerats. Kostnaderna framgår då av de överenskommelser 

som tecknas mellan Sydarkivera och respektive förbundsmedlem. 

Kostnadsfördelning 

I bilaga 2 finns uppgifter om hur medlemsavgifterna fördelas. Förändringar av 
medlemsavgifterna hanteras i samband med ordinarie budgetprocess som sker i 
samråd med samtliga förbundsmedlemmar (§ 12.3). 

För att kunna ta in nya medlemsorganisationer behöver bilagan godkännas av 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige, samtliga förbundsmedlemmars fullmäl<tige 

samt anslutande förbundsmedlemmars fullmäktige. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE • SYDARKIVERA. ~ 
SAMMANTRÄDESDATUM 16·04·01 SIDAN 7 (11) 

§8 Dnr. Sark.2016.15 

Antagande av ny förbundsordning. 

Sammanfattning 
Vid anslutning av nya medlemmar i vårt kommunalförbund så måste 
kommunalförbundets fullmäktige och nuvarande och anslutande 
medlemmar anta en ny förbundsordning. 

Beslutsunderlag 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut § 6 från den 4 mars 2016. 
Förslag till ny förbundsordning från den 4 mars 2016. 
Gällande förbundsordning från 20150101. 

Per Ribacke (S): Bifall till förslag till förbundsordning daterad den 1 april. 

Ordföranden ställer Per Ribackes (S) och förbundsstyrelsens förslag till 
förbundsordning under proposition och finner att fullmäktige bifaller Per 
Ribackes (S) yrkande. 

Förbundsfullmäktiges beslut 

• Förbundsordningen från den 1 april godkänns. 

• Förbundsordningen skickas till anslutande och gamla 
förbundsmedlemmar för godkännande i kommunfullmäktige. 

• Påminna anslutande medlemmar om att val av ledamot och ersättare ska 
göras av kommunfullmäktige ur den egna församlingen. 

Expediering 
Samtliga förbundsmedlemmars och anslutande kommuners 
kommunfullmäktige. 
Akt 

Justerandes ~ 

1 

(j}j Utdrags bestyrkande 
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FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

I~ 
• SVDARKIVERA. q" 

SAMMANTRÄDESDATUM 16-04-01 SIDAN 6 (11) 

§7 Dnr. Sark.2016.14 

Anslutning av nya förbundsmedlemmar. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått inbjudan att diskutera eventuellt medlemskap i 

Sydarkivera med Skåne Nordost kommuner (Bromölla, Östra Göinge, Osby, 

Kristianstad, Hässleholm, Höör, Hörby), Olofströms, Oskarshamns, 

Vimmerby och Sölvesborgs kommuner och Landstinget Blekinge. Dessa 

. diskussioner har utmynnat i att Bromölla, Östra Göinge, Osby, Kristianstad, 

Hässleholm, Höör, Olofströms, Vimmerby och Oskarshamns kommun har 

tagit beslut om anslutning till vårt förbund och har inlämnat 

avsiktsförklaringar. Olofströms kommun dessutom hunnit med att teckna en 

anslutningsöverenskommels~ vari överenskoms hur och när anslutningen 

görs. 

Beslutsunderlag 
A vsiktsförklaring från Olofströms kommun. 
A vsiktsförklaring från Oskarshamns kommun. 
A vsiktsförklaring från Höörs kommun. 
A vsiktsförklaring från Östra Göinge kommun. 
A vsiktsförklaring från Osby Kommun. 
A vsiktsförklaring från Kristianstads kommun. 
A vsiktsförklaring från Hässleholms kommun. 
A vsiktsförklaring från Bromölla kommun. 
A vsiktsförklaring från Vimmerby kommun. 

Förbundsfullmäktiges beslut 

• Bromölla, Hässleholms, Höörs, Kristianstads, Oskarshamns, 
Olofströms, Osby, Vimmerby och Östra Göinge kommuner godkänns 
som medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera och en ny bilaga 
ett i förbundsordningen godkänns. 

Expediering 
Samtliga förbundsmedlemmars och anslutande kommuners 
kommunfullmäktige. 
Akt 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Medlemskommuner och anslutande kommuner. 

Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera. 

Bakgrund 
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT
system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och 
i enlighet med gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv 
uppstått. Att införa digital bevarandeplattform är resurskrävande 
och bör därför genomföras i samarbete med andra kommuner. Detta 
har resulterat i att kommunalförbundet Sydarkivera har bildats av 
kommuner i Kronoberg och Blekinge. Samarbetet kring denna fråga 
startade 2013 med en gemensam förstudie inför införande av e-arkiv. 

Följande kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap 
till förbundet: Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström, 
Osby, Oskarshamn, Vimmerby och Östra Göinge. 
A vsiktsförl<laringen fastställer roller och ansvar och vilka åtaganden 
den deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att bli 
medlem i förbundet. 

Förbundsordning 
Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de stiftande 
organisationerna. Ny förbundsordning måste antas i alla 
medlemskommuners och anslutande kommuners 
kommunfullmäktige. Inför anslutning av nya kommuner har 
förbundsordningen i viss mån förändrats då det har framkommit 
synpunkter i en promemoria från Sveriges kommuner och Landsting 
(SKL). Samt från förbundsmedlem som önskade förtydligande. 
Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet 
och möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området 
arkiv, utan att förbundsordningen behöver ändras. Det har fwmits 
ett behov av att mer detaljerat reglera vissa delar då ett förbund med 
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många medlemmar bör ha en viss struktur. En speciell instruktion 
om förbundsordningen har utarbetats. 

Ekonomi 
En budget kommer att arbetas fram årligen av kommunalförbundet 
efter samråd med förbundsmedlemmarna. Förbundet har antagit en 
budget för 2017 och plan för 2018-2019. För år 2017 betalar alla 
kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare. Den 
ekonomiska planen för 2018-2019 kommer att revideras då det är 
många kommuner som ansluter till kommunalförbundet. 

Beslutsprocessen 
Eftersom det är ett kommunalförbund som är bildat så krävs det 
beslut i fullmäktige från samtliga organisationer för att förbundet 
ska kunna uppta nya medlemmar. Anslutande kommuns 
kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut utse ledamot och 
ersättare till förbundsfullmäktige från den egna församlingen. 

Beslutet villkoras av att alla kommuner och regionförbund fattar 
motsvarande beslut om antagande av ny förbundsordning. 

Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och 
beslut hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya 
medlemmar. Detta innebär att kostnadsbilagan och medlemsbilagan 
kan komma att förändras beroende på om det kommer till nya 
förbundsmedlemmar. 
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Förslag till beslutsformulering: 

1. Fullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet 
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya 
förbundsmedlemmar och ekonomi. 

2. Fullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och 
ersättare till förbundsfullmäktige. (Enbart anslutande 
kommuner) 

3. Fullmäktige godkänner sin del av kostnaden för 
kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska 
planen för 2018-2019. 

4. Finansiering av [kommunens/regionförbundets namn] del av 
Sydarkivera:s kostnader år 2017 sker genom att [skriv 
andels belopp] kronor anslås [ ange avsedd finansiering]. (Enbart 
anslutande kommuner) 

5. Beslutet villkoras av att samtliga kommuner och 
regionförbund fattar motsvarande beslut om godkännande av 
ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. 
Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 
2016-2017 beslutar om ny förbundsordning kommer att 
ombilda kommunalförbundet Sydarkivera. 

Beslutet skickas till: 

Kommunalförbundet Sydarkivera 
Båtsmanstorget 2 
352 30 Växjö 

Har ni frågor så kontakta gärna Mats Porsklev via e-post 
mats.porsklev@sydarkivera.se eller telefon 0470-349631 

Mats Porsklev 
Förbundschef Sydarkivera 

~ 
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Beslutsunderlag: 
• Förbundsfullmäktige § 7 från den 1 april 2016. 
• Förbundsfullm.äktige § 8 från den 1 april 2016. 
• Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 1 april 

2016 inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 
medlemsavgifter. 

• Instruktion till förbundsordning. 
• Budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2019. 
• Verksamhetsplan 2016. 
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Ärende Version I ~da 
Budget och verksamhetsplanering 2016 (dnr SARK.2016.4) 1.0 

Verksamhetsplan 2016 
Den första tvåårsperioden 2015-2016 används till att bygga upp och etablera verksamheten. Från och 

med 2016 tar Sydarkivera även över ansvaret som arkivmyndighet när det gäller tillsyn. Fokus är 

verksamhetsområdena Vård och omsorg samt Socialt och ekonomiskt stöd. Den första omgången 

med arkivinspektioner ute hos förbundsmedlemmarna genomförs. 

Under året planeras en rad workshopar för att genomföra informationskartläggning. Genom att 

arbeta strategiskt med att förbättra informationshantering hos deltagande organisationer och hjälpa 

till med kravställning av nya system skapas förutsättningar för enklare och mer kostnadseffektiva sätt 

att arkivera digitalt på sikt. 

Under 2016 planeras tre större projekt: 

• Fokus när det gäller leveranser är olika typer av journalsystem. De första projekten 

genomförs för att plocka ut handlingar för långsiktigt digitalt bevarande från gamla inaktiva 

journalsystem. 

• Deltagande i nationellt projektet för att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer 

(FGS) för personakter och patientjournaler, för att undvika dyra speciallösningar. 

• En första version av gemensamt arkivsystem för långsiktigt digitalt bevarande ska vara på 

plats 2017. Fokus är säker och hållbar förvaring av de personakter och journaler som 

överlämnas till Sydarkivera. 

Innehåll 
1 Inledning ........................................................................................................................................... 2 

2 Organisation och bemanning ........................................................................................................... 3 

3 Samverkan ...................................................................................................................................... 10 

4 Arbetsformer .................................................................................................................................. 12 

5 Möten ............................................................................................................................................. 13 

6 Administration ................................................................................................................................ 14 

7 Råd och stöd ................................................................................................................................... 17 

8 Arkivleveranser .............................................................................................................................. 21 

9 Arkivsystem .................................................................................................................................... 26 

10 Internutbildningar Sydarkiveras personal .................................................................................. 29 

11 Information och kommunikation ............................................................................................... 30 

12 Risker .......................................................................................................................................... 33 
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Mats Porsklev 
I Organisation 

Sydarkivera 
I Telefon 

0470-34 96 31 2015-02-23 
Ärende Version I ~da 
Budget och verksamhetsplanering 2016 {dnr SARK.2016.4) 1.0 

1 Inledning 
Verksamhetsplanen beskriver Sydarkiveras förvaltningsorganisation, samarbetet med förbunds

medlemmarna och planerade aktiviteter under 2016. Utgångspunkten är mål och inriktning för 

verksamheten 2015-2016 som beslutades av förbundsstyrelsen den 13 februari 2015 (dnr. 

SARK.2015.19). Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Sydarkiveras förvaltning för att planera 

verksamheten under året. 

1.1 Godkännande och ändringshantering 
Verksamhetsplanen godkänns av förbundsstyrelsen. 

Ändringar diskuteras i arbetsgruppen och ny version fastställs vid behov efter godkännande av 

förbundschefen. 

1.2 Versionshantering 
Utgåva 
0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 
0.8 

0.9 

0.10 

Datum 
2014-12-29 

2016-01-05 

2016-01-07 

2016-01-12 

2016-01-17 

2016-01-18 

2016-01-20 
2016-01-20 

2016-02-12 

2016-02-23 

Kommentar 
Första utkastet 

ML-10.1 Arkivsystem -förslag på 
upplägg. 

EJ - 2.1 Organisationsskiss och 

beskrivning av ledningsfunktioner. 

EJ -14 Risker- uppdatering av riskanalys 

i samband med planeringsdag 12januari. 
ML-10.1, 10.3. Tillägg och justeringar. 

EJ - Revidering efter gemensam 
genomgång i samband med arbetsmöte 

18 januari. Revidering av 9 

arkivleveranser. 

MN Tillägg och justeringar 8.2 och 8.5 
MP och EJ - komplettering och 

godkännande av ändringar 2 organisation 
och bemanning. 

EJ - revidering efter godkända ändringar 

och diskussion vid möte 25 januari. 

Komplettering av återstående kapitel 9.5. 

EJ och AD - komplettering om 
informationssäkerhet och redigering inför 

utskick till sammanträde 3 mars. 
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Budget och verksamhetsplanering 2016 {dnr SARK.2016.4) 1.0 3 

2 Organisation och bemanning 

2.1 Sydarkiveras organisation 

Sydarkivera är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. 

Förbundsfullmäktige är Sydarkiveras högsta beslutande organ och har lika många ledamöter som det 

finns förbundsmedlemmar. Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare till 

kommunalförbundets fullmäktige. Valen genomförs i respektive kommunfullmäktige. 

Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmä ktige och består av sju ledamöter med sju ersättare. 

Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende de handlingar och uppgifter som 

förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Ledamöter och ersättare väljs för en 

mandattid om fyra. 

Den administrativa ledningen består av förbundschefen. Det finns tre verksamhetsfunktioner: 

arkivleveranser, arkivsystem samt råd och stöd. 

Förbundsfullmäktige 

Förbundsstyrelse 
(arkivmyndighet) -- Förvaltning 

I I 

Arkivleveranser Arkivsystem Råd och stöd 

2.2 Personal 

Det är nio personer anställda vid förbundet på hel- eller deltid. Under 2016 kommer ytterligare en 

person att anställas. Bemanningen kan behöva förändras om det till kommer nya 

förbundsmedlemmar, anslutande tjänster i överenskommelse med förbundsmedlemmar eller 

tilläggstjänster. 

I det här avsnittet beskrivs den huvudsakliga fördelningen av ansvar och befogenheter mellan de 

olika befattningarna. 
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Mats Porsklev Sydarkivera 0470-34 96 31 
Ärende 

Budget och verksamhetsplanering 2016 (dnr SARK.2016.4} 

2.2.1 Förbundschef 

Mats Porsklev (100 %}. 

Datum 

2015-02-23 
Version 

1.0 

Chef för Sydarkiveras förvaltning och huvudansvarig för administrationen i förbundet. 

Ansvar: 

• Utveckla, förankra och driva förbundets frågor. 

I ~da 

• Leda och samordna verksamheten utifrån styrelsens anvisningar, verkställande av beslut. 

• Utveckla samarbetet mellan förbundets medlemmar. 

• Ekonomisk förvaltning, det vill säga verksamhetsplan, löpande redovisning, budget och 

årsredovisning. 

• Tillsammans med presidiet planera och kalla till sammanträden, handlägga ärenden som ska 

tas upp till beslut och skriva protokoll. 

• Riktlinjer för kommunikation och tillgänglighet. 

Befogenheter: 

• Anställa personal och träffa administrativa överenskommelser med förbundsmedlemmarna 

angående bemanning. 

• Fatta beslut på delegation (se delegationsordning). 

• Utse ersättare för att utföra uppgifter inom ansvarsområdet. 

• Träffa. administrativa överenskommelser om genomförande av anslutningar, leveranser och 

anslutande tjänster. 

• Agera som beställare av projekt och underteckna projektdirektiv. 

2.2.2 Administratör 

Catharina Jarslet (100%} 

Befattningen innebär att fungera som administrativt stöd till förbundschefen. I arbetsuppgifterna 

ingår bland annat att administrera informationsträffar och utbildningar, öppna post, svara i telefon, 

ta emot besök och ekonomiadministration. 

Ansvar: 

• Kontinuerligt stämma av med förbundschefen och Sydarkiveras kontaktperson hos Växjö 

kommun när de gäller ekonomiadministration. 

• Delta i arbetet med ekonomisk redovisning och uppföljning. 

• Delta i arbetet med arrangemang och bokningar i samband med sammanträden 

informationsträffar och utbildningar. 

• Delta i arbetet med att ta fram administrativa rutiner, blanketter m.m. för Sydarkivera. 

• Delta i arbetet med att ta fram dokumenthanteringsplaner 

• Systemansvarig för diariet/kommande ärende- och dokumenthanteringssystem. 

• Systemansvarig VisAlfa 

• På sikt administrera Sydarkiveras webbsidor och kommunikationskanaler via webb. 
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Befogenheter: 

• Fungera som registrator vad avser postöppning samt att skanna och registrera handlingar i 

diariet, expediering med mera. 

• Göra beställningar av resor, kontors materiel och förnödenheter. 

• Kontera fakturor och genomföra betalningar via internetbank. 

2.2.3 Tillsynsarkivarie 

Magdalena Nordin {100 %). 

Tillsynsarkivarien leder funktionen som hanterar råd och stöd med bland annat tillsyn och 

informationskartläggning. Tillsynsarkivariens uppgift är att lämna ut handlingar och svara på frågor 

från förbundsmedlemmarna som rör arkiv, dokumenthantering och de bestämmelser som gäller för 

myndigheters informationshantering. · 

Ansvar: 

• Bevaka och informera om förändringar i lagstiftningen som påverkar arkivet. 

• Bevaka och hålla sig informerad om nya gallringsråd, föreskrifter och standarder som rör 

arkiv- och dokumenthantering. 

• Leda och samordna arbetet med mallar för styrande dokument för arkivverksamheten 

(arkivreglemente, klassificeringsschema). 

• Planera och leda arbetet med att ta fram dokumenthanteringsplaner. 

• Rådgivning till förbundsmedlemmar. 

• Samordna utbildningsinsatser och hålla i informationspass och utbildningar. 

• Delta i leveransprojekt för att planera gallring och bevarande. 

Befogenheter: 

• Utöva tillsyn överförbundsmedlemmarnas arkiv och dokumenthantering (från och med 

2016). 

• Rapportera åtgärdsförslag till arkivmyndigheten och aktuell myndighet. 

• Ersätta förbundschefen enligt delegeringsordning. 

• Granska och godkänna förslag till gallringsfrister före förbundsmedlemmar fattar beslut om 

gallring, till exempel i de nya dokumenthanteringsplaner som tas fram. 

• Samråd med förbundsmedlemmar i frågor som rör arkiv och dokumenthantering. Pröva 

utlämnande av allmänna handlingar som överlämnats till Sydarkivera. 

• Fungera som registrator vid behov vad avser postöppning samt att skanna och registrera 

handlingar i diariet, expediering med mera. 
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2.2.4 lnformationssäkerhetsspecialist 

Anders Danielsson {100%). 

Ansvar 

• Bevaka och informera om förändringar i lagstiftningen som rör informationssäkerhet. 

• Bevaka och hålla sig informerad om nya föreskrifter, vägledningar, standarder med mera som 

rör informationssäkerhet. 

• Bevaka kommande dataförordningen från EU. 

• Leda och samordna arbetet med mallar och gemensamma riktlinjer för 

informationssäkerhet. 

• Hantera Sydarkiveras informationssäkerhetsarbete. 

• Rådgivning till förbundsmedlemmar om informationssäkerhet. 

• Eventuellt biträda förbundsmedlemmarna i deras informationssäkerhetsabete (anslutande 

tjänst). 

• Delta i arbetet med kravställning av arkivsystem, teknisk infrastruktur och 

leveransöverenskommelser. 

• Rådgivning i samband med att förbundsmedlemmar kravställer nya verksamhetssystem. 

• Delta vid arkivinspektioner 

• Hålla i informationspass och utbildningar i samband med informationsträffar med mera· 

• Samordna workshopar för informations kartläggning, dokumentation och utveckling av 

metodik. 

• Samordna arbetet med intern kontroll/riskanalyser. 

Befogenheter 

• Föreslå åtgärder avseende informationssäkerhet till förbundsstyrelsen. 

• Rapportera incidenter till styrelsen. 

• Granska och godkänna krav och lösningar vad avser Sydarkiveras administrativa system och 

gemensamma arkivsystem. 

• Företräda förbundet i olika informationssäkerhetsnätverk. 

2.2.5 Bevarandestrateg 

Elin Jonsson (100 %). 

Bevarandestrategen lederfunktionen som hanterar leveranser från verksamhetssystem. 

Bevarandestrategen planerar och genomför arbetet tillsammans med tillsynsarkivarien och 

förvaltningsledare. Befattningen omfattar även bevarandeplanering och deltagande i arbetet med att 

införa och förvalta arkivsystem med kunskap när det gäller metoder och standarder för digitalt 

bevarande. 

Ansvar: 

• Bevaka och hålla sig informerad om nya föreskrifter, standarder, metoder och tekniker som 

rör digitalt bevarande. 

• Bevarandeplanering. 
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• Hantera Sydarkiveras arbete med specifikationer vad avser informationspaket med mera. 

• Leda, planera och samordna arbetet med att avställa, mappa och paketera information från 

verksamhetssystem som ska levereras till e-arkivet. 

• Samordna utbildningsinsatser och rådgivning internt och externt när det gäller leveranser 

oth digitalt bevarande. 

• Vidareförmedla erfarenheter, behov och krav som framkommer i sambend med leveranser 

till råd och stödfunktioner. 

• Delta i arbete med mallar och gemensamma riktlinjer. 

• Delta i framtagande av styrande dokument och dokumenthanteringsplaner. 

• Delta i arbete med att kravställa, utveckla och förvalta gemensamt arkivsystem. 

• Samordnar administrationen av webbkontoret (Office 365). 

Befogenheter: 

• Föreslå specifikationer avseende informationspaket med mera. 

• Föreslå projekt för leverans av information från verksamhetssystem till arkivsystem. 

• Föreslå bevarandeplan och strategi för långsiktigt digitalt bevarande. 

• Föreslå leveransöverenskommelse med producenter (berörd verksamhet/myndighet). 

• Godkänna genomförda leveranser. 

2.2.6 Metadataspecialist 

Annie Jonsson (50 %) 

Metadataspecialisten deltar i arbetet med bevarandeplanering, leveranser från verksamhetssystem 

och förvaltning av arkivsystem. Metadata (data om data) är en förutsättning för att säkerställa 

långsiktigt digitalt bevarande. Förutom informationen som ska bevaras behöver arkivet hantera 

metadata för att göra handlingarna sökbara och för att säkerställa att informationen är äkta och 

oförändrad (autenticitet och integritet) över tid. 

Ansvar 

• Delta i arbetet med att avställa, mappa och paketera information från verksamhetssystem 

som ska levereras till e-arkivet. 

• Delta i arbetet med att förvalta och administrera arkivsystemet, särskilt vad gäller 

paketstruktur och hantering av metadata (bevarandemetadata, administrativ metadata, 

beskrivande metadata med mera), hantera kontroller vid mottagning. 

• Hantera framtagning av handlingar i samband med beställningar. 

• Bevaka och hålla sig informerad om vad som händer särskilt inom området 

metadatastandarder och webbteknik. 

• Delta vid relevanta utbildningar när det gäller framförallt hantering av metadata och 

webbteknik. 

• Kunskapsöverföring till övriga förvaltningen och utbildningsinsatser i samband med 

informationsträffar, projekt och aktiviteter. 
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Befogenheter 

• Föreslå införande av metadatastandarder. 

• Föreslå anpassningar av metadataspecifikationer. 

• Föreslå utbildningar inom området. 

2.2.7 Databasspecialist 

Victor Öhrnberg (50 %} 

Ansvar 

• Delta i arbetet med att avställa, mappa och paketera information från verksamhetssystem 

som ska levereras till e-arkivet 

• Ajourhålla systemlista 

• Inventera smådatabaser ute hos förbundsmedlemmarna 

• Testa och utvärdera verktyg för uttag och mappning av data från smådatabaser 

Befogenheter 

• Föreslå prioritering för arkivering av smådatabaser 

• Föreslå lösningar för uttag 

2.2.8 Förvaltningsledare 

Mårten Lindstrand (100 %}. 

Förvaltningsledaren leder funktionen som hanterar gemensamt arkivsystem för långsiktigt digitalt 

bevarande (slutarkiv) 

Ansvar: 

• Planera och samordna arbetet med att införa och utveckla det gemensamma arkivsystemet 

• Bygga upp förvaltningsorganisation och teknisk infrastruktur. 

Befogenheter: 

• Föreslå projektplan för införande av arkivsystem 

• Föreslå tekniska lösningar 

2.2.9 Systemadministatör 

Mattias Johansson, (25 %}. 

Testa hård- och mjukvara som behöver användas inom Sydarkiveras verksamhet. Både när det gäller 

kommunikationsteknik (internt och externt) samt för planerade leveransprojekt och arkivsystem . 

Ansvar: 

• Delta i arbetet med test och utvärdering av olika verktyg och system. 

• Delta i arbetet med Sydarkiveras tekniska infrastruktur. 

• Delta i arbetet med att förvalt a arkivsystemet och labbmiljön. 
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• Delta på relevanta utbildningar och konferenser . 

• 
• 

Ta fram underlag för beslut om lämplig hård- och mjukvara för olika ändamål. 

Omvärldsbevakning när det gäller teknisk utrustning och programvaror . 

I ~ida 

• Utredningar av lämpliga filformat för långsiktigt digitalt bevarande, framförallt när det gäller 

ljud, bild och video. 

Befogenheter: 

• Hantera inköp av lämplig teknisk utrustning. 

• Föreslå lämpliga programvaror. 

• Föreslå områden för utbildningar inom verksamheten. 

2.3 Lokal organisation hos förbundsmedlem 

2.3.1 Kontaktperson 

Formell kontaktperson hos respektive förbundsmedlem är chefen för det centrala arkivet (vanligtvis 

kanslichef eller administrativ chef). 

Ansvar: 

• Förankring hos den administrativa ledningsgruppen. 

• Se till så att ärenden som behöver beslutas inom den egna organisationen hanteras av rätt 

instans. 

• Ta del av information och samordna det interna arbetet i samband med 

verksamhetsplanering och uppföljning. 

Befogenheter: 

• Förmedla kontakter och utse personer att delta i nätverks- eller arbetsgrupper. 

• Beställa anslutande tjänster och tilläggstjänster. 

• Delta på informationsträffar för att planera och följa upp verksamheten som berör 

förbundsmedlemmarna på hemmaplan. 

2.3.2 Arkivsamordnare 

Hos varj e förbundsmed lem utses en arkivsamordnare som har insikt i informationshanteringen hos 

förbundsmedlemmen. Det kan till exempel vara en arkiva rie, administratör eller 

verksam hetsutveckla re. 

Ansvar: 

• Hålla sig informerad om informationshanteringen hos förbundsmedlemmen. 

• Delta i utbildningar, aktiviteter och projekt som berör den egna rollen och/el ler 

organisationen. 

• Fungera som samordnare när det gäller arkiv och dokumenthantering inom den egna 

organisationen. 
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Befogenhet: 

• Föreslå prioritering av verksamhetssystem som behöver avställas, verksamhetsområden som 

behöver kartläggas med mera. 

• Lämna synpunkter på utkast och förslag. 

• Delta informationsträffar för att planera och följa upp verksamheten . 

3 Samverkan 

3.1 Förbundsmedlemmar 

[ Ansvarig: Mats Porsklev 

3.1.1 Lägesrapporter 
Verksamhetsfunktionerna sammanställer lägesrapporter inför styrelsemöten. Dessa publiceras på 

webben och skickas till kontaktpersoner (via e-post) med flera intressentgrupper (via gemensam 

arbetsplats på webben). 

3.1.2 Temadagar 

Gemensam utbildning för förtroendevalda, kontaktpersoner och arkivfunktionerna under våren. 

Fokus för temadagen är arkivmyndighetsfunktioner och informationssäkerhet. Datum fastställs på 

förbundsstyrelsesammanträde 4 mars. 

Sydarkivera deltar på arrangemangen runt arkivens dag andra lördagen i november. Arkivens dag 

samordnas av Arkivförbund Sydost. Syftet med arkivens dag är att visa arkiven för allmänheten. 

Förbundsstyrelsen har gett Sydarkiveras förvaltning i uppdrag att uppmärksamma 

Tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum i samband med arkivens dag. 

3.1.3 Samråd planering och budget 

Förbundschefen informerar förbundsmedlemmarna om budget/planeringsprocessen under mars 

juni. Planering i samband med informationsträff med kontaktpersoner. Samråd sker genom besök 

hos förbundsmedlemmar eller på annat sätt som överenskommits. 

3.1.4 lnformationsträffar hos förbundsmedlemmar 

Målsättningen är att boka in tider för information i samband med förvaltningschefsträffar eller 

motsvarande på plats hos förbundsmedlemmarna. 

Det finns även möjlighet att vid behov boka in informationsträffar eller kortare utbildningar på plats 

hos förbundsmedlemmarna. 

3.1.5 lnformationsträffar för kontaktpersoner 
Kontaktpersonerna är administrativa chefer eller kanslichefer som utsetts av respektive 

förbundsmedlem. Kontaktpersonerna träffas minst två gånger per år och har en gemensam 

arbetsgrupp på webben. Syftet är bland annat att diskutera beslut som direkt påverkar 

förbundsmedlem marna. 
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3.2 Samverkansavtal 

[ Ansvarig: Mats Porsklev 

Samverkan med andra arkivinstitutioner och aktörer är viktig i arbetet med att säkerställa långsiktigt 

digitalt bevarande. 

• Kommunalförbundet ITSAM - erfarenhetsutbyte och samverkan kring utbildningar. 

• Luleå tekniska universitet - uppdragsutbildningar. 

• Es Solutions AB - erfarenhetsutbyte labbmiljö. 

3.3 Omvärldsbevakning 

Ansvarig: Respektive verksamhetsfunktion 

Omvärldsbevakning sker genom bevakning av olika informationskanaler och deltagande på 

utbildningar. En viktig del är också erfarenhetsutbyte med andra e-arkivorganisationer och projekt 

samt deltagande i nätverksgrupper, forum och arbetsgrupper av olika slag. 

• Arkivförbund Sydost och andra intresseföreningar. 

• ENSAM (E-arkiv i samverkan). 

• SIS- Forum iFörvaltning, Mats utreder om vi ska delta mer aktivt. 

• Knytgruppen - nationellt nätverk före-arkiv, kommuner och landsting. 

• Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. 

• E-arkiv Syd. 

• Nätverk för informationssäkerhet. 

3.4 Korta webbutbildningar 

[Ansvarig: Elin Jonsson 

Repris av utbildningspaket som togs fram under konceptstudien. Utbildningarna genomförs dels för 

intern utbildning inom Sydarkivera och dels för intresserade hos förbundsmedlemmarna och 

referensgrupper/referenspersoner. Webbutbildningarna genomförs under maj-juni och september

oktober. 

• Ett e-arkiv värt att lita på 

• Introduktion om data och datorer 

• Arkiv och digitalt bevarande 

• OAIS-modellen och Pre lngest 

• Leveranshandledningen 

• Introduktion till FGS och XML 

• FGS paketstruktur och METS 
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4 Arbetsformer 
Under året dokumenteras arbetsrutinerna för Sydarkiveras personal. Det är framför allt Mats, 

Magdalena, Anders och Catharina som arbetar fram de administrativa rutinerna. Varje 

verksamhetsfunktion ansvarar för att dokumentera sina rutiner. 

4.1 Arbetssätt 
Rutiner dokumenteras gemensamt och samlas i en "rutinpärm" på gemensamma arbetsytan på 

webben. Information om rutiner sker i samband med personalmöten. 

E-delegationens vägledning för nyttorealisering och mallar används för att ta fram besluts underlag 

och att följa upp om identifierade nyttor realiseras. En nyttorealiserings plan för 2015 och 2016 har 

beslutats av förbundsstyrelsen den 13 mars 2015 (dnr. SARK.2015.11). Under året behöver en ny 

nyttorealiseringsplan tas fram. Utvärdering av hur effektmålen har uppnåtts ska också redovisas. 

Etablerade standarder används som utgångspunkt för arbetet med arkiv och digitalt bevarande. 

Samverkan söks med andra arkivorganisationer och aktörer inom verksamhetsområdet. 

Projekt som behöver en separat budget (deltagande av konsulter samt köp av teknisk utrustning och 

licenser) ska vara planerade och dokumenterade. Beslut fattas i form av projektdirektiv. 

Lägesrapporter vid behov till Sydarkiveras ledning och/eller styrgrupp. 

4.2 Dokumentstyrning 
Rutiner för hantering av utkast och färdigställda handlingar i de olika system och tjänster som 

Sydarkivera använder ska vara dokumenterade, informerade och accepterade av personalen. 

Det ska finnas en dokumenthanteringsplan för kommunalförbundet Sydarkivera med gallringsbeslut 

innan gallring kan genomföras. 

4.3 Avvikelse och ändringshantering 
Behov av förändringar diskuteras vid arbetsmöten. Större avvikelser från verksamhetsplanen 

dokumenteras i en ny version. Beslut om ändringar fattas av förbundschefen. Ändringar som 

påverkar verksamhetsinriktning eller budget förankras hos förbundsstyrelsen och om så behövs hos 

förbundsmedlemmarna. 

4.4 Sekretess och säkerhet 
Sekretessförbindelser och information om bestämmelser om sekretess behövs för Sydarkiveras 

personal. Detta behöver vara klart innan pilotprojekt för leverans av information startas då dessa 

troligtvis kommer att omfatta sekretesshandlingar. 

lnformationskartläggning och säkerhetsklassning av information som uppkommer inom Sydarkiveras 

verksamhet behöver utföras på samma sätt som för alla annan kommunal verksamhet. 

De rapporter, mallar och riktlinjer som tas fram av Sydarkivera är allmän handling och tillgängliggörs 

via webben. 
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5 Möten 

5.1 Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse 

!Ansvarig: Mats Porsklev 

Sammanträdesplaner beslutas av förbundsfullmäktige respektive förbundsstyrelse. Förbundschefen 

planerar möten med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen i samarbete med respektive 

ordförande/vice ordförande. Kallelser och protokoll samt uppgifter om de förtroendevalda 

publiceras på Sydarkiveras webb. Medgivande om behandling av personuppgifter undertecknas av 

förtroendevalda. 

5.2 Personalmöten 

[Ansvarig: Mats Porsklev 

En gång i månaden kallas till personalmöten i Sydarkiveras lokaler. Anteckningar från 

personalmötena sammanställs och delas med personalen via den interna webbplatsen. 

5.3 Arbetsmöten 

5.3.1 Löpande verksamhet 

[Ansvarig: Mats Porsklev 

Gemensamma arbetsmöten för personal måndag 9.30-11.00. Var fjärde måndag förlängs mötena för 

personalmöten. Möten för att planera och stämma av den löpande verksamheten. 

5.3.2 Förstudier och projekt 

[Ansvarig: Respektive förstudieledare/projektledare 

Arbetsmöten i samband med förstudier och projekt planeras i samband med förberedelser och 

dokumenteras i projektplan/motsvarande. Anteckningar från arbetsmöten sammanställs och delas 

på projektwebb. 

5.4 Webbmöten 

Sydarkivera kan genomföra arbetsmöten via webb och utbildningar med externa föreläsare och/eller 

externa deltagare. Tjänst för webbkonferenser valdes 2015. Sammanträdesrummen behöver efter 

tester kompletteras med en del teknik för att möten ska fungera så smidigt som möjligt. Mattias 

hanterar installationer. Tanken är att kunna ha mindre webbmöten i det lilla sammanträdesrummet 

och större möten i utbildningsrummet. Målsättningen är att testa att hålla möten med 

förbundsstyrelsen med deltagare via webb under året. 

Följande behöver vi arbeta vidare med: 

• Utbildning och/eller lathundar för de förtroendevalda och kontaktpersoner. 

• Lathund med tekniska krav/instruktion för teknisk support hos respektive förbundsmedlem 

(webbkamera, mikrofon, högtalare, kapacitet på nät mm). 

• Hur vi på bästa sätt kan tillhandahålla viss användarsupport. 

1r 
~ 

190



,{ 
; Handläggare I Organisation I Telefon Datum 

Mats Porsklev Sydarkivera 0470-34 96 31 2015-02-23 
Ärende Version I Sida 
Budget och verksamhetsplanering 2016 (dnr SARK.2016.4) 1.0 14 

6 Administration 
[ Ansvarig: Mats Porsklev 

Aktiviteter 
~ c ..c ·.::: ·ro oii ....; 

.!i > ro C 0. 
ro QJ 
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Styrande dokument 

Dokumenthanteringsplan 
ji. 

L ... 

Diariesystem/ÄDHS 

CheckARK 
,. 

Hantera anslutningar .-

6.1 Styrande dokument 

[ Ansvarig: Mats Porsklev 

Styrande dokument som behöver färdigstä llas under året: 

• Uppdaterad förbundsordning (bl.a. avseende nya förbundsmed lemmar) 

• Taxa för t illäggstjänster med mera 

Mats, Anders och Magdalena gör en översyn och prioritering över övriga styrande dokument som 

behöver upprättas för förbundet. 

Handl ingsprogram upprättas under året. 

6.2 Dokumenthanteringsplan 

[ Ansvarig: Magdalena Nordin 

u 
QJ 
0 

En dokumenthanteringsplan för Sydarkiveras egen verksamhet behöver upprättas. Målsättningen är 

att göra en dokumenthanteringsplan enligt principerna för verksamhetsnära arkivredovisning. 

Arbetet sker i samarbete med Kommunalförbundet ITSAM när det gäller gemensamma processer. 

Beslut om gallring fattas av förbundsstyrelsen. 

6.3 Ärende och dokumenthanteringssystem 

[ Ansvarig: Mats Porsklev 

Sydarkivera hanterar diariet i ett pärmsystem med säker förvaring i kassaskåp. Under året planeras 

införande av ett elektroniskt ärende- och dokumenthanteringssystem. Det finns ett system 

upphandlat. 

6.4 CheckARK 

[ Ansvarig: Elin Jonsson 

Ett utkast till checklista för att följa upp om organisation och system kan uppfylla de krav som ställs i 

OAIS-modellen framstä lldes under projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge i samverkan med andra 

projekt och initiativ i regionen . Efter att utkastet har arbetats igenom av Sydarkiveras personal 

fastställs en version som kan användas som utgångspunkt för kravstäl lning och utvärdering. 
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6.5 Ansluta nya förbundsmedlemmar 

[ Ansvarig: Mats Porsklev 

Det finns ett intresse när det gäller möjligheter att ansluta till kommunalförbundet Sydarkivera. 

Processen från ett första informations möte till medlemskap beräknas ta minst ett år kalendertid. För 

att kunna ansluta till ett årsskifte behöver avsiktsförklaring/ansökan ha kommit in före sista mars. 

Beslut fattas i samtliga fullmäktige och den anslutande organisationen behöver utse ledamot och 

ersättare till förbundsfullmäktige under november. I varje fall kommer vi att behöva titta på 

förutsättningarna för att ansluta nya medlemmar. Det kan vara alltifrån att det är möjligt att "hoppa 

på tåget" till att ett regelrätt anslutningsprojekt behöver genomföras. 

Olofström har lämnat in avsiktsförklaring och beslut om ny förbundsordning förväntas under 2016. I 

övrigt har vi inte fått in några formella förfrågningar men ett flertal kommuner har hört av sig med 

frågor. 

Kommunerna Skåne Nordost har i januari aviserat att de avser att lämna in avsiktsförklaring under 

mars månad om att ansluta till Sydarkivera. Det här blir i så fall ett större projekt än om enstaka 

kommuner önskar ansluta. Det kommer då att behövas resursförstärkning med bland annat 

projektledare, så att det påverkar den ordinarie verksamheten så lite som möjligt. Anslutningen 

beräknar vi kommer att genomföras under 2017. 

Aktiviteter dokumenteras i anslutningsöverenskommelser och i förekommande projektdirektiv/ 

projektplan. 
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7 Råd och stöd 
Ett schema över kommande termins utbildningar och informationsträffar kommer att sammanställas 
i november respektive i maj varje år. 

Aktiviteter 
~ .... c ..ci ro ·.: ·ro C tUl 0. !i > u 

0. :, 0 w w w ro 
l.L ~ <( ~ .:; :, 

<( Ul 0 z 0 ~ ~ 

Klassificeringsschema 1.0 
Gallringsplan för skräp 

Råd nya dokumenthanteringsplaner 

Mall dokumenthanteringsplan 

Mall för gallringsplan för skräp 

Mall för taxa 

Ny mall arkivreglemente 

Arkivansvariga och arkivombud 

Arkivbeskrivningar 
~ ... -

Tillsyn 

7.1 Klassificeringsschema (VerkSAM) 

[ Ansvarig: Magdalena Nordin 

En första fastslagen version av klassificeringsschemat ska publiceras. Pilotkommunerna har fått 

instruktioner om vilka förändringar som har skett. 

Redaktionskommitte utses inom E-arkiv Syd. Klassificeringsschemat har tagits fram i samarbete med 

kommuner i regionen. 

7.2 Mallar för förbundsmedlemmarna 

[ Ansvarig: Magdalena Nordin. 

7.2.1 Dokumenthanteringsplan 

Mall för dokumenthanteringsplan finns åtkomlig via den interna webbsidan. Aktuell version lämnas 

ut på begäran i samband med projekt att förnya dokumenthanteringsplan påbörjas. Mallen 

uppdateras fortlöpande. 

Mallarna presenteras i samband med planerade informationsträffar. Utbildning om dokument

hanteringsplaner sker också i samband med grundutbildningarna om arkiv och dokumenthantering. 

Beslutade dokumenthanteringsplaner publiceras samlat på webben. 

7.2.2 Gallringsplan för skräp 

Ett utkast till gallringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse samt handlingar som 

uppkommer vid dator- och internetanvändning har tagits fram. Utkastet har skickats ut på remiss till 

förbundsmedlemmarna och även en öppen remiss med möjlighet att lämna synpunkter. Information 

och utbildning sker i samband med planerade informationsträffar. 

För att gallringsplanen ska gälla krävs beslut i respektive arkivmyndighet. 
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7.2.3 Taxa 
Mall för taxa för utlämnande av allmän handling med mera utarbetas i samarbete med 

förbundsmedlemmarna. Taxa beslutas av respektive fullmäktige. 

7.2.4 Arkivreglemente 

I Sida 
18 

Med anledning av nya medlemmar och skrivelse från SKL så kommer mallarna för arkivreglementen 

att omarbetas. 

7.2.5 Rutinbeskrivningar 

Med utgångspunkt från goda exempel från kommunerna kan mallar, checklistor och 

rutinbeskrivningar omarbetas för att underlätta arbetet med informationshantering hos 

förbundsmedlemmarna. 

• Rutin vid omorganisationer. 

• Rutin när det gäller att rensa och avsluta pappersakter. 

• Rutin för att upprätthålla säkerhet i analoga närarkiv. Rekommendationer när det gäller 

arkivförvaring (närarkiv och arkivskåp). 

• Rutiner för hantering av handlingar inom Sol och LSS 

• Rutiner för hantering av handlingar inom HSL 

• Rekommendationer när det gäller gallring av externa lagringsmedier, telefoner och bärbara 

enheter. 

• Rutiner för skolhälsojournaler (digitala och analoga) . 

7.3 Arkivansvariga och arkivombud 

[ Ansvarig: Magdalena Nordin 

Rutin för att säkerställa att arkivansvariga och arkivombud utses hos samtliga nämnder och 

kommunala företag arbetas fram . I samband med detta dokumenteras också rollbeskrivningar för 

arkivansvariga och arkivombud. 

7.4 Arkivbeskrivningar 

[ Ansvarig: Magdalena Nordin 

Målsättningen är att uppdatera arkivbeskrivningar för samtliga nämnder och kommunala företag. 

Sydarkivera tillhandahåller mallar och arkivansvariga/arkivombud fyller i uppgifter och skickar in. 

7.5 Tillsyn 

[ Ansvarig: Magdalena Nordin 

Strategisk tillsynsplan för åren 2016-2022 har beslutats av Sydarkiveras förbundsstyrelse den 4 

december 2015 (dnr SARK.2015.61). Rutiner, mallar och frågeformulär för arkivinspektioner granskas 

av tillsynsarkivarien och versionshanteras. Erfarenhetsutbyte och gemensamma mallar arbetas fram 

tillsammans med nätverket e-arkiv Syd. 
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7.5.1 Lägesanalyser 
Under året färdigställs enkät för självvärdering som skickas ut till arkivansvariga .. Lämpligt verktyg 

för enkäter behöver testas och utvärderas. Den första enkäten skickas under hösten. I samband med 

enkäten gör vi också en första översiktlig inventering av närarkiv/mellanarkiv och digitala 

verksamhetsnära arkiv. 

7.5.2 Tillsynsbesök 
Den första omgången tillsyns besök genomförs till hösten 2016. Fokusområden är Vård och omsorg 

samt Socialt och ekonomiskt stöd. 

Tillsynsbesöken sker genom besök på centrala förvaltningen samt stickprovs kontroller ute i 
verksamheten. Det blir en dag per verksamhetsområde. Information skickas ut innan sommaren och 
tillsynsbesöken genomförs september-november. 

Fokus för tillsynen: 

• Användande av dokumenthanteringsplaner i verksamheterna. 

• Arkiv- och informationssäkerhetskrav i samband med upphandling av nya 
verksamhetssystem. 

• Informationssäkerhet. 

7.5.3 Rådgivning 

Frågor via e-post och telefon. 

Antalet frågor kommer sannolikt att öka under året. 

Registrering av ärenden när nytt ärende- och dokumenthanteringssystem införs. 

Vanliga frågor delas med förbundsmedlemmarna via grupperna på den gemensamma arbetsplatsen 

på webben (Yammer). 

7.6 Informationsträffar för nätverksgrupper 

[ Ansvarig: Catharina Jarslet 

lnformationsträffar och arbetsmöten för olika yrkesgrupper genomförs under året. Träffarna är ett 

forum för att informera dels om Sydarkivera och dels om arkiv och digitalt bevarande. Det blir också 

ett forum för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och tillfällen att fånga upp behov och 

önskemål. Tanken är också att formera referensgrupper inom olika verksamhetsområden som kan 

delta i arbetet med att ta fram gemensamma dokumenthanteringsplaner. Administration av 

informationsträffar innebär bland annat att skicka ut inbjudningar och bekräftelser, boka resurser 

och göra utvärderingar och uppföljning. 

Inför varje termin ska en plan med datum och tider sammanställas och skickas ut. 
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7.7 Grundläggande utbildning om informationshantering och arkiv 

[ Ansvarig : Catharina Jarslet 

Grundutbildning om arkiv och dokumenthantering genomförs omkring fyra tillfällen per termin, efter 

behov. 

Grundläggande utbildningar om arkiv, dokumenthantering och elektroniskt bevarande ordnas för 

arkivansvariga, arkivsamordnare och administratörer. Som utbildare anlitas Anki Heimonen ITSAM. 

Utbildningen baseras på det utbildningspaket som genomförts inom ramen för förstudien om e-arkiv 

Kalmar län. Utbildningarna genomförs i två omgångar och omfattar två heldagar under hösten 2015. 

7.8 Gallring inom social omsorg samt hälso- och sjukvård 

[ Ansvarig: Magdalena Nordin 

I samband med planerade samverkansprojekt behöver även de befintliga arkiven på papper ordnas 

och gallras. Därför planerar vi att erbjuda en kort utbildning på plats hos förbundsmedlemmarna. 

Utbildningar kommer även att ske i hur man gallrar i verksamhetssystemen. 

7.9 Workshopar om informationskartläggning 

[ Ansvarig: Anders Danielsson 

Målsättningen är en workshop i månaden. Under 2016 fokuserar vi på Vård och omsorg samt Socialt 

och ekonomiskt stöd. Under året tar vi fram ett koncept för workshopar, inbjudningar, uppdaterad 

mall, hur publicera resultat ska ske med mera. 

7.10 Samsök arkivinformation 

[ Ansvarig : Magdalena Nordin 

För att kunna åstadkomma en god sökbarhet i arkiven är det viktigt att alla arkiv är förtecknade. 

Sydarkivera kan ge råd och stöd när det gäller att ordna och förteckna arkiv. Intresseföreningen 

Arkivförbund Sydost planerar utbildningar i traditionellt förtecknande. Det är viktigt att de befintliga 

pappersarkiven är ordnade och förtecknade för att det ska vara möjligt att veta vilken information 

som finns arkiverad och inte. Vid behov kan förbundsmedlemmar avtala om att ordna och förteckna 

arkiv som anslutande tjänst. 

[ Ansvarig: Elin Jonsson 

Målsättn ingen bör på sikt va ra att alla arkivförteckningar ska vara digitaliserade. Det är möjligt att 

publicera och tillgängliggöra digitala arkivförteckningar via Nationella Arkivdatabasen (NAD) som 

förvaltas av Riksarkivet. Vanligt förekommande förteckningssystem harfunktionalitet för export till 

NAD, och det finns också möjlighet att ladda upp andra typer av fil er. Råd och stöd kan 

tillhandahållas även för detta arbete. Att digitalisera arkivförteckningar bör också kunna hanteras 

som anslutande tjänst. Att kunna sams öka arkivförteckningar gör det möjligt att veta vilka arkiv som 

finns va r. 
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8 Arkivleveranser 
[Ansvarig: Elin Jonsson 

Aktiviteter 
~ ...; 

c:: ..ci ro ·;: ·ro C bO Q. j;) > u 
ro (1J 

~ 
Q. 

~ ::, :i ::, (1J 0 QJ 

~ LL <{ ~ ~ <{ V1 0 z 0 

Färdigställa påbörjade utredningar 

Inledande möte övriga journalsystem 

Leveransprojekt Sofia I FO 

Leveransprojekt Omsorg VO/LSS 

Leveransprojekt Journal 3 

Utreda webb, pilot 
........ . 
··-

Uppstart miljö- och bygg 

FGS personakter/patientjournaler 
~ I 

' 
Uppdatering systemlista 

Inventering smådatabaser 

Utr. priorite rade smådatabaser 

Test/utvärdering verktyg uttag Il 

8.1 Ramverk för att hantera leveranser 

Ansvarig: Elin Jonsson 

För verksamhetssystem som inte från början är anpassade för att leverera information ti ll e-arkiv blir 

arbetet med att avställa information omfattande. Att leverera information till e-arkiv kommer därför 

att hanteras i projektform. Innan projektet startar genomförs en utredning. För att strukturera 

arbetet med leveranser följs metodiken i Leveranshandledningen som baseras på standarden 

Producer-Archive !nterface Methodo/ogy Abstract Standard {PAIMAS). Metoden går ut på att 

verksamhet och arkivfunktion i ett nära samarbete kommer fram till hur leveransen ska genomföras. 

Det finns i stora drag fyra moment som ska genomföras under ett leveransprojekt: 

1. Utreda l [ 2. Specificera] [ 3. Överföra l [4.Godkänna] 
.I) C C 

Rapport 
J 

Lev era nsöve rens- [ Leveranspaket l r Leveransgodkännande kommelse 
-~ "' C 

Beslutsunderlag l r Leveransspecifikation l [ Rapport awike lser l 
Översiktlig bild av det förberedande arbetet och de informationsmängder som hanteras. 

8.2 Första fasen - utreda leveranser 

Leveransutredningar dokumenteras i rapporter med förslag till fortsatt arbete. Leverans

utredningarna är underlag för att prioritera leveranser och planera projekt för att ta fram 

lösningsförslag. Utredningarna genomförs til lsammans med deltagare från funktionerna Råd och stöd 

samt Arkivsystem. I utredningarna sammanfattas också vilka krav som kommer att stä llas på 

arkivsystemet och Sydarkiveras verksamhet för att kunna hantera leveranserna. 
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8.2.1 Journalsystem 

[ Ansvarig: Elin Jonsson 

Påbörjade utredningar av gamla journalsystem färdigställs under 2016. 

System lnformationstyp: Förbundsmedlemmar: Trolig strategi: 

Journal 3 Elevhä lsovå rdsjou rnaler Lessebo I Avställa och 
avveckla 

Phoniro (Mobilpen) Insatsregistrering Karlskrona, Växjö Gallra eller avställa 

och avveckla 

Procapita(VO, LSS, Akter HSL, LSS, Sol Alvesta, Karlshamn, Gemensamma 
IFO) Karlskrona, Lessebo, riktlinjer, befintligt 

Markaryd, Ronneby, exportformat, 
Växjö, Älmhult löpande leveranser 

TES Tids redovisning Ljungby Gallra och avveckla 

Under året är målsättningen också att genomföra inledande möten när det gäller samtliga 

journalsystem. Arbetet startas upp successivt med att samla in underlag. Det kan dröja mellan ett 

halvår upp till ett par år innan leveransutredning kan färdigställas. För att effektivisera arbetet kan 

det vara lämpligt att kalla systemförvaltare och arkivombud till gemensamt möte i Växjö. Eftersom 

avslutade akter och journaler ska överlämnas till slutarkiv är målsättningen att ta fram rutiner för 

årliga löpande leveranser 2017-2018. För system som inte längre utvecklas kommer vi av praktiska 

skäl behöva acceptera in leveranser som inte är strukturerade och formaterade på ett enhetligt sätt. 

Lista med kända journalsystem som behöver utredas: 

• Asynja (personal- och elevhälsovård) 

• Cambio Cosmic (HSL, samordnad vårdplanering, elevhälsovård) 

• lsox (socialt stöd) 

• PMO/Profdoc (personal- och elevhälsovård) 

• SAFE-DOC (LSS, HSL) 

• Treserva (HSL, LSS, Sol) 

• Viva (socialt stöd) 

Listan kan komma att kompletteras om vi hittar nya system i samband med inventeringen eller om 

nya förbundsmedlemmar ansluter. 

Tanken är även att starta leveransutredning när det gäller Wärna som används av överförmyndare. 
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8.2.2 Webb 

[ Ansvarig: Annie Olandersson 

Vi har startat en leveransutredning av Ljungby kommuns webbsidor. De byter extern webbplats och 

det finns behov av att arkivera den gamla. Annie har i samband med utbildningen på LTU skaffat sig 

erfarenheter av att arkivera webbsidor. Vi har även kontakter med arkivinstitutioner som har 

erfarenheter av att arkivera webbsidor för långsiktigt digitalt bevarande. Vi kommer att få fler 

förfrågningar om detta och även förbundsmedlemmarnas, och vår egen, externa webb ska bevaras i 

urval. Utöver det så förväntar vi oss att det i samband med andra leveransutredningar kommer att 

funnas systemdokumentation med mera som endast tills som webbsidor. 

Webb arkiveras genom att statiska kopior "skördas" och sparas tillsammans med nödvändig 

dokumentation, till exempel formatmallar (ess). Det finns olika metoder och format för långsiktigt 

digitalt bevarande av webb. Annie har påbörjat arbete med att utreda lämpliga metoder, verktyg och 

format. 

8.3 Andra fasen - specificera leveranser 

[ Ansvarig: Elin Jonsson 

Arbete har påbörjats med att tillsammans med Ljungby kommun testa uttag och specificera 

leveranser från två gamla journalsystem: 

• Sofia IFO (Ljungby) 

• Omsorg VO/LSS (Ljungby, Karlshamn, Tingsryd, Växjö) 

Lösningsförslaget är en tjänst för att läsa ut dokumentation i form av kontorsdokument. 

Resultatet av arbetet i den andra fasen blir leveransöverenskommelse med förslag till lösning med 

bland annat förslag till gallringsbeslut och leveransspecifikation (hur digitala objekt och fysiska objekt 

ska struktureras, formateras och beskrivas). I den andra fasen behövs framförallt mer teknisk 

kompetens in i arbetet och leveransspecifikationerna utarbetas i nära arbete med systemteamet. 

Aktiviteter: 

• Utredning/ana lys av databas (december-februari) 

• Arbetsdagar för att testa att läsa ut information. 

• Överenskommelse mellan Sydarkivera och avlämnande myndighet om att starta upp arbete. 

• Krav som rör informationssäkerhet. 

• Upphandling av tjänster och eventuellt utbildning av personal för att genomföra arbetet med 

uttag. 

• Samla in och sammanställa systemdokumentation och annan kompletterande information. 

• Planera de kontroller som ska genomföras: ansvarig för de olika delarna, nödvändiga verktyg, 

tidplan och kostnader. 

• Ta ställning ti ll hur informationspaket ska se ut (beroende till projekt för att ta fram FGS:er). 

• Leveransöverenskommelse och leveransspecifikation. 
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Akter som finns både i Omsorg VO/LSS och senare system bör förvaras och arkiveras samlat (digitalt 

eller på papper). Hur detta ska ske behöver vi titta närmare på tillsammans med respektive kommun. 

Det finns också anledning att titta på konsekvenserna av att akterna i förekommande fall finns i en 

del digitalt och en del på papper. 

Besök planeras hos berörda kommuner. Det kan komma att se lite olika ut vad som är den bästa 

lösningen för respektive kommun. Projekt att läsa ut information startas inte förrän 

överenskommelse har tecknats med ansvarig chef. Sydarkivera har pengar i sin budget för att 

finansiera kostnaderna för konsulter med mera, men kommunerna behöver delta med tid för 

systemförvaltare, verksamhetskunniga och teknikansvariga. 

8.4 Oplanerade leveranser 

[ Ansvarig: Annie Olandersson 

Under 2015 har leveransteamet arbetat med rutiner för oplanerade leveranser och satt upp en 

uppackningsdator på kontoret. Under 2016 behöver vi hantera inkomna leveranser: åtgärds planer 

för de olika leveranserna, konvertering/validering PDF/ A, testa att skapa leveranspaket med flera 

förberedelser. 

8.5 Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 

[ Ansvarig: Elin Jonsson 

Sydarkiveras förvaltning har i uppdrag av förbundsstyrelsen att diskutera framtagande av 

Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt 

Riksarkivet. Sveriges Kommuner och Landsting (beställare) och Sydarkivera (utförare) har 

undertecknat ett direktiv för att starta upp ett projekt för att utveckla FGS 

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) beskriver krav på märkning och paketering av 

information för leverans till ett e-arkiv. FGS:er är en viktig möjliggörare för att realisera nyttar med e

arkiv. FGS:erna innebär att det finns ett öppet utbytesformat att förhålla sig till för de verksamheter 

som ska leverera information, mottagande arkivfunktioner samt utvecklare av olika produkter och 

tjänsterföre-arkiv. Standardiserade uttag- och importfunktioner förväntas på sikt innebära 

besparingar när det gäller arbetet förknippat med leverans av information från verksamhetssystem 

till e-arkiv. Kvalitativt så innebär gemensamma specifikationer förbättrade möjligheter att 

tillgängliggöra arkiverade handlingar för insyn och forskning. 

Inom Riksarkivet finns en FGS-funktion som omfattar en funktionsansvarig och ett mindre kansli. 

Funktionen samordnar arbetet med att utveckla och förvalta FGS:er. Ett förvaltningsråd har inrättats 

som behandlar övergripande strategi-, planerings-, budget- och prioriteringsfrågor när det gäller 

FGS:er. Förvaltningsrådet bemannas bland annat av representant för Sveriges kommuner och 

landsting (SKL), och representanter från olika myndigheter. Förvaltningsrådets första möte är 

planerat till den 3 mars 2016. Förutsatt att förvaltningsrådet är positivt till projektet så är 

förhoppningen att en första version ska kunna tas fram och testas under 2016. 
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8.6 Uppdatering systemlista 

[ Ansvarig: Elin Jonsson 

I samband med den fördjupade förstudien om e-arkiv i Kronoberg och Blekinge genomfördes hösten 

2013 en översiktlig systeminventering. I samband med den fördjupade nulägesanalysen ställdes 

frågor till förbundsmedlemmarna om förändringar. Systemlistan är ett av underlagen för prioritering 

och planering av leveranser från verksamhetssystem till e-arkiv. I listan finns framförallt större 

system med avtal eller installationer på servrar som driftas centralt hos kommunerna. Dessa system 

kräver vanligtvis samarbete med leverantörer, produktägare eller oberoende konsulter för att kunna 

plocka ut information. 

Under våren 2016 planeras en uppdatering/komplettering av systemlistan. Information samlas in 

genom ett utskick för att begära in kompletterade uppgifter. Målsättningen är att en uppdaterad 

systemlista ska läggas upp som en lista på Sydarkiveras gemensamma webbarbetsplats med 

versionshantering och möjlighet att exportera utdrag. Syftet med den webbaserade listan är att 

underlätta hantering och fortsatt uppdatering. 

8.7 Smådatabaser 

[ Ansvarig: Victor Öhrnberg 

Förutom de större it-systemen så finns det inte sälla "smådatabaser" ute i de kommunala 

verksamheterna. Det kan vara ett enklare verksamhetssystem med enstaka användare, 

egenutvecklade databaser och register av olika slag. 

8.7.1 Inventering 

Det kan finnas inaktiva smådatabaser med information som är viktig att bevara. Det kan också vara 

så att information ska gallras enligt dokumenthanteringsplan eller att det behövs kompletterande 

gallringsbeslut för att kunna avveckla smådatabaser som haft tillfällig betydelse. En inventering är det 

första steget för att kunna börja planera och prioritera hantering av smådatabaser. Tanken är att 

inventeringen ska genomföras framförallt genom besök ute på plats hos förbundsmedlemmarnas 

förvaltningar och företag. 

8.7.2 Hantera bevarande av smådatabaser 

Genom att analysera resultatet av inventeringen behöver Sydarkivera komma fram till lösning för hur 

bevarande och gallring av smådatabaser ska hanteras. 

Iden som vi arbetar med utgångspunkt från är att Sydarkivera ska kunna hantera uttag, mappning 

och paketering av information som ska bevaras från smådatabaser. Detta arbete behöver dock 

planeras långsiktigt, eventuellt med lösning för insamling/säker förvaring av fysiska lagringsmedier. I 

arbetet med smådatabaser ingår också omvärldsbevakning samt test och utvärdering av olika typer 

av verktyg för att plocka ut och strukturera information i systemoberoende format för långsiktigt 

digitalt bevarande. Modell för dokumentation av test och utvärdering i samarbete med bland andra 

Mattias Johansson och Annie Olandersson. 
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9 Arkivsystem 

Aktiviteter 
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Bevarandeplanering 
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Arkivredovisningssystem 

Utvärdering testinstallationer 

Etablering bevarandeplattform 

Planering 

Behovsstudie 

Beslut om inriktning 
Genomförande 

9.1 Bevarandeplanering 

9.1.1 Styrande dokument för att planera bevarande 

[Ansvarig: Elin Jonsson 

Under året ska de första versionerna av styrande dokument för att planera hur Sydarkivera ska 

bevara information digitalt produceras. Utgångspunkt för arbetet är standarden Audit and 

Certification oj Trustworthy Digital Repositories (TDR) som är utgångspunkt för checklistan CheckARK. 

Tanken är att strategisk plan och policy för bevarande ska vara en del av handlingsprogrammet som 

upprättas under året. En modell (bevarandeplan) för att redovisa Sydarkiveras tjänster för att bevara 

de arkivobjekt som levereras ska också utarbetas tillsammans med Annie och Mårten. Pyramiden 

beskriver översiktligt styrande dokument för arbetet med bevarande: 

Plan f.ör implementeni1rng som beskiri:vier SydarkivLeras tjänster för att 

bev.ara cle arkivobijekten som levererats: 

1Bevarnnd,eplan 
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9.1.2 Filformat för bevarande 

[Ansvarig: Mattias Johansson 

En viktig del när det gäller arbetet med att utarbeta strategier och planer för bevarande är filformat. 

Arbetet planeras och genomförs tillsammans med Elin och Mårten. Med utgångspunkt från 

Riksarkivets råd och tekniska krav samt krav på bevarandeformat som utarbetats av Centrum för 

Långsiktigt Digitalt Bevarande (LOB-centrum) knutet till Luleå tekniska universitet inom bland annat 

projektet CODA-FORM . När det gäller validering av filformat pågår ett europeiskt projekt PREFORMA 

som syftar att ta fram praktiska lösningar. Hjälpmedel är formatregistrer som till exempel PRONOM . 

I första hand så förväntar vi oss under 2016 att hantera leveranser i form av Word-dokument. Den 

ide vi arbetar med utgångspunkt från är dubbel bevarande strategi: Word-dokument och en version 

konverterad till PDF/A. 

Under året startar också arbetet med att utreda audio- och videoformat. 

• Word 

• PDF/A 

• Audio/Video-format 

I arbetet ingår också att testa verktyg för: 

• Identifiering och validering av filformat 

• Konvertering/normalisering av filformat. 

• Visning av filer (viewers) 

9.2 Metadata 

[ Ansvarig: Annie Olandersson 

Arbetet planeras och genomförs tillsammans med Elin, Magdalena och Mårten. 

9.2.1 Arkivredovisning (beskrivande metadata) 

Enligt mål och inriktning som beslutades 2015 så ska det finnas ett enkelt sökgränssnitt för att 

underlätta sökning efter arkiverad information från 2017. Detta kan realiseras genom att förteckna 

arkivleveranser med traditionellt arkivförteckningssystem. Arkivredovisningsdata kan exportera till 

den Nationella arkivdatabasen (NAD) och därigenom tillgängliggöras för sökning via webb. Fördelen 

med detta är att det på sikt blir möjligt att göra samsökningar även för information som finns i olika 

depåer för pappersarkiv. Riksarkivet arbetar med att färdigställa FGS för arkivredovisning, det 

innebär även möjlighet att manuellt (och på sikt med automatik) överföra 

arkivredovisningsinformation till arkivpaketen som lagras i arkivsystemet. 

9.2.2 Paketering 

Målsättningen är att implementera FGS paketstruktur i den bevarandeplattform som införs 2017. 

Tester genomförs under 2015 i labbmiljö. FGS för paketstruktur baseras på standarden METS 

(Metadata Encoding and Transmission Standard http://www.loc.gov/standards/mets/). 
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9.2.3 Systemdokumentation 

Sydarkivera behöver ta fram riktlinjer och rekommendationer för systemdokumentation. Till exempel 

när det gäller urval för bevarande och hur information ska upprättas om det saknas befintlig 

systemdokumentation. Arbetet bör genomföras i samarbete med andra e-arkiv. Iden vi arbetar efter 

är att samla systemdokumentation ordnad efter leveranstyp och system. Detta för att undvika 

dubbellagring då flera kommuner har använt samma produkter. Det kan finnas lokala varianter och 

dessa måste också dokumenteras om det behövs för förståelse av informationen. En möjlighet är att 

leverantörens dokumentation hanteras för sig och kommunspecifik dokumentation arkiveras 

tillsammans med innehållsinformationen. 

9.2.4 Testa FGS för personakter och patientjournaler 

Tanken är att Sydarkivera ska fungera som pilot i projektet för att utveckla FGS för personakter och 

patientjournaler. Den första versionen är beräknad att arbetas fram under året. Den första versionen 

utgår från FGS för paketstruktur och hanterar statisk arkivering, det vill säga akter och journaler i 

form av ett eller flera dokument (t.ex. Pdf) . Testerna planeras att hanteras i lokal labbmiljö i första 

hand. 

9.3 Lokal labbmiljö 
Idag består vår labbmiljö av rackmonterad utrustning med virtuell miljö. Här har vi möjlighet att 

installera nya maskiner efterhand vi vill prova nya produkter och verktyg. 

9.3.1 Utvärdering av testinstallationer 

[ Ansvarig: Annie Olandersson 

Testa och utvärdera öppen programvara som installerats i labbet. För test används exempelfiler från 

konceptstudien. 

lnformationsspridning inom gruppen, visning av funktionalitet/processer 

9.3.2 Förvaltning av teknisk labbmiljö och labbnät 

[Ansvarig: Mattias Johansson 

Lokal labbmiljö har byggs upp för test och utvärdering av programvaror och metoder. Arbete med 

systemadministration, underhåll, felsökning, säkerhetskopiering med mera. 

Säker kommunikationslösning för att släppa in externa parter i vår labbmiljö för konsulter med flera. 

Kravställning tillsammans med nätleverantör och informationssäkerhetsspecialist. 

9.4 Extern labbmiljö 
Sydarkivera har tillgång till en extern labbmiljö som kan användas även av externa 

referenspersoner/arbetsgrupper. Genom en överenskommelse om erfarenhetsutbyte, tillhandahålls 

den externa labbmiljön utan kostnad. Det är en möjlighet för oss att följa utveckl ing i samband med 

europeiskt projekt E-ARK 
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9.5 Etablering bevarandeplattform 

[ Ansvarig: Mårten Lindstrand 

Projektet syftar till att införa teknisk bevarandeplattform. Med bevarandeplattform benämner vi 

både teknisk plattform och systemförvaltning, 

Året påbörjas med planering av första projektet, behovsstudie, som ska sammanställa och identifiera 

våra behov för bevarandeplattformen. I arbetet med behovsstudien deltar Elin, Annie och Anders. 

Resultatet av behovsstudien kommer att beskrivas i funktionella och icke funktionella krav. 

Ramverk för att specificera behov bygger på etablerade internationella standarder och nationella 

metoder. Vi tar också del av framarbetade vägledningar och koncept inom offentlig förvaltning. Vi 

prioriterar långsiktig funktion med målet att starta upp en första grundversion av arkivsystem 2017. 

Miljöer för test, utveckling, backuphantering och produktion kommer att fördelas på minst två 

geografiskt åtskilda platser. Den ide som presenterades under konceptstudien är Karlskrona och 

Växjö. 

Vi tar del av SKL:s ramavtalsupphandling och pågående upphandlingar (förnyad 

konkurrensutsättning) som pågår hos kommuner och landsting. De leveranser som planeras 2016-

2017 kommer att ge upphov till krav som bevarandeplattformen måste uppfylla. Under 

behovsstudien skapas referensgrupper inom teknik och arkivtjänster. 

Resultatet av behovsstudien blir underlaget inför beslut om fortsatt inriktning. Därefter planerar och 

utför vi vårt genomförandeprojekt under hösten 2016. 

10 Internutbildningar Sydarkiveras personal 
[Ansvarig: Mats Porsklev 

I samband med arbetsträffar planeras pass för utbildningar/kunskapsöverföring vad gäller 

verksamheten och de system och verktyg som används. Utbildningarna planeras av hela 

arbetsgruppen gemensamt. 

I~ 
~ 

206



,j 
Handläggare I Organisation I Telefon Datum 

Mats Porsklev Sydarkivera 0470-34 96 31 2015-02-23 
Ärende Vers ion I Sida 
Budget och verksamhetsplanering 2016 (dnr SARK.2016.4) 1.0 30 

11 Information och kommunikation 

11.1 Nyhetsbrev 

[Ansvarig: Elin Jonsson 

En gång i kvartalet sammanställs ett nyhetsbrev med information om förbundets verksamhet och vad 

som planeras. I nyhetsbrevet finns också information om nyheter när det gäller lagstiftning, råd och 

vägledningar som berör arkiv och dokumenthantering. Nyhetsbrevet skickas ut digitalt samt 

publiceras på Sydarkiveras webb. Planen är att under året testa och utvärdera olika tjänster för 

digitala nyhetsbrev. 

Målgrupp: Sydarkiveras förtroendevalda, kontaktpersoner, arkivfunktionerna 

11.2 Deltagande på konferenser 

[Ansvarig: Mats Porsklev 

Under året deltar Sydarkivera på olika konferenser och informationsträffar som anordnas av till 

exempel föreningar, pågående projekt, nätverk, andra kommunalförbund med flera . Syftet är dels att 

sprida kännedom om verksamhet och dels att ta del av information om vad som pågår hos andra 

organisationer. 

Under året deltar Sydarkivera bland annat vid dessa konferenser: 

• Arkivforum 9-10 mars (Mårten Lindstrand och Anders Danielsson) 

• Offentliga rummet, 25-27 maj 

• Föreningen arkivverksamma i kommuner och landsting (FALK) konferens 25-27 maj 

• Knytkonferens om e-arkiv 

• Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAi) hästkonferens 

• Arkivkonferens södra Sverige (Lunds Landsarkiv) under hösten 

11.3 Webb 

11.3.1 Blogg 

Adress: http://www.syda rkive ra .se 

Kortfattad information som beskriver det dagliga arbetet med att bygga upp den gemensamma 

arkivverksamheten. Möjligt att läsa och kommentera utan att skapa ett konto. Ett till två blogginlägg i 

månaden är målsättningen. Fungerar i väntan på "riktig webbplats" finns även information om 

verksamheten publicerad via denna sida. 

Målgrupp: 

• Andra som arbetar med e-arkiv 

• Särskilt intresserade hos förbundsmedlemmarna 

• Ledamöter och ersättare 

• Möjliga medlemmar 

,r 
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[Administratörer: Annie Olandersson, Elin Jonsson och Catharina Jarslet 

11.3.2 Facebook-sida 

Adress: https://www.facebook.com/sydarkivera 

Information om det som händer i Sydarkiveras verksamhet. Sprida inlägg och nyheter-egna och på 

andras webbsidor, tidningar med mera. Svara på frågor och diskussioner. Sidan är öppen att läsa men 

man behöver Facebook-konto för att kommentera eller skicka meddelanden. 

Målgrupp: 

• Andra som arbetar med e-arkiv - arkivinstitutioner, föreningar, leverantörer mfl 

• Ledamöter, arkivarier, kontaktpersoner mfl som vill följa Sydarkiveras verksamhet via 

Facebook 

[Administratörer: Mats Porsklev och Elin Jonsson 

11.3.3 Twitter-profil 

Adress: https://twitter.com/Sydarkivera 

Information om det som händer i Sydarkiveras verksamhet. Inlägg på Facebook delas även på 

Twitter. Används framförallt för omvärldsbevakning, men även för att sprida inlägg och nyheter 

(egna och från andra organisationer som arbetar med e-arkiv, tidn ingar med mera). Svara på frågor 

och diskussioner. Sidan är öppen att läsa men man behöver Twitter-konto för att svara/sprida inlägg 

eller skicka direktmeddelanden . 

Målgrupp: 

• Andra som arbeta r med e-arkiv- arkivinstitutioner, föreningar, leverantörer m.fl. 

• Ledamöter, arkivarier, kontaktpersoner m.fl. som vill följa Sydarkiveras verksamhet via 

Twitter. 

[Administratörer: Elin Jonsson och Annie Olandersson 

11.3.4 Yammer-nätverk 
Externt nätverk för förbu ndsmedlemmar: 

Adress: https://www.yammer.com/sydarkivera 

Målgrupp: 

• Kontaktpersoner (objektägare och objektspecialister) 

• Arkivarier 

• Registratorer 

• lntressentgrupper 

[Administ ratö rer: Elin Jonsson och Mats Porsklev 
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För att sprida information och kommunicera inom arbetsgrupper och projekt. Det behövs Yammer

konto för att delta. Används som projektarbetsplats och för nätverksgrupper. 

Externt öppet nätverk: 

Adress: https://www.yammer.com/e-arkiv 

Målgrupp: 

• Referenspersoner 

• Deltagare från tidigare projekt och aktiviteter som behöver åtkomst till information. 

11.3.5 Kunskapsbank 

Gemensam kunskapsbank för att kunna ge råd och stöd om dokumenthantering och arkiv. Sidorna är 

öppna för att läsa men det krävs inloggning för att redigera sidorna. Under uppstarten så bygger vi 

vidare på befintlig webbplats för dokumenthantering i överenskommelse med Växjö kommun: 

http://www.vaxjo.se/dokumenthantering. 

Elin och Magdalena går igenom sidorna och uppdaterar så att uppgifterna är aktuella. 

På webbplatsen samlas gällande styrande dokument för arkiv och dokumenthantering och 

publiceras. Syftet är att få en överblick och också lättare kunna hjälpa förbundsmedlemmarna med 

frågor. 

• Arkivreglementen 

• Beslutade dokumenthanteringsplaner 

• Arkivbeskrivningar 

Målgrupp: 

• Sydarkiveras förvaltn ing. 

• Arkivarier, arkivföreståndare, arkivansvariga och arkivsamordnare. 

• Registratorer 

Administratörer: Elin Jonsson och Annie Olandersson 
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12 Risker 

1. Resultatet av verksamheten blir inte som förbundsmedlemmarna förväntat sig 

Effekt: Missnöje med verksamheten. Ovilja att bidra med ytterligare finansiering. 

Sannolikhet: Låg 

Åtgärd: Information/förankring internt hos förbundsmedlemmar, fokus på intressentgruppen 

förvaltningschefer 2016. 

2. Projekt arkivsystem kan inte bemannas 

Effekt: Projektet försenas eller kan inte genomföras enligt plan. Sydarkivera kan inte ta emot 

leveranser av information. 

Sannolikhet: Låg 

Åtgärd: Kontinuerlig dialog med nyckelpersoner och it-organisationer. Kontinuerlig 

dokumentation av genomförda aktiviteter och planer. Planera för att kunna ta in 

externa konsulter och/eller studenter för att säkerställa nödvändig kompetens 

3. Oförutsedda kostnader 

Effekt: Planerade aktiviteter från skjutas upp eller ställas in. 

Sannolikhet: Medel 

Åtgärd: Metodiskt arbete med utredning, planering och kalkyler. Hantera leveranser enligt 

metod i leveranshandledning. Säkerställa god teknisk beställarkompetens. Samarbete 

med andra e-arkivorganisationer, projekt och initiativ. 

4. Sårbarhet/liten bemanning, verksamheten under uppbyggnad. 

Effekt: Planerade aktiviteter från skjutas upp eller ställas in. Åtaganden kan inte uppfyllas. 

Förtroendet för organisationen minskar. 

Sannolikhet: Medel 

Åtgärd: Kontinuerlig planering av verksamheten med gemensamma möten och uppföljning/ 

utvärdering. Administrativa stödfunktioner behöver säkerställas. Rutiner 

dokumenteras, hålls uppdaterade och förankras i arbetsgruppen. Strukturera 

information från projekt och verksamhet på ett lättillgängligt sätt. 
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5. Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) färdigställs inte 

Effekt: FGS är en av möjliggörarna för att realisera identifierade nyttar. Om inte FGS:er 

färdigställs/utvecklas måste leveransspecifikationer framställas på något annat sätt. 

Risken är att Sydarkivera måste använda leverantörsspecifika leveransspecifikationer 

eller ta fram egna. I vilket fall kommer det att innebära betydande osäkerhet och både 

när det gäller kostnader och produktägares intresse för att utveckla lösningar. 

Sannolikhet: Medel 

Åtgärd: Uppvakta Riksarkivet och SKL och aktivt bidra i arbetet med att ta fram och revidera 

FGS:er 

6. Fysisk säkerhet för personal/brand 

Effekt: Verksamheten riskerar att påverkas i hög grad, förlust av information och utrustning 

med mera. 

Sannolikhet: Låg 

Åtgärd: Under kv 12016 har rutiner kartlagts för lås, larm och brand. Genomgång och 

utbildning av samtlig personal planeras. Brandövning planeras och skall genomföras kv 

1- kv 2. 

7. Känslig information kommer obehöriga tillhanda 

Effekt: Om känslig information kommer obehöriga till handa så kan det leda till skada eller 

men för enskilda personer eller företag. 

Sannolikhet: Låg 

Åtgärd: Kv 1: Samtlig personal genomgår en säkerhetsprövning via säkerhetspolisen. Kvl- Kv2 

utbildning av samtlig personal inom informationssäkerhet. Införande av ärende och 

dokumenthanteringssystem, där känslig information kan hanteras. 
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Sydarkivera huvudbok 2015 2017 2018 2019 

13 Intäkter/inkomster I -75000 -75000 -75000 

30 Försäljningsmedel (material,varor) 

30201 KOSTNADSERSÄTININGAR 

35 Bidrag -75000 -75000 -75000 

35150 STATSBIDRAG LAN 

36 Försäljning av verksamhet o entreprenad 

36300 KONSULTUPPDRAG 

39 Övriga intäkter 0 0 0 

3987 ERHÅLLNA KOMMUNALA BIDRAG 

·s Kostnader för arbetskraft -
-

l 7420000 7420000 7420000 

50 Löner arbetad tid 3921000 3921000 3921000 

5012 SAMMANTR O FÖRRÄTINARVODE 150000 150000 150000 

5021 AB GRUPP l(MÅNLÖN,VIKLÖN) 

50211 AB GRUPP 1, OB-TILLÄGG 

51 Löner ej arbetad tid 470000 470000 470000 

5111 AB GRUPP 1, SEMESTERLÖN 

5114 FÖRTROENDEMÄN 

51211 AB GRUPP 1, SJUKLÖN 2-14 

515 FÖRÄNDR SEMLÖNSKULD INTJÄNAD 

5152 FÖRÄNDR SEMLÖNER UTIAG 

55 Kostnadsersättningar 40000 40000 40000 

5521 BILERSÄTIN,SKATIEFRI 

5522 BILERSÄTIN,SKATTEPLIKTIG 

56 Sociala avgifter enligt lag och avtal 2839000 2839000 2839000 

561 LAGSTADGADE ARBETSGIVARAV 

5613 ARBETSG.AVG. SEMSTERSKULD 

6 Övriga verksamhetskostnader 605000 605000 605000 

60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 205000 205000 205000 

60100 LOKALHYRA 

61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar I 30000 30000 30000 

61310 LOKALVÅRD, STÄDNING 

62 Bränsle, energi och vatten I 10000 10000 10000 

62100 EL 

63 Omhändertagande av avfall l 25000 25000 25000 
1
63260 HYRA IT HÅRDVARA 

64 Förbrukn.inventarier o förbrukn.material l 200000 200000 200000 

,64100 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 

64200 DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING 

64300 BÖCKER, FACKLITIERATUR O TIDNINGAR 

64600 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 
165 Kontorsmateriel och trycksaker I 50000 50000 50000 

65100 KONTORSMATERIAL 
0

65400 IT-MATERIAL 

65500 TRYCKSAKER 

6590 ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER 
I 

1
68 Tele-, datakommunikation o postbefordran I 75000 75000 75000 

68100 TELEFONI OCH DATAKOMMUNIKATION 
I 

68500 PORTO 
I 

69 Kostnader för transportmedel i 10000 10000 10000 

69500 HYRA/LEASING BILAR O TRANSPORTMEDEL 

7 Övriga verk~~~hetsk0stnader j 1394800 1394800 1394800 
70 Transporter och resor .I 70000 70000 70000 

70110FRAKTKOSTNADER 

70520 HOTELL OCH LOGI 

70530 BUSS OCH TAXI 

70550 TÅGRESOR 

70560 FLYGRESOR 

7059 RESEKOSTNAD (ANSTÄLLD) - VIA LÖN 

71 Representation (extern) 50000 50000 50000 

'71000 REPRESENTATION EXTERN 

71100 PERSONALREPRESENTATION 

72 Annonser, reklam, information 14800 14800 14800 

•72200 ANNONSERING I 

' 73 Försäkringsavgifter o riskkostnader I 10000 10000 10000 
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73100 FÖRSÄKRINGSPREMIER 

73300 LARM OCH BEVAKNING 

74 Övriga främmande tjänster 

74300 ADMINISTRATIVA TJÄNSTER 

74390 IT-LICENSER, DATAPROGRAM OCH SUPPORTAVTAL 

74500 KONSULTER 

74513 IT-KONSULTER 

74515 REVISIONSKONSULTER 

74900 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 

76 Diverse kostnader 

76110 MEDLEMSAVGIFTER 

76500 KURS- OCH KONFERENSAVGIFTER 

79 Avskrivningar mm 

79100 AVSKRIVNINGAR DATAPROGRAMVAROR, ENGÅNGSLICENSER 

79300 AVSKRIVNINGAR INVENTARIER 

8 Resul,tatr'äkningens övr,i~a intäkter1'kos·traad:er 

81 Medlemsavgifter 

81100 AVGIFTER FRÅN FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

84 Räntekostnader 

84400 RÄNTEINTÄKTER 

85 Finansiella kostnader 

85500 RÄNTEKOSTNADER LEV.SKULDER 
85700 BANKKOSTNADER 

Totalsumma 

Jf 
~ 

1110000 1110000 1110000 

60000 60000 60000 

80000 80000 80000 

-9344800 -9344800 -9344800 

0 0 0 
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Ärende nr 16 

Ansökan om driftsbidrag 
till Klubbstuga 
för Rävemåla Motorklubb 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-08-24 

Justerare r J '~ 
f 

§ 77 

Ansökan om driftsbidrag till klubbstuga för Rävemåla 
Motorklubb 
Dnr 2015/423 804 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

godkänna Rävemåla Motorklubbs klubblokal för driftsbidrag 
för år 2016 med 3 600 kr. 

Sammanfattning 
Rävemåla Motorklubb önskar få sin klubblokal godkänd för driftsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Rävemåla Motorklubb har under många år bedrivit verksamhet i Rävemåla 
och erhållit driftsbidrag till sin motocrossbana. I anslutning till banan har en 
klubblokal på 45 kvm ställts i ordning. Om lokalen godkänns för bidrag blir 
detta 3 600 kr per år med nuvarande normer. Klubben har 61 medlemmar 
varav 30 i åldern 7-20 år. För att bidrag ska kunna beviljas krävs ett 
godkännande av kommunstyrelsen. 

Ärendets beredning 
Ett besök har tidigare genomförts av kultur- och fritidsutskottets ordförande 
och avd chef fritid Kenth Andersson. Lokalen bedömdes då inte som 
färdigrenoverad men har nu iordningsställts i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från föreningen 2014-04-25. Kompletterad 2016-05-02. 
Kultur- och fritidsutskottet § 41/2015. 

Utskottets beslut skickas till 
Rävemåla Motorklubb 
Kommunstyrelsen 

n 2016-09-02 

I,.; 
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Kultur- och fritids

förvaltningen 

[ Föreningens namn Rävemåla MK 

Lokalens adress Il) ,, oJ I 
~ ve r>111 t ti 

TINGSRYDS l<OMMUN 

2016 -04- 2 9 

ANSÖKAN OM DRIFTSBIDRAG 
Senast den 30 april 

1:1og lflme boda. 
,. 3 / / 1 Tel: Lokalens ägare ()i,1 t,e rn tJ ta frlt( [-Uöf'YI""'"""' O-:, J I --y I 2 J IZ 

I 

Typ av anläggning Beteckn. enl Yta antal ställ,antal Belopp 
bidrags bestämmelserna 111. 

Motocross E4 7'1 s-~ 5CJ.{o 

Klubbstuga L.2.. Y S°'M2. '1&-a-u 

Vi ansöker om driftsbidrag med kronor I °) q-b.o I 

Ordförande 

Kassör 
()\V\ 

Följande bilagor skall medfölja ansökan: Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt 
revisionsberättelse för senaste avslutade verksamhetsåret. 

[ Beviljat driftsbidrag: 

Tingsryds kommun Besöksadress telefon fax e-oost/hemsida 
Box 88 Skvtteoatan 2 04 77 441 00 (vx) 0477 311 37 l<ulturfritid@tinasrvd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSSEE----------1 
· Medborgarkontoret 

( 

( 

RÄVEMÅLA MOTORKLUBB 2\o15 -01· 28 · 2016 .. ~ . 

Vi öppnade banan på påskaftonen den 4:e april och vi fick e· 
av förare redan denna dagen. 

Tingsryds Kommun 
uppslutning 

Banan ha varit öppen varje helg under hela säsongen, antingen lördag eller 
söndag. Många extra öppningar har det oxå varit på vardagkvällarna. 

( Under året hade vi några få styrelsemöten på banan i klubbstugan. 

Vi har genomfört ett antal organiserade träningsdagar under året där både barn 
och vuxna deltagit. 

Klubben ha under året fått många nya medlemmar och intresset för banan har 
ökat så kommande år ser vi positivt på. 

Vi genomförde även träningar ihop med SMK Ronneby med gott resultat. 

Vi har under året byggt ett ordentligt skärmtak över vår grillplats, samt påbörjat 
renovering av klubbstugan invändigt. 

Vi ha haft arbetsdagar med jämna mellanrum för att upprätthålla banans status. 

I slutet på året genomfördes en ny banbesiktning av Svemo och banan är nu 
godkänd ytterligare 2år. 

Ordförande// 

Glenn Haag 

( 
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Revisionsberättelse Rävemåla Motorld.ubb 

Revisionsberättelse 
2016-02-29 

Vid granskning av Rävemåla Motorklubbs räkenskaper för tiden 2015-01-01 - 2015-12-31 har jag funnit 
dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det 
kvarstående värdet på bank har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar 

uppvisats. 

Mot föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig någon anledning till 
anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen 

omfattar. 

Rävemåla den 29:de Februari 2016 

Mallen är hämtad från foreningsinfo.se - för dig som vill starta eller driver en förening 

I' 
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Ärende nr 17 

Återrapportering av 
samt beslut om 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 18 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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Ärende nr 19 

Ärenden enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts protokoll från 
sammanträdena 2016-08-22 och 2016-
09-05 samt 
enligt kultur- och fritidsutskottet från 
sammanträdet 2016-08-24. 
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