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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 204 

Angående måltider i Linneryd 
Dnr 2017/697 247 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Linnerydsskolans kök skall ej ställas om till tillagningskök. 

2. Måltidsverksamheten får i uppdrag att teckna ett avtal med 
Tingsrydsbostäder om hyra av kök på Lindegården. 

3. Finansiering görs genom höjning av måltidspriset. 

4. Beslutet kan verkställas inom en månad efter taget beslut. 

5. En verksamhetsförändring som rappo11eras i ordinarie rappotiarbete som 
månadsrappo11er, delårsrapp011er och bokslut. 

6. Kommunfullmäktige anser att medborgruförslaget om öppnande av 
tillagningskök vid Lindegården är besvarat med hänvisning till 
ovanstående beslut. 

7. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag till att 
möjliggöra servering till allmänheten. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna i Tingsryds kommun har 2017-10-27 gj011 en skrivelse 
med beslutsförslagen: 

1. Linnerydsskolans kök skall ej ställas om till tillagningskök 
2. Inriktningen skall vara kostverksamheten hyr köket på 

Lindegården av Tingsrydsbostäder AB 
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att servera 

mat till allmänheten i anslutning till köket på Lindegården. 

Utifrån detta görs nedan en jämförelse mellan att laga va1m mat på Örnen, 
dagsläget, alternativt på Lindegården för att förse skola och förskola i 
Linneryd med varma måltider. Måltider till hemtjänsten levereras ifrån 
Älmegården. 

Bemanning på skolan/förskolan är 1,65 tjänst. Vilket blir oförändrat oavsett 
tillagningskök. 
Bemanningen som behövs på Lindegården är 0,75 tjänst. Idag finns en 
utökning på Örnen med 0,25%. Tillverkas maten på Lindegården utgår 
personalökningen från ett nolläge vilket innebär att personalbehovet blir 

I Utdragsbestyrkand, 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 204 fo11s. 

större än på Örnen. På Örnen är det en ölming i den befintliga 
verksamheten. Kostnadsökningen för 0,5 tjänst blir 206 tkr. 

Vid en flytt av tillagning från Örnen till Lindegården minskar följaktligen 
volymen på köket i Örnen. Minskningen är ca 35 %. 

Nu sker transp011er från Örnen till en kostnad av 232 tkr/år. I förslaget 
kommer det att ske en transp011 mellan Lindegården och skolan till en 
kostnad av 101 tkr/år. Minskade kostnader med 131 tkr. 

Köket på Lindegården kommer att hyras av Tingsrydsbostäder som angett 
en hyra på 423 tkr. 

Sammanställt blir det en kostnadsökning 498 tla:, enligt följande 206-
131 +423=498, dvs ökad personalkostnad- minskad transp011kostnad + 
tillkommande lokalkostnad. 

Investering i Linnerydskolan är planerad med 2 450 000 kr, denna 
investering ligger kvar oavsett modell för måltidsförsöijning. Några mindre 
investeringar behövs även till Lindegårdens kök vid flytt av tillverkningen. 

Möjligheten att servera mat till allmänheten innebär följande. Om externa 
gäster erbjuds lunch måndag till fredag på Lindegården tillkommer en 50 % 
tjänst 206 tkr san1t hyra för matsal 77 tkr. Vi berälmar att sälja 12,5 luncher 
per dag vilket genererar netto maximalt 129 tkr. Delen med extern 
serveringen innebär så en ökad kostnad på 154 tkr eller en kostnadstäclming 
med 46 %. Det kan ses som en osund konkurrens med näringslivet i övrigt. 
Enligt kommunallagen får inte offentlig verksamhet inte konkunera med 
privat verksamhet. 

From med maj hämtar hemtjänsten sin mat på Älmegården. Om maten i 
stället hämtas på Lindegården, ca 15 p011ioner, krävs en ökning av tjänster 
på Lindegården med ca 0,4 tjänst ca 115 tkr. Dessutom minskar underlaget 
på Älmegården vilket ökar portionspriset där då man inte kan vara utan 
helgtjänstgöring där. Dsv det är mest effektivt att producera hemtjänstmat 
på Älmegården. 

Ärendets beredning 

Tekniska avdelningen Teknisk chef, Måltidschef, lokalstrateg och 
transportplanerare har deltagit i utredningen. Kalkyl på hyra har inhämtats 
från Tingsrydsbostäder. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från teknisk chef, 2018-07-25 
2. Kalkyl bilaga 1 

I Utdragsbestydrande 
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Justerare 

§ 204 forts. 

3. Skrivelse från Socialdemokraterna 2017-10-27 
4. Medborgarförslag gällande öppnande av tillagningskök på 

Lindegården 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Tomas Blomster (S) och 
Anna Johansson (C) bifall till skrivelse från teknisk chef samt att 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag till att 
möjliggöra servering till allmänheten. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

I Utdragsbestyrliande 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-07-25 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

1. Linnerydsskolans kök skall ej ställas om till tillagningskök. 

2. Måltidsverksamheten får i uppdrag att teckna ett avtal med Tingsrydsbostäder om 
hyra av kök på Lindegården. 

3. Finansiering görs genom höjning av måltidspriset. 

4. Beslutet kan verkställas inom en månad efter taget beslut. 

5. En verksamhetsförändring som rapporteras i ordinarie rapportarbete som månads
rapporter, delårsrappo1ter och bokslut. 

6. Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget gällande öppnande av tillag
ningskök vid Lindegården är besvarat med hänvisning till ovanstående beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna i Tingsryds kommun har 171027 gjort en skrivelse med beslutsför
slagen: 

I. 
2. 

3. 

Linnerydsskolans kök skall ej ställas om till tillagningskök 
Imiktningen skall vara kostverksamheten hyr köket på Lindegården av 

Tingsrydsbostäder AB 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att servera mat till 

allmänheten i anslutning till köket på Lindegården. 

Utifrån detta görs nedan en jämförelse mellan att laga vaim mat på Örnen, dagsläget, 
alternativt på Lindegården för att förse skola och förskola i Linneryd med varma mål
tider. Måltider till hemtjänsten levereras ifrån Älmegården. 

Bemanning på skolan/förskolan är 1,65 tjänst. Vilket blir oförändrat oavsett tillag
ningskök. 
Bemanningen som behövs på Lindegården är 0,75 tjänst. Idag finns en utökning på Ör
nen med 0,25%. Tillverkas maten på Lindegården utgår personalökningen från ett noll
läge vilket innebär att personalbehovet blir stön-e än på Örnen. På Örnen är det en ök
ning i den befintliga verksamheten. Kostnadsökningen för 0,5 tjänst blir 206 tkr. 

Vid en flytt av tillagning från Örnen till Lindegården minskar följaktligen volymen på 
köket i Örnen. Minskningen är ca 35 %. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tlngsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Nu sker transporter från Örnen till en kostnad av 232 tkr/år. I förslaget kommer det att 
ske en transpmt mellan Lindegården och skolan till en kostnad av 101 tkr/år. Minskade 
kostnader med 131 tkr. 

Köket på Lindegården kommer att hyras av Tingsrydsbostäder som angett en hyra på 
423 tkr. 

Sammanställt blir det en kostnadsökning 498 tkr, enligt följande 206-131 +423=498, dvs 
ökad personalkostnad- minskad transpo1tkostnad + tillkommande lokalkostnad. 

Investering i Linnerydskolan är planerad med 2 450 000 kr, denna investering ligger 
kvar oavsett modell för måltidsförsö1jning. Några mindre investeringar behövs även till 
Lindegårdens kök vid flytt av tillverkningen. 

Möjligheten att servera mat till allmänheten innebär följande. Om externa gäster erbjuds 
lunch måndag till fredag på Lindegården tillkommer en 50 % tjänst 206 tkr samt hyra 
för matsal 77 tkr. Vi beräknar att sälja 12,5 luncher per dag vilket genererar netto max
imalt 129 tkr. Delen med extern serveringen innebär så en ökad kostnad på 154 tkr eller 
en kostnadstäckning med 46 %. Det kan ses som en osund konkuITens med näringslivet 
i övrigt. Enligt kommunallagen får inte offentlig verksamhet inte konkulTera med privat 
verksamhet. 

From med maj hämtar hemtjänsten sin mat på Älmegården. Om maten i stället hämtas 
på Lindegården, ca 15 pmtioner, krävs en ökning av tjänster på Lindegården med ca 0,4 
tjänst ca 115 tkr. Dessutom minskar underlaget på Älmegården vilket ökar po1tionspri
set där då man inte kan vara utan helgtjänstgöring där. Dsv det är mest effektivt att pro
ducera hemtjänstmat på Älmegården. 

Ärendets beredning 
Tekniska avdelningen Teknisk chef, Måltidschef, lokalstrateg och transp01tplanerare har 
deltagit i utredningen. Kalkyl på hyra har inhämtats från Tingsrydsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Kalkyl bilaga 1 
Skrivelse från Socialdemokraterna 171027 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Måltidschef, teknisk chef, lokalstrateg 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Samhällsbyggnadsutskottet 2017-11-06 

Justerare 

CHl-f 

§ 152 

Skrivelse, Tillagningskök på Lindegården 
Dm 2016-1953-253 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
skrivelsen "Tillagningskök på Lindegården" från socialdemokatema i 
Tingsryd. 

Reservation 

Carl-Henrik Henmalm (M) reserverar sig mot beslutet att denna utredning 
ska genomföras. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse som i ko1thet går ut på 
att måltidsverksamheten i Linneryd skall drivas på Lindegården. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från socialdemokraterna, 2017-10-27 
Skrivelse från teknisk chef, 2017-10-31 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 

lo&t I 
I Utdragsb,,.tyrkande 
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• • il Il•) Sociaildetn1Dkraten1a 
Medborgarkontoret 

2011-10- 2 7J 
2017-10-27 

'-~ FRAMTIDSPARTIEJ I TINGSRYDS ICOtv]MUN 

Tingsryds Kommun 

Till Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillagningskök på Lindegården 

Förslag till beslut: 
1. Llnnerydsskolans kök skall ej ställas om till ett tillagningskök. 

2. Inriktningen skall vara kostverksamheten hyr köket på Lindegården av 

Tingsrydsbostäder AB efter övertagande. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att servera mat till 
allmänheten i anslutning till köket på Lindegården. 

Bakgrund 
För att kunna trygga mathållningen för eleverna på Linnerydskolan och att undvika 
långa transporter har det planerats en ombyggnad av Llnne1ydskolan mottagningskök 
till ett tillagningskök. 

Mot bakgrund av att ombyggnation av köket på Linneydsskolan inte beräknas vara 
klar förrän 202X så ser vi istället möjligheten till ett bra utnyttjande av köket på 
Lindegården. Ett användande av köket på Lindegården skulle medföra att 
investeringsbehovet för kommunen i köket på Linnerydsskolan skulle minska samt 
den tilltänkta fastighetsägaren Tingsrydsbostäder AB skulle få ytterligare en del av 

fastigheten uthyrd. 

Vi socialdemokrater menar att flera olika verksamheter i fastigheten tillsammans kan 
bidra till att Lindegården bli ett attraktivt nav på orten. Vår ambition är att 
verksamheter såsom bostäder, handel, kontor, restaurang skall kunna rymmas i 

fastigheten. 

I samband med tillagning av mat på Lindegården skulle även allmänheten kunna 
erbjudas mat så länge en privat aktör ej erbjuder försäljning av mat i Llnneryd. 

För socialdemokraterna i Tingsryds kommun 

~-~----
Håkan Karlsson 

)!,/ UNf 



Alternativ för kök Linneryd 

Alternativ 1 

Fö rutsättningar 

Personal ___ ,,, __ ,, __________ _ 
Transporter 

Lokaler 

Summa 
Total driftskostnad 

Alternativ 2 
Förutsättningar 

Personal 
Transporter 

Lokaler 

Summa 
Total driftskostnad 

Lindegårdens kök är tillagningskök. Mottagning i skolan 

Antal Driftskostnad Investeringar Kapitalkostnad Beskrivning och kommentar 

2,41_,_,, _____ 989 712 kr 
Personal behöv både i skolans mottagning och på 
Lindegården 1,65+0, 75 

125 000 kr Transport mellan Lindegården och skolan/förskolan 

Utökad kostnad för köket på Lindegården. 423 tkr är 

423 821 krl 2 600 OOO ! 303 000 krl hvra. Investeringar avser skolan och Lindegården 

1 538 533 kr 2 600 000 303 000 kr 

1841 533 kr 

örnens kök är tillagnings kök. Mottagningskök på skolan. Lindegårdens kök används inte. 
Antal Driftskostnad Investeringar Kapitalkostnad Beskrivning och kommentar 

1,91 783 522 kr - ,-1-,6-S_p_å_s_k __ o_la_s_~_m_t_0_,2_5_pa-· _Ö_rn_e_n_. -TJ-.ä-n-st_e_r ____ _ 

'"' ' "" ,, "' ,, ,, 

- - - - - - . -

250 000 k1 jj !I Il!! j J il il !I !!iiii!i!iiii!!]!!iiii!iiii![j !Transport från örnen till skolan/förskolan 
I 2 450 ooo j 286 000 krj lnvesteringar avser skolan 

1033 522 kr 2 450 000 286 000 kr 

1319 522 kr 



l<ommunkansliet 

Box 88 

36222 Tingsryd 

Medborgarförslag. 

Öppna tillagningsköket på Lindegården igen. Låt det i huvudsak betjäna äldreomsorgen och 

Linnerydskolan, men låt det även bli möjligt för allmänheten att äta i matsalen på Lindegården. I 

Linneryd finns för närvarande inget matställe. Förr kunde JGA:s anställda äta på Lindegården. 

I många kommuner har pensionärer möjlighet att äta på äldreboende. Det är många av oss äldre 

som saknat denna möjlighet. Om köket öppnas igen skulle vi kunna äta och umgås i matsalen på 

Lindegården. 

Enligt uppgift är köket på Lindegården i ganska bra skick och det skulle därför gå snabbt och inte vara 

särskilt dyrt att ordningställa köket. Någon ny planprocess behöver inte inväntas, då det tidigare varit 

kök där. Matproduktionen på köket skulle snabbt kunna komma igång. Kommunen slipper dyra 

mattransporter och tillagningsköket ger dessutom hyresintäkter till Tingsrydsbostäder. 

Llnnerydskolans kök blir som nu ett mottagningskök. 

Linneryd 2017-11-06 

Med vänlig hälsning 

Kenneth Enelund 

Rönnvägen 34 

36024 Linneryd 

Tel: 0470 34215 

076 7946144 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 206 

40 km/h inom tätbebyggt område i Urshult 
Dnr 2018/824 511 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar om föreskrift 40 km/h inom tättbebyggt 
område i Urshult. 

2. Kostnaden finansieras genom investeringskontot för 
trafiksäkerhetsåtgärder. 

3. Skyltningen ska utföras 3 september då bifogad föreskrift föreslås 
träda ikraft. 

Besk.rivning av ärendet 

Kommunerna har uppmanats av staten att se över hastighetsskyltningen 
inom tättbebyggt område sen de nya hastighetsgränsema infördes. 
Målsättningen är att 50 km/h ska fasas ut. 

För Urshult var inte 60 km/h en möjlighet eftersom det finns planpassager 
med oskyddade trafikanter. 40 km/h är därför den enda rimliga skyltade 
maxhastigheten. 

För att väghållaren på länsväg 120 skulle godkänna förslaget var kommunen 
tvungen att minska ned området för tättbebyggt område något så att 
framkomligheten inte skulle bli för låg. Det nya området för tättbebyggt 
område har redan beslutats på delegation och bifogas ärendet. 

Kostnaden är relativt låg, det handlar om ett tiotal skyltar och en kostnad 
rnnt 10.000 kr som föreslås tas inom investeringskontot för 
trafiksäkerhetsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
1. Lokalt trafikföreskrift om tättbebyggt område Urshult 
2. Underlag för föreskrift om 40 km/h inom tättbebyggt område 

Urshult. 
3. Skrivelse från teknisk chef, 2018-06-08 

I )o/ I 

I Otdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRNELSE 1(1) 

Kommunlednings
förvaltningen Datum 180608 

Till kommunstyrelsen 

40 km/h inom tättbebyggt område i Urshult 

Förslag till beslut 

1. Att kommunstyrelsen beslutar om föreskrift 40 km/h inom tättbebyggt område i 
Urshult. 

2. Kostnaden är relativt låg, det handlar om ett tiotal skyltar och en kostnad runt 
10.000 kr som föreslås tas inom investeringskontot för trafiksäkerhetsåtgärder. 

3. Skyltningen ska utföras 3 september då bifogad föreskrift föreslås träda ikraft. 

4. Ingen återkoppling 

Beskrivning av ärendet 
Kommunerna har uppmanats av staten att se över hastighetsskyltningen inom tättbe
byggt område sen de nya hastighetsgränsema infördes. Målsättningen är att 50 km/h ska 
fasas ut. 

För Urshult var inte 60 km/h en möjlighet eftersom det finns planpassager med oskyd
dade trafikanter. 40 km/h är därför den enda rimliga skyltade maxhastigheten. 

För att väghållaren på länsväg 120 skulle godkänna förslaget var kommunen tvungen att 
minska ned området för tättbebyggt område något så att framkomligheten inte skulle bli 
för låg. Det nya området för tättbebyggt område har redan beslutats på delegation och 
bifogas ärendet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av den tekniska avdelningen vid kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Lokalt trafikförekslG'ift om tättbebyggt område Urshult 
Underlag för föreskrift om 40 lan/h inom tättbebyggt område Urshult. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Trafikverket, Jonas Weidenmark, Per lngströmer 

<~~~ 
Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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- Tingsryds 
W kommun 
Kommunledningsförvaltningen __________ ___________ _ 

Tingsryds kommuns föreslu-ifter 
om hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område i Urshult 

beslutade den x månad 2018 

Tings1yds kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 
17 § andra stycket trafikförordningen (1998: 1276). 

Inom tättbebyggt område i Urshult som framgår av ka1tbild nedan får 
fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 

Föreskriften träder i kraft den 3 september 2018. 

Detta beslut är taget av kommunstyrelsen i Tings1yds kommun 2018xxxx 

Kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Jeansson 

- I ,'.,t :7 

- :-·~!, ... .. ·• 

0763 2018:xx 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen ____________________ _ 

Tingsryds kommuns lokala trafikföreskrifter 
om tättbebyggt område i Urshult 

beslutade den 8 juni 2018 

Tings1yds kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

Området inom röd markering på bifogad ka1ia i Urshult ska vara 
tättbebyggt område. 

Föreskriften träder i kraft den 3 september 2018 då Tings1yds kommuns 
lokala trafikföreskrifter 0763 2008:8 om tättbebyggt område upphör att 
gälla. 

0763 2018:16 

Detta beslut ·r tagit 20180608 på delegation i enlighet med pkt 4 § 236 KS 20171204 



- Tingsryds 
W kommun 
Kommunledningsförvaltningen _____ ______ _ _ _ _______ _ 

Tingsryds kommuns lokala trafikföreskrifter 
om tättbebyggt område i Urshult 

beslutade den 8 juni 2018 

Tings1yds kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998: 1276). 

Området inom röd markering på bifogad kaita i Urshult ska vai·a 
tättbebyggt område. 

Föreskriften träder i kraft den 3 september 2018 då Tings1yds kommuns 
lokala trafikföreskrifter 0763 2008:8 om tättbebyggt område upphör att 
gälla. 

0763 2018:16 

Detta beslut "r tagit 20180608 på delegation i enlighet med pkt 4 § 236 KS 20171204 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 217 

Arrendeavtal avseende torgkiosken i Tingsryd 
Dnr 2018/45 261 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen godkänner avtalet under förutsättning att 
komplettering görs gällande § 3 rörande upphörande av a1Tendetid, 
med innebörden att avtalet Upphör vid avtalstidens utgång utan 
föregående uppsägning 

samt att komplettering görs gällande § 11 rörande arrendets 
upphörande med återställande av a1Tendestället alternativt att 
anläggningar på arrendestället tillfaller markägaren utan 
lösenskyldighet 

2. Kommunstyrelsen godkänner förelagt förslag på a1Tendeavtal 
mellan Mattias grillbar och Tingsryd kommun för marken där 
torgkiosken är placerad. Storleken på anendeavgiften framgår av 
fastställd taxa i bifogat avtal. 

3. Kostnaden för toaletten är budgeterat på konto för offentliga 
toaletter from nästa år. 

4 . Avtalet gäller från den dag som anendatorn tar över ägandet av 
torgkiosken och gäller fram till 221231 

5 . Ingen specifik återkoppling behövs. 

Beskrivning av ärendet 

Torgkiosken ägs idag av Korpalycke bygg som har ett anendeavtal med 
Tingsryds kommun sedan 1986. Dvs kiosken står på ofri grund. Nuvarande 
verksarnhetsinnehavare Mattias grillbar önskar förvärva kiosken. För detta 
krävs ett nytt arrendeavtal mellan Tingsryds kommun och Mattias grillbar. 
Ytan som disponeras är 360 kvm. Taxan för marka1Tende i Tingsryd är 100 
kr/kvm och år, antagen 2016 .. Det innebär att taxan skulle vara 36 000 kr/år. 
Nuvarande avtal är på 4000 kr per år. Följs inte antagen taxa måste 
fullmäktige måste besluta om en alternativ taxa. 

Man måste observera att det finns en fördjupad centrnmplan som säger att 
kiosken skall ha en annan placedng än idag. Avtalet kommer att låsa upp 
möjligheten till förändringar inom det aktuella området och eventuellt andra 
delar av torget fram till dess avtalet upphör. 

Avtalet omfattar också ett skötselavtal för den offentliga toaletten som finns 
i byggnaden. Tingsryds kommun betalar 12 000 kr per år för skötsel av 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 217 forts. 

toaletten. I förslaget har det tidigare upplägget följts där skötseln ingår i 
ruTendeavtalet. Skötseln kan läggas i ett separat avtal vilket hade varit en 
mer flexibel lösning. 

Ärendets beredning 

A vtalsförslaget har bearbetats av tekniska chefen i samråd med 
kommunchef, kommunstyrelsens ordförande och projekteringsingenjör. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsens godkänner avtalet under förutsättning att komplettering 
görs gällande § 3 rörande upphörande av anendetid, med innebörden att 
avtalet upphör vid avtalstidens utgång utan föregående uppsägning 

samt att komplettering görs gällande § 11 rörande arrendets upphörande 
med återställande av arrendestället alternativt att anläggningar på 
anendestället tillfaller markägaren utan lösenskyldighet. 

Anna Johansson (C) yrkar att texten i punkt 2 omformuleras enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner förelagt förslag på arrendeavtal mellan 
Mattias grillbar och Tingsryd kommun för marken där torgkiosken är 
placerad. Storleken på arrendeavgiften framgår av fastställd taxa i bifogat 
avtal. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) och Anna Johanssons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 

I M I 

I Otdragsbescyrkande 



Dnr: 2018/45 261 

r.lTingsryds 
\:!:}kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 18-07-25 

Kommunstyrelsen 

Arrendeavtal avs torgkiosken i Tingsryd 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förelagt förslag på an-endeavtal mellan Mattias grill
bar och Tingsryd kommun för marken där torgkiosken är placerad. 
Taxan, arrendeavgiften, fastställs till 36 000 kr per år 

2. Kostnaden för toaletten är budgeterat på konto för offentliga toaletter from nästa år. 

3. Avtalet gäller från den dag som arrendatorn tar över ägandet av torgkiosken och 
gäller fram till 221231 

4. Ingen specifik återkoppling behövs. 

Beskrivning av ärendet 
Torgkiosken ägs idag av Korpalycke bygg som har ett arrendeavtal med Tingsryds 
kommun sedan 1986. Dvs kiosken står på ofri grund. Nuvarande verksamhetsinneha
vare Mattias grillbar önskar förvärva kiosken. För detta krävs ett nytt arrendeavtal mel
lan Tingsryds kommun och Mattias grillbar. 

Ytan som disponeras är 360 kvm. Taxan för markan-ende i Tingsryd är 100 kr/kvm och 
år, antagen 2016 .. Det innebär att taxan skulle vara 36 000 kr/år. Nuvarande avtal är på 
4000 kr per år. Följs inte antagen taxa måste fullmäktige måste besluta om en alternativ 
taxa. 

Man måste observera att det finns en fördjupad centrumplan som säger att kiosken skall 
ha en annan placering än idag. Avtalet kommer att låsa upp möjligheten till förändringar 
inom det aktuella området och eventuellt andra delar av torget fram till dess avtalet 
upphör. 

Avtalet omfattar också ett skötselavtal för den offentliga toaletten som finns i byggna
den. Tingsryds kommun betalar 12 000 kr per år för skötsel av toaletten. I förslaget har 
det tidigare upplägget följts där skötseln ingår i an-endeavtalet. Skötseln kan läggas i ett 
separat avtal vilket hade varit en mer flexibel lösning. 

Ärendets beredning 
Avtalsförslaget har bearbetats av tekniska chefen i samråd med kommunchef, KSO och 
projekteringsingenjör. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



Besluts underlag 
Befintligt avtal mellan Korpalycke bygg och Tingsryds kommun. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tekniska chefen, chef kommunledningsförvaltningen, chef utvecklingsavdelningen, 
arrendator. 

Lennait Johansson 
F örvaltningschef 
Kommunledningsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 

2(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE 

Mellan 212000-0621 Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, nedan kallad kommunen och 

xxxxxx-xxxx Mattias Grillbar, [Gatuadress], 362 30 Tingsryd, nedan kallad arrendatorn, har följande 

avtal träffats. 

1 Arrendestället 

Kommunen upplåter med arrende del av Tingsryd 14:2, Tingsryds kommun. Arrendestället har 

angivits med röd begränsningslinje på till detta avtal bilagd karta i skala 1:500. 

2 Ändamål 

Utarrendering sker för att på arrendestället bedriva kioskhand el, gatukök och grillbar med därtill 

hörande varusortiment. På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna 

ändamålet. 

3 Arrendetid 

Arrendetiden gäller fr o m 2018-xx-xx t o m 2022-12-31. Avtalet förlängs därefter med ett (1) år i 

taget om inte skriftlig uppsägning från endera parten sker senast sex (6) månader före arrendetidens 

utgång. 

4 Arrendeavgift 

Arrendeavgiften utgör trettiosextusen (36 000} SEK per år och erläggs i förskott med hälften den 1 

juli och den 1 januari. Arrendeavgiften är anpassad till Producentprisindex (PPI) för oktober månad 

2017 med bastal 118,1. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till 

~ bastalet äger kommunen rätt att utan uppsägning av avtalet justera arrendeavgiften med samma 

procenttal varmed indextalet ändras i förhållande till bastalet. Taxan följer antagen kommunal taxa. 

5 Förbud mot överlåtelse 

Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten eller sätta andra i sitt ställe utan skriftligt medgivande 

från kommunen. 

6 Arrendeställets skick 

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn skall se till att 

sundhet, ordning och skick upprätthålls inom arrendeområdet på så sätt att inga anmärkningar eller 

ålägganden, som inte kan åtgärdas, kan framföras från kommunen eller behörig myndighet. 

Arrendeområdet får inte inhägnas. 

På arrendeområdet får inte uppsättas anordningar för reklam annat än för den rörelse som bedrivs 

på arrendeområdet. 



Dnr: 2018/45 261 

7 Offentlig toalett 

I byggnaden befintlig toalettavdelning för allmänheten skall upplåtas på följande villkor. Arrendatorn 

skall svara för skötsel, drift och underhåll av toalettavdelningen. 

Kommunen erlägger hyra för toalettavdelningen till ett belopp av tolvtusen {12 000) SEK per år exkl. 

moms. Hyran erläggs i förskott med tretusen (3 000) SEK per kvartal exkl. moms. 

Hyran skall anpassas till Producentprisindex (PPI) enligt punkt 4 i detta avtal. 

8 Byggnader 

Arrendatorn får på arrendestället ha en egen redan uppförd och för rörelsen erforderlig byggnad. 

Medgivandet innefattar ingen befrielse för skyldigheten att söka byggnadslov eller andra erforderliga 

tillstånd. 

9 Underhåll 

Arrendatorn svarar för underhåll av arrendeställets ytbeläggning och för vinterväghållning. 

10 El, va, renhållningsavgifter m m 

Arrendatorn svarar för och bekostar alla avgifter och kostnader som är förenade med driften av 

arrendestället såsom el, sophämtning, vatten och avlopp. 

11 Arrendets upphörande 

Kommunen har ingen inlösenskyldighet av anläggningar efter arrendeavtalets upphörande. 

12 ·lnskrivningsförbud 

Arrenderätten får inte inskrivas. 

13 Tvist 

Tvist rörande tolkning av detta avtal och därigenom uppkomna arrendeförhållanden skall avgöras av 

länets arrendenämnd om inte parterna enas om annan tolkning. 

14 Jordabalken 

I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap. Jordabalken eller annars i lag stadgas om anläggningsarrende. 



Detta avtal är för sin giltighet beroende av godkännande i vederbörlig kommunal instans. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna har tagit var sitt. 

Tingsryd 2018-xx-xx 

För Tingsryds kommun 

Jonas Weidenmark 

Teknisk chef 

Bilaga: 

Karta över arrendestället 

[Ort] 2018-xx-xx 

För Mattias Grillbar 

[Behörig firmatecknare] 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

Justerare 

§ 124 

Samtal om arrendeavtal 
Dm-2018/45 261 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot inf01mationen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har haft en dialog med Korpalycke Fastighets AB om att 
eventuellt köpa torgkiosken på torget vid Skyttegatan. Kommunstyrelsen 
beslutade dock 2018-02-19, § 45 att avvakta med ett köp av 
kioskbyggnaden. Innebörden av det beslutet är också att kommunen låter 
a1Tendeavtalet löpa ut när avtalstiden går ut vid årsskiftet 2022/23. 

Anders Ericsson från Korpalycke Fastighets AB framför vid dagens 
sammanträde sina synpunkter till arbetsutskottet. Han önskar att kommunen 
istället låter arrendeavtalet löpa till år 2025. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Korpalycke Fastighets AB, 2018-03-27 
Kommunstyrelsen 2018-02-19, § 45 

Beslutet skickas till 
Anders Ericsson, Korpalycke Fastighets AB 

I Utdragsbestyrkande 



~Tiru!sryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-19 

§ 45 

Arrende avseende torgkiosk.en 
Dm 2018/45 261 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta köp av kioskbyggnaden på 
fastigheten Tingsryd 14:2. 

Sammanfattning 

18 (43)_ 

Korpalycke Bygg AB önskar sälja kioskbyggnaden på kommunens fastighet 
Tingsryd 14:2 till en ny verksamhetsinnehavare. Därigenom kommer 
blivande verksamhetsinnehavare att bli arrendator till kommunen. Dock ska 
kommunen godkänna denna försäljning av byggnaden, i ~nlighet med 
villkor 7 i gällande airnndeavtal, genom att teckna ett nytt arrende med den 
blivande verksamhetsinnehavaren. I bifogat avtal om slutligt 
anläggningsarrende har kommunens önskemål om fö1foganderätt över 
byggnaden, med beaktande av planerna på en omdaning av torget, 
tillgodosetts. 

Beskrivning av ärendet 

Torgkiosken har tidigare varit :foremål för diskussioner om övertagande och 
våren 2017 beslöt dåvai'ande Samhällsbyggnadsnämnden att ge dess 
ordförande delegation om att godkänna ett slutligt arrendeavtal, (se 
sammanträdesprotokollet från den 19 april 2017 § 63). Någon motpart 
undertecknade dock aldrig detta slutliga anendeavtal (med slutligt avses att 
det löper fram till ett visst datum och sedan inte alls kan förlängas) och vid 
årsskiftet upphörde Samhällsbyggnadsnämnden. 

Den 29 december 2017 dök emellertid en ny intressent upp som är 
intresserad av att ta över både verksamheten och byggnaden om 
förutsättningarna finns. Undertecknad förklarade att en ny förhandling med 
kommunen sannolikt är nödvändig då samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande inte längre fim1s kvar i organisationen. 

Nuvarande anendatorn, Korpalycke Bygg AB, önskar sälja byggnaden till 
denna intressent. Nuvarande innehavaren (av verksamheten) vädjar om att 
föreliggande förslag till slutiigt avtal om anläggningsarrende ska antas. Med 
utgångspunkt från förslaget till slutligt arrendekontrakt, som 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände, och med bealctande av viljan hos 
nuvarande arrendator och verksanilietsinnehavaren samt inriktningen att 
omdana torget, hemställer unde1tecknad att förslag till beslut bifalles. 

Under nuvarande juridiska förhållanden, med en arrendator som hyr ut 
byggnaden till en verksamhetsutövare, kommer kommunen att fullt ut 

I 
I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyl'elsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (43) 

2018-02-19 

§ 45 forts. 

disponera torgkioskbyggnaden omkring årsskiftet 2022 / 2023. Skälet till 
detta är att uppsägning av arrende först ska ske och sedan, efter att 
uppsägningstiden löpt ut, verkställa uppsägning av hyreskontraktet (brukar 
normalt vara 9 månaders uppsägningstid), efter att byggnaden tillfallit 
fastighetsägaren (3 månader efter arrendets upphörande). 

Korpalycke Bygg AB har tidigare förhandlat med kommunen / TUF AB om 
ett köp av torgkioskbyggnaden och varit överens om en köpeskilling på 
300 000 kronor. 
Nuvarande verksamhetsinnehavaren, som vill sälja sin verksamhet, är 
beroende av att även byggnaden säljs till den nye intressenten för att deras 
affär ska kunna slutföras och vädjar därför om följande: 

• Ett nytt arrendeavtal med slutdatumet 1 januari 2025, och 
• inlösen av byggnaden vid arrendets upphörande till summan 300 000 

kronor. 

Mark- och exploateringsingenjörens bedömning: 

Föreliggande förslag till arrendekontrakt är rimligt eftersom att arrendetiden 
kol1as ned två år i jämförelse med det förslag till slutarrende som 
Samhällsbyggnadsnämnden antog och då 300 000 kronor är en realt mindre 
ersättning 1 januari 2025 jämfört med nu. Dessutom uppnås en situation där 
verksamhetsinnehavaren blir arrendator till kommunen ( ett mer direkt 
rättsförhållande jämfö1t med dagens situation). Vidare undviker kommunen 
risken för att byggnaden blir tom utan någon verksamhet alls i avvaktan på 
torgets omdaning. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen ger ordföranden Mikael Jeansson (S) delegation på att 
unde1teckna bifogat förslag till avtal om slutligt anläggningsanende. 

Beslutsunderlag 

l. Bifogat förslag till arrendeavtal. 
2. Skrivelse av mark- och exploateringsingenjören, 2018-01-18 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-01-08 § 26, 

Förfrågan om köp av byggnad på kommunal fastighet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tomas Blomster (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) att 
avvakta köp av kioskbyggnaden på fastigheten Tingsryd 14:2. 

I Otdragsbestyrkande 



~Tiru!sryds 
\:!]kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (43) 

2018-02-19 

§ 45 forts. 

Lennart Fohlin (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

1. att inte förlänga anläggningsarrendet av torgkioskbyggnaden utan 
låta nuvarande arrende upphöra vid årsskiftet 2022-2023 som 
planerat. En uppsägning av arrendet ska göras, (brukar normalt vara 
9 månaders uppsägning). 

2. att inte föreslå Tingsryds Utveckling och Fastighets AB att köpa 
fastigheten. 

Göran Mård (V) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att de båda yrkandena har samma innebörd och att 
kommunstyrelsen bifaller desamma. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Göran Mårds (V) yrkande. 

Beslutet skickas till 
T f kommunchef 
Mark- och exploateringsingenjören 

I Otdragsbestyrkande 



Ärende 26 

Uppdrag gällande strategi för 

hantering av förfallna hus 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 208 

Uppdrag gällande strategi för hantering av förfallna hus 
Dnr 2018/456 200 

Beslut 

Kommunstyrelsen upphäver beslut om uppdrag gällande strategi för 
hantering av förfallna hus (KS 2016-11-14 § 263) i enlighet med miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 2018-04-16 § 41. 

Beskrivning av ärendet 

2016-11-14 samtalar kommunstyrelsen om de förfallna hus som finns i 
Fridafors och Konga. Kommunstyrelsen uppdrar åt 
samhällsbyggnadsutskottet att i samråd med kommunstyrelsens 
arbetsutskott ta fram en strategi för hantering av förfallna hus. Då 
samhällsbyggnadsutskottet inte längre existerar går ärendet över till miljö
och byggnadsnämnden. 

Tillsyn och dess påföljder regleras i plan- och bygglagen 11 kap. och det är 
inom dessa ramar som hantering av förfallna hus ska behandlas. En lokal 
strategi anses därför omotiverad ur myndighetssynpunkt. Vid hantering av 
förfallna hus kan kommunen i enskilda fall hantera dem utanför plan- och 
bygglagen, men detta måste kommunen ta ställning till ifrån fall till fall . 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår därför att miljö- och 
byggnadsnämnden ska besluta att en strategi för hantering av förfallna hus 
vare sig är lämplig eller möjlig att ta fram. 

Miljö- och byggnadsnämnden fattar mot bakgrnnd av ovanstående följande 
beslut (MBN § 41/2018): 
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en strategi för hantering av 

förfallna hus vare sig är lämplig eller möjlig att ta fram. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-03-23. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14 § 263, Kommunens ansvar för 

hanteringen av förfallna hus. 
3. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-04-16 § 41 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Tomas Blomster (S): 

Kommunstyrelsen upphäver beslut om uppdrag gällande strategi för 
hantering av förfallna hus (KS 2016-11-14 § 263) i enlighet med miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 2018-04-16 § 41. 

I i I 
I Dtdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 208 f01ts. 

Besluts gång 

. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (44) 

2018-08-06 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

Justerare 

L I M I 
I Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

Dnr: 2017/456 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

200 

24(30) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-04-16 

Justerare 

§ 41 

Uppdrag gällande strategi för hantering av förfallna hus 
Dnr 2018-0355-200 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en strategi för hantering av 
förfallna hus vare sig är lämplig eller möjlig att ta fram. 

Beskrivning av ärendet 

2016-11-14 samtalar kommunstyrelsen om de fö1fallna hus som finns i 
Fridafors och Konga. Kommunstyrelsen uppdrar åt 
samhällsbyggnadsutskottet att i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott 
ta fram en strategi för hantering av förfallna hus. Då 
samhällsbyggnadsutskottet inte längre existerar går ärendet över till miljö
och byggnadsnämnden. 

Tillsyn och dess påföljder regleras i plan- och bygglagen 11 kap. och det är 
inom dessa ramar som hantering av förfallna hus ska behandlas. En lokal 
strategi anses därför omotiverad ur myndighetssynpunkt. Vid hantering av 
förfallna hus kan kommunen i enskilda fall hantera dem utanför plan- och 
bygglagen, men detta måste kommunen ta ställning till ifrån fall till fall. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår därför att miljö- och 
byggnadsnämnden ska besluta att en strategi för hantering av förfallna hus 
vare sig är lämplig eller möjlig att ta fram. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-03-23. 
2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016-11-14 § 263, 

Kommunens ansvar för hanteringen av förfallna hus. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

l~ I 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-11-14 

§ 263 

Kommunens ansvar för hanteringen av förfallna hus 
Dnr 2016/456 200 

Kommunstyrelsens beslut 

33 (33) 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att bjuda 

in samhällsbyggnadsnämndens ordförande för en uppdatering på vilka 

åtgärder samhällsbyggnadsnämnden vidtagit på fastigheten i Fridafors. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsutskottet att i samråd 

med kommunstyrelsens arbetsutskott ta fram en strategi för hanteringen 

av förfallna hus. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen samtalar om de förfallna hus som finns i Fridafors och 

Konga. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen§ 250, 2016-11-14 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 

2016-11-10 



Ärende 27 

lnriktningsbeslut om 

familjecentral i Tingsryds 

kommun 



~Tingsryds 
\:.!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 212 

Inriktningsbeslut om familjecentral i Tingsryds kommun 
Dnr2017/704 750 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till inriktningsbeslut avseende 
etablering av :familjecentral i Tingsryds kommun. 

2. Inriktningsbeslutet avser uppbyggnad av en familjecentral i Tingsryds 
kommun. 

3. Finansiering sker genom ett samarbete med Region Kronoberg och 
regleras genom ett samverkansavtal som sammanställs av styrgmppen 
när den är bildad. Den del av kostnaden som finansieras av Tingsryds 
kommun hanteras i budgetprocessen 2019. 

4. Tidsplanen avser att innan sommaren bilda en styrgmpp samt en 
arbetsgmpp. Prioriterat är även att finna en ändamålsenlig lokal för 
verksamheten. F01tsatt tidsplan utarbetas av styrgmppen när den bildats. 

5. Återkoppling sker till ansvariga nämnder och utskott av respektive 
förvaltnings- och avdelningschef. 

Beskrivning av ärendet 

Regionen har tagit ett inriktningsbeslut om att länets alla kommuner ska ha 
familjecentral. Alvesta och Tingsryds kommun är de kommuner som idag 
inte har familjecentral. En familjecentral bedriver en verksamhet som är 
hälsofrämjande för tidigt förebyggande och riktar sig till föräldrar och barn. 
En familjecentral ska innehålla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. 

Arbete- och lärandeutskottet ställer sig positiv till att Tingsryds kommun 
beslutar om en imiktning avseende etablering av familjecentral i Tingsryds 
kommun. Bildningsnämnden gör likaså i beslut BN 2018-06-19 § 69. 

Beslutsunderlag 

1. Region Kronobergs sammanträdesprotokoll 2018-03-23 § 39, 
2. Familjecentral i Tingsryds kommun-inriktningsbeslut (18RGK473) 
3. Arbete- och lärandeutskottet 2017-11-13 § 218 
4. Arbete- och lärandeutskottet 2018-04-24 § 87 
5. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 147 

I Dtdcagsbescyrkande 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 212 forts. 

6. Bildningsnämnden 2018-06-19 § 69 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar om bifall i enlighet med de punlcter som 
återfinns i beslut Bildningsnämnden 2018-06-19 § 69. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

I Utdragsbesty,ISmde 



,, 

~'fingsryds 
~kommun 

Bildningsnärnnden 

Justerare 

§ 69 

Dnr: 2017/704 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-19 

Inriktningsbeslut om familjecentral i Tingsryds 
kommun 
Dm 2017/202 609 

Beslut 

750 

17(21) 

1. Bildningsnärnnden ställer sig positiv till imiktningsbeslut avseende 
etablering av familjecentral i Tingsryds kommun. 

2. Inriktningsbeslutet avser uppbyggnad av en familjecentral i Tingsryds 
kommun. 

3. Finansiering sker genom ett samarbete med Region Kronoberg och 
regleras genom ett samverkansavtal som sammanställs av styrgmppen 
när den är bildad. Den del av kostnaden som finansieras av Tingsryds 
kommun hanteras i budgetprocessen 2019. 

4. Tidsplanen avser att innan sommaren bilda en styrgrnpp samt en 
arbetsgrupp. Prioriterat är även att finna en ändamålsenlig lokal för 
verksamheten. Fortsatt tidsplan utarbetas av styrgruppen när den bildats. 

5. Återkoppling till nämnden sker löpande av bildningschefen. 

6. Bildningsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att ställa sig 
positiv till ovanstående inriktningsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande för tidigt 
förebyggande och riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska 
innehålla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med 
imiktning mot förebyggande arbete. 

Föreligger förslag att bildningsnärnnden ska ställa sig positiv till 
imiktningsbeslut avseende etablering av familjecentral i Tingsryds kommun. 
Inriktningsbeslutet avser uppbyggnad av en familjecentral i Tingsryds 
kommun. Finansiering ska ske genom ett samarbete med Region Kronoberg 
och regleras genom ett samverkansavtal som sammanställs av styrgruppen 
när den är bildad. Den del av kostnaden som ska finansieras av Tings1yds 
kommun ska hanteras i budgetprocessen 2019. Tidsplanen avser att innan 
sommaren bilda en styrgrupp samt en arbetsgrupp. Prioriterat är 

Utdrags bestyrkande 



I 
l 

~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnärnnden 

Justerare 

. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(21) 

2018-06-19 

§ 69 fortsättning 

även att finna en ändamålsenlig lokal för verksamheten. F01isatt tidsplan ska 
utarbetas av styrgruppen när den bildats. Återkoppling till nämnden ska ske 
löpande av bildningschefen. Vidare att bildningsnärnnden ska 
rekommendera kommunfullmäktige att ställa sig positiv till ovanstående 
inriktnings beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-06-05. 
2. Region Kronobergs sammanträdesprotokoll 2018-03-23 § 39, 

Familjecentral i Tings1yds kommun- inriktningsbeslut (18RGK473). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Gummesson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

I Utd,ag,bestyrlrnnde 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-28 

§ 147 

Information om familjecentral i Tingsryds kommun 
Dm: 2017/704 750 

Beslut 

18 (32) 

Kommunstyrelsen äten-emitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen i 
avvaktan på bildningsnämndens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Chef för arbete och lärande samt chef för Elevhälsan inf01merar 
kommunstyrelsen om planer på att skapa en familjecentral i Tingsryds 
kommun. 

Regionen har tagit ett inriktningsbeslut om att länets alla kommuner ska ha 
familjecentral. Alvesta och Tingsryds kommun är de kommuner som idag 
inte har familjecentral. På en sådan är mödravård, barnavårdscentralen, 
förskola och socialtjänsten samlokaliserade utifrån att kunna ge tidiga 
insatser till familjer med behov. 

Den s k Skottlandsmodellen finns också med som en inspiration i detta 
arbete. I utredningen finns dock många frågetecken kvar att utreda. Det 
gäller bland annat att hitta en lämplig lokal, bestämma vilken personal som 
ska arbeta där och göra en kalkyl över driftskostnader. 

Arbete- och lärandeutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en 
imiktning att medverka i skapandet av en familjecentral. Bildningsnämnden 
har ännu inte behandlat frågan. 

Beslutsunderlag 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-04-12 § 87 
Regionstyrelsen 2018-02-23 § 39 

Förslag till beslut på sammanträdet del 1 

Patrik Ståhlgren (M) yrkar att ärendet ska hanteras som ett 
inf01mationsärende. 

Magnus Carlberg (S) yrkar med instämmande av Tomas Blomster (S) att 
kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom ett imiktningsbeslut angående 
uppbyggnad av familjecentral i Tingsryds kommun under 
förntsättning att bildningsnämnden fattar ett likalydande beslut. 

I Otdragsbeslyrkande 



~Tiru!sryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

LI~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-28 
§ 147 f01ts. 

Beslutsgång del 1 

19 (32) 

Kommunstyrelsen godkänner att de två yrkandena hanteras direkt i ett 
röstningsförfarande enligt nedan: 

Ja-röst för bifall till Patrick Ståhlgrens (M) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Magnus Carlbergs (S) yrkande. 

Med 7 nej-röster mot 5 ja-röster bifaller kommunstyrelsen Magnus 
Carlbergs (S) yrkande. 

Ja röstar Lennait Fohlin (C), Lars Nilsson (C), Patrik Andersson (M), Åke 
Nyberg (M) och Patrick Ståhlgren (M). 

Nej röstar Magnus Carlberg (S), Åke Gummesson (S), Tomas Blomster (S), 
Maj Ivarsson (S), Håkan Karlsson (S), Gunnar Engblom (MP) och Leon 
Jensen (-) 

Anna Johansson (C) avstår. 

Förslag till beslut på sammanträdet del 2 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunledningsförvaltningen i avvaktan på bildningsnämndens yttrande. 

Magnus Carlberg (S) yrkar att ärendet hanteras idag. 

Beslutsgäng del 2 

Kommunstyrelsen godkänner att de två yrkandena hanteras direkt i ett 
röstningsförfarande enligt nedan: 

Ja-röst för bifall till Patrick Ståhlgrens (M) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Magnus Carlbergs (S) yrkande. 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

Ja röstar Anna Johansson (C), Lenna1t Fohlin (C), Lars Nilsson (C), Patrik 
Andersson (M), Åke Nyberg (M), Leon Jensen (-) och Patrick Ståhlgren 
(M). 

Nej röstar Magnus Carlberg (S), Åke Gummesson (S), Tomas Blomster (S), 
Maj Ivarsson (S), Håkan Karlsson (S), Gunnar Engblom (MP). 

I Otibgsbestyrkande 



~Tingsryds 
\!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-28 

§ 147 forts. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

I Utdragsbeszyrkand, 

20 (32) 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(30) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-04-12 

Justerare 

.P 

§ 87 

Familjecentral i Tingsryds kommun 
Dm2017/704 750 

Utskottets beslut 
Utskottet för arbete och lärande ställer sig positiva till inrilctningsbeslut 
avseende etablering av familjecentral i Tings1yds kommun och föreslår för 
kommunstyrelsen: 

1. Inriktningsbeslut gällande uppbyggnad av en familjecentral i Tings1yds 
kommun. 
2. Finansieras genom ett samarbete med Region Kronoberg och regleras 
genom ett samverkansavtal som sammanställs av styrgruppen när den är 
bildad. Den del av kostnaden som finansieras av Tingsryds kommun 
hanteras i budgetprocessen 2019. 
3. Tidsplanen avser att innan sommaren bilda en styrgrupp samt en 
arbetsgrupp. Prioriterat är även att finna en ändamålsenlig lokal för 
verksamheten. Fmtsatt tidsplan utarbetas av styrgruppen när den bildats. 
4. Återkoppling sker löpande av avdelningschef för arbete och lärande. 
5. Ärendet skickas till Bildningsnämnden för ställningstagande. 

Beskrivning av ärendet 

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande för tidigt 
förebyggande och riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska 
innehålla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med 
inriktning mot förebyggande arbete. 

Ärendets beredning 

Beredningen sker i samarbete med bildningsförvaltningen och 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Region Kronoberg§ 39 Familjecentral i Tings1yds kommun
imiktningsbeslut (18 RGK473) 
Arbetsprocesser vid etablerandet av familjecentraler i Kronobergs län 
Familjecentral i Tingsryds kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden för kännedom 



§39 

Dnr: 2017/704 

Protokollsutdrag 

Utskriftsdatum: 2018-03-23 

Familjecentral i Tingsryds kommun -
inriktningsbeslut (18RGK473) 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

750 

REGION 
KRONOBERG 

att ställa sig bakom inriktnings beslut angående uppbyggnad av familjecentral i Tingsryds 
kommun samt 

att uppdra åt regiondirektören att påbörja en dialog med Tingsryds kommun enligt den 
fastställda arbetsprocessen. 

Sammanfattning 
I Kronobergs län finns sju etablerade familjecentraler. Det är endast Tingsryd och 
Alvesta kommun som per den 31 december 2017 saknar verksamhet. 

Med syfte att tydliggöra och kvalitetssäkra uppbyggnad av familjecentraler finns sedan 
januari 2018 en av regiondirektören fastställd arbetsprocess vid etablerandet av 
familjecentraler i Kronobergs län. Framtagandet av arbetsprocessen har samordnats av 
avdelningen för folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg. 

I denna arbetsprocess framgår att det första steget för en fortsatt process är att Region 
Kronoberg fattar ett inriktnings beslut. Föreslås även att regiondirektören påbörjar en 
dialog i enlighet med den fastställda arbetsprocessen för uppbyggnad av familjecentraler. 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom inriktnings beslut angående uppbyggnad av familjecentral i Tingsryds 
kommun samt 

att uppdra åt regiondirektören att påbörja en dialog med Tingsryds kommun enligt den 
fastställda arbetsprocessen. 

Expedieras till 
Regiondirektör 

Besluts underlag 

• §61 RSAU Familjecentral i Tingsryds kommun - inriktnings beslut 

• Förslag till beslut - Familjecentral i Tingsryds kommun 

• Beslutsunderlag - Familjecentral i Tingsryds kommun 
• Arbetsprocess vid etablerandet av familjecentraler i Kronobergs län 

• Familjecentral i Tingsryds kommun. 



Protokollsutdrag 

Utskriftsdatum: 2018-03-23 

REGION 
KRONOBERG 



Dnr: 2017/704 750 

2017-09-15 

Anders Fransson 

Arbetsprocess vid etablerandet av 
familjecentraler i Kronobergs län 

Vad är en familjecentral? 

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, 
generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar 
och barn. En familjecentral ska minst innehålla mödravård, 
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot 
förebyggande arbete. Källa: Föreningen för familjecentralers 
främjande. 

Kronobergs län 

I Kronobergs län finns sju etablerade familjecentraler. Det är endast 
Tingsryd och Alvesta som i december 2017 saknar verksamhet. I 
Alvesta pågår arbete med att etablera familjecentral. I Tingsryd har ett 
politiskt beslut fattats om att inrätta en familjecentral. 

Samtliga familjecentraler i Kronobergs län innehåller mödravård, 
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst förutom i Ljungby och 
Lagan där mödravården saknas. 

Arbetsprocess 

1. Politiska inriktningsbeslut hos samtliga huvudmän om att 
etablera familjecentral i berörd kommun. Besluten skall vara 
förankrade i budget- och verksamhetsplaner. 

2. En lednings- och styrningsorganisation bildas bestående av en 
styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen bör bestå av 
förvaltningschefer för barn och utbildnings förvaltning och 
socialförvaltning i respektive kommun, verksamhetschef för 
berörd vårdcentral samt verksamhetschef för kvinnokliniken. 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 85 00 vx 
E-post region@kronoberg .se 
Fax 

REGION 
KRONOBERG 
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I REGION KRONOBERG 

Styrgruppen utser sedan en arbetsgrupp med berörda ansvariga 
för varje huvudman. Både styrgrupp och arbetsgrupp utser 
ansvariga sammankallande för respektive grnpp. 

Styrgruppens huvuduppgift blir att ansvara och prioritera för 
verksamheten och aktiviteter av övergripande karaktär, fatta 
beslut om verksamhetsplaner och budget. Initialt får 
arbetsgruppen i uppdrag att utarbeta förslag på ett 
samverkansavtal för familjecentralen för vidare politiskt 
ställningstagande. Samverkansavtalet reglerar bl. a 
kostnadsansvaret för respektive huvudman. 

3. Styrgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att etablera kontakter 
med fastighets- och planeringsavdelningar i Region Kronoberg 
och respektive kommun. Nu är högsta prioritet att finna en 
ändamålsenlig lokal för verksamheten. Lokalplaneringsmöten 
bör hållas kontinuerligt genom hela processen. Behovsanalyser 
tas fram. Sammankallande för arbetsgruppen bör vara 
sammankallande även här. Det är högst angeläget att inte 
separera verksamheten från fastighet och planering. 
Kontinuerlig återkoppling till styrgruppen. 

4. Styrgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att omvärldsbevaka 
samt planera för uppstarten av familjecentralen. Arbetsgruppen 
bör studera goda exempel lokalt, regionalt och nationellt. Det är 
också högst angeläget att få in ett medarbetar- och 
brukarperspektiv tidigt i processen. Kontinuerlig återkoppling 
till styrgruppen 

5. Vidare ger styrgruppen arbetsgruppen i uppdrag att planera för 
rekrytering av samordnarfunktion på familjecentralen. Detta 
bör ske i god tid före invigning så att samordnarfunktionen är 
på plats och kan vara delaktig i planeringen av familjecentralen. 
Samordnarfunktionens huvudsakliga arbetsuppgifter är att: 
Leda personalmöten(husmöten), organisera och fördela 
gemensamma arbetsuppgifter, ansvara för informationsflödet 
till samtliga medarbetare m.m. Styrgruppen bör besluta och 
fastställa samordnarfunktionens uppdrag. 

6. Styrgrupp och arbetsgrupp planerar invigning tillsammans med 
Region Kronobergs och berörd kommuns 
kommunikations avdelningar. 

Fastställd av Martin Myrskog 2018-01-12 

Sida 2 av 2 



~lmgsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(31) 

Arbete och lärandeutskottet 

,.,,tmrare ff/ I 
ftt/ ?(__ 

... 

§218 

Familjecentral i Tingsryds kommun 
Dm-2017/704 750 

Utskottets beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att ta 
fram förslag på hur och var en familjecentral i Tingsryds kommun 
kan organiseras samt förslag på :finansiering. 

2. Detta skall ske i samarbete med bildningsförvaltningen och Region 
Kronoberg. · 

3. Slutligt ställningstagande skall tas av ansvariga politiska organ. 

Beskrivning av ärendet 

En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, 
föräldrar och deras barn. En familjecentral skall innehålla mödra- och 
barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst med inriktning mot 
förebyggande arbete. Verksamheten skall bedrivas i gemensamma lokaler. 
Det finns även möjlighet att komplettera med ytterligare kompetenser. 

Syftet med en familjecentral är att erbjuda en mötesplats med tillgång till ett 
samlat och lättillgängligt stöd av god kvalite från samhällets olika aktörer. 
Verksamheten ska vara hälsofrämjande, stödjande samt arbeta förebyggande 
och skall genomsyras av barnperspektivet, där barnet och familjens bästa 
sätts i centrum. Ökad samverkan mellan olika professioner kring barn och 
barnfamiljer bidrar till en ökad förmåga attuppmärksamma och tillgodose 
behov. 

Tingsryds kommun har valt att prioritera satsningar på barn och unga och 
där framförallt förebyggande insatser som bland annat plusteamet som ska 
:finansieras med den inrättade sociala investeringsfonden. För att ytterligare 
stärka arbetet kring barn och barnfamiljer bör även vår kommun ha minst en 
familjecentral. Då flera aktörer skulle komma att vara inblandade behöver 
:framtagandet av förslaget ske i samverkan mellan samtliga parter. 

Beslutsunderlag 
Slcrivelse från ordförande arbete- och lärandeutskottet, 2017-11 ~09 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Bildningsnämnden 
Region Kronoberg 

lutdra.,hesfyrlrando 

2017-11-?1 



Ärende 28 

lnriktningsbeslut för "Barnens 

bästa'' i Kronobergs län 



I ' I ~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

~t 

§ 70 

Dnr: 2018/912 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-19 

Inriktnings beslut för "Barnens bästa" i Kronobergs län 
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19(21) 

1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till imiktningsbeslut avseende 
Bamens bästa gäller! - i Kronobergs län. 

2. Finansiering sker genom ett samarbete med Region Kronoberg och 
länets övriga kommuner, där kostnaden regleras utifrån 2014 års 
skatteunderlag. Detta innebär för Tings1yds kommun en kostnad om 
15 298 under 2018 och 46 359 för år 2019. Fortsatta kostnader kommer 
baseras på framtida skatteunderlag. 

3. Tidsplanen avser att från september 2018 kunna påbörja uppbygganden 
av modellen som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet i länet. 

4. Rapportering till nämnden sker löpande av bildningschefen. 

5. Bildningsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att ställa sig 
positiv till ovanstående imiktningsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 

Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora: barn och ungas 
psykiska hälsa har försämrats, det finns ett ökande antal förtidspensionerade, 
ökade skillnader i skolresultat, levnadsvanornas i många fall negativa 
utveckling, den ojämlika hälsan och utanförskap som innebär enorma 
mänskliga och ekonomiska kostnader för att bara nämna några. De 
samhällsutmaningar vi står inför kan inte lösas av en enskild aktör eller i 
rådande strukturer och därför behövs perspektivskiften som leder till ett 
utvecklat samarbete och samhandling. 

I Kronobergs län har skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten sedan 
en tid tillbaka framgångs1ikt undersökt förntsättningar för att arbeta på ett 
annat sätt med inspiration från Skottland och "Skottlandsmodellen" Getting 
It Right For Eve1y Child (GIRFEC). Arbetet har fått namnet: Barnens bästa 
gäller! -i Kronobergs län. Tillsammans skapar vi en trygg och säker 
uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. 
Nu behöver arbetet tas vidare. 

Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
\:!}kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(21) 

2018-06-19 

§ 70 fo1tsättning 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska ställa sig positiv till 
inriktningsbeslut avseende Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län. 
Finansiering ska ske genom ett samarbete med Region Kronoberg och länets 
övriga kommuner, där kostnaden regleras utifrån 2014 års skatteunderlag. 
Detta innebär för Tingsryds kommun en kostnad om 15 298 under 2018 och 
46 359 för år 2019. Fo1tsatta kostnader kommer baseras på :framtida 
skatteunderlag. Tidsplanen avser att från september 2018 kunna påbörja 
uppbygganden av modellen som ska ligga till grund för det f01tsatta arbetet i 
länet. Rappo1tering till nämnden ska ske löpande av bildningschefen. Vidare 
att bildningsnämnden ska rekommendera kommunfullmäktige att ställa sig 
positiv till ovanstående inriktningsbeslut. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-06-05. 
2. Region Kronobergs inriktningsbeslut för vidare arbete med 

Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(32) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-06-12 

§ 140 

Inriktningsbeslut för "Barnens bästa gäller" i Kronobergs län 
Dnr 2017 /570 750 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande ställer sig positiva till inriktningsbeslut 
avseende Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län 

Arbete och lärandeutskottet beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta: 

1. Inriktningsbeslut gällande Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län. 
2. Finansieras genom ett samarbete med Region Kronoberg och länets 

övriga kommuner där kostnaden regleras utifrån 2014 års skatteunderlag. 
Detta innebär för Tings1yds kommun en kostnad om 15 298 kronor 
under 2018 och 46 359 kronor för år 2019. Fm1satta årliga kostnader 
kommer baseras på framtida skatteunderlag. 

3. Tidsplanen avser att från september 2018 kunna påböija uppbygganden 
av modellen som ska ligga till grund för det fo11satta arbetet i länet. 

Arbete och lärandeutskottet beslutar: 

1. Rappm1ering sker löpande av avdelningschef för arbete och lärande 
2. Att rekommendera kommunfullmäktige att ställa sig positiva till 
ovanstående inriktningsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 

Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora: barn och ungas 
psykiska hälsa har försämrats, det finns ett ökande antal förtidspensionerade, 
ökade skillnader i skolresultat, levnadsvanornas i många fall negativa 
1.Jtveckling, den ojämlika hälsan och utanförskap som innebär enorma 
mänskliga och ekonomiska kostnader för att bara nämna någi·a. De 
samhällsutmaningar vi står inför kan inte lösas av en enskild aktör eller i 
rådande strukturer och därför behövs perspektivskiften som leder till ett 
utvecklat samarbete och samhandling. 

I Kronobergs län har skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten sedan 
en tid tillbaka framgångsrikt undersökt förutsättningar för att arbeta på ett 
annat sätt med inspiration från Skottland och "Skottlandsmodellen" Getting 
It Right For Eve1y Child (GIRFEC), se bilaga. Arbetet har fått namnet: 
Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län. Tillsammans skapar vi en trygg 
och säker uppväxt för VARJE barn genomfrämjande, tidiga och 
samordnade insatser. Nu behöver arbetet tas vidare. 

I Utfilagsbe,ty,kande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(32) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-06-12 

Ju,tora~ l"t_ 

§ 140 fortsättning 

Ärendets beredning 

Beredningen sker i samarbete med bildningsförvaltningen samt 
ledningsgrnppen för samordning av hälso- och sjukvård och socialtjänst 
samt länets skolchefsgrupp. 

Beslutsunderlag 
Inriktningsbeslut för vidare arbete med Barnens bästa gäller! - i Kronobergs 
län 

Beslut på sammanträdet 

Marie Sahlberg yrkar att följande punkt läggs till beslutet: 

- Att rekommendera kommunfullmäktige att ställa sig positiva till 
ovanstående inriktningsbeslut. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

I Ut<kag,bostyrkando 



~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Dnr 2017 /570 750 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-06-04 

Till arbete och lärandeutskottet 

lnriktningsbeslut för Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län 

Förslag till beslut 
Utskottet för arbete och lärande ställer sig positiva till inriktningsbeslut avseende Bar
nens bästa gäller! - i Kronobergs län 

1. Inriktningsbeslut gällande Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län. 

2. Finansieras genom ett samarbete med Region Kronoberg och länets övriga kommu
ner där kostnaden regleras utifrån 2014 års skatteunderlag. Detta innebär för Tings
ryds kommun en kostnad om 15 298 kronor under 2018 och 46 359 kronor för år 
2019. Fortsatta årliga kostnader kommer baseras på framtida skatteunderlag. 

3. Tidsplanen avser att från september 2018 kunna påbörja uppbygganden av modellen 
som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet i länet. 

4. Rapportering sker löpande av avdelningschef för arbete och lärande. 

Beskrivning av ärendet 
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora: barn och ungas psykiska hälsa har 
försämrats, det finns ett ökande antal förtidspensionerade, ökade skillnader i skolresul
tat, levnadsvanornas i många fall negativa utveckling, den ojämlika hälsan och utanför
skap som innebär enorma mänskliga och ekonomiska kostnader för att bara nämna 
några. De samhällsutmaningar vi står inför kan inte lösas av en enskild aktör eller i rå
dande strukturer och därför behövs perspektivskiften som leder till ett utvecklat samar
bete och samhandling. 

I Kronobergs län har skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten sedan en tid till
baka framgångsrikt undersökt förutsättningar för att arbeta på ett annat sätt med inspi
ration från Skottland och "Skottlandsmodellen" Getting It Right For Every Child (GIR
FEC), se bilaga. Arbetet har fått namnet: Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län. Till
sammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, ti
diga och samordnade insatser. Nu behöver arbetet tas vidare. 

Ärendets beredning 
Beredningen sker i samarbete med bildningsförvaltningen samt ledningsgruppen för 
samordning av hälso- och sjukvård och socialtjänst samt länets skolchefsgrupp. 

Besluts underlag 
Se bilaga Inriktningsbeslutför vidare arbete med Barnens bästa gäller! - i Kronobergs 
län 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef 
Arbete och lärande 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

2(2) 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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0 

Arsredovisning 2017 

Sydarkivera 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 213 

Årsredovisning 2017 Sydarkivera 
Dm 2018/654 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet 
Sydarkivera ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Sydarkivera har fastställt 
förbundets årsredovisning för 2017 samt överlämnat frågan om 
ansvarsfrihet för beslut i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktige kommunalförbundet Sydarkivera§ 4, 2018-04-06 
jämte årsredovisning, revisionsrapport och revisionsberättelse för 2017. 

I Otdrngsbestyrkande 



Dnr: 2018/654 042 

r.lTingsryds 
~l~ommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum 2018-05-16 

Till Kommunfullmäktige 

Beslut om ansvarsfrihet 2017, kommunalförbundet Sydarkivera 

Förslag till beslut 
Dm 2018/654 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk
tige besluta att 

1. Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarki
vera ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Sydarkivera har fastställt förbundets års
redovisning för 2017 samt överlämnat frågan om ansvarsfrihet för beslut i medlems
kommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

Ä1·endets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förbundsfullmäktige kommunalförbundet Sydarkivera § 4, 2018-04-06 jämte årsredo
visning, revisionsrapp01t och revisionsberättelse för 2017. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Sydarkivera 

~ 
Helena Clemi tsson 
Tf kanslichef 
Kommunledningsförvaltningen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



Dnr: 2018/654 042 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE • SYDARKIVERA. 

'----
SAMMANTRÄDESDATUM 18-04-06 SIDAN 1 (10) 

Plats och tid 

Beslutande och 
närvarande ersättare 

Närvarande ej 
beslutande ersättare 

Övriga deltagare 

Utses att justera 
Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Sydarkivera sammanträdesrum Alvesta fredagen den 6 april 2018 kl. 10.00 -11.40 

Bföje Dovstad (L), Karlskrona, ordf. 
Annika Stacke (L), Växjö, 1:e vice 
Per Ribacke (S), Alvesta 
Annika Westerlund (S), Karlshamn 
Ingegerd Lenander (KD), Marka1yd 
Nils Ingmar Thorell (L), Ronneby 
Henrik Wöhlecke (M), Eslöv 

Bo Johansson (S), Ronneby 
Lena Wallentheim (S), Hässleholm 

Mats Porsklev, sekreterare 

--sy-a ·kiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta 

2018- -13 kl.10.00 

.,..,, - - -- -- - - - - -- ------ · :.:f' ~- - -- - ----- --- - -- -- -- -- - - ----Maffi Por::~, 
--,iiitj~t.i iL1/,f------------------------

-N~~5~~d( --------

Eva Ballovarre (S), Älmhult § 5-§ 9 
Gunnar Westling (MP), Oskarshamn 
Robin Gustavsson (KD), Hässleholm 

Henrik Thorsell(L), Vadstena tjg. ers. 

Gustav Schyllert (M), Vellinge 
Erling E:p:1.sfors (M), Ösh'a Göinge 

Bo Hasselblad (M), Åtvidaberg 

Paragrafer 1 - 9 

~~ p / 

-- _-' ~ /~/ ______ __ _ 
. gegerd Lenander ~------

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Förbundsfullmäktige 

Datum för anslags 
nedtagande 

;;_'J~ 2018-05/o~ 

/ ' tdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL • · 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SYDARKIVERA. 
SAMMANTRÄDESDATUM 18·04· 06 SIDAN 3 (10) 

§ 4 Dm. Sark.2017.31 

Årsredovisning 2017 inld. förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förbundets tredje bokslut inklusive 
förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen godkänner bokslutet och översänder 
detsamma till förbundsfullmäktige för fastställelse. Därefter sldckas bokslutet 
till förbundsmedlernmama för beslut om ansvars befrielse. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning inld. förvaltningsberättelse från den 20 februari 2018. 
Förbundsstyrelsens beslut § 2 från den 2 mars 2018. 
Revisoremas berättelse från den 4 april 2018. 

Förbundsfullmäktiges beslut 

• Årsredovisningen fastställs. 

• Årsredovisningen överlämnas till de medlemmar som var medlemmar i 
förbundet 2017 för beslut om ansvarsfrihet i kommunfullmäktige enligt 
förbunds ordningen. 

• Årsredovisningen översänds till, från och med 2018, nya medlemmar för 
kännedom. 

Expediering: 
Samtliga medlemskommuners fullmäktige 
Akt 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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2017-01-01 - 2017-12-31 

VITAR HAND 
OM lNfORMATI0N 

SOM lNTE .. 
LÄNGRE BEHOV5 

I 

SYDARKIVERA.SE I 0472-39 10 00 I Box 182 I 342 22 ALVESTA, Sverige 

SIDAN 1 (36) 



Dokumentansvarig I Organisation Telefon Datum 
Mats Porsklev Sydarkivera 0472-39 10 00 2018-02-20 
Ärende Diarienummer Version / Sida 
Budget, ekonomiska rapporter & bokslut m.m. 2017 SARK.2017.31 1.0 2 

Innehåll 
1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ......................................................................... .. ..... 3 

1.1 Sammanfattande kommentarer och måluppfyllelse .......................................... 3 

1.2 Ekonomiskt resultat och ställning ................................................................... 4 

1.3 Investeringsverksamheten ....................................................... .. .............. ... .. 4 

1.4 God ekonomisk hushållning ........................................................................... 5 

1.5 Balanskrav och åtgärdsplan för återställande av underskott .............................. 7 

1.6 Väsentliga händelser efter periodens slut .. ............................................. .. ....... 7 

1.7 Anslutning nya förbundsmedlemmar .............................................................. 8 

1.8 Personal ..................................................................................................... 9 

2 VERKSAMHETERNA ...................... .. ......................... . ............................... .. ........ 10 

2.1 Råd och stöd ................................................................................ ............. 11 

2.2 Arkivleveranser .......... .... ........................................... ... ........ . .................... 19 

2.3 Arkivsystem ........ .. ..... ........................ ... ....................... .. ...... . .................... 25 

2.4 Anslutande tjänster ......... .................. ...... ... ........ .. ...................................... 28 

3 RESULTATRÄKNING ..... ............................... , .... ........ .. .. .... ................................. 30 

4 KASSAFLÖDESANAL YS ..... , . , ...... . ... .... .. ... . ................. ... . ... ....... ..... ...................... 32 

5 BALANSRÄKNING ............................................................................................. 33 

6 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING ...................... ........... . ........ ............ .............. 35 

7 REDOVISNINGSPRINCIPER ............................................. .. ... , , ... .. . .. , ................... 36 

8 UNDERSKRIFTER .... .... ...................................................................................... 36 



Dokumentansvarig I Organisation Telefon Datum 
Mats Porsklev Sydarkivera 0472-39 10 00 2018-02-20 
Ärende Diarienummer Version I Sida 
Budqet ekonomiska rapporter & bokslut m.m. 2017 SARK.2017.31 1.0 3 

1 Förvaltningsberättelse 
Styrelsen i Kommunalförbundet Sydarkivera lämnar härmed årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna 
Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö 
och Älmhult samt Region Blekinge. Vid starten av 2017 hade vi förmånen att välkomna 
ytterligare sju nya kommuner som medlemmar i förbundet; Bromölla, Höör, Olofström, 
Osby, Oskarshamn, Vimmerby samt Östra Göinge. 

Verksamheten har under perioden inriktas på att fortsätta arbetet med en rationell och 
långsiktigt hållbar lösning och långsiktigt hållbar lösning för förbundsmedlemmarnas 
informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar 
digitalt slutarkiv och hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med 
förbundsmedlemmarnas systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar 
informationsförvaltning är det förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande 
verksamheten hos förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera 
erbjuder därför utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. 

En flytt av huvudkontoret från Växjö till Alvesta genomfördes under juni månad. 

1.1 Sammanfattande kommentarer och måluppfyllelse 
Perioden har präglats av arbete med att bygga upp en utvecklingsinriktad organisation 
som kan möta medlemskommunernas behov i fråga om det övergripande uppdraget. 

• Förbundsmedlemmarna har i hög grad utnyttjat möjligheten att delta på 
utbildningar, informationsträffar och temadagar. Arbetet med 
informationskartläggning och säkerhetsklassning fortgår i huvudsak enligt plan, 
även om det under hösten har varit vissa svårigheter med att få deltagare till 
planerade workshopar. Den andra tillsynsomgången har slutförts med 
inspektionsbesök hos verksamheter inom samhällsbyggnad samt miljö- och 
hälsoskydd. 

• Arbetet med att förbereda arkivleveranser fortgår. De första leverans
överenskommelserna angående inaktiva journalsystem har upprättats. Förutom 
journalsystem har utredningar genomförts när det gäller för externa webbplatser 
och äldre digitalt material. Extern webb kan nu samlas in regelbundet, utan att 
driften störs hos förbundsmedlemmarna. Utredning av effektiva verktyg och 
metoder för gamla databaser fortsätter In på nästa period. 

• Plattform för digitalt bevarande finns uppsatt i enlighet med målsättningarna från 
nyttorealiseringsplanen 2015-05-08 och har provats i skarp miljö. Flytten till 
Alvesta innebär att Sydarkivera kan hantera driften av IT-miljön helt i egen regi, 



Dokumentansvarig I Organisation Telefon Datum 
Mats Porsklev Sydarkivera 0472-39 10 00 2018-02-20 
Ärende Diarienummer Version I Sida 
Budoet ekonomiska rapporter & bokslut m.m. 2017 SARK.2017.31 1.0 4 

utan outsourcingpartners eller externa aktörer. Verktygslåda för bevarandetjänster 
och flödesmotor har tagits fram och testats i labb. 

Kommunalförbundets tjänstemannaorganisation har under perioden reviderat budgeten för 
2017 till följd av de ändrade förutsättningarna beträffande anslutande kommuner. Den 
reviderade budgeten fastställdes av förbundsfullmäktige den 31 mars 2017 . Ett 
omfattande internt arbete har lagts ner för att ta fram erforderliga styrdokument samt 
göra riskbedömnlngar för verksamheten vilket resulterade i att en övergripande 
förbundspolicy fastställdes av fullmäktige i november. Överlag bedöms måluppfyllelsen i 
verksamheten som mycket god. 

1.2 Ekonomiskt resultat och ställning 
Verksamheten har under perioden genererat ett positivt resultat på 785tkr. Resultatet är 
469 tkr bättre än prognosen från delårsbokslutet den sista juni och 502 tkr bättre än 
budgeterat. Väsentliga händelser som påverkat periodens resultat är flytten av 
huvudkontoret från Växjö till Alvesta samt driftsättningen av bevarandeplattformen före
arkiv vilken nu är klar och testad i skarp drift. Verksamheten har överlag bidragit till en 
fortsatt stabil ekonomisk ställning med goda förutsättningar för kommunalförbundets 
framtida utveckling. 

överlag är periodens kostnader i paritet med budget medan intäkterna är något högre 
( +652 kr) till följd av bland annat nivån på statsbidrag samt omfattningen av anslutande 
tjänster. Intäkterna har generellt ökat till följd av medlemsavgifter från de nytillkomna 
medlemmarna. Kostnaderna för personal har ökat jämfört med tidigare år med anledning 
av de nyanställningar som gjorts för att möta medlemmarnas krav avseende anslutande 
tjänster i fråga om pappersarkiv. ' 

Nyckeltal 

Resultat (tkr) 
Resultat som andel av omsättning 
Soliditet 

1.3 Investeringsverksamheten 

316 
2,4 % 

2016 

- 24 
0% 
21 % 

Under hösten har kommunalförbundet genomfört inköp av kontorsmöbler och inredning till 
kontoret i Alvesta för 99 tkr. Med anledning av bevarandeplattformens färdigställande har 
en stor del av de budgeterade investeringarna kunnat ersättas med eget arbete 
kompletterat med timanställd personal och konsulter. 

Inköp av videokonferensutrustning har inte kunnat genomföras på grund av att inga anbud 
kom in som motsvarade förbundets behov. Investeringen är därför uppskjuten till 2018. 
Med det ökade behovet av möten på distans när fler medlemmar inträder i förbundet 
kommer det också att krävas stabila och bra lösningar för videokonferenser framöver. 
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1.4 God ekonomisk hushållning 
Målsättningar för god ekonomisk hushållning ska i kommunal verksamhet formuleras i 
budget och verksamhetsplan. Gällande det finansiella perspektivet ska fullmäktige 
dessutom fastslå riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Sydarkiveras långsiktiga 
finansiella mål innebär bland annat ett 2 procentigt överskottsmål för verksamheten som 
ska kunna nås utan höjning av medlemsavgifterna. Vidare bör nettoinvesteringar inte 
överstiga 10 % medlemsavgifter och statsbidrag, investeringar ska också ske med egna 
medel. Kommunalförbundet ska också ha en oförändrad soliditet. 

På likviditetssidan ska kommunalförbundet hålla en likviditetsreserv som motsvarar de 
anställdas löner inkluderande förtroendevaldas ersättningar och arvoden för en månad. 

Målavstämning 
ekonomiperspektiv 
Balanserad budget utan höjning av 
avgifterna 

2 % överskott av verksamheten* 
Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag bör 
understiga 10 % 
Likviditet motsvarande 1 månads 
löner 
Oförändrad soliditet 

*efter balanskravsjustering 

Mål 
helår 

124 tkr 

< 10 % 

618 
tkr** 
21 % 

Kommentarer 

Uppfylls 

Uppfylls 

Uppfylls 

Uppfylls 

**genomsnittliga kostnader för personal per ml!mad 2017 

Sydarkivera uppfyller samtliga finansiella mål med bäring mot god ekonomisk hushållning. 

Utifrån verksamhetsplanen för 2017 gäller följande övergripande verksamhetsmål: 

Mål Måttindikatorer Kommentarer 

Arbeta för att våra -Lyfta frågor där det krävs Uppfyllt 
medlemmar ska ha förändringar i 
ett helt digitalt flöde lagstiftningen för att Framställning till kulturutskottet inför förarbete 
avseende åstadkomma helt digitalt till ny arkivlag. 
informatlonshantering flöde. 
och arkiv hos våra Inspel till arkivutredningen har förberetts I 
medlemmar -Bistå förbunds- samband med gemensam arbetsdag 

medlemmarna vid tillsammans med kommunjurister och 
upphandling av nya administrativa chefer. 
verksamhetssystem 
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Mål Måttindikatorer Kommentarer 
-Förfrägningar om Förbundet har utarbetat rutiner för att besvara 
rådgivning ska besvaras frågor i samband med upphandlingar. Årets 
inom 30 dagar. förfrågningar har kunnat besvaras. 

Medverka till -Sydarkiveras alla Delvis uppfyllt. Kommunalförbundet bedömer 
samhällets upphandlingar ska följa att förfrågningar så långt det varit möjligt tagit 
omställning att bli Miljöstyrningsrådets erforderlig hänsyn till de globala 
hållbart genom att rekommendationer och hållbarhetsmålen. 
stä Ila krav på Sveriges ekokommuners 
hållbarhet i all vår hållbarhetskrlterier. 
verksamhet 
Sydarkivera ska vara -Sydarkivera ska arbeta Delvis uppfyllt. 
en föregångare mot för att uppnå ett helt 
en hållbar utveckling digitalt arbetsflöde inom Förberedelser har gjorts beträffande säker 
genom att minska och den egna verksamheten lagring av förbundets egna handlingar och 
minimera den egna införande av dig italt ärende- och 
verksamhetens dokumenthanteringssystem. 
påverkan på miljön 

Förbundet har under året genomfört inköp av 
teknisk utrustning i IT-miljön i form av 
återbruk. Det vill säga inventarier som 
används i andra hand vilket gett ett kraftigt 
reducerade pris jämfört med nytt. Iden med 
att köpa begagnade serverdelar är att komma 
ner i kostnader för den tekniska miljön. 
Återbruk bidrar också till hållbarhetsmålen. 
Inför nyinvestering av bevarandesystem år 
2021-22 kommer vi att utvärdera utfallet av 
begagnad IT-utrustning, med avseende på 
kostnader, funktion och tillgänglighet. Vi 
räknar med att kostnaderna motsvarar 20% av 
traditionella nyinköp, med bibehållen funktion 
och tillgänglighet. 

Sydarkivera ska vara -Kontinuerligt arbete med Uppfyllt. Ful lmäktige fastställde i november en 
en jämställd uppdatering av förbundspolicy med regelverk för det 
arbetsplats där frågor styrdokument avseende övergripande personalarbetet. 
om jämställdhet, jämställdhet, 
likabehandling och likabehandling och 
arbetsmiljö hanteras arbetsmiljö som underlag 
som en löpande del för medarbetarsamtal. 
av verksamheten. 

-Följa upp löpande genom 
medarbetarsamta I. Uppfyllt. Medarbetarsamtal har genomförts 

med samtliga anställda 
-Antal genomförda 
medarbetarsamtal. 

Sydarkivera ska ha Riktlinjer, rutiner, Uppfyllt. Arbetet med dokumentation av 
goda och effektiva processbeskrivningar. interna rutiner sker nu successivt i enlighet 
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Mål Måttindikatorer Kommentarer 
administrativa rutiner. med en av fullmäktige fastställda 

förbundspolicyn. 

Sammantaget med de långsiktiga finansiella målen och de nedbrutna målsättningarna 
under respektive verksamhetsgren är bedömningen att kommunalförbundet Sydarkivera 
för verksamhetsåret 2017 har en god ekonomisk hushållning i verksamheten. 

1.5 Balanskrav och åtgärdsplan för återställande av underskott 

Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot 
balanskravet. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna 
överstiger kostnaderna sett över tiden. Om kommunalförbundet redovisar ett underskott 
ska motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter bokslutsåret. 
Kommunalförbundet Sydarkivera redovisade ett underskott av verksamheten 2016 på 24 
tkr vilket har återställts under 2017 i och med kommunalförbundets positiva resultat. 
Sydarkivera uppfyller därmed återigen balanskravet. 

(tkr) 

Avstämning mot balanskravet 
2017 2016 
prognos 

Periodens resultat enligt 
316 -24 

resultaträkning 
J..terföring av föreg{!Jende f!Jrs 

-24 
negstiva balanskravsresultat 
Bala nskravsresu ltat 292 -24 

1.6 Väsentliga händelser efter periodens slut 

Den första leveransen av digitala akter från gamla inaktiva journalsystem har överförts till 
Sydarkiveras bevarandeplattform. Leveransen hämtades hos Ljungby kommun i januari 
2018. Slutligt leveransgodkännande sker efter att filer konverterats till bevarandeformat, 
kontroll och validering samt att arkivpaket överförts till sekundär depå i bergrum. Därefter 
kommer resterande leveranser att slutföras för Tingsryd och Karlshamn samt nya 
förbundsmedlemmar som har samma system. 

Den första omgången av 2018-års insamling av förbundsmedlemmarnas externa 
webbsidor har startats upp. Insamlingar sker kvartalsvis för att möjliggöra en kontrollerad 
insamling och kvalitetskontroll. Under året kommer samtliga kommun-webbar att samlas 
in efter en etablerad rutin. 

Förvaltningen har driftsatt en första version av verktygslåda för bevarandetjänster och 
flödesmotor för att schemalägga bevarandejobb. Exempel på bevarandetjänster är att 
kunna konvertera till bevarandeformat, identifiera filformat och kontrollera att filerna 
uppfyller arkivkrav. 
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Flera av kommunbesöken med planerad tillsyn för 2018 har genomförts redan i januari 
och februari. Rapporter från tillsyn som genomförts under 2017 har sammanställts. 
Utbildningar, nätverksträffar och workshopar har planerats för året och dessa publiceras 
successivt på webben. 

Förbundschefen har skickat ett erbjudande till samtliga kommunchefer, kommundirektörer 
och motsvarande om kort möte på plats hos förbundsmedlem för att Informera om 
verksamheten och planerna inför 2018. I samband med besöken har informationsbrev 
sammanställts som redogör för status och planering för den specifika kommunen. 
Bakgrunden är det samråd som ska ske i enlighet med förbundsordningen samt att 
förbundsmedlemmarna uttryckt önskemål om att enklare kunna följa vad som sker i den 
egna kommunen. I informationsbrevet finns bland annat en översikt av status när det 
gäller digitala arkivleveranser. Det är i huvudsak nyligen anslutna kommuner som har 
accepterat erbjudandet och besök har genomförts hos en femtedel av 
förbundsmedlemmarna. Regionala nätverksgrupper har skapats på webben och förbundet 
har börjat skicka ut inbjudningar till planerade regionala nätverksträffar. Syftet med de 
regionala nätverken är att Sydarkiveras råd och stöd-funktion ska finnas nära 
förbu ndsmedlemmarna. 

Sydarkiveras fullmäktige har återremitterat beslut till förbundsstyrelsen om antagande av 
ny förbundsordning med anledning Växjö kommuns utträde. Detta för att se över§ 13 i 
förbundsordningen som handlar om utträde från kommunalförbundet. 

I januari 2018 tillträdde arkivchef för de analoga arkiv med ansvar för kommunarkiven i 
Oskarshamn, Vadstena och Östra Gölnge, som avtalat med Sydarkivera om anslutande 
tjänst och hel arkivmyndighet. I uppdraget ingår också de avtal om anslutande tjänster 
som finns för kommunalförbund och kommunala bolag inom medlemskretsen . Den 
utredning som beställts av omkring 10 förbundsmedlemmar för att utreda samordning och 
eventuell samlokalisering av analoga arkiv har påbörjats. 

Under januari har huvuddelen av den utredning som beställts av förbundsmedlemmarna 
när det gäller gemensamt dataskyddsombud genomförts. Utredningen har finansierats av 
omkring 20 organisationer, förbundsmedlemmar samt kommunalförbund och kommunala 
bolag inom medlemskretsen. 

1. 7 Anslutning nya förbundsmedlemmar 
Från och med januari 2017 har Sydarkivera Bromölla, Höör, Olofström, Osby, 
Oskarshamn, Vimmerby samt Östra Göinge som nya förbundsmedlemmar. 

Anslutning av nya förbundsmedlemmar har genomförts även under 2017. Nya medlemmar 
från och med 2018 är Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Vadstena, Vellinge och Åtvidaberg . 
Den nya anslutningsprocess som redovisades i rapporten från anslutningarna 2016 har 
fungerat väl och arbetet har gått förhållandevis snabbt och smidigt. De anslutande 
medlemmarna har i förekommande fall tecknat särskilda avtal för att kunna delta på 
utbildningar och nätverksträffar till självkostnadspris . Anslutningsöverenskommelser har 
undertecknats och anslutande kommuner har deltagit i arbetet med förberedelser enligt 



Dokumenta nsvarlg I Organisation Telefon Datum 
Mats Porsklev Sydarkivera 0472-39 10 00 2018-02-20 
Ärende Diarienummer Version I Sida 
Budqet ekonomiska rapporter & bokslut m.m. 2017 SARK.2017.31 1.0 9 

plan. Under hösten genomfördes en nulägesanlys hos anslutande förbundsmedlemmar. 
Nulägesanalysen och genomförandet av anslutningen beskrivs i en rapport. 

Allteftersom fler kommuner ansluter till förbundet och fler nulägesanalyser genomförs 
bekräftas bilden av att de flesta kommuner står inför ungefär samma utmaningar. 
Rensning, gallring och arkivhantering fortsätter att vara fokusområden och det finns även 
fortsatt ett stort intresse för att uppdatera mallar och instruktioner. Problem med ordning 
och reda i gemensamma kataloger för fillagring är framträdande. Det finns en entusiasm 
och vilja att höja kvaliteten inom den egna verksamhetens arkiv- och informations
hantering. Intresset för att digitalisera ärendehanteringen fortsätter att växa. 

Lomma, Mörbylånga och Nybro har lämnat avsiktsförklaring att ansluta till 
Kommunalförbundet Sydarkivera. Diskussioner har under hösten förts med Landstinget 
Blekinge om möjlig anslutning till Sydarkivera. Bakgrunden är att Region Blekinge och 
Landstinget Blekinge tillsammans kommer att bilda regionkommun 2019. 

1.8 Personal 
Den ordinarie personalstyrkan har under perioden förstärkts med en person för att klara 
åtaganden kopplade till anslutande tjänster i fråga om pappersarkiv. Personalsituationen 
är fortsatt stabil med en låg sjukfrånvaro. Vid periodens slut hade kommunalförbundet 13 
medarbetare fördelat på totalt 12 tjänster. 

Totalt 

-varav /§ngtidssjukfr§nvaro (>60 dgr) 

Kvinnor 

Män 

-·- -, . ]w~~,#~ 
Totalt 

- varav J§ngtidssjukfränvaro (>60 dgr) 

Kvinnor 

Män 

'J~ti~~'p3ll.~-~1jsf~,,~ _ 
Totalt 

- varav f§ngtidssjukfränvaro (>60 dgr) 

Kvinnor 

Män 

iJt:li ., _ -- :~~i~dil 
Totalt 

-varav f§ngtidssjukfr§nvaro (>60 dgr) 

Kvinnor 

Män 

1,30 % 

0,00 % 

0,43 % 

1,90 % 

6,40 % 

0,00 % 

0,27 % 

0,00 % 

0,42 % 

0,97 % 

o,oo % 

0,46 % 

1,25 % 

0,61 % 

0,00 % 

0,48 % 

0,70 % 

~~;,,i\,f01'"~~2;:i oi:Gi+~d.:::1;~~¾ 
1,25 % 

0,00 % 

0,71 % 

1,95 % 

. %Q4iii;4;~i.J;~~;1 
1,25 % 

o,oo % 

0,00 % 

0,00 % 

o,oo % 

0,00 % 
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2 Verksamheterna 
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Det innebär framförallt 
konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en 
digital bevarandeplattform. Förvaltning av gemensam plattform för långsiktigt digitalt 
bevarande ingår i bastjänsterna. I uppdraget ingår också råd och stöd i arkivfrågor samt 
att fungera som gemensam arkivmyndighet. Kostnaderna för bastjänsterna finansieras i 
form av en medlemsavgift från förbundsmedlemmarna. 

Förbundsmedlemmarna har även möjlighet att teckna avtal om anslutande tjänster. 
Anslutande tjänster hanteras i separata skriftliga avtal och ersätts med full 
kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen. Figuren nedan redovisar översiktligt 
Sydarkiveras tjänster 2017, Vad som ingår i de olika tjänsterna redovisas i respektive 

,, 'I 

Förbunds-

fullmäktige 

'- ~ 

,, 'I 

Förbundsstyrelse 

(Arkivmyndighet) 

'- .) 

,, 'I 

Administration 

Förbundschef 

'- ~ 

I I 
Bastjänster Anslutande tjänster 

r 'I r 'I ,, 'I 
,, 'I r 

Råd och 
Arkiv-

Digitala Analoga PUL-
stöd arkiv-

arkiv system ombud 
TIiisyn leveranser 

'- ~ '- ~ '- ~ '- .) '-
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Organisationsskiss för Sydarkivera 

'I 
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2.1 Råd och stöd 
Mål 2016 Upp- % Kommentar 

följning 
Delår 

50 % av förbunds- - - 100 % Målet är uppfyllt. Hälften av 
medlemmarna har börjat förbundsmedlemmarna har 
använda mallarna i konceptet börjat använda mallarna 
VerkSAM VerkSAM Beskrivning, Diarium 

eller Plan 
2 temadagar 2 1 150 % Målet är uppfyllt. Temadag för 

Molntjänster genomfördes 
under våren. Temadagen om 
GDPR fick genomföras vid två 
tillfällen på grund av det stora 
intresset. 

8 lnformationsträffar 14 4 125 % Målet är uppfyllt. 10 
informationsträffar 
genomfördes. En träff för 
kommunchefer och en om 
digitala elevakter tillkom under 
året. 

Grundutbildningsdagar 2 2 100 % Målet uppfyllt. 
Intensivutbildningar genomförda - 10 75% Delvis uppfyllt. 
hos 75 % av förbunds- Utbildningstillfällen i Lessebo, 
medlemmarna (minst 14) Ljungby, Ronneby och Älmhult 

planerades, men dessa 
utbildningar flyttades fram eller 
avböjdes. 

Utbildningsfilm - 1 100 % Målet uppfyllt. 
75 % av informationsflöden - 25 % 50 % Målet delvis uppfyllt. 
kartlagda Inom Svårigheter att få deltagare till 
verksamhetsområdet Bygg workshopar. 
50 % av informationsflöden - 25 % 40% Målet delvis uppfyllt. 
kartlagda inom Svårigheter att få deltagare till 
verksamhetsområdet MIijö workshopar. 
25 % av informationsflöden - 25 % 25% Målet delvis uppfyllt. 
kartlagda inom Svårigheter att få deltagare till 
verksamhetsområdet Teknik workshopar. 
Etablera rutiner för säker och - Utkast 75 % Delvis uppfyllt. 
effektiv rådgivning till process-
förbundsmedlemmarna i beskrivning 
samband med upphandling av 
nya system 
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2.1.1 Informationskartläggning och mallar 

Beslutad version 1.2 av Klassificeringsschemat VerkSAM publicerades i juni tillsammans 
med en instruktion som framarbetats. Mallen VerkSAM plan som används som 
utgångspunkt för att arbeta fram informationsplaner (dokumenthanteringsplaner) 
uppdateras fortlöpande efter att synpunkter kommer in och workshopar för 
informationskartläggning genomförs. Gemensamma användarträffar genomfördes i 
Hässleholm 19 juni och i Alvesta den 2 oktober. Under användarträffarna diskuteras 
förslag till ändringar i mallarna. 

Ett användarnätverk har skapats på webben för att fånga upp hur mallarna används, 
diskutera frågor som dyker upp och samla in synpunkter. Det finns drygt deltagare på 
användarnätverket från 60-tal olika organisationer. Det är flera kommuner utöver 
förbundsmedlemmarna som har börjat använda mallarna. Där en stor fördel för att 
säkerställa kvalitet och användbarhet att det är många som använder mallarna och deltar i 
arbetet med att hålla dem uppdaterade. 

60 

Skickade meddelanden 

181 t466% 
I 
I 

! 
GOO 

Lästa meddelanden 

3 218 t801% 

10 

Meddelanden som gillades 

38 t217% 

0 •---• __ .l.1 
0 - --- · Feb maj Aug Nov Feb maj Aug Nov Feb maj Aug Nov 

Bilden visar aktiviteten i gruppen VerkSAM Plan där mallen för informationsplan 
(dokumenthanteringsplan diskuteras). Det är den mest aktiva gruppen pfl forumet. 

Verksamhetsområdena Samhällsbyggnad och Miljö- och hälsoskydd är fokusområden för 
2017 enligt tillsynsplanen som besluts av förbundsstyrelsen. Ett antal workshopar för att 
kartlägga informationsflöden har genomförts tillsammans med förbundsmedlemmarna. En 
workshop har genomförts som var kvar från förra årets tillsynsområde som var hälsa och 
socialt stöd. Informationskartläggning inom intern service har påbörjats med en workshop 
om administration av förtroendevalda för att engagera kontaktpersoner och andra med 
ansvar för den centrala administrationen i kommunerna. 

I samband med workshoparna genomfördes säkerhetsklassning av informationsmängder. 
Ett arbete som kommunerna har nytta av i förberedelserna inför dataskyddsförordningen 
(GDPR) som träder i kraft under 2018. Under hösten har även obligatoriska uppgifter som 
ska dokumenteras enligt GDPR identifierats i samband med workshoparna. Dokumentation 
av informationsflödena har efter genomförd workshop skickats ut på remiss till 
förbundsmedlemmarna för synpunkter. 
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Följande workshopar har genomförts: 

2016 2017 
✓ Delegering av medicinska uppgifter ✓ Förtroendevalda (intern service) 
✓ Patientjournaler ✓ Placering av vuxna (socialt stöd) 
✓ Individakter inom LSS (Lag för stöd och ✓ Livsmedel och smittskydd 

service för funktionshindrade) ✓ Trafik 
✓ Personakter för faderskap inom ✓ Bygglov, bostadshus 

socialtjänsten ✓ Kansli: Upphandling - 31 aug 
✓ Expedlering (registratorer) ✓ Vatten och avlopp - 28 sep 
✓ Försörjningsstöd ✓ Tillsyn miljö och bygg - 14 sep 
✓ Samordnad verksamhetsplanering ✓ Planärenden - 12 okt 
✓ Placering av barn ✓ Bostadsanpassning- 23 nov 
✓ Elevhälsovård • Arrende, avtal och nyttjanderätt- 9 nov 

(Genomfördes delvis, intervjuer på plats i 
Olofström. Ej Informationssäkerhets-
klassning.) 

• Hälsoskydd - 19 oktober (ställdes in) 

• Kartor- 26 okt (ställdes In) 

• Renhållning och avfall - 16 nov (ställdes in) 

Under hösten fick tre planerade workshopar ställas in på grund av att inte tillräckligt 
många deltagare anmälde sig . Det finns en del resterade processer som inte hann 
kartläggas i samband med genomförda workshopar. Dessa arbeten har pausats och det 
kommer att behöva planeras in kompletterande workshopar kommande år. Det har varit 
svårare att få tillräckligt med deltagare till workshoparna, jämfört med föregående år. 

2.1.2 Informationsträffar och temadagar 

Sydarkivera ordnar nätverksträffar för olika lntressentgrupper för att informera om arkiv 
och informationshantering. Under träffarna fångar vi upp behov från grupperna, utbyter 
erfarenheter och diskuterar utkast som arbetas fram. Förbundet ordnar även temadagar 
då föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in. Syftet med informationsträffarna och 
temadagarna är att underlätta arbetet med långsiktigt hållbar informationsförsörjning på 
hemmaplan hos förbundsmedlemmarna och främja erfarenhetsutbyte. 

Under året har samtliga förbundsmedlemmar skickat deltagare till en eller flera aktiviteter. 
Hur deltagandet fördelar sig mellan förbundsmedlemmarna redovisas i tabellen på nästa 
sida . Före det att anslutningsöverenskommelse undertecknats har anslutande kommuner 
deltagit till en avgift motsvarande självkostnadspris (avtal om anslutande tjänst). 
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2.1.3 Utbildningar 
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Under året genomfördes totalt 14 utbildningsdagar om arkiv och informationshantering. 
2017 introducerades kortare intensivutbildningar på plats ute i kommunerna. Samtliga 
förbundsmedlemmar har erbjudits möjlighet att ordna en utbildningsdag. En del 
förbundsmedlemmar avböjde erbjudande på grund av att utbildningsinsatser genomförts 
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tidigare. Några utbildningstillfällen fick ställas in eller flyttas fram av olika skäl. Grund och 
fördjupningsutbildning enligt tidigare koncept ordnade vid ett tillfälle i Alvesta. 

Tabellen nedan visar antal platser per utbildningsdag och kommun . 
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Antal deltagare 27 24 55 16 10 23 16 13 18 11 9 12 31 5 270 (424) 

*Ej förbundsmedlemmar 2015-2016 
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För att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av utbildning och information så 
har förvaltningen börjat titta på möjligheter med e-lärande. En interaktiv utbildning har 
tagits fram som handlar om att städa upp i närarkivet. Arbetet har avrapporterats och en 
informationssida har publicerats via www.sydarkivera.se. Den interaktiva utbildningen kan 
nås direkt via adressen www.arkiveramera.se. 

Skärmbild frfm den interaktiva utbildningen Städa närarkiv 

Två korta informationsfilmer producerats. Det ena är en lnformationsfilm ritad till 
arkivansvariga på nämnder och bolag. Det andra är en kort informationsfilm om 
kommunalförbundet Sydarkivera. En kanal för video har skapats på Youtube för de filmer 
som producerats. 

lnformationsfilm om 
Sydarkivera 

188 visningar , 

för 6 månader sedan 

.{l .:$xgARKt.v,tRAf ·:J : 
•! ." ' ' , . ' 

Sydarkivera Information för 
Arkivansvariga 

130 visningar • 
för 7 månader sedan 

Bilden visar antalet visningar de korta filmerna har p/J YouTube. 

Utbildningsresurserna finns tillgängliga via webben. Dialog har förts med Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) när det gäller samarbete för att producera och 
tillgängliggöra resurserföre-lärande. 
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2.1.4 Kursadministration 

Ett administrativt system för utbildningar och andra aktiviteter har satts i produktion. 
Detta har väsentligt underlättat det administrativa arbetet med bokningar, 
faktureringsunderlag och uppföljning. Utskick sker via e-post till officiella e
postadresserna, publiceras på www.sydarkivera .se och delas via det gemensamma 
nätverket på Yammer. En inventering har påbörjats för att sätta samman e-postlistor med 
förbundsmedlemmarnas funktions- och myndighetsbrevlådor. På så sätt är förhoppningen 
att ytterligare förenkla spridningen av inbjudningar. 

Flera av de anslutande kommunerna har haft särskilda avtal om att delta vid aktiviteterna 
som anslutande tjänst, och då betalat för deltagandet (självkostnad). 

2.1.5 Rådgivning 

Frågor om arkiv och dokumenthantering kommer in Från anställda hos 
förbundsmedlemmarna via e-post och telefon. På förfrågan har förvaltningen gett råd i 
samband med upphandling nya verksamhetssystem. Arbete pågår med att dokumentera 
processen och ta fram mallar och rutiner. 

Följande dokument har färdigställts: 

• Dokumenthantering och arkiv i skolan - lathund för personal inom förskola, 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning 

• Dokumenthantering och arkiv i kommunal hälso- och sjukvård 
• Mallen Arkivbeskrivning 
• Instruktion till mallen Arkivbeskrivning 
• VerkSAM Diarium- klassificeringsschema 
• Instruktion - VerkSAM Diarium 

2.1.6 Arkivinspektioner 

Tillsynsrapport från de inspektionsbesök som genomförts 2016-2017 inom 
verksamhetsområdena V§rd och omsorg samt Socialt och ekonomiskt stöd har 
avrapporterats. Rapporten har redovisats för Sydarkiveras förbundsstyrelsen den 2 juni 
2017. Den samlade bedömningen av de besökta förbundsmedlemmarnas verksamheter är 
att det genom lagstiftning och krav på redovisning av kvalitet inom dessa områden är 
verksamheter där man har god kontroll över sin information och var den befinner sig. 

Några områden som vi behöver arbeta tillsammans med är: 

• Osäkerhet kring hantering av akter, både pappersakter och digitala akter. 
• Ej tillsatt arkivombud som praktiskt ska arbeta gallring och arkivering. 
• Osäkerhet vad som måste vara på papper av juridiska skäl samt hantering av 

skanning och utskrifter. 
• Inom de närmaste två åren ska de flesta verksamhetssystem upphandlas på nytt. 
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Rekommenderade och planerade åtgärder : 

• Använda framtagna mallar för dokumenthanteringsplan/informationsplan och 
arkivbeskrivning . 

• Kontakta Sydarkivera i god tid när nya system ska upphandlas. 
• Boka informationstillfälle på plats i kommunen för att gå igenom gallring, arkivering 

och dokumenthantering inom verksamhetsområdet. 
• Sydarkivera fö r dialog med Riksarkivet om utbildning kring skanning. 

Tillsynsområde för 2017 är Samhällsbyggnad samt Miljö- och hälsoskydd. Rapport från 
genomförd tillsyn redovisas 2018. 2017 har även Bromölla, Höör och Ljungby utsett 
Sydarkivera till gemensam arkivmyndighet. Det innebär att Sydarkivera i dagsläget är 
gemensam arkivmyndighet för 13 av 17 förbundsmedlemmar. Diskussioner om 
möjligheten att dela arkivmyndighetsfunktioner påverkar alltjämt beslutsprocessen. De 
förbundsmedlemmar som inte har beslutat om arkivreglementet, erbjuds kommunbesök 
för rådgivning och genomgång av status när det gäller arkiv och informationshantering i 
kommunen. 

Utöver den ordinarie tillsynsverksamheten genomförs även händelsestyrd tillsyn. Denna 
form av tillsyn kan initieras av förbundsmedlemmarna själva om de upplever att det finns 
behov av tillsyn inom något område eller om man bedömer att det föreligger i risker i form 
av exempelvis informationsförluster. De händelsestyrda inspektionerna kan också vara 
oanmälda. 

Under 2017 har följande arkivinspektioner genomförts: 

• Alvesta - 17 januari (händelsestyrd tillsyn) 
• Alvesta - 13 februari 
• Bromölla - 31 januari 
• Höör - 24 januari (händelsestyrd tillsyn) 
• Höör - 14 februari 
• Karlshamn - 28 februari 
• Karlskrona - 14 mars (kommunbesök) 
• Lessebo - 28 mars 
• Ljungby - 11 september 
• Markaryd - 31 maj 
• Olofström - 18 april (händelsestyrd tillsyn) 
• Olofström - 23 maj 
• Osby - 28 september 
• Oskarshamn - 9 och 11 oktober 
• Oskarshamn - 27 november (händelsestyrd tillsyn) 
• Ronneby - 10 oktober (kommunbesök) 
• Tingsryd - 31 oktober 
• Vimmerby - (planerat 15 mars 2018) 
• Östra Göinge - 23 januari 2018 
• Region Blekinge - 20 oktober 
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Inför flytten till det nya kontoret i Alvesta genomfördes av förvaltningen den 3 maj även 
en intern tillsyn av tilltänkt arkivlokal i Alvesta (dnr SARK 2017.60). Vid detta tillfälle 
kontrollerades lokalens konstruktion. 

Mall och instruktioner för arkivbeskrivning har tagits fram och expedierats till 
förbundsmedlemmarna tillsammans med rekommendation att under året uppdatera 
arkivbeskrivningar samt utse arkivansvariga och arkivombud. Eftersom vi ännu inte har 
etablerade kanaler till arkivansvariga och arkivombud så avvaktar vi att distribuera 
verktyg för självvärdering och utbildningsfiler direkt ut till kommunerna. De kommuner 
som först rapporterar in uppgifter kommer att bli tillfrågade om att vara pilotkommuner. 

2.2 Arkivleveranser 
Mål 2016 Uppföljning % Kommentar 

Delår 

Påbörja leverans- - - Målet är i huvudsak 
utredningar inom sex uppfyllt. 
månader från att behov 
identifierats 
Slutföra - - Målet är uppfyllt. 
leveransutredningar inom Leveransutredningar har i 
två år från uppstart genomsnitt slutförts inom 

två år. Några slutförts 
inom ett år och i ett fall 
har utredningen dragit ut 
upp mot tre år (start 
2014) . 

Genomföra 5-7 uttag 5 3 100 % Målet är uppfyllt. Uttag 
från databaser från fem databaser (samt 

testuttag från ytterligare 
två) 

Etablera rutiner för årlig - Testinsamllng och 100 % Målet är uppfyllt. Samtliga 
arkivering av kontaktpersoner kommunwebbar insamlade 
förbundsmedlemmarnas under testomgång. 
externa webbplatser Rutiner, checklistor och 

mallar framarbetade. 
Genomföra 1-2 piloter - Kommuner som utfört 50 % Målet har delvis uppfyllt. 
när det gäller löpande gallring har Arbetet i pilotkommunerna 
arkivering från identifierats. Arbete fick avbrytas i ett fall pga. 
verksamhetssystem inom med stilmallar och avsaknad av arkiv-
hälsa och socialt stöd paketstruktur påbörjat. reglemente, och i ett fall 

pga. det inte fanns 
resurser på förvaltningen 
för att slutföra gallring och 
kontroll. 

Slutföra Inventering av Återstår komplettering 100 % Mål är uppfyllt. 
äldre digitalt material hos 
samtliga 
förbundsmedlemmar 
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Mål 2016 Uppföljning % Kommentar 
Delår 

Sätta upp arbetsstationer 100 % Mälet är uppfyllt 
för det äldre digitala 
materialet 
Påbörja insamling Testinsamling utförd 100 % Målet är uppfyllt. 

Insamling har påbörjats. 
Rutiner och mallar 
framtagna. 

2.2.1 Samordning av arkivleveranser 

Inriktningsbeslut har fattats av förbundsstyrelsen den 2 juni att fullfölja arbetet med 
leveranser avseende : 

• Extern webb 
• Äldre digitalt material 
• Gamla databaser 

Översiktlig systeminventering har genomförts för att kunna sammanställa en uppdaterad 
systemlista. Kartläggningen är inte helt komplett men har till stor del gett svar på vilka 
system som används hos förbundsmedlemmarna, vilka som inte används samt i vilka 
system likartade informationstyper finns. Resultatet redovisas i en rapport. 

Kort sammanställning av uppgifter från inventeringen: 

• 18 förbundsmedlemmar deltog. 
• Ca 1 500 system inrapporterade totalt 
• Ca 600 produkter är gemensamma för två eller fler förbundsmedlemmarna. 
• Ca 30 produkter eller produktfamiljer är mycket vanligt förekommande (finns hos 7 

förbundsmedlemmar eller fler.) 
• Ca 80 system inrapporterade som inaktiva 
• Av de inrapporterade inaktiva systemen 

o Arbete med digital arkivering har slutförts eller pågår i 6 fall. 
o Finns framtagen lösning i 5 fall. 
o Planeras tester för databas- arkivering i 8 fall. 
o Fördjupad inventering förbereds för de övriga, varav en del system 

förväntas vara avvecklade eller innehålla information som ska gallras i sin 
helhet. 

Systeminventeringen, förfrågningar från förbundsmedlemmar om avveckling av system 
samt förändringar i omvärlden när det gäller dataskyddsförordningen GDPR, innebär att 
Sydarkivera behöver ta fram underlag för inriktningsbeslut när det gäller framförallt: 

• Informationssystem inom personal hälsa och personaladministration. 
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• lnformationssystem inom skolan. Elevadministration, skolportaler med mera som 
innehåller personuppgifter med relativt kort aktualitetför verksamheten (till eleven 
slutat grundskola respektive gymnasium). 

Fortsatt analys av systemlistan kommer troligtvis att ge underlag för fler inriktningsbeslut. 

2.2.2 Gamla journalsystem 

Uttag av akter från de inaktiva journalsystemen Sofia IFO/Omfale och Omsorg VO/LSS/IFO 
har genomförts i Tingsryd och Växjö. Test-uttag har utförts för Karlshamns kommun. 
Leveransöverenskommelse med Ljungby socialnämnd har undertecknats av båda parter. 
Arbetet med uttag och migrering till aktuellt verksamhetssystem genomfördes 2016. 
Under 2017 har Ljungby beslutat om arkivreglemente, undertecknat 
leveransöverenskommelse samt beslutat om gallring av söksammanställningar och 
funktioner som kommer att ske i samband med att databaserna avvecklas. Beslut om 
gallring har fattats av socialnämnden i Ljungby och Tingsryd. Gallring av databaser 
genomförs fört efter leveransgodkännande. 

Kontakt har tagits med de kommuner som blev förbundsmedlemmar 2017 och som har 
meddelat att de har något av systemen Omsorg VO/LSS/IFO eller Sofia IFO/Omfale. 
Aktuella kommuner är Osby, Oskarshamn och Östra Göinge. Bromölla och Olofström, som 
vid inventering uppgett att de hade de aktuella systemen i drift, har meddelat att 
systemen är avvecklade. 

En extra resurs (pensionerad systemförvaltare) har projektanställts på deltid för att hjälpa 
till med leveransutredning, rådgivning och rutiner när det gäller gallring, uttag och 
hantering av leveranser från Procaptia VO, LSS och IFO. Genom telefon, mejl och besök 
har uppgifter samlats in för att komplettera leveransutredningen. Detta sätt att arbeta har 
fungerat bättre än de gemensamma träffarna som arrangerats tidigare. Det är mer 
arbetskrävande för Sydarkivera, men i gengäld upplever förbundsmedlemmarna arbetet 
mer positivt. 

Digitala arkivleveranser från Procapita har inte varit möjligt att genomföra enligt plan . 
Arbetet med att specificera leveranser har lett fram till insikt att förvaltningarna i 
förekommande fall är i starkt behov av råd och stöd när det gäller analog akt-hantering, 
gallring och närarkiv. Tid som var planerad för stöd för att förbereda digitala leveranser 
har behövt omvandlas till dagar för råd och stöd när det gäller gallring och arkiv i stort. 
Förvaltningarna som har ansvar för verksamheterna Socialt och ekonomiskt stöd samt 
Vl1rd och omsorg har betydande problem för att få resurserna att räcka till när det gäller 
gallring och arkivhantering. Detta är bekymmersamt då det finns tvingande bestämmelser 
om gallring i lagstiftningen när det gäller sociala akter och LSS-akter. Digitala akter kan på 
grund av detta inte levereras till Sydarkivera förrän gallring är genomförd. Sydarkivera 
kan inte ta emot akter som redan ska vara gallrade enligt gällande bestämmelser. 

Dokumentation av gränssnitt och utdataformat när det gäller export från ett äldre system 
för elevhälsovårdsjournaler har utförts. Det är Journal 3 som finns hos Lessebo kommun. 
Arbete med att producera ett fungerande visningsformat pågår. Alternativ lösning är att 
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manuellt skriva ut journaler till PDF/A, ett arbete som inte är alltför omfattande då det inte 
rör sig om så stort antal journaler. Journal 3 används som pilot för att titta på vad det 
Innebär att arkivera journaler i befintligt utdataformat och komplettera med 
visningsformat. 

Sydarkivera har varit bollplank för de studenter på Luleå tekniska universitet som har i 
uppgift att genomföra oberoende undersökningar för att titta på standarder och avgränsa 
informationstyper när det gäller FGS:er för personakter och patientjournaler. Efter att 
masteruppsatsen presenterats för FGS förvaltningsråd så kan eventuellt ett eller flera 
utvecklingsprojekt startas upp. Vilken roll Sydarkivera då kommer att ha återstår att se. 

2.2.3 Webbarkivering 

En informationsträff för kommunikatörer har genomförts, i samband med träffen 
informerade vi om webbarkivering. Ett nätverk för kommunikatörer med en gemensam 
grupp på Yammer och utsedda kontaktpersoner har startats upp. 

Rapport från leveransutredning avseende arkivering av extern webb har slutförts och är 
publicerad på webben. Testinsamling av förbundsmedlemmarnas externa webbplatser har 
genomförts med förbättrade inställningar i konfigurationen för insamlingen. Även de nya 
förbundsmedlemmarnas webbplatser samlades in. Testinsamling har utförts åt Växjö 
kommun avseende de kommunala bolagens webbplatser. Insamlingen har skett både med 
Heritrix (Warc-paket) och Httrack (mappstruktur utan paketeringsformat). Avseende uttag 
för Växjö kommun så har insamlad webb överlämnats till kommunarkivet för bevarande. 
Övrig insamlad webb kommer att bevaras hos Sydarkivera. 

Lösning för att kunna visa arkiverad webb hos förbundsmedlemmarnas kommunarkiv har 
arbetats fram. Det blir inte extern publicering dels på grund av ändrade bestämmelser om 
personuppgifter (GDPR) och i förekommande fall oklarheter kring upphovsrätt. Uttaget 
lämnas till Växjö kommun för hantering. 

Omvärldsbevakning har genomförts genom deltagande på konferenser, bevakning av olika 
kanaler på webben och kontakt med kollegor runt om i landet, 

2.2.4 Gamla databaser 

Leveransutredning har påbörjats när det gäller gamla diarier och andra äldre databaser 
som finns hos förbundsmedlemmarna. Pilotprojekt är Region Blekinges och diariet i 
Diabas. Export har genomförts tillsammans med regionens it-avdelning. Analys och teste r 
har genomförts för uttag av data för arkivering. 

Sydarkivera har deltagit i arbete tillsammans med Riksarkivet och Statens servicecenter 
för att förbereda och planera ett gemensamt projekt för att ta fram en generell 
förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för relationsdatabaser. Specifikationerna 
baseras på de etablerade standarderna Siard och ADDML. Tanken är att FGS Databaser 
ska kunna användas som överföringsformat i avvaktan på att informationstypsspecifika 
FGS:er arbetas fram . Projektets styrgrupp har beslutat att dela upp projektet i två etapper 
i en första etapp färdigställs specifikation för ADDML och i en andra etapp specifikation för 
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Siard. En gemensam arbetsdag för Riksarkivet och Sydarkivera genomfördes i Alvesta 
under hösten . Lämpligt test av ADDML har identifierats. Specifikationen bedöms framförallt 
komma att bli användbar för det äldre digitala materialet. 

Förvaltningen har fortsatt arbetet med test av verktygssviter som baseras på standarden 
Siard. Viktig framgångsfaktor är att standarden baseras på ISO-standarden SQL för 
relationsdatabaser och därför har stor potential för att utveckla verktyg som kan 
automatisera uttagen och också visningsverktyg för att rendera upp arkiverad data. Denna 
metod kan erbjuda lösning för att arkivera hela databaser i väntan på informationstyps
specifika FGS-er. Metoden är inte en lösning om det finns information som måste gallras 
eller kryptering på dokumentnivå. Förbundsmedlemmarna har kontaktats angående 
testuttag. Lämpliga testobjekt har identifierats genom systeminventeringen. Framtagande 
av specifikation baserad på Siard har skjutits till 2018 fram av projektets styrgrupp. 
Sydarkivera har under hösten fått en plats i projektets styrgrupp. 

2.2.5 Äldre digitalt material 

Inventering av äldre digitalt material som finns hos förbundsmedlemmarna har i huvudsak 
slutförts. Hårdvara har samlats in för att få ihop de arbetsstationer som behövs för att 
kunna hantera olika lagringsmedia. Insamling av äldre digitalt material ha r påbörjats. 
Arbete har påbörjats med att gå igenom materialet, installera programvara och läsa filer 
på disketterna. Själva insamlingen är relativt enkelt att planera och genomföra . Det stora 
arbetet, som kommer att pågå under många år, är att gå igenom materialet på alla 
disketter, band och skivor. 

2.2.6 Översiktlig status arkivleveranser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är enklare att etablera tjänster för långsiktigt 
digitalt bevarande i de fall som Sydarkivera kan genomföra insamling på egen hand, utan 
att förbundsmedlemmarna behöver delta aktivt i arbetet. 

När det finns beroenden till resurspersoner hos förbundsmedlemmarna och arbete som 
behöver genomföras på förbundsmedlemmarnas förvaltningar så tar det längre tid att 
etablera tjänsterna. Detta är ofrånkomligt i de fall som det är frågan om löpande, årliga 
leveranser . Det är angeläget för allmänhetens insyn, och för kärnverksamheten, att städa 
upp i närarkiven, uppdatera informationsplaner och förbättra arbetet med informations
förvaltning i verksamheten. Detta är ett arbete som tar både tid och resurser i anspråk. 
Både för förbundsmedlemmarna och för Sydarkivera. Det behövs en förståelse i både 
kommunledning och förvaltningsledning att det är nödvänd igt att få ordning och reda 
informationshanteringen ute på förvaltningarna för att göra det möjligt att övergå till 
digital arkivering. Sydarkiveras arbete med råd och stöd och förvaltningarnas arbete med 
att förbättra sin informationshantering en förutsättning för att åstadkomma en mindre 
arbetskrävande informationshantering och på längre sikt minskade kostnader för digital 
arkivering och digitalt bevarande. 

Arbetet med digitala arkivleveranser är tids- och resurskrävande. När det gäller äldre it
system kan arbetet förväntas att dra ut på tiden, framförallt för att det är mycket ledtider 
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och svårförutsägbara hinder som kan dyka upp på vägen. För att på sikt kunna 
effektivisera arbetet genomförs det efter en standardiserad process i fyra steg: utreda, 
specificera, överföra och godkänna. Arbetet dokumenteras i alla steg. Målsättningen är att 
hitta lösningar för leveranstyper vilka kan återanvändas hos alla nuvarande och 
kommande förbundsmedlemmar. Målsättningen är också att hitta lösningar som Innebär 
en rimlig kostnad. 

På längre sikt är målsättningen att kunna automatisera delar av processerna, men det 
förutsätter att förbundsmedlemmarna är proaktiva vid kravställning och upphandling av 

· nya system. Råd och stödfunktionens arbete med rådgivning, utbildning och 
informationskartläggningar är andra viktiga förutsättningar för att det ska vara praktiskt 
möjligt att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande. 

Sydarkivera strävar efter att fördela resurserna och arbetet så att det blir så rättvist som 
möjligt mellan förbundsmedlemmarna. Det är även andra aspekter som förbundet behöver 
ta hänsyn till, till exempel allmänhetens rätt till insyn och om det finns erfarenheter och 
färdiga lösningar att tillgå. Urvalskriterier på övergripande nivå är beslutade i förbundets 
handlingsprogram och förbundsstyrelsen fattar inriktningsbeslut när det gäller prioriterade 
leveranstyper. 

Inga leveranser har slutgiltigt godkänts, vilket beror på att vi inväntar formella beslut om 
överlämnande - beslut om arkivreglemente och undertecknad leveransöverenskommelse. 
Förbundsmedlemmarnas externa webbsidor har samlats in och kommer att paketeras för 
långsiktigt digitalt bevarande i bevarandeplattformen . 

Tabellen nedan visar en översikt över de pågående leveransprojekten och vilka kommuner 
som är aktuella för de olika leveranstyperna. 

Förbunds
medlem 

Lessebo 
J.'j~.ögtiyl\'\i'\ 
Markaryd 

Osby 

tö~kiiii sharririi?: 
Ronneby 

'.Jifäi~fvct;;J{: 
Vimmerby 

Region Blekinge 

Sofia Pro- Treserva Isox 
Omsorg capita 
VO LifeCare 

Journal 3 Diabas Extern 
webb 
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2.3 Arkivsystem 
Mål 2016 Uppföljning % Kommentar 

Delår 

Grundplattform i - 100 % Målet är uppfyllt. 
drift 
Lagringsdepåer - Avtal och 100 % Målet är uppfyllt. 
tagna i produktion investeringar 

klara 
Implementera - 100 % Målet är uppfyllt. 
beslutad FGS 
paketstruktur 
Anpassa generisk - 25 % Verktyget kommer inte bli fullt 
paketgenerator för generiskt, men tiden för att 
att möjliggöra skapa nya pakettyper kommer 
införande av att kortas väsentligt. 
kommande FGS:er 
Införa system och - Förstudie 50 % Arbetet har pausats för att 
rutiner för genomförd, synkroniseras med upphandling 
arkivredovisning lösning för av arkiv-redovisningssystem 

provisorisk arkiv- för de behov som finns finns 
förteckning genom anslutande tjänst för 
framtagen i Analoga arkiv. Avtal finns med 
väntan på NAD. Arkivförteckning sker 
upphandling under tiden på traditionellt 

blankettsystem , 
Kartlägga samtliga - 100 % Målet är uppfyllt. 
informationsflöden 
avseende 
bevarandeplattforme 
ns olika stationer 
Utarbeta - 100 % Målet är uppfyllt. 
handledning och 
rutinbeskrivningar 
Upprätta teknisk - 100 % Målet är uppfyllt. 
dokumentation 

Största delen av det planerade arbetet med arkivsystemet har genomförts vå ren 2017, 
Målsättning har sedan förbundet bildades varit att lansera den första versionen av 
Sydarkiveras digitala bevarandeplattform under första halvåret 2017 . Bevarande
plattformen var i väsentliga delar på plats redan i december 2016. Rapport från etapp 1 av 
projektet Etablering digital bevarandeplattform färdigställdes i maj och har redovisats för 
förbundsstyrelsen. Under 2017 har förvaltningen arbetat med att trimma in plattformen . 

Projektet har i stort följt tidsplan, resultat och kostnader. Projektet utökades med 
replikerande funktioner för it-produktlonsmiljön för att redan inledningsvis kunna hantera 
katastrofer och oplanerade händelser. Det har också tillkommit aktiviteter för ny lokal för 
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Sydarkiveras centrala kontor med krav på säkra utrymmen för it-produktion och lagring. 
Tillkomna aktiviteter förlängde projekttiden med tre månader. 

Sydarkivera har under våren samarbetat med Riksarkivets FGS-funktion, bland annat 
genom gemensam nätverksdag i anslutning till Offentliga rummet i Sundsvall. Syftet har 
varit att sprida kunskap om hur det går till att utveckla FGS:er och förvalta FGS:er samt 
arbetet med att implementera FGS:er i bevarandeplattform. 

2.3.1 Bevarandeplattform 

Under genomförandet realiserades förvaltningsrutiner och bevarandeplattform enligt de 
förslag och vägval som behovskartläggningen 2016 påvisat. Resultatet är en 
grundläggande uppsättning av bevarandeplattformen som kan distribueras, via replikering, 
över flera säkra lagringsdepåer. IT-miljön är helt baserad på öppen källkod och större 
delen av servermiljön är inköpt begagnat med garantier, det här leder till att 
driftkostnaderna hamnar på så låga kostnader som en 1/10 del av traditionell IT-drift. 

Den grundläggande bevarandeplattformen kan liknas vid en digital arkivdepå, 
motsvarande en arkivlokal . Det finns i dagsläget ingen direkt åtkomst, utan utlämnande 
och sekretessprövning sker manuellt. Detta är den säkraste och bill igaste hanteringen 
under uppstart, då vi i huvudsak hanterar sekretessakter som sällan behöver hämtas 
fram. 

2.3.2 Paketeringsverktyg 

Paketeringsverktyget har uppgraderats till en ny version. Före produktionssättning har det 
nya verktyget testats och utvärderats i labbmiljö. 

Sydarkivera har bidragit i pågående utvecklingsarbete för att ta fram en generisk 
metadatagenerator. Målsättningen var att under 2017 att anpassa denna för att 
möjliggöra införande av kommande FGS:er. Denna målsättning behöver revideras. Det 
beror till stor del på att det inte finns XML-scheman som stödjer generisk hantering för alla 
metadataset som ingår i arkivpaketet. Målet uppnås delvis då paketgeneratorn väsentligen 
underlättar arbetet med att implementera nya specifikationer. Detta sparar tid och 
därigenom resurser. Framtagna programvaror licensieras med öppen källkod och finns fritt 
tillgängliga för användning och vidareutveckling. 

2.3.3 Verktygslåda 

Sydarkivera har skapat en verktygsportal, Sydarkivera too/l<it, som innehåller funktioner 
för att hantera e-arkivet. Här har vi utvecklat en Package Browser för att lista metadata 
och fillistor i arkivpaket. Detta underlättar navigering och sökning i informationspaketen. 
Här samlar vi också fria öppenkällkodsprodukter, bland annat är analysverktyg för 
webcontainerformat (ISO format) testat och under införande. Vi har tagit fram en 
köhanterare, F/ow Engine, för att starta upp valbara tjänster för bearbetning i serie. 
Exempel på tjänster: virusscanning, filidentifiering, validering, stickprovsuttag och 
filkonvertering i stor skala. 
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En handbok för de olika stationerna i för bevarandeplattformen har sammanställts för 
bättre förståelse för funktionerna. En intern MediaWiki har skapats och finns åtkomlig via 
verktygslådan. 

Förstudie har genomförts för att utreda behov inför upphandling av digitalt 
arkivförteckningssystem. Rutiner för enkel manuell arkivförteckning har tagits fram. 
Förvaltningen har förberett anslutning till Nationella arkivdatabasen (NAD) och haft ett 
erfarenhetsutbyte med NAD-funktionen på Riksarkivet. 

FGS för arkivredovisning har beslutats av Riksarkivet. Beslutad FGS baseras på NAD :s 
utbytesformat vilket innebär att i kommunerna förekommande förteckningssystem redan 
stödjer FGS för arkivredovisning. Detta är en viktig möjliggörare för att utbyta 
arkivredovisningsinformation och även för att implementera stöd för arkivredovisning 
integrerat med bevarandeplattformen. 

2.3.4 Labbet 

Labbmiljön har i juni flyttats över till de nya säkra lokalerna i Alvesta. Miljön har utökats 
med testbänk för nätkonfigurationer, som installerades i samband med nätinstallationerna 
i Alvesta. Labbet har använts flitigt för acceptanstester och för förändringshantering inför 
produktionssättningarna i skarp miljö. 

2.3.5 Lagringsdepåer 

Arbete har utförts för att anpassa bankvalvet i lokalen i Alvesta för att kunna husera 
bevarandeplattformens produktionsmiljö. Bland annat har kyla, kraft och nätverk 
installerats i valvet. Lagringsdepån i bergrum har inretts med EMP-skyddat säkerhetsskåp. 
Förbundets nordliga depå har försetts med säkerhetsskåp. Nu finns all arkivlagring och 
tillhörande servermlljö distribuerade på dessa tre depåer, varav två depåer är redundanta 
datacenter. 

2.3.6 Teknisk plattform 

Flytt av IT-miljön till nya säkra lokaler (bankvalv) i Alvesta har genomförts. På grund av 
flytten behöver upphandling av plats i datorhall inte genomföras. 

Hela IT-miljön är av säkerhetsskäl helt separerad från Internet. Den tekniska plattformen 
är skalbar med avseende på prestanda, lagring och tillgänglighet. Öppna standarder och 
licensfria applikationer används genomgående. För att säkerställa funktion, IT-säkerhet 
och tillgänglighet har rutiner och tjänster för hur IT-miljön ska förvaltas införts och 
dokumenterats. 

Under våren har IT-miljön trimmats in och alla tjänster och processer har testats och 
övervakats. Krypteringsalgoritmer och teknik är implementerad för samtliga disksystem 
såsom, lagringsnoder, operativsystem, transportmedia och bandlagring. 

Under våren har loggnings- och övervakningsmaskinerna testats och trimmats in. Det är 
enkla enkortsdatorer som används. De är både billiga i inköp och används i stor skala. 
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Det har visat sig att lösningen är robust, pålitlig och enkel att hantera. SMS-tjänsten för 
att skicka avvikelser har också testats . Övervaknings-noderna har distribuerats till de olika 
lagringsdepåerna. 

2.3.7 Nät 

Nätverk har installerats i lokalerna i Alvesta. Det finns utrustning för att skapa flera olika 
separerade nät med brandväggar. Bland annat har konsultnät skapats för att kunna 
möjliggöra access för externa partners till labbmiljö. Ett publikt nät har skapats för 
webbarkivering. Det finns även möjlighet att ge konsulter access till labbnätet via säker 
anslutning. Regler har skapats för åtkomst mellan de olika näten. 

Det finns ingen extern åtkomst till bevarandeformen. Bevarandeplattformen har isolerade 
nätverk för de olika stationerna som ingår i e-arkivet. Det finns exempelvis ett nät för 
karantän, ett nät för uppackning och förberedande arbete (Prelngest) och ett arkivnät, 
slutligen ett nät för arkivlagring. 

2.3.8 Informationssäkerhet 

För att inte sprida information till tredje part hanterar Sydarkivera IT-miljön internt. Inga 
outsourcingpartners eller andra externa aktörer hanterar produktionsmiljön. Sydarkivera 
utvecklar, förändrar och förvaltar IT-miljön i egen regi, egna depåer. 

För att förhindra risken för informationsförluster och kunna hantera möjliga incidenter har 
en kontinuitetsplan för att säkerställa åtkomst till information arbetats fram och utprovats. 

Replikeringsmetoder för att spegla produktionsmiljö (servers, applikationer och 
lagringsnoder) mellan två geografiskt åtskilda platser är testade och implementerade 

2.4 Anslutande tjänster 
Anslutande tjänster ingår inte i medlemsavgiften utan avtalas separat. Tjänsterna 
finansieras med hel kostnadstäckning enligt självkostnadsprincip i enlighet med 
bestämmelserna i förbundsordning. Mål för de anslutande tjänsterna finns inte 
specificerade i budget och verksamhetsplan. De första anslutande tjänsterna har 
etablerats under 2017. 

2.4.1 Oskarshamns kommunarkiv 

Från och med januari 2017 har Sydarkivera tagit över ansvaret för Oskarshamns 
kommunarkiv som hel arkivmyndighet. Avtal om anslutande tjänst har upprättats. En 
arkivassistent på 80 % har placerats på kommunarkivet. 

2.4.2 Östra Göinge 

Under året har en arkivassistent rekryterats som är i arbetet. Under året har arbete 
bedrivits med att ordna och förteckna inkomna arkivhandlingar efter att kommunens 
arkivarie slutat. Vanligt förekommande arbetsuppgifter med utlämnande av allmänna 
handlingar, forskarservice, och stöd till förvaltningarna har levererats. 
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Östra Göinge har högt ställda mål i hur inleveranserna till kommunarkivet ska fungera. 
Sydarkivera har bidragit i arbetet och lämnat kommentarer. Under 2018 kommer 
Sydarkivera medverka i att utbilda i rutinerna. 

2.4.3 Ordna och förteckna närarkiv 

Räddningstjänsten Östra Kronobergs (RÖK) meddelade behov av att ordna, gallra och 
förteckna sitt förvaltningsarkiv. Sydarkivera har, inom ramen för tecknat avtal om 
anslutande tjänst, tillhandhållit arkivassistent under två veckor. Resultatet blev att alla 
diarieförda handlingar för åren 2005 - 2012 har arklvlagts, ordnats och gallrats . 
Överensstämmelse mellan de fysiska akterna och diariesystemet har kontrollerats och 
avvikelser markerats. Sydarkivera har även delgett mallar och Instruktioner för 
arkivbeskrivning, arkivreglemente och informationsplan. 

Gatukontoret i Vimmerby meddelade behov av hjälp med att ordna, förteckna och leverera 
handlingar till Vimmerby kommunarkiv . Genom avtal om anslutande tjänst under perioden 
februari-juni åtog sig Sydarkivera att tillhandhålla arkivassistent på 40 %. I tjänsten ingick 
att separera närarkiv och handlingar som ska överlämnas till slutarkiv, utreda och 
genomföra eventuell gallring i det material som ska till slutarkiv, ordna och förteckna 
handlingar som ska slutarkiveras sam att leverera arkivmaterialet till Vimmerby kommuns 
centralarkiv. 

2.4.4 Utbildningar och aktiviteter 

Eslöv och Hässleholm har tecknat avtal om anslutande tjänst för att delta vid utbildningar, 
nätverksträffar, temadagar och andra aktiviteter. Hässleholms kommun har anmält 
deltagare till 6 olika tillfällen och Eslöv till 2 tillfällen. 
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3 Resultaträkning 

Medlemsintäkter 

övriga Intäkter 

Kostnader 

Avskrivningar 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

1 

1 

2 

3 

5 

*Upprättad I samband med delårsbokslut 2017-06-30 

Medlemslntäkter* 

Anslutande tjänster 

Lönebldrag 

övriga Intäkter 

SUMMA INTÄKTER 

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna 

Alvesta 

Bromölla 

Höör 

Karlskrona 

Karlshamn 

Lessebo 

Ljungby 

Markaryd 

Olofström 

Osby 

Oskarshamn 

Region Blekinge 

Ronneby 

Tingsryd 

Vimmerby 

12 128 

944 

-11 957 

-328 

0 

-2 

12 128 

533 

145 

266 

13 072 

4,6% 

2,9 % 

3,8 % 

15,3 % 

7,5% 

2,0 % 

6,5 % 

2,3 % 

3,0% 

3,0% 

6,2% 

2,0% 

6,7 % 

2,9 % 

3,6 % 

Telefon 
0472-39 10 00 
Diarienummer 
SARK.2017.31 

8 719 

234 

-8 684 

-292 

0 

-1 

8 719 

0 

179 

55 

8 953 

6,2% 

0% 

0% 

20,7 % 

10,1 % 

2,6 % 

8,8 % 

3,1 % 

0% 

0% 

0% 

2,6 % 

9,0 % 

4,0 % 

0% 

Datum 
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11 920 

590 

-11 790 

-400 

0 

-4 

11 920 

500 

-11 606 

-529 

-2 
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Växjö* 

Älmhult 

20,6 % 

3,8 % 

Östra Göinge 3,3 % 

*Växjö har I enlighet med beslut I oktober 2017 utträtt ur förbundet. 

Löner, arvoden och personalomkostnader 

Pensionskostnader Inkl. löneskatt 

Lokalkostnader 

Konsultkostnader (inkl. kostnader för revision) 

övriga kostnader* 

(*Varav leasingkostnader 

SUMMA KOSTNADER 
Varav kostnad för anslutande tjänster 

Avskrivningstider 

Möbler och Inredning 

Programvara och IT-utrustning 

Bankkostnader 

-7 390 

- 714 

-769 

-1133 

-1 951 

-279 

-11 957 
533 

-2 

Telefon 
0472-39 10 00 
Diarienummer 
SARK.2017.31 

27,8 % 

5,1 % 

0% 

-5 573 

-203 

-337 

-376 

-2 195 

-79) 

-8 684 
0 

5-10 år 

3-5 år 

-1 

Datum 
2018-02-20 
Version I Sida 
1.0 31 
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4 Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Justering för avskrivningar 
Förändring av rörelsefordringar 
Förändring av avsättningar 
Förändring av rörelseskulder 

Investeringsverksamheten 

Försäljning av anläggningstillgångar 

Förvärvande av anläggningstillgångar 

Finansieringsverksamheten 

Likvida medel vid årets början (Ingående kassa) 

Justeringspost 

Telefon 
0472-39 10 00 
Diarienummer 
SARK.2017.31 
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785 

328 
-1 596 

-4 
899 

0 

-99 

0 

1 689 

-21 

292 
-2 025 

-48 
1 419 

0 

-403 

0 

2 478 

-2 
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5 Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstll!gfJngar 

Dataprogramvaror 6 

Materie/la anläggnlngstil/gfJngar 

Möbler och inventarier 7 

Data- och kommunlkationsutrustnlng 8 

omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 9 

Bank 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital 10 

-varav periodens/§rets resultat 

Avsättn ingar 

Pensioner 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

11 

12 

97 

350 

150 

4 028 

2 002 

1 837 

785 

0 

0 

4 790 

Telefon 
0472-39 10 00 
Diarienummer 
SARK.2017.31 

193 

292 

341 

2 432 

1 689 

1 052 

-24 

4 

0 

3 891 

Datum 
2018-02-20 
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Ingående anskaffnlngsvärde 288 239 

Nyanskaffning 0 49 

Summa anskaffnlngsvärde 288 288 

Ingående ackumulerade avskrivningar -95 -4 

Årets avskrivningar -96 -91 

Summa avskrivningar -191 -95 

BOKFÖRT VÄRDE 97 193 

Ingående anskaffnlngsvärde 336 232 

Nyanskaffning 99 104 

Summa anskaffnlngsvärde 435 336 

Ingående ackumulerade avskrivningar -45 -13 

Årets avskrivningar -40 -31 

Summa avskrivningar -85 -44 

BOKFÖRT VÄRDE 350 292 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående anskaffnlngsvärde 575 325 

Nyanskaffning 0 250 

Summa anskaffningsvärde 575 575 

Ingående ackumulerade avskrivningar -233 -64 

Årets avskrivningar -192 -170 

Summa avskrivningar -425 -234 

BOKFÖRT VÄRDE 150 341 

Kundfordringar 3 382 1 896 

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 391 136 

Momsfordran 255 400 

övriga kortfristiga fordringar 0 0 

SUMMA FORDRINGAR 4 028 2 432 
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Ingående eget kapital 

Periodens resultat 

SUMMA EGET KAPITAL 

Avsatt till pensioner exkl. löneskatt 

Löneskatt 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 

=z!{~iJs~et{~~if(:~~r- +-· 
Leverantörsskulder 

Förutbetalda Intäkter 

Semesterlöneskuld 

Upplupen arbetsglvaravgllt 

Personalens skatter 

Avgiftsbestämd del pensioner 

Löneskatt avglftsbestämd del pensioner 

övriga upplupna kostnader 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 

1 052 

785 

1837 

0 

0 

0 

277 

3 330 

333 

152 

146 

248 

187 

117 

4 790 

Telefon 
0472-39 10 00 
Diarienummer 
SARK.2017.31 

1 076 

-24 

1 052 

3 

1 

4 

177 

2 882 

203 

140 

145 

156 

47 

141 

3 891 

6 Investeringssammanställning 

Lokalanpassningar 80 99 

Nät, servrar/lagring 100 0 

Programvara lnförandeprojekt 300 0 

IT-utrustning 100 0 

Produktionsmiljö, serverplats 25 0 

Datum 
2018-02-20 
Version I Sida 
1.0 35 
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7 Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Eftersom medlemsavgilterna är till för att finansiera kommunalförbundets 
ordinarie bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter från och med 
delårsbokslutet 2017. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redovisningssed . 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Gränsen för mindre värde har satts till 22 000 kr och gäller som gemensam gräns 
för materiella- och immateriella tillgångar. Kommunalförbundet har inga finansiella 
leasingavtal. 

Utöver vad som anges ovan om medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat 
några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2016. 
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1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning för 2017. Uppdraget är en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin 
bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och 
underskott från tidigare år har återhämtats i och med årets resultat. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som 
ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

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

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga mål bedöms uppfyllda av de 
finansiella målen för 2017. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med de verksamhetsmål som presenteras i årsredovisningen. 
Målen har sitt ursprung i verksamhetsplan 20171 och som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 

Redovisningen av måluppfyllelsen är överskådlig och lättillgänglig och det finns 
kommentarer till resultatet. För de övergripande verksamhetsmålen bedömer vi att 
redovisningen tydligare behöver baseras på redovisad statistik, jämförelsetal eller 
motsvarande. 

Fullmäktige har i samband ned fastställandet av budget 2017 inte fastställt särskilda 
verksamhetsmål för 2017 med bäring på 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 

1 Beslutad av fullmäktige 2016-11-04 
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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 beslutade 2016-11-04 riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och antog mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, men inte 
ur ett verksamhetsperspektiv. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är 
upprättad enligt god redovisningssed. 
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och 
landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den 
kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och 
i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

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

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
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. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) 
avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen 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, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

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

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

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. 
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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 ekonomikontor. 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. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2018-03-02. Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisningen 2018-

03-02 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2018-04-06. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av Sydarkiveras förbundschef. 

2.2. Revisions kriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. 

3.1. 

3.1.1. 

Granskningsresultat 

Verksamhetens uifall,finansiering och 
ekonomiska ställning 
Iakttagelser 

Utveckling av kommunalförbundets verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och 
delvis efter räkenskapsåret. Vidare framgår den förväntade utvecklingen inom olika 
verksamheter. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro 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 om personalen i form av diagram och verbal information. Avsnittet kan 
med fördel utvecklas och omfatta medelålder, pensionsavgångar, arbetsmiljö osv. 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som 
har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal 
redovisas men däremot saknas nyckeltal för verksamheten. Detta bör på ett tydli
gare sätt framgå av förvaltningsberättelsen. 

Investeringsredovisning 
Årets investeringar redovisas i form av beskrivande text i förvaltningsberättelsen 
och uppgår till 100 tkr. Anledning till budgetavvikelser beskrivs. 

Balanskravsresultat 
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning, dock inte i enlighet 
med KRL. Årets balanskravsresultat är 761 tkr och uppfyller därmed balanskravet. I 
och med årets resultat så återställer förbundet 2016 års underskott och redovisar en 
ekonomi i balans för år 2017. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förvaltningsberättelsen innehåller i huvudsak en utvärdering av ekonomisk 
ställning. Redovisningen av nyckeltal kan utvecklas. 

3.1.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 
och underskott från tidigare år har återhämtats i och med årets resultat. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som 
ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 
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3.2. 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 rilctlinjer, dels för verksamheten och dels finansiella mål 
för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5). 

Förbundsfullmäktige beslutade 2016-11-04 om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och antog mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv, men inte ur ett verksamhetsperspektiv. Vidare har Fullmäktige i 
samband med fastställandet av budget 2017 inte fastställt särskilda verksamhetsmål 
med bäring på god ekonomisk hushållning. 

3.2 .1. Iakttagelser 
Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2017. Av redovisningen nedan 
framgår att samtliga mål bedöms uppfyllda: 

Balanserad budget utan höjning av avgifterna 2 785 tkr 124 tkr 
% överskott av verksamheten 
Nettoinvesteringarnas andel av 1,0 % < 10 % 
medlemsav ifter och bidra bör understi a 10 % 
Likviditet motsvarande 1 månads löner 2 002 tkr 618 tkr* 
Oförändrad soliditet 27,7 % 21 % 
*genomsnittliga kostnader för personal per månad 2017 

Mål för verksamheten 

Uppfylls 

Uppfylls 

Uppfylls 
Uppfylls 

Förbundet redovisar verksamhetsmål i årsredovisningen som har sitt ursprung i 
Verksamhetsplan 2017 som Fullmäktige beslutade 2016-11-04 och som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. I verksamhetsplanen för 2017 

redovisas fem övergripande verksamhetsmål som återrapporteras i 
årsredovisningen. Tre mål (60 %) bedöms uppfyllda och två mål (40 %) som delvis 
uppfyllda. Till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelse för respektive 
mål finns måttindikatorer. 

3.2.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål för år 2017 

bedöms uppfyllda. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med de verksamhetsmål som presenteras i årsredovisningen. 
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Målen har sitt ursprung i verksamhetsplan 20172 och som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 

Redovisningen av måluppfyllelsen är överskådlig och lättillgänglig och det finns 
kommentarer till resultatet. För de övergripande verksamhetsmålen bedömer vi att 
redovisningen tydligare behöver baseras på redovisad statistik, jämförelsetal eller 
motsvarande. 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning om måluppfyllelsen för god 
ekonomisk hushållning. 

3.3. 
3 .3.1. 

Rättvisande räkenskape1· 
Iakttagelser 

Resultaträkning 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och 
kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 
Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat uppgår till 785 tkr (-24 tkr) . Resultatet medför en positiv avvikelse 
mot budget med 502 tkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs för 
budgetavvikelserna. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och budget. 

Resultaträlming (tkr) Utfall Utfall Budget Budget 
2016 2017 2017 avvikelse 

Verksamhetens intäkter 8 953 13 072 12420 652 
Verksamhetens kostnader -8 684 -11957 -11606 -351 
Avskrivningar -292 -328 -529 201 
Verksamhetens nettokostnader -23 787 285 502 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -1 -2 -2 0 
Ä1·ets resultat -24 785 283 502 

• Att intäkterna ökat mot föregående år beror till största delen på att 
förbundet under 2017 har fler medlemmar. Övriga intäkter består till största 
delen av lönebidrag, anslutningsavgifter och statsbidrag. 

• Verksamhetens kostnad avser främst personalkostnader och köp av IT
konsulttjänster. Budgetavvikelsen beror på ökning av personal för att 
hantera anslutning av nya medlemmar, lokalkostnader samt kostnader i 
samband med driftsättning av bevarandeplattform. 

• Bidrag från medlemskommunerna fördelas mellan sjutton kommuner och 
Region Blekinge. 

2 Beslutad av fullmäktige 2016-11-04 
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Balansrälming 
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och 
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 
periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 
tillräckliga noter och överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för 
tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 

2018-03-12 

Rebecca Lindström 
Projektledare 
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SYDARKIVERA 
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Revisionsberättelse år 2017 

Dnr: 2018/654 

Till kommunfullmäktige i Alvesta, Bromölla, 
Höör, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Ljungby, Markaryd, Olofström, Osby, 
Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd, Vimmerby, 
Växjö, Östra Göinge och Älmhults kommuner 
samt regionfullmäktige i Region Blekinge. 

Vi har granskat Kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning 2017. Granskningen har 
utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans och underskott från tidigare år har 
återhämtats i och med årets resultat. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som ska ingå 
enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga mål bedöms uppfyllda av de finansiella 
målen för 2017. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 
förenligt med de verksamhetsmål som presenteras i årsredovisningen. För de övergripande 
verksamhetsmålen bedömer vi att redovisningen tydligare behöver baseras på redovisad 
statistik, jämförelsetal eller motsvarande. 

Fullmäktige har i samband ned fastställandet av budget 2017 inte fastställt särskilda 
verksamhetsmål för 2017 med bäring på god ekonomisk hushållning. 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 beslutade 
2016-11-04 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och antog mål för god ekonomisk 
hushållning ur ett finansiellt perspektiv, men inte ur ett verksamhetsperspektiv. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad 
enligt god redovisningssed. 
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Vi tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 och att förbundets årsredovisning godkänns. 

Alvesta den 4 april 2018 
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Av Tingsryds kommun Av Ljungbykommun Av Karlskrona kommun 
utsedd revisor utsedd revisor utsedd revisor 
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