SAMMANfRÄDESPROTOKOLL

Hissiaholms
kommun
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30- 17.20

Beslutande
Ledamöter

Lena Wallentheim (S) ordförande
Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande
Pär Palmgren (M) 2:e vice ordförande
Joachim Fors (S)
Irene Nilsson (S)
Henrik Backlund (S)
Dolores Öhman (1v1P) (§§ 50-78)
Per-Åke Purk (V)
Ulf Erlandsson (SD)
FatrikJönsson (SD)
Håkan Spångberg (SD)
Michael Strömberg (SD)
Karl-Gustav Boo (L)
Robin Gustavsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Rune Stensby, Hans-Göran Hansson(§§ 79-84)

Övriga närvarande
Ersättare

Arne Persson, Magnus Åkebom, Åsa Erlandsson, Hanna Nilsson,
Björn Widmark, Lars Johnsson, Douglas Roth, Christer Caesar, Wmnie
Aronsson.

Utses att justera
Ersättare
Justeringens plats, tid

Kommunchef Bengt-Arne Persson, T.f. Kanslichef Magnus Gjerstad,
Kommunsekreterare Louise Davidsson.
Pat rik J önsson
Håkan Spångberg
Kommunledningskontoret/ 2016-03-30

Justerade paragrafer

§§ 70

Tjänstemän

Underskrift

Sekreterare

Lo · .._\:)~
Louise Davidsson

Ordförande

~\N~

Lena Wallentheim
Justerare

~~-----·
----··-·-------·· · ·
Patrik Jönsson

-··-·-- - ------------
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Hissieholms
kommun
Kommunstyrelsen

Anslag l bevis
Protokollet är justerat (§§ 70 omedelbar justering)
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunstyrelsen

Samm anträdesdag

2016-03-30

Datum då anslaget
sätts upp

2016-03- 31

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2016-04-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Kommunsekreterare Louise Davidsson
Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2016-

2(6)

SAMMANIRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-30

2016/233 001

Hissieholms
kommun
Kommunstyrelsen

§ 70
Avsiktsförklaring om att ansluta Hässleholms
kommun till kommunalförbundet sydarkivera
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner A uiktsfårk/aring om att ansluta Hässlehdm komnm till
kormunalfårbundet Sjdarkiwa och ger kommunstyrelsens ordförande Lena
Wallentheim och kommunchef Bengt-Arne Persson i uppdrag att undeneckna
avsiktsförklaringen.
Omedelbar justering

Paragrafen förklaras ornedelban justerad.
Reservationer

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet
idag.
Ledamöter som avstår från att delta i beslutet

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet i den del det inte
avser återremissyrkandet.
Yrkande

FatrikJönsson (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för att utreda
kostnaden för att driva e-arkiv i egen regi. Om återremissyrkandet inte vinner
gehör väljer Sverigedemokraternas ledamöter att avstå från att delta i beslutet i
övrigt.
Lena Wallentheim (S) föreslår att då chefsgruppen inom Skåne Nordost beslutat
att gå vidare i frågan kan den delen i beslutsförslaget strykas.

Kommunstyrelsen
Justering

hJI

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-30

2016/233 001

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsen

Forts.§ 70

Omröstning

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras och dels om
det ska avgöras idag och finner att det ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att ärendet ska avgöras
idag röstar ja. Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej.
11 ja- röster och 4 nej-röster lämnas.

Följande röstar ja:

Mats Sturesson (C)
Joachim Fors (S)
Rune Stensby (S)
Irene Nilsson (S)
Henrik Backlund (S)
Dolores Öhrnan (MP)
Per-Åke Purk (V)
Pär Palmgren (11)
Karl-Gustav Boo (11)
Robin Gustavsson (KD)
Lena Wallentheim (S)
Följande röstar nej:

Ulf Erlandsson (SD)
FatrikJönsson (SD)
Håkan Spångberg (SD)
Michael Strömberg (SD)
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter liggande förs lag till beslut med föreslagen ändring
under proposition och finner det bifallet.

Kommunstyrelsen
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANIRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-30

2016/233 001

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsen

Forts.§ 70
Beskrivni ng av ärendet
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas !T-system. För att

denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande
arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa ett e-arkiv är
resurskrävande och bör därför genomföras i samarbete med andra kommuner.
Under 2014 genomfördes en förstudie om e-arkiv inom Skåne Nordost
kommunerna samt Höör. Förstudiens styrgrupp har beslutat att rekommendera
"En större regional samverkan kring ett gemensamt e-arkiv och e-arkivfunktion."
Detta gör styrgruppen med motiveringen att e-arkiv är en alldeles för stor och
viktig fråga för enskilda kommuner och Skåne Nordost att hantera. E-arkiv kräver
en stor ekonomisk insats för både inköp, drift, och integrering av system samt
tillkommande personalkostnader för att förvalta e-arkiv. Under 2015 har e-arkiv
arbetsgruppen arbetat vidare med frågan och kommit fram till att det enda
konkreta alternativet i dagsläget är ett medlemskap i kommunalförbundet
Sydarkivera.
I januari 2015 startade kommunalförbundet Sydarkivera. Förbundet har till

uppgift att bevara information för framtida generationer åt sina medlemmar.
sydarkivera bildades för att sköta arkivläggningen åt förbundsmedlemmar
avseende !T-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt arkivsystem,
råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv, samt ta över
arkivmyndighetsfunktioner.
Ett medlemskap innebär att Sydarkivera blir arkivmyndighet och därmed tar över
ansvaret för information som ska bevaras. Sydarkivera ansvarar även för alla
förfrågningar, sökningar och utlämnande av information, samt eventuell
sekretessutredning gällande det överlämnade materialet.
Avsiktsförklaringen
För att kunna klarlägga förutsättningarna för ett ingående i kommunalförbundet
sydarkivera behöver förbundet inhämta information om hur Hässleholms
kommun ser på ett inträde. Genom att ta ställning till avsiktsförklaringen så startas
en process för anslutning till kommunalförbundet. En undertecknad
avsiktsförklaring är en viljeyttring att inträda i förbundet, men inte ett definitivt
åtagande.

Kommunstyrelsen
Justering

~l

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-30

2016/233 001

Hissiaholms
kommun
Kommunstyrelsen

Forts.§ 70

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den16mars 2016, §55,
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner A uiktsfårk/4ring om att ansluta Hässlehdm korrmun till
konmunalfårbundet Sydarkiu:ra och ger kommunstyrelsens ordförande Lena
Wallentheim och kommunchef Bengt-Arne Persson i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen, under förutsättning att chefsgruppen inom Skåne Nordost
väljer att gå vidare i frågan.
Dolores Öhman (MP) yrkar bifall tillliggande förslag till beslut.

Sänt till:
Arkivarie

Kommunstyrelsen
Justering

Utdraget bestyrkes
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