
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående – Arkivnämndens 
hemställan till kommunstyrelsen om nyttjande 
av eget kapital 2021  
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Bevilja hemställan om att ianspråkta upp till 4 mnkr av det egna kapitalet under 
2021. 

Yrkande 
Arkivnämnden har hemställt om att ianspråkta upp till 4 mnkr av det egna kapitalet under 
2021 på grund av kostnader för system för bevarande som skjutits över till 2021. Arbetet 
med ett system för bevarande har pågått under en lång tid och arkivnämnden har fått 
beviljat att använda sitt egna kapital under 2018, 2019 och 2020 men kostnaden har varit 
svår att beräkna och har därför skjutits upp av nämnden. Nu har man förslag till inköp av 
e-arkivlösning och önskar därför att nyttja sitt egna kapital. I bokslutsberedningen för 
2020 beslutade kommunstyrelsen att nämnden fick behålla det egna kapitalet utöver de 
rekommenderade intervallen, för att möjliggöra ett ianspråktagande av det egna kapitalet. 
Vårt förslag är att bevilja hemställan från Arkivnämnden om att ianspråkta upp till 4 
mnkr av det egna kapitalet. 

Kommunstyrelsen 
 
 

 

  
  

Yrkande 
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Arkivnämndens hemställan till 
kommunstyrelsen om nyttjande av eget 
kapital 2021 
 

Stadsledningskontoret, överlämnar utan eget ställningstagande, arkivnämndens 
hemställan om ianspråktagande av eget kapital 2021 till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Arkivnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-09 § 53 att hemställa till 
kommunstyrelsen om att ianspråkta upp till 4 mnkr av nämndens egna kapital under 
2021. Anledningen är att kostnader för system för bevarande skjutits över till 2021.  

Kommunfullmäktiges regelverk kring nämndernas eget kapital återfinns i det styrande 
dokumentet ”Regler för ekonomisk planering budget och uppföljning”. Enligt §17 
framgår att ett ianspråktagande av eget kapital som överstiger 0,5 procent av nämndens 
kommunbidrag, eller i de fall detta ej är tillämpligt omsättning ska prövas av 
kommunstyrelsen Arkivnämnden har en omslutning på cirka 61 mnkr vilket innebär att 
nämnden kan nyttja i storleksordningen cirka 0,3 mnkr av eget kapital utan prövning från 
kommunstyrelsen. Ett nyttjande utöver detta får endast ske efter särskild prövning från 
kommunstyrelsen, vilket ska ske i samband med det kommunstyrelsesammanträde där 
stadsledningskontorets uppföljningsrapport för våren hanteras. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-21 (dnr 0315/21) att arkivnämnden får behålla eget 
kapital utöver de rekommenderade intervallen enligt begäran i arkivnämndens årsrapport. 
Arkivnämndens ingående eget kapital uppgår därmed till 10 mnkr år 2021, vilket 
möjliggör för arkivnämnden att ianspråkta 4 mnkr av eget kapital.  

Hemställan från arkivnämnden har inkommit till stadsledningskontoret förrän 2021-04-09 
eftersom den inte expedierats korrekt. Därmed kan prövning ej ske i samband med att 
stadsledningskontorets uppföljningsrapport för våren hanteras. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Nyttjande av eget kapital innebär att nämnden budgeterar för ett negativt redovisat 
resultat för 2021. Ett lägre resultat för nämnden än noll påverkar stadens samlade resultat 
och har även påverkan på om staden uppnår god ekonomisk hushållning samt resultat 
enligt balanskrav. Kommuncentralt finns 200 mnkr avsatt för nämndernas användning av 
eget kapital för 2021. Nämnderna har i sina budgetar sammantaget ianspråktagit 80 mnkr. 
Dock kan stadsledningskontoret i detta läge ännu inte bedöma nämndernas prognoser per 
mars. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-09 
Diarienummer 0654/21 
 

Handläggare  
Ulrika Hylander 
Telefon: 031-368 00 42 
E-post: ulrika.hylander@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bilaga 
Arkivnämndens handlingar 2020-12-09 §53.  
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Ärendet  
Arkivnämnden har vid sitt sammanträde 2020-12-09, § 53, beslutat att hemställa till 
kommunstyrelsen om att få ianspråkta upp till 4 mnkr av nämndens egna kapital under 
2021. Enligt det styrande dokumentet regler för ekonomisk planering, budget och 
uppföljning skall ett ianspråktagande av positivt eget kapital som överstiger 0,5 procent 
av nämndens kommunbidrag, eller i de fall detta ej är tillämpligt omsättning, prövas av 
kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Arkivnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-09 § 53 att hemställa till 
kommunstyrelsen om att ianspråkta upp till 4 mnkr av nämndens egna kapital under 
2021. Anledningen är att kostnader för system för bevarande skjutits över till 2021. 

Arkivnämnden beskriver i sitt tjänsteutlåtande (AN-06099/20) att arbetet med ett system 
för elektroniskt bevarande har pågått under lång tid, och att ett förslag till inköp av 
e-arkivlösning nu finns.  

Inför 2018 och 2019 beslutades i stadens bokslutsberedningar att arkivnämnden fick 
ianspråkta upp till 6 mnkr av det egna kapitalet på totalt 8 mnkr för utvecklingsarbete och 
inköp av ett system för bevarande utan att inhämta särskilt medgivande från 
kommunstyrelsen. Inför 2020 beslutad kommunstyrelsen att bevilja arkivnämnden att 
ianspråkta 4 mnkr av det egna kapitalet. Kostnaderna, som enligt arkivnämnden har varit 
svåra att beräkna, skjuts över på 2021 varför arkivnämnden hemställer till 
kommunstyrelsen om att nyttja upp till 4 mnkr av det egna kapitalet under 2021. 

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är en gemensam nämnd 
där Västra Götalandsregionen finansierar 60 procent av verksamheten och Göteborgs 
Stad resterande 40 procent. Nämnden har en omslutning på cirka 61 mnkr vilket innebär 
att nämnden kan nyttja i storleksordningen cirka 0,3 mnkr av eget kapital utan prövning 
från kommunstyrelsen. Ett nyttjande utöver detta får endast ske efter särskild prövning 
från kommunstyrelsen. 

I kommunfullmäktiges styrande dokument ”regler för ekonomisk planering, budget och 
uppföljning framgår att ett ianspråktagande av positivt eget kapital som överstiger 
0,5 procent av nämndens kommunbidrag, eller i de fall detta ej är tillämpligt omsättning, 
under aktuellt budgetår ska prövas av kommunstyrelsen. Denna prövning ska ske i 
samband med det kommunstyrelsesammanträde där stadsledningskontorets 
uppföljningsrapport för våren hanteras, motsvarande gäller för delårsrapporten. Vidare 
framgår av regelverket att kommunstyrelsen endast godkänner en sådan framställan efter 
att ha prövat om det finns synnerliga skäl för den samt om det samlade ekonomiska läget 
för kommunen som helhet tillåter att ett användande sker utan att riskera god ekonomisk 
hushållning. Arkivnämnden har en omslutning på cirka 61 mnkr vilket innebär att 
nämnden kan nyttja i storleksordningen cirka 0,3 mnkr av eget kapital utan prövning från 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-21 (dnr 0315/21) att arkivnämnden får behålla eget 
kapital utöver de rekommenderade intervallen enligt begäran i arkivnämndens årsrapport. 
Arkivnämndens ingående eget kapital uppgår därmed till 10 mnkr år 2021.  
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Hemställan från arkivnämnden har inkommit till stadsledningskontoret först 2021-04-09 
eftersom den inte expedierats korrekt. Därmed kan prövning ej ske i samband med att 
stadsledningskontorets uppföljningsrapport för våren hanteras. 

Stadsledningskontorets bedömning 
I kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning § 21 står 
att ” Nämnd som vill använda eget kapital som överstiger den generellt fastställda nivån 
och den utökade nivån för taxekollektivens verksamheter får endast göra det efter 
godkännande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkänner endast sådan 
framställan efter att ha prövat om det finns synnerliga skäl för den samt om det samlade 
ekonomiska läget för kommunen som helhet tillåter att ett användande sker utan att 
riskera god ekonomisk hushållning”. För att värdera om nämndens begäran kan beviljas 
ska kommunstyrelsen därmed värdera dels om det finns synnerliga skäl för framställan, 
dels om det kan ske utan att äventyra god ekonomisk hushållning. 

När det gäller frågan om synnerliga skäl anför nämnden att arbetet med ett system för 
elektroniskt bevarande har pågått under lång tid vilket kommunicerats med huvudmännen 
vid de årliga budgetavstämningarna och i ordinarie uppföljning. Så som ovan konstaterats 
har kommunstyrelsen tidigare medgivit ett nyttjande av eget kapital under 2018, 2019 
samt 2020 för införandet.  

När det gäller att värdera om hemställan kan beviljas utifrån en samlad bedömning av det 
ekonomiska läget kan stadsledningskontoret konstatera att nämnderna i sina budgetar 
ianspråktagit 80 mnkr. Dock kan stadsledningskontoret i detta läge ännu inte bedöma 
nämndernas prognoser per mars. Kommuncentralt finns 200 mnkr avsatt för nämndernas 
användning av eget kapital. Utifrån det osäkra ekonomiska läget menar dock 
stadsledningskontoret att kommunstyrelsen bör vara restriktiv med att bevilja användning 
av eget kapital med hänvisning till god ekonomisk hushållning. 

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



~\ ARKIVNÄMN DEN 

Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-09 

§ 53 

Beslut om inköp av e-arkivsystem samt hemställan om 
nyttjande av eget kapital till Kommunstyrelsen 
(dnr AN-06099/20) 

Beslut 
I. Arkivnämnden beslutar att tilldela anbudsgivare Formpipe Software AB 

(556668-6605) kontraktet att leverera ett e-arkivsystern till Regionarkivet. 

2. Arkivnämnden ger förvaltningschef Birgitta Torgen i uppdrag att teckna avtal 
med leverantören. 

3. Arkivnämnden hemställer om att ianspråkta upp till 4 000 tkr av nämndens egna 
kapital under 2021 . 

Handling 
Regionarkivets tjänsteutlåtande daterat 2020-12-09 

Ärendet 
Region- och kommunstyrelsen har gett Arkivnämnden i uppdrag att säkerställa sin IT 
infrastruktur och ta fram ett system för bevarande (slutarkiv) för att kunna hantera 
regionens och stadens information för framtiden. 

Regionarkivet har genomfört en förnyad konkurrensutsättning via Kommentus/SKL 
ramavtal e-arkiv 2016 inom Anbudsområde 2: e-arkivlösning med tillhörande tjänster 
inklusive service och support. 

Tre av leverantörerna på ramavtalet lämnande in anbud. Efter genomförda 
systemvisningar och slututvärdering finns förslag om tilldelningsbeslut. Projektet föreslår 
efter genomförd utvärdering att anbudsgivare Formpipe Software AB (556668-6605) 
tilldelas kontraktet. Projektets styrgrupp föreslår Arkivnämnden att besluta om tilldelning 
i enlighet med projektgruppens förslag 

Arkivnämnden, protokoll 6 (27) 
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Beslut om inköp av e-arkivsystem samt hemställan 
om nyttjande av eget kapital till Kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 

1. Arkivnämnden beslutar att tilldela anbudsgivare Formpipe AB kontraktet att leverera 
ett e-arkivsystem till Regionarkivet.  

2. Arkivnämnden ger förvaltningschef Birgitta Torgén i uppdrag att teckna avtal med 
leverantören. 

3. Arkivnämnden hemställer Kommunstyrelsen om att ianspråkta upp till 4 000 tkr av 
nämndens egna kapital under 2021.  

Sammanfattning 
Region- och kommunstyrelsen har gett Arkivnämnden i uppdrag att säkerställa sin IT-
infrastruktur och ta fram ett system för bevarande (slutarkiv) för att kunna hantera regionens 
och stadens information för framtiden. 

Regionarkivet har nu genomfört en förnyad konkurrensutsättning på Kommentus/SKL 
ramavtal e-arkiv 2016 inom Anbudsområde 2: e-arkivlösning med tillhörande tjänster, 
inklusive service och support. 

Tre av leverantörerna på ramavtalet lämnande in anbud. Efter genomförda systemvisningar 
och slututvärdering föreslår projektgruppen att anbudsgivare tilldelas kontraktet. Projektets 
styrgrupp föreslår Arkivnämnden att besluta om tilldelning i enlighet med projektgruppens 
förslag. 

Bilagor 
Upphandlingsprotokoll  

Utvärderingsrapport  

Tilldelningsbeslut 

Ekonomiska konsekvenser 
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är en gemensam nämnd 
mellan dessa huvudmän där Västra Götalandsregionen finansierar 60 % av verksamheten och 
Göteborgs Stad resterande 40 %. Organisatoriskt och ekonomiskt hanteras inom Göteborgs 
Stad. Detta innebär att Arkivnämndens resultat och nyttjande av eget kapital belastar 

  

 

 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-12-09 
Diarienummer AN-06099/20 
 

Handläggare: Mats Buskas 
Telefon: 031-701 50 22 
E-post: mats.buskas@arkivnamnden.goteborg.se  
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Göteborgs Stads resultat- och balansräkning. Beslut angående nyttjande nämndens egna 
kapital hanteras därför enligt Göteborgs Stads regelverk och beslutas av Kommunstyrelsen.  

Arbetet med ett system för elektroniskt bevarande har pågått under lång tid vilket 
kommunicerats med huvudmännen vid de årliga budgetavstämningarna och i ordinarie 
uppföljning. Detta har bidragit till att nämnden kunnat bygga upp ett stort eget kapital och 
även under de senaste åren kunnat återredovisa betydande belopp till huvudmännen. Under 
2019 och 2020 har arbetet intensifierats och har nu resulterat i ett förslag till inköp av e-
arkivlösning 

För att säkerställa att Arkivnämndens uppdrag och ekonomi är väl förankrad hos 
huvudmännen har årliga budgetavstämningar skett mellan huvudmännen och Arkivnämnden. 
Dialogerna inför 2018 och 2019 resulterade i att Stadens bokslutsberedningar för 2017 och 
2018 beslutade att Arkivnämnden fick ianspråkta upp till 6 000 tkr av det egna kapitalet på 
totalt 8 000 tkr för inköp av ett system för bevarande utan att inhämta särskilt medgivande 
från Kommunstyrelsen. Inför 2020 kom ingen formell budgetdialog till stånd av olika orsaker 
men olika former av underhandskontakter har skett med huvudmännen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 6 maj 2020, § 422, att bevilja 
Arkivnämnden att ianspråkta 4 000 tkr av det egna kapitalet under 2020 för det 
utvecklingsarbete av system som nämnden står inför. 

Regionarkivet bedömer mot bakgrund av ovanstående att det saknas anledning till annan 
bedömning än att huvudmännen skulle se positivt på att ianspråktagande av nämndens egna 
kapital för utveckling av ett system för bevarande. 

Initiala kostnader vid införandet ryms inom befintlig budgetram för 2021. Arkivnämnden 
hemställer därför Kommunstyrelsen om att nyttja upp till 4 000 tkr av det egna kapitalet under 
2021.   

Risk finns att inköpet kommer försenas beroende på en eventuell överprövningsprocess 
angående tilldelningen. I sådant fall riskerar en större del av kostnaden istället falla ut under 
2022. Arkivnämnden kommer kontinuerligt rapportera tidplan till respektive Kommun- och 
regionstyrelse vid ordinarie uppföljningstillfällen eller vid annan tidpunkt vid behov. 

Den årliga supportavgiften för systemet inryms i befintlig budgetram för 2021 och framåt. 

Detta avrop kommer skapa förutsättningar för ett livscykelperspektiv på 
informationsförsörjningen i staden och VGR. Verksamheterna vet redan vid upphandling av 
system vad som gäller för slutarkivering och kan därför planera informationsprocessen i ett 
tidigt skede. 

Barnperspektivet 
Regionarkivet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Regionarkivet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
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Jämställdhetsperspektivet 
Regionarkivet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Regionarkivet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Regionarkivet har under projektets gång genomfört en omfattande omvärldsbevakning 
innefattande flera studiebesök för att orientera sig om marknaden och vilka olika alternativ 
som finns. En strävan har varit att söka standardiserade och väl beprövade lösningar och 
leverantörer. 
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Ärendet  

Beskrivning av ärendet 
Region- och kommunstyrelsen har gett Arkivnämnden i uppdrag att säkerställa sin IT-
infrastruktur och ta fram ett system för bevarande (slutarkiv) för att kunna hantera regionens 
och stadens information för framtiden. Detta projekt har fått namnet Regina. 

Den förnyade konkurrensutsättningen har genomförts inom ramen för Regina-projektet. En 
förutsättning för Regina-projektet är att Regionarkivet tidigare genomfört följande: 

• Infört processorienterad informationsredovisning.  
• Flyttat Regionarkivets IT-infrastruktur till stadens IT-plattform med drift hos 

Intraservice.  
• Utrett om det går att ersätta nuvarande arkivredovisningssystem Visual Arkiv med 

en modernare lösning. (Utredningen konstaterade att nuvarande lösningar på 
marknaden inte kan lösa något ytterligare än Visual arkiv, därför beslutade 
Regionarkivet att behålla nuvarande lösning tills vidare). 

• Tagit fram en informationsspecifikation för informationspaket som ska levereras 
till arkivmyndigheten. 

• Kartlagt nuläget för de olika modulerna i Regionarkivets befintliga lösning och 
mappat mot behovet 

• Genomfört en omvärldsanalys över vilka slutarkivslösningar som andra 
arkivmyndigheter har 
 

Sedan årsskiftet 2018/2019 har projektet genomfört följande: 

• Sammanställt en övergripande process för mottagande av digitala leveranser 
• Sammanställt en kravspecifikation samt ett komplett upphandlingsunderlag enligt 

LOU med krav på införande, förvaltning, en metod för utvärdering av 
användbarhet och en utvärderingsmodell som beaktar både kvalitet och pris, för 
ett e-arkivsystem. 

• Genomfört ett avrop genom förnyad konkurrensutsättning på SKL:s ramavtal för 
e-arkiv enligt LOU. 

 

 
 

 

 

Mats Buskas 

Avdelningschef 

 

Birgitta Torgén 

Förvaltningschef 
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