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 Till Sydarkivera förvaltning 

Utbyggnad arkivcentrum Bräkne-Hoby 

Dnr SARK/2019:275 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsens beslut 

•  

Ärendet tas upp på fullmäktige i november för beslut om hyresavtal mellan 

Ronneby kommun och Sydarkivera avseende uppförande av arkivcentrum i Bräkne 

Hoby. 

• Förbundets förvaltning ges i uppdrag att tillsammans med Ronneby kommun arbeta 

fram ett relevant hyresavtal mellan förbundet och Ronneby kommun till 

förbundsfullmäktige. 

• Förslag till avtal om anslutande tjänst mellan Sydarkivera och berörda kommuner 

avseende överlämning av pappersarkiv godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

Oskarshamns kommun har skickat ut en förfrågan till samtliga medlemmar om det finns 

intresse att initiera en utredning kring en eventuell samordning av de fysiska 

pappersarkiven med tillhörande tjänster under ledning av Sydarkivera. Denna förfrågan har 

hittills resulterat i att ett relativ stort antal medlemmar visat intresse av att delta i 

utredningen.  

Förbundet är hel arkivmyndighet åt bl.a. Oskarshamns och Östra Göinge kommuner vilket 

har inneburit att förbundet har anställt personer att sköta dessa organisationers 

pappersarkiv som anslutande tjänst. Då det även finns stort intresse av att Sydarkivera ska 

överta pappersarkiven från flera andra organisationer inom medlemsfamiljen (bolag, 

kommunalförbund, kommuner). Sydarkiveras förvaltning har arbetat fram förslag till avtal 

om anslutande tjänst för ingående medlemmars behov av ett centralt pappersarkiv i ett 

arkivcentrum. 

Diskuteras hur Sydarkiveras förvaltningen ska driva fram ärendet. Enligt paragraf 4 från 

den 8 mars har utsedda personer träffat kommunledningen i Ronneby och diskuterat hur ett 

framtida arkivcentrum skulle kunna uppföras i Bräkne Hoby. Ronneby kommun har den 16 

maj 2019 tagit fram ett avsiktsförklaringsdokument med syfte att möjliggöra en utveckling 

och förbättring av Blekingearkivet. Målet är ett utbyggt arkiv med en av södra Sveriges 

bästa arkivförvaring där Sydarkivera har ett hyreskontrakt. 
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Avsiktsförklaring innebär inte att ett avtal kommit till stånd mellan Parterna. Den utgör 

däremot en förpliktelse att parterna skall ha som syfte att förhandla i ändamålet att försöka 

få till stånd ett avtal. Parterna binds därför först när ett slutligt avtal undertecknas. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning arkivcentrum. 

Ordförandebeslut från den 29 maj 2019. 

Förslag till beslut från kommunstyrelsen Ronneby kommun från den 3 september 2019. 

Tjänsteskrivelse från den 2 oktober 2019. 

Mall för avtal om anslutande tjänst mellan Sydarkivera och berörda överlämnande 

kommuner avseende pappersarkiv. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Sydarkiveras Fullmäktige, Arkivchef Bernhard Neuman, Förbundschef Mats Porsklev, Akt 

 

 

 

Bernhard Neuman 

Arkivchef 

 


