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Handlingsprogram för
Sydarkivera 2019–2022
Om ärendet
Hösten 2017 genomförde Sydarkivera tillsammans med förbundsmedlemmarna projektet Sydarkiveras utveckling. Målet var att
producera ett beslutsunderlag för kommunalförbundets fortsatta
inriktning och utveckling. Under våren 2018 har synpunkter inhämtats
från både förbundsmedlemmarna och Sydarkiveras förvaltning.
Arbetssättet i projektet baseras på nyttorealiseringsmetodik som
kortfattat innebär att förväntade nyttor för förbundsmedlemmar och
allmänheten är utgångspunkt för långsiktig planering och uppföljning.
Projektet har producerat förslag till nytt Handlingsprogram för
förbundet.
Sydarkiveras Förbundsfullmäktige beslutar enligt förbundsordningen om
inriktning för verksamheten och om handlingsprogram för förbundets
bastjänster.
Styrgruppen för projektet Sydarkiveras utveckling beslutar om
godkännande av slutrapporten. Projektets slutrapport bifogas för
kännedom och eventuella synpunkter eller kommentarer från styrelsen.

Bakgrund
Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade den 2 juni, § 17 (dnr.
Sark.2017. 55) att ge förvaltningen i uppdrag att driva projektet
Sydarkiveras utveckling tillsammans med förbundsmedlemmarna.
Projektet syftar till att uppnå en samsyn inom förbundet när det gäller
förbundets utveckling och omfattning/avgränsning av bastjänster och
anslutande tjänster.
Nästan hälften av förbundsmedlemmarna har bidragit med deltagare i
projektorganisationen. Synpunkter har inhämtats från
förbundsmedlemmarna under våren 2018. Primära intressenter som
förbundsstyrelsen, förbundsmedlemmarnas kommunchefer,
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kontaktpersoner och arkivarier har informerats i samband med
projektet.
Resultatet och sammanställning av remissvar har presenterats för
förbundsstyrelsen i samband med sammanträde 2018-03-02, § 10.
Enligt Sydarkiveras förbundsordning ska kommunalförbundet efter
samråd med medlemmarna fastställa ett handlingsprogram för
förbundets bastjänster. Sydarkiveras förbundsfullmäktige antog 2016 ett
första handlingsprogram (§19, 2016-11-04, dnr SARK.2015.75). Efter
beslut av förbundschefen har projektresultatet kompletterats med
prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de
förekommande verksamhetssystemen. Projektresultatet kan därmed
ersätta tidigare handlingsprogram, på så vis blir handlingsprogrammet
en del i nyttorealiseringsprocessen och uppföljningen blir mer samlad.
Resultat och projekt redovisas i följande dokument:




Handlingsprogram 2019–2022, Kommunalförbundet Sydarkivera
- underlag för verksamhetsutveckling avseende bastjänster.
Kortversion av handlingsprogrammet
Sydarkiveras utveckling – förslag till slutrapport från projektet
2017–2018.

I bifogat förslag till handlingsprogram finns väsentliga ändringar
markerade med understrykningar/streck i kanten. Borttagen text är inte
särskilt markerad, utan har ersatts med förtydliganden. Redaktionella
ändringar och korrektur är inte markerade.
Med utgångspunkt från resultatet av de gemensamma arbetsdagar som
genomförts överlämnar projektet Sydarkiveras utveckling följande
förslag till inriktningsbeslut för förbundets fortsatta utveckling.
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Förslag till beslut


Verksamheten ska fortsatt bedrivas i nuvarande
samverkansform, kommunalförbund.



Förbundets tidigare ställningstagande om att bedriva
verksamheten med gemensam arkivmyndighet och att varje
medlem tar ställning till hel eller delad arkivmyndighet ligger
fast.



Sydarkivera ska tillsammans med förbundsmedlemmarna arbeta
fram en skrivelse med inspel till arkivutredningen. Skrivelsen
översänds till Sydarkiveras styrelse och samtliga
förbundsmedlemmar för eventuellt antagande såsom en
gemensam skrivelse.



Förbundets tidigare ställningstagande om uppdelning av
verksamheten i bastjänster och anslutande tjänster, samt dess
omfattning som definieras i förbundsordningen, ligger fast.



Förbundets verksamhet och utveckling avseende bastjänster
enligt den inriktning som beskrivs i handlingsprogrammet antas.



Förbundets verksamhetsplan och budget ska innehålla en tydlig
uppdelning av bastjänster och anslutande tjänster. Beskrivning
av de uppgifter som Sydarkivera utför på uppdrag av
medlemmarna kommer baseras på den lista med bastjänster som
tagits fram i utredningen. De anslutande tjänsterna ska redovisas
tydligt och separat i förbundets ekonomi.



Sydarkiveras förvaltning ges i uppdrag att fortsätta arbetet med
kartläggning av de anslutande tjänster som enligt
förbundsordningen kan erbjudas medlemmarna.



För att minska restider ska Sydarkivera avsätta resurser för att
förbättra möjligheten att erbjuda webbutbildningar samt olika
former av möten på distans.
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Förbundets framtida utökning ska ske planerat och i den takt
som bestäms av förbundsfullmäktige. Utredningen föreslår
modell för organisation och samverkan mellan Sydarkivera och
förbundsmedlemmarna som är möjlig att skala upp i takt med att
förbundet växer sett till antalet förbundsmedlemmar och
geografisk utbredning. Noder ska finnas i anslutande kommuners
närområde vilket utreds av anslutande kommuner i samarbete
med Sydarkivera i samband med förarbete inför anslutning.



För den framtida utökningen ska regionala noder etableras och
bemannas enligt i utredningen framtaget koncept. Utökningen
ska ske i den takt som beslutas av fullmäktige.



Uppmana förbundsmedlemmarna att fastställa en intern
arkivorganisation som ansvarar för förvaltningarnas
informationshantering med utgångspunkt från de mallar och
instruktioner som Sydarkivera tillhandahåller.



Uppmana förbundsmedlemmarna att anlita Sydarkivera för bland
annat utbildning och rådgivning.



Uppmana förbundsmedlemmarna att anlita Sydarkivera för
utbildning och information i samband med att nyckelpersoner
byts ut.

Med anledning av ovanstående beslutsmeningar ska principen om avgift
per invånare ligga fast och förbundsavgiften ska ligga fast på 27
kr/invånare. En procent av årsbudgeten avsätts varje år för att utreda
nya anslutande tjänster baserat på förbundsmedlemmarnas behov och
önskemål. Eventuella överskott ska förbundsstyrelsen ta i beaktande vid
varje årsredovisning och eventuellt ta beslut om återbetalning av viss
del av överskottet.
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