
 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
 

 
 
 2019-10-01 

Kommunalförbundet Sydarkivera besöksadress telefon e-post/webbplats 
Box 182 Värendsgatan 10 0472-39 10 00 (vx) registrator@sydarkvera.se 
342 22 Alvesta Alvesta  www.sydarkivera.se 

 

 Till Förbundsstyrelsen  

Utveckling av Sydarkiveras utbildningsverksamhet 
Dnr SARK/2019:219 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut: 

 Utbildningskatalogen uppdateras för att möta förbundsmedlemmarnas behov och 
önskemål. 

 Tekniska förutsättningar skapas för att producera distansutbildningar och e-lärande. 

 Även fortsättningsvis erbjuda förbundsmedlemmarna kostnadsfria utbildningar på 
grundnivå inom ramen för förbundets bastjänst. 

 Förbundsmedlemmarna erbjuds möjlighet att teckna avtal om specialistutbildningar 
som anslutande tjänst. 

 Kostnaden för medlem vid deltagande på specialistutbildningar ska hanteras enligt 
självkostnadsprincipen. 

 Förbundet öppnar för att specialistutbildningar blir tillgängliga för externa 
deltagare. 

 Deltagaravgiften för externa deltagare ska ligga på en marknadsmässig nivå.  

 För antagande av prislista för deltagande i förbundets utbildningar delegeras 
beslutanderätten till förbundsstyrelsen.  

Sammanfattning 
Förslaget som presenteras syftar till att vidareutveckla utbildningsverksamheten för att 
kunna möta förbundsmedlemmarnas växande utbildningsbehov. Syftet med utbildnings-
verksamheten är att stödja det långsiktiga arbetet med digitalisering, digitala 
arkivleveranser och rättssäker hantering av allmän information. Översynen har utgått från 
att Sydarkivera endast ska producera utbildningsmaterial för de verksamhetsområden 
Sydarkivera normalt sätt hanterar inom ramen för bastjänst och anslutande tjänster. 

2019 har Sydarkivera 27 förbundsmedlemmar spridda över ett stort geografiskt område i 
södra Sverige. Från och med 2021-01-01 förväntas medlemsantalet att öka till 36 
förbundsmedlemmar. Det geografiska området kommer att sträcka sig ifrån Skåne till 
Sörmland. Sydarkiveras utbildningar är öppna för förbundsmedlemmar och de anslutande 
organisationer som tecknat anslutningsöverenskommelse. När fler medlemmar tillkommer 
krävs mer resurser i form av tid och personal, eller ett förändrat arbetssätt för att nå fler på 
ett mer resurseffektivt sätt och ändå upprätthålla en efterfrågat hög och god servicenivå. 

Förvaltningen föreslår Sydarkiveras förbundsstyrelse föreslå fullmäktige att starta 
satsningen på att utveckla utbildningsverksamheten. Förväntningen är att 
utbildningspaketen både kommer att kunna möta förbundsmedlemmarnas och Sydarkiveras 
interna behov av utbildning. Genom omsorgsfull planering och kontinuerlig 



  2 (2) 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

omvärldsbevakning kan utbildningsverksamheten utökas successivt utan att det belastar 
bastjänsterna. Beslutet innebär att Sydarkivera fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet 
inom ramen för den reviderade budget som beslutas 2020. Sydarkiveras utbildningspaket 
delas in i bastjänst och anslutande tjänst från den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag – Sydarkiveras utbildningspaket delas in i bastjänst och anslutande tjänst 
(SARK/2019:219) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Förbundsfullmäktige, 
Förbundschef Mats Porsklev, utbildningsansvarig Anki Heimonen, Akt 

 

 

 

Mats Porsklev 
Förbundschef 
 


