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Dnr 2018/000942 -106 

Sydarkivera Ny förbundsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har antagits som medlem i kommunalförbundet 

Sydarkivera från och med den 1 januari 2019. För att kunna bli medlem i 

kommunalförbundet måste kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun anta 

den förbundsordning som gäller för kommunalförbundet.  

Den aktuella förbundsordningen antogs av Sydarkiveras förbundsfullmäktige 

den 6 april 2018 i samband med att Mörbylånga kommun antogs som 

medlem.  

Kommunfullmäktige ska också besluta om de kostnader som medlemskapet 

för med sig.       

Beslutsunderlag 

Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. 

Ekonomisk budget med verksamhetsmål 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 augusti 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera antas i sin 

helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  

2. Kommunfullmäktige ska i ett särskilt beslut utse en ledamot och en 

ersättare till Sydarkiveras förbundsfullmäktige. 

3. Mörbylångas andel av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera 

godkänns för 2019 och enligt den ekonomiska planen för 2020-2021. 

4. Mörbylånga kommuns kostnader för medlemskapet i Sydarkivera tas 

från kommunstyrelsens befintliga budgetram.      

_____ 
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Sydarkivera Ny förbundsordning 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun har antagits som medlem i kommunalförbundet 

Sydarkivera från och med den 1 januari 2019. För att kunna bli medlem i 

kommunalförbundet måste kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun anta 

den förbundsordning som gäller för kommunalförbundet.  

Den aktuella förbundsordningen antogs av Sydarkiveras förbundsfullmäktige 

den 6 april 2018 i samband med att Mörbylånga kommun antogs som 

medlem.  

Kommunfullmäktige ska också besluta om de kostnader som medlemskapet 

för med sig.   

Beslutsunderlag 

Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. 

Ekonomisk budget med verksamhetsmål 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 augusti 2018.    

Överväganden 

Mörbylånga kommun har beslutat att bli medlem i kommunalförbundet 

Sydarkivera. För att kunna bli medlem måste kommunfullmäktige anta 

aktuell förbundsordning.  

Utöver detta behöver kommunfullmäktige godkänna de kostnader som 

inträdet i Sydarkivera medför, både i form av anslutningsavgift och 

medlemsavgift. 

Anslutningsavgiften är 4 kronor per invånare och medlemsavgiften för 2019 

är 27 kronor per invånare. Summan beräknas utifrån antalet invånare den 31 

december året innan det år avgiften gäller för. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av aspekterna i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera antas i sin 

helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  

2. Kommunfullmäktige ska i ett särskilt beslut utse en ledamot och en 

ersättare till Sydarkiveras förbundsfullmäktige. 

3. Mörbylångas andel av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera 

godkänns för 2019 och enligt den ekonomiska planen för 2020-2021. 
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4. Mörbylånga kommuns kostnader för medlemskapet i Sydarkivera tas 

från kommunstyrelsens befintliga budgetram.    

Charlotta Rasmusson 

HR- och Administrativ chef 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunalförbundet Sydarkivera, Värendsgatan 10, 342 30 Alvesta 

Verksamhetsstöd – kommunkansliet 

Ekonomi 



 
SKRIVELSE 

 
DATUM 2018-04-10 

DNR SARK.2017.65 
HANDLÄGGARE MATS PORSKLEV   

 

 

 

 
 0472-391000 

 
Värendsgatan 10
  

SYDARKIVERA.SE 342 30 Alvesta, Sverige 

SIDAN 1 (1) 

Följebrev ny förbunds-

ordning för Sydarkivera  

 

Härmed skickas handlingar över inför beslut i kommunfullmäktige/ 

motsvarande om ny förbundsordning för kommunalförbundet 

Sydarkivera.   

  

Sydarkiveras medlemskrets utökas med 3 nya medlemmar. Följande 

kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till förbundet 

från och med 2019-01-01: Lomma, Mörbylånga och Nybro. 

Förbundsfullmäktige har 2018-04-06 godkänt utökningen och samtidigt 

godkänt en ny förbundsordning.  

  

Såväl nya som gamla medlemmar måste anta den nya 

förbundsordningen i era kommunfullmäktigeförsamlingar. För att 

förenkla både er och Sydarkiveras handläggning behöver beslut 

om ny förbundsordning fattas i era fullmäktige snarast möjligt, 

dock senast den 30 september 2018.   

  

Bifogar förslag till tjänsteskrivelse inför era beslut i kommunfullmäktige. 

Med stor sannolikhet stämmer den inte överens med era eventuella 

mallar. Se dokumentet som ett utkast att utgå från.  

   

Bifogar även andra filer som kan underlätta antagandet i 

kommunfullmäktige eller följa med som information om förbundet.   

  

Beslutsunderlag:   

• Förbundsfullmäktige § 7 från den 6 april 2018.  

• Förbundsfullmäktige § 8 från den 6 april 2018.  

• Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 2018-04-06 

inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter.  

• Förslag till tjänsteskrivelse för antagande av ny förbundsordning.  

• Budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020–2021.  

 

  

 
  

Med vänlig hälsning! 

Mats Porsklev 

 

Förbundschef Sydarkivera 

Mail: mats.porsklev@sydarkivera.se 

Webb: http://www.sydarkivera.se 

mailto:mats.porsklev@sydarkivera.se
http://www.sydarkivera.se/
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MALL – Tjänsteskrivelse 

Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera. 
 

 

Bakgrund 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny 

förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. 

 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 7 antagit följande nya 

förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och Nybro 

Kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive 

kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. 2019 blir 

vi 27 medlemmar  

 

Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i 

gällande förbundsordning daterad 2018-04-06.  

 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en 

etableringsfas. En grundläggande bevarandeplattform finns på plats och 

information överlämnas fortlöpande till vår bevarandeplattform. Vår råd och 

stödverksamhet är i full gång.  

 

Förbundsordning 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och 

anslutande kommuners kommunfullmäktige på grund av 

följdförändringar som har skett i och med att kommunallagen har 

ändrats från och med den 1 januari 2018 samt att 

förbundsfullmäktige har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i 

förbundsordningen. 

 

Övriga beslut 

Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut 

utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige från den egna 

församlingen. 

 

Fullmäktige behöver utöver förbundsordning fatta beslut om 

ansvarsfördelning när det gäller arkiv och informationshantering. 

Detta hanteras i arkivreglemente. En förutsättning för att ta del av 
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förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från 

it-system är att Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam 

arkivmyndighet.  

 

Ekonomi 

Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020–2021. För 

år 2019 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per 

kommuninvånare.  

 

Förslag till beslutsformulering: 

 

1. Fullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet 

Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya 

förbundsmedlemmar och ekonomi. 

2. Fullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och 

ersättare till förbundsfullmäktige. (Enbart anslutande 

kommuner) 

3. Fullmäktige godkänner sin del av kostnaden för 

kommunalförbundet Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska 

planen för 2020-2021. 

4. Finansiering av [kommunens/regionförbundets namn] del av 

Sydarkiveras kostnader år 2019 sker genom att [skriv 

andelsbelopp] kronor anslås [ange avsedd finansiering]. (Enbart 

anslutande kommuner) 
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Beslutet skickas till: 

 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Värendsgatan 10 

342 30 Alvesta 

 

 

 

Har ni frågor så kontakta gärna Mats Porsklev via e-post 

mats.porsklev@sydarkivera.se eller telefon 0472-391001   

 

 

 

Mats Porsklev 

Förbundschef Sydarkivera 

 

 

mailto:mats.porsklev@sydarkivera.se
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Beslutsunderlag:  

 Förbundsfullmäktige § 4 från den 31 mars 2017. 

 Förbundsfullmäktige § 5 från den 31 mars 2017. 

 Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 31 mars 

2017 inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 

medlemsavgifter. 

 Budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020. 

 

 

 

  

 



Transumt ur förbundsfullmäktiges protokoll från den 6 april 2018 

 

 

§ 7  Dnr. Sark.2018.36 

 

Anslutning av nya medlemmar. 

 

Sammanfattning 

Under år 2016 har diskussioner skett med ett antal kommuner om medlemskap i 

vårt förbund. Dessa diskussioner har utmynnat i att Lomma, Mörbylånga och 

Nybro kommuner har tagit beslut om anslutning till vårt förbund och har inlämnat 

avsiktsförklaringar. Ingen kommun har ännu tecknat 

anslutningsöverenskommelse. Diskussioner har förts med nuvarande landstinget 

Blekinge och Region Blekinge i och med deras samgående. Förvaltningen 

förväntar sig att en avsiktsförklaring lämnas under 2: a halvan av mars månad av 

landstingsstyrelsen Blekinge. I och med att ett landsting/ region eventuellt vill bli 

medlem bör en diskussion tas om medlemsavgift för en landstings- / 

regionorganisation.  

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaringar från Lomma, Mörbylånga och Nybro kommuner. 

Förbundsstyrelsens beslut § 7 från den 2 mars 2018. 

 

Förbundsfullmäktiges beslut 
 

• Lomma, Mörbylånga, Nybro kommuner godkänns som medlemmar i 

kommunalförbundet Sydarkivera och nya bilagor ett och två i 

förbundsordningen godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Lomma Kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun 

Akt 

  



 

§ 8  Dnr. Sark.2017.30 

Förbundsordning, förändringar i samband med Växjös utträde 2018-01-01, 

bl.a. 

Sammanfattning 

Växjö har begärt utträde ur förbundet. Växjö tog beslut i oktober 2016. 

Förhandlingar har genomförts med Växjö kommun om den överenskommelse 

som ska tecknas mellan förbundet och den utträdande kommunen enligt 

förbundets förbundsordning. Detta har resulterat i en överenskommelse som ska 

godkännas av förbundsfullmäktige och samtliga medlemmar. Förbundsordningen 

måste dessutom revideras i samband med Växjös utträde. 

Vidare har kommunallagen förändrats varför viss revidering av 

förbundsordningen behöver göras därav. En arbetsgrupp bestående av presidiet i 

styrelsen och förbundschef Mats Porsklev och ledamoten Ingegerd Lenander (KD) 

har utarbetat förslag till ny utträdesparagraf (§ 13). 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny förbundsordning från den 6 oktober 2017 

Protokoll från styrelsemöte 2017-10-06, § 31 

Protokoll från förbundsfullmäktige 2017-11-10, § 20 

Protokoll från styrelsemöte 2017-12-01, § 40 

Arbetsgruppens förslag till förändring av § 13 från den 16 januari 2018. 

Förbundsstyrelsens beslut § 8 från den 2 mars 2018. 

 

Yrkanden 

Per Ribacke (S) med instämmande av Nils- Ingvar Thorell (L): bifall till 

styrelsens förslag. 

 

Henrik Wöhlecke (M) med instämmande av Ingegerd Lenander (KD): bifall till 

styrelsens förslag med förändring på följande sätt: 

I meningen, punkt 13:2.  Den ekonomiska regleringen av medlemsavgiften sker, 

under ovan angivna förutsättningar, enligt följande: ska ordet reglering ersättas 

med ordet avtrappning, samt att fullmäktige uppmanar samtliga gamla och nya 

medlemmar att anta denna förbundsordning innan september månads utgång. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag mot Henrik Wöhleckes (M) 
med fleras yrkande på detsamma och finner att Henrik Wöhleckes (M) med 

fleras förslag är bifallet. 
 

  



§ 8, forts.  Dnr. Sark.2017.30 

 

 

Förbundsfullmäktiges beslut 

 

• Förslag till ny förbundsordning från den 6 oktober 2017 godkänns.  

 

• I ovanstående förslag godkänns arbetsgruppens förslag till ny § 13 med 

ovanstående förändring att punkt 13:2 ändras enligt Henrik Wöhleckes 

yrkande ovan och nya bilagor ett och två. 

 

• Förbundsordningen skickas till samtliga nya och gamla 

förbundsmedlemmar för antagande då förändringarna är av sådan art att 

alla förbundsmedlemmar ska godkänna förändringarna. 

 

• Växjö kommuns utträde 2019 godkänns i och med att förbundsfullmäktige 

antar denna förbundsordning. 

 

• Älmhults kommuns utträde kan först godkännas efter det att en 

undertecknad överenskommelse enligt förbundsordningens § 13 föreligger 

förbundsfullmäktige. 

 

• Förbundsfullmäktige uppmanar samtliga gamla och nya medlemmar att 

anta denna förbundsordning innan september månads utgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering: 

Samtliga medlemskommuners fullmäktige 
Lomma Kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun 

Akt 
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Inledning 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn, 

Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge. 

Sydarkivera är en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell 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. Detta kommer på sikt att göra arbetet med digitala 

arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer 

kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, 

gemensamma standarder och riktlinjer i uppdraget. Syftet är att 

åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation för 

förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt. 

Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål utökas 

förbundets verksamhet med anslutande tjänster för analoga arkiv 

(pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster avtalas särskilt med 

berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera får även frågor om digitalisering av analoga 

handlingar, detta ingår inte i befintliga uppdrag, men kan utredas som anslutande tjänst om 

förbundsmedlemmarna begär det. 

Vision 

Sydarkivera ‐ ett arkiv värt att lita på. 

 
Vi tror på en effektiv digital informationsförvaltning som säkerställer rätten att ta del av allmänna handlingar nu 

och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen och för miljön. 

 

God ekonomisk hushållning 

Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav 

på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Mot bakgrund av detta har 

förbundsfullmäktige vid sitt sammanträde 2016‐11‐04 fastställt följande långsiktiga verksamhetsmål är styrande 

för kommunalförbundet Sydarkivera: 

 
− Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering och arkiv 

 
− Medverka till samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling 

 
− Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt 

 
− Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för förbundsmedlemmarna 
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De långsiktiga verksamhetsmålen är för 2019 års budget nedbrutna i nedanstående specifika verksamhetsmål. 
 
 

Verksamhetsmål för 2019 
 

Råd och stöd 
 

Beskrivning Mål 

Mallarna inom konceptet VerkSAM samt övriga 
mallar och rutinbeskrivningar 

Plan för uppdatering av mallar. 

Genomföra kompetensutvecklande åtgärder 
baserat på förbundsmedlemmarnas behov. 

2 temadagar 
5–10 nätverksträffar 
Grundutbildning motsvarande två heldagar. 
Utbildningsfilm, målgrupp arkivansvariga, lanseras. 
Utarbeta 1–5 korta informationsfilmer i samarbete med 
andra aktörer. 

Intensivutbildningar på plats hos 
förbundsmedlemmar 

Genomföra utbildning på plats hos nya förbundsmedlemmar. 
Erbjuda 2–5 utbildningstillfällen på geografiskt spridda 
platser. 

Workshopar för informationskartläggning Genomföra 1–2 workshopar i månaden tillsammans med 
förbundsmedlemmar för kartläggning av prioriterade 
verksamhetsprocesser Skola. 

Stöd i samband med att 
förbundsmedlemmarna upphandlar nya 
verksamhetssystem 

Ta fram skriftliga tips och råd för upphandling av 1–3 typer av 
verksamhetssystem. 

Kommunbesök med planerad tillsyn inom 
verksamhetsområdena Skola 

Genomföra tillsyn enligt beslutad tillsynsplan hos samtliga 
förbundsmedlemmar som antagit arkivreglemente med 
Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Erbjuda 
kommunbesök hos övriga. 

Händelsestyrd tillsyn Informera om möjlighet att påkalla tillsyn samt genomföra 
påkallade tillsynsbesök. 

Regional samordning Arrangera 3–6 regionala nätverksträffar. 

 

 
Digitala arkivleveranser 

 

Beskrivning Mål 

Leveransutredningar Påbörja leveransutredningar inom sex månader från att 
behov identifieras. 
Slutföra leveransutredningar inom två år från uppstart. 
Kommunicera pågående leveransutredningar till 
förbundsmedlemmarna i samband med budgetprocessen 
och nätverksträffar. 

Systeminventering Komplettera uppgifter i inventeringen som genomfördes 
2018. 
Genomföra inventering hos nya förbundsmedlemmar. 
Ajourhålla systemlista. 

Uttag från inaktiva system Genomföra 5–7 databasuttag tillhörande inaktiva 
verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande. 

Utredning inaktiva system Genomföra snabbutredning av de inaktiva system som 
rapporterats in i systeminventeringen 2018, som underlag 
för att starta leveransutredning eller ej. 

Löpande arkivering från aktiva 
verksamhetssystem inom hälsa och socialt stöd. 

Ta emot akter som ska slutarkiveras från 40 % av 
förbundsmedlemmarna. 



Kommunalförbundet Sydarkivera 
222000-3103 

Sida 4 av 6 
 

 

Webbarkivering Genomföra en årlig insamling av förbunds‐medlemmars 
externa webbplatser. 
Genomföra extra insamlingstillfällen när förbundsmedlem 
byter webb. 
Testinsamling av övriga webbplatser (tex. Kommunala 
bolag och övriga kommunala organisationer med egna 
domäner). 

Äldre digitalt material Fortsätta arbetet med att utreda lösningsförslag och ta 
fram rutiner för överföring av information till 
bevarandeplattform 

Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS Anpassa paketstrukturen för tre leveranstyper 
Bidra med resurser eller delta i tester i samband med 1–3 
utvecklingsprojekt 

 
 

Digitalt arkivsystem 
 

Den grundläggande bevarandeplattformen som infördes 2016–2017 förväntas motsvara de behov som finns 

2018–2020 
 

Beskrivning Mål 

Verktygslådan för bevarandetjänster (Sydarkivera 
Tools) 

Komplettering av bevarandetjänster. Behov 
identifieras i samband med leveransutredningar. 

Flödesmotor för att köa upp jobb för 
bevarandetjänster 

Anpassning för att hantera nya bevarandetjänster. 

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) Implementera 1–2 beslutade FGS:er 

Plattform för utlämnande 1–2 data enkla databaser med möjlighet till direkt 
åtkomst från kommunarkiv. 

Bevarandeplattform Starta planering inför eventuella behov av 
anpassningar eller upphandling inför 2020–2021 

 

Anslutande tjänster 
Analoga arkiv 

Beskrivning Mål 

Förvalta överlämnade analoga arkiv Sydarkivera är hel arkivmyndighet och förvaltar 
centralarkiven hos Oskarshamn, Vadstena och Östra 
Göinge, Region Blekinge samt ett antal 
kommunalförbund och kommunala bolag som ägs av 
förbundsmedlemmarna. 

Upphandla och införa arkivförteckningssystem Införande slutförs. Utbildning, gemensamma rutiner 
och uppföljning. 

 
Budget och mål för den övriga anslutande tjänsten kan inte beslutas förrän avtal är klara med de 

förbundsmedlemmar som så önskar. 

 

Administration 
Beskrivning Mål 

Rutiner och instruktioner Utarbeta rutiner och instruktioner med 
utgångspunkt från beslutad förbundspolicy. 

Internutbildningar Enligt utbildningsplan. 
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Långsiktiga finansiella mål 

För ekonomin ska även anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Följande 

långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera: 

 
− En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna 

En ekonomi i balans utgår en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt 

stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva 

uttaxeras en högre medlemsavgift. 

 
− Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent 

Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny‐ och reinvesteringar av 

anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för 

oförutsedda kostnader. 

 
− Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 % 

 
− Förbundets likviditet 

Målet för Sydarkivera är att ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive de 

förtroendevaldas arvoden och ersättningar. 

 
− Soliditeten ska vara oförändrad 

Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder till leverantörer. 

Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel. 

Personalmål 
Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik. 

 
 

Kommentarer gällande intäkter och kostnader 
Budgeterade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019 bygger på följande medlemmar i förbundet: 

 
Medlem Andel i förbundet 
Alvesta 3,5 % 

Borgholm 1,9 % 

Bromölla 2,2 % 

Eslöv 5,9 % 

Hässleholm 9,2 % 

Höör 2,9 % 

Karlskrona 11,8 % 

 

 
Karlshamn 5,7 % 

Lessebo 1,6 % 

Ljungby 5,0 % 

Markaryd 1,8 % 

Olofström 2,4 % 

Osby 2,3 % 

Oskarshamn 4,8 % 

Ronneby 5,3 % 

Region Blekinge 1,6 % 

Tingsryd 2,2 % 

Vadstena 1,3 % 

Vellinge 6,3 % 
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Vimmerby 2,8 % 

Växjö 11,8 % 

Älmhult 3,0 % 

Åtvidaberg 2,1 % 

Östra Göinge 2,6 % 

 
Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare med undantag för Växjö och Älmhult 

som begärt utträde ur förbundet. På kostnadssidan är budgeten beräknad utifrån det fortsatta arbetet med 

arkivleveranser utifrån den plattform för långsiktigt digitalt bevarande som driftsattes under slutet av 2017. En 

personalförstärkning på 0,5 arkivassistenttjänst planeras 2018 för att klara anslutande tjänster kopplade till 

pappersarkiv vilket får följder även 2019 och framåt. Fortsatta lokalanpassningar för erforderligt skalskydd 

kommer också att påverka kostnaderna. 

 
Totalt budgeteras för 12, 5 tjänster 2019. Uppräkning av kostnader för personal 2020 och 2021 har gjorts enligt 

nationalräkenskaperna, SKL cirkulär 17:68. 

 
Nedan presenteras resultatbudget för 2019 med plan för 2020 och 2021. Budgeten upprättad utifrån att Växjö 

fullföljer sitt utträde och betalar 1/3 av ordinarie medlemsavgift 2019. Alvesta betalar 2/3 av ordinarie avgift 

2019 och 1/3 2020. I övrigt gäller oförändrade förutsättningar vad avser anslutande tjänster som beräknats 

utifrån den nivå som gäller idag. Inträdesavgifter samt medlemsavgifter för eventuella nya medlemmar har inte 

räknats med vilket, allt annat lika, föranleder en mindre kostnadsreducering 2020 men även 2021. Generell 

kostnadsuppräkning har inte gjorts annat än vad som anges ovan avseende personalkostnader. 

 

RESULTATBUDGET, TKR 2019 2020 2021 

 

Intäkter 
Avgifter från medlemskommuner* 

 
 

13 871 

 
 

13 115 

 
 

12 963 

Inträdesavgifter nya medlemmar 0 0 0 

Anslutande tjänster 785 785 785 

Övriga intäkter 285 285 285 

SUMMA INTÄKTER 14 941 14 185 14 033 

Kostnader    
Kostnader för personal (kkl 5) -9 145 -9 456 -9 749 

Varav anslutande tjänst -638 -638 -638 
Övriga verksamhetskostnader** (kkl 6,7) -4 337 -3 693 -3 249 
Varav anslutande tjänster -147 -147 -147 

SUMMA KOSTNADER -13 482 -13 149 -12 998 
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1 459 1 036 1 035 

 

Avskrivningar 

 

-673 

 

-750 

 

-750 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 786 286 285 

 

Finansiella intäkter 

 

0 

 

0 

 

0 

Finansiella kostnader -2 -2 -2 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 784 284 283  

*beräknat på att Växjö betalar 1/3 av ordinarie medlemsavgift 2019 och Älmhult 2/3. För 2020 betalar Älmhult 1/3 av 
ordinarie avgift och har till 2021 utträtt ur förbundet.  

** Specifikation övriga verksamhetskostnader 2018   
Lokalhyror och fastighetskostnader ‐962   
Konsultkostnader (inkl. kostnader för revision) ‐1 210   
IT & datakommunikation ‐478   
Resor och kurser och konferenser för medlemmars räkning ‐814   
Övrigt (kontors‐ och förbrukningsmaterial, kurser personalen etc) ‐873   
Totalt 4 337   
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Investeringar 
För 2019 planeras nyinvesteringar på totalt 230tkr. Kommande år är svåra att beräkna utifrån nuvarande 

omfattning i verksamheten och har därför lämnats till motsvarande belopp. 
 

INVESTERINGSBUDGET (tkr) 2019 2020 2021 

 
Lokalanpassningar 

 
30 

 
30 

 
30 

Nät, servrar/lagring 120 100 100 

Kontors IT-utrustning 100 100 100 

Summa investeringar 230 230 230 
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Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 

förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 

arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 

arkivmyndighetsfunktioner. 
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Förbundsordning SYDARKIVERA 

Förbundsordning för   

Kommunalförbundet SYDARKIVERA 
  

Förbundsordningen gäller från och med 2019-01-01. 

1 § Namn och säte 

 

1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”. 

 

1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta. 

2 § Medlemmar 

 

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 

 

3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 

arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna 

överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en 

digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad 

digital information, härefter kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av 

vad som i kommunallagen (2016/17:171) stadgas om kommunalförbund med de ändringar 

och tillägg som framgår av denna förbundsordning. 

 

Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 

innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv 

för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i 

medlemsorganisationens arkivreglemente.  

 

 

Bastjänster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 

dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 

bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan 

med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter 

hädanefter kallat Bastjänster. 

 

3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning 

och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation. 

Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med 

framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska 

arkivförteckningar. 
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 

förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra 

utbildningsinsatser inom arkivområdet. 

 

3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 

medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 

förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de 

strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland 

annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 

förekommande verksamhetssystemen.  

 

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 

fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av 

information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka 

verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är 

kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. 

 

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 

långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 

 

3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 

varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 

exempelvis rensning och gallring. 

 

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

bestämmelserna i 3.10. 

 

Anslutande tjänster 

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 

Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 

ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat 

övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för 

utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed 

blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt 

denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

4 § Organisation 

 

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.  

 

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

 

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 

förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet 

med kommunallagens bestämmelser. 
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5 § Förbundsfullmäktige 

 

5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. 

För varje ledamot ska en ersättare utses. 

 

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

 

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

sammankallas vid behov. 

 

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

 

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

 

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 

två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 

 

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 

fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 

landet.  

 

5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 

anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 

landet ägt rum. 

 

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 

3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

 

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 

det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och 

därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 

 

5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 

• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 

• förbundsstyrelsen  

• ledamot i förbundsfullmäktige 

 

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 

 

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

6 § Förbundsstyrelsen 

 

6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med 

minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid 

tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha 

en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred 

representation som möjligt. 
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6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller 

från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för 

förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då 

styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.  

 

 

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i 

förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 

 

6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och 

en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika 

kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

 

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna 

har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 

lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

 

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 

• ledamot i förbundsstyrelsen  

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 

• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

 

6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 

förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 

förbundsstyrelsen. 

 

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 

 

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt. 

 

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de 

uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 

ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 

fastställt styrdokument. 

 

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 

7 § Revisorer 

 

7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 - 

2022.  

 

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

 

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 
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7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 

förbundsstyrelsen. 

 

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 

förbundet i dess helhet. 

 

7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 

förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i 

kommunalförbundet.  

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
 

8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på 

förbundets hemsida.  
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 

officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 

 

9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 

skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som 

respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.  

 

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 

enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid 

skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 

upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, m.m. 
 

10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 

på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 

anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.  

 

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de 

summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras 

kvartalsvis i förskott. 

 

10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med 

beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för 

bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek 

och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan 

förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får 

fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 

förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 

För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 

kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 

 

10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 

ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 

särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 

  

10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 

förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 

ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 

gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 

ovan. 

 

10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 

kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 

godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 
 

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 

väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga 

medlemskommuner.   

 

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 

verksamhetens ekonomi och utveckling. 

 

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 

utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 

förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 

temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 

förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 

förbundet. 

 

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 

kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m.m. 

 

12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 

ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 

förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.  

 

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

utgång. 
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12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 

budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 

 

12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 

ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

 

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 

i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 

om sammanträdet ska utfärdas. 

 

12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas möjlighet 

att under en halvtimme före mötet ställa frågor. 

13 § Utträde m.m. 

13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från  

närmast kommande årsskifte efter det år uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett 

när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens 

kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig 

uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska 

mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska ske genom en 

överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets 

samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla 

enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. 

Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om 

dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna 

överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning 

avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som 

har trätt i nämnda lags ställe.  

Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga avgifter i 

enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med nedanstående 

undantag se 13.2. 

 

13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, vare 

sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, ett utträde 

med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. Utträdande 

medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under uppsägningstiden.  Den 

ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar, 

enligt följande: 

• Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.  

• Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas 

• Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas. 

 

13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i 

förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17. 
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14 § Likvidation och upplösning 

 

14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras 

och dess verksamhet upphöra. 

 

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

 

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

tillämpas. 

 

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 

lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 

avveckling. 

 

14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 

avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 

dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 

Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

 

14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller 

annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till 

slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar 

som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  

 

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 

 

15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 

frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 

 

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 

revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens 

arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.  

17 § Ändringar i förbundsordningen  

 

17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 

fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i 

§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till 

förbundsstyrelsen.  
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17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och 

utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 

Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till 

förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. 

reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en 

direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.  

18 § Särskilda bestämmelser 

 

18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 

Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 

förbundsstyrelsen ska tillträda.  

 

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 

förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016. 

 

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 

förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 

förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 

utgå enligt punkt 10.5. 

 

18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 

i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 

bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5. 
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Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR: 

Alvesta kommun Olofströms kommun 

Borgholms kommun Osby Kommun  

Bromölla kommun Oskarshamns kommun 

Eslövs kommun Ronneby kommun 

Hässleholms kommun Tingsryds kommun 

Höörs Kommun Vadstena kommun 

Karlshamns kommun Vimmerby kommun 

Karlskrona kommun Vellinge kommun 

Lessebo kommun Växjö kommun 

Ljungby kommun Åtvidabergs kommun 

Lomma kommun Älmhults kommun 

Markaryds kommun Östra Göinge Kommun 

Mörbylånga kommun Region Blekinge 

Nybro kommun  
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Bilaga 2 
 
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA 

 

Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 

statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 

samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska förhandlas 

fram vid varje enskilt tillfälle.) 

 

Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet 

med särskilda avtal och beslut.  

 

För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 

anslutningsöverenskommelse. 
 

 

Alvesta kommun  540 800 

Borgholm 293 100 

Bromölla 342 900 

Eslöv 897 400 

Hässleholm  1 404 100 

Höör 444 900 

Karlshamns kommun  869 400 

Karlskrona kommun  1 800 000 

Lessebo kommun 237 800 

Ljungby kommun 764 000 

Lomma kommun 655 100 

Markaryds kommun 274 600 

Mörbylånga kommun 405 000 

Nybro kommun 551 000 

Olofströms kommun 364 000 

Osby 355 900 

Oskarshamn 727 100 

Region Blekinge 237 800 

Ronneby kommun 798 300 

Tingsryds kommun 336 200 

Vadstena kommun 200 400 

Vellinge 966 300 

Vimmerby 424 700 

Växjö kommun 1 639 100 

Åtvidaberg 314 000 

Älmhults kommun 463 000 

Östra Göinge 397 300 

Summa 16 704 200 

 

 

 



 

14 

 

 

 

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

 

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 

uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 

ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet 

invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska förhandlas fram 

vid varje enskilt tillfälle.).  

 

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 

december året innan ny medlem träder in.  
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Ämne: Ny förbundsordning 

 
Hej! 
Vi har förändrat förbundsordningen i enlighet med kommunallagen har ändrats och att vi har gjort 
utträdesparagraf 13 mera tydlig. Dessutom har förbundet utökats med 3 nya medlemmar från och med 
2019. Utträde och inträde sköter förbundsfullmäktige själva från och med i år dock behöver 
medlemskommunerna anta övriga förändringar. Förbundsfullmäktige vill uppmana er att ta upp ärendet 
så ert antagande av den nya förbundsordningen kan vara gjort innan september månads utgång. 
/mats 
 
 
Med vänlig hälsning! 
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