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Justerandes signatur 

§ 100 Dnr 2018-00096 

Begäran om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera när 
förbundet medger detta 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kinda kommun ska gå med i kommunalförbundet 
Sydarkivera så snart som möjlighet ges.   

Sammanfattning 

Kinda kommun ser ett behov av en lösning för e-arkiv inom de närmaste åren. 
Kommunalförbundet ITSAM förordar ett medlemskap i kommunalförbundet 
Sydarkivera som tillhandahåller en e-arkivlösning. Flera av de andra 
medlemskommunerna i ITSAM är redan medlemmar och/eller är på väg att gå 
med i Sydarkivera.  

Det är för närvarande inte möjligt att gå med i förbundet omedelbart men avsikten 
med det nu aktuella beslutet är att möjliggöra ett medlemskap så snart det är 
möjligt. Ett medlemskap i Sydarkivera bedöms vara en kostnadseffektiv lösning för 
e-arkiv jämfört med om kommunen själv skulle upphandla och driftsätta en egen 
lösning. 

Att gå med i Sydarkivera medföljer kostnader i form av en anslutningsavgift 
(engångskostnad) på 39 528 kronor (4 kr/invånare). Det kommer även att kosta 
årsvis i form av en medlemsavgift på 266 814 kronor (27 kronor/invånare och år). 
De ovan nämnda kostnaderna är baserade på nuvarande invånarantal i kommunen 
(9882).  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 
Samtliga nämnder 
Akten 
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Datum 

2018-05-04 
Diarienummer 

KINKS 2018-00096 

Kommunfullmäktige 

Begäran om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kinda kommun ska gå med i kommunalförbundet 
Sydarkivera så snart som möjlighet ges.   

Sammanfattning av ärendet 

Kinda kommun ser ett behov av en lösning för e-arkiv inom de närmaste åren. 
Kommunalförbundet ITSAM förordar ett medlemskap i kommunalförbundet 
Sydarkivera som tillhandahåller en e-arkivlösning. Flera av de andra 
medlemskommunerna i ITSAM är redan medlemmar och/eller är på väg att gå 
med i Sydarkivera.  

Det är för närvarande inte möjligt att gå med i förbundet omedelbart men avsikten 
med det nu aktuella beslutet är att möjliggöra ett medlemskap så snart det är 
möjligt. Ett medlemskap i Sydarkivera bedöms vara en kostnadseffektiv lösning för 
e-arkiv jämfört med om kommunen själv skulle upphandla och driftsätta en egen 
lösning.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07 

Syfte 

Medlemskapet syftar till att ansluta kommunen till en etablerad lösning för e-arkiv. 

Önskad effekt 

Hantera e-arkivfrågor på ett kostnadseffektivt sätt. 

Berörda 

ITSAM 
Kommunkansliet 

Samråd 

ITSAM Arkiv. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Förvaltningen får återkomma med kostnader för medlemskapet i budgetarbetet 
för 2020. 
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Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Kinda kommun ansluter sig efter positivt beslut så snart som tillfälle medges. 

Uppföljning 

Kommunkansliet bevakar ärendet till dess att medlemskap medges. 

Återrapportering 

Sker till kommunstyrelsen. 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
ITSAM 
Kommunkansliet 
Akten 




