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Yrkande angående – Framställan från 
Arkivnämnden om att få ianspråkta eget 
kapital 2020 

Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen: 

1. Bevilja Arkivnämnden att ianspråkta 4 000 tkr av det egna kapitalet under 2020 för 
det utvecklingsarbete av system som nämnden står inför. 
 

Yrkandet 
Arkivnämnden står inför ett utvecklingsarbete av IT-system och har hemställt till 
kommunstyrelsen om att få ianspråkta 4 000 tkr av det egna kapitalet. I 
bokslutsberedningen för 2019 (KS 2020-04-15) reglerades Arkivnämndens utgående eget 
kapital till 8 000 tkr. Arkivnämnden fick även i bokslutsberedningen för 2017 och 2018 
medgivande för nyttjande av eget kapital för införande av det nya systemet. Den 
motiverade nivån för eget kapital i Arkivnämnden, enligt fullmäktiges riktlinjer, är mellan 
3 500 – 4 500 tkr. Om nämnden blir beviljade att ianspråkta 4 000 tkr av det egna 
kapitalet, kommer de att ligga i linje med riktlinjerna.  
 
Bakgrunden till att Arkivnämnden fick behålla ett högre eget kapital än riktlinjerna var 
för det utvecklingsarbete av IT-system som nämnden står inför. För att Arkivnämnden 
ska kunna fullgöra sitt uppdrag och genomföra det utvecklingsarbete som behövs, yrkar 
vi på att Arkivnämndens hemställan ska beviljas. 

 

 Kommunstyrelsen  
 
 
                                          

  
  

Yrkande 
 
Särskilt yttrande 
Datum 2020-05-06 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Socialdemokraterna 
Kristdemokraterna 
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Framställan från Arkivnämnden om att få 
ianspråkta eget kapital 2020  
 
Stadsledningskontoret överlämnar utan eget ställningstagande Arkivnämndens 
framställan om ianspråktagande av eget kapital 2020 för beslut i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Arkivnämnden har vid sitt sammanträde 2019-12-10, § 91, beslutat att hemställa till 
kommunstyrelsen om att få ianspråkta upp till 4 000 tkr av nämndens egna kapital under 
2020. Anledningen är att kostnader för system för bevarande skjutits över till 2020.  

I fullmäktiges 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 60 mnkr vilket innebär att 
nämnden kan nyttja i storleksordningen cirka 300 tkr av eget kapital utan prövning från 
kommunstyrelsen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Nyttjande av eget kapital innebär att nämnden budgeterar för ett negativt redovisat 
resultat för 2020. 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 150 mnkr avsatt för nämndernas användning av 
eget kapital. Nämnderna har i sina budgetar sammantaget ianspråktagit 55 mnkr. Dock 
kan stadsledningskontoret i detta läge ännu inte bedöma nämndernas prognoser per mars. 

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

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-03-26 
Diarienummer 1409/19 
 

Handläggare  
Peter Hermansson 
Telefon:031-368 00 19 
E-post: peter.hermansson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bilaga 
Arkivnämndens handlingar, 2019-12-10 § 91, AN06697/19 
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Ärendet  
Arkivnämnden har vid sitt sammanträde 2019-12-10, § 91, beslutat att hemställa till 
kommunstyrelsen om att få ianspråkta upp till 4 000 tkr av nämndens egna kapital under 
2020. 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 har vid sitt sammanträde 2019-12-10, § 91, beslutat att hemställa till 
kommunstyrelsen om att få ianspråkta upp till 4 000 tkr av nämndens egna kapital under 
2020.  

Regionarkivet konstaterar i tjänsteutlåtande (AN06697/19) att kommunstyrelsen i 
bokslutsberedning för 2017, 2018-06-13 § 571, beslutade att ge Arkivnämnden rätt att 
använda 6 mnkr av nämndens egna kapital under 2018 och 2019 utifrån att nämnden stod 
inför ett stort utvecklingsarbete av system för bevarande där kostnaderna var svåra att 
beräkna. I regionarkivets tjänsteutlåtande (AN06697/19) konstateras nu att kostnaderna 
för inköp av system för bevarande skjuts över till 2020. Arkivnämnden hemställer därför 
till Kommunstyrelsen om att nyttja upp till 4 000 tkr av det egna kapitalet under 2020.  

Kommunfullmäktiges regelverket kring nämndernas eget kapital återfinns i det styrande 
dokumentet ”Regler för ekonomisk planering budget och uppföljning.” 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17, § 12, om förändrade regler för användande 
av eget kapital i nämnder. Regelverket ändrades då så att det i § 17 i regelverket nu 
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. De åtgärder som nämnden fattar 
beslut om ska följas och rapporteras i den löpande uppföljningen till kommunstyrelsen.” 

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är en gemensam nämnd 
där Västra Götalandsregionen finansierar 60 % av verksamheten och Göteborgs Stad 
resterande 40 %. Nämnden har en omslutning på cirka 60 mnkr vilket innebär att 
nämnden kan nyttja i storleksordningen cirka 300 tkr av eget kapital utan prövning från 
kommunstyrelsen. Ett nyttjande utöver detta får endast ske efter särskild prövning från 
kommunstyrelsen. 

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 
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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 och 2019 
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 53 mnkr. Dock kan stadsledningskontoret i detta läge ännu inte bedöma 
nämndernas prognoser per mars. Kommuncentralt finns 150 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 

Tf Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Våstra Götalândsregionen och Göteborgs Stad

Protokoll (nr 6)
Sam manträdesdatum : 201 9-1 2-1 O

se1

Beslut om inköp av e-arkivsystem samt hemställan om
nyttjande av eget kapital till Kommunstyrelsen (dnr AN-
066e7/1e)

Ärendet
Region- och kommunstyrelsen har gett Arkivnämnden i uppdrag att säkerställa sin IT-
infrastruktur och ta fram ett system for bevarande (slutarkiv) für att kunna hantera

regionens och stadens information ftjr framtiden.

Regionarkivet har genomftjrt en ftirnyad 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 genomforda

systemvisningar och slututvärdering finns ftirslag om tilldelningsbeslut. Projektet ftireslår

efter genomftird utvärdering att anbudsgivare Ida Infront AB (556316-2469) tilldelas

kontraktet. Projektets styrgrupp ftireslår Arkivnämnden att besluta om tilldelning i

enlighet med proj ektgruppens florslag.

Handling
Re gionarkivets tj änsteutlåtande daterat 20 1 9 - I 2 -09

Beslut
1. Arkivnämnden beslutar att tilldela anbudsgivare Ida Infront AB (556316-2469)

kontraktet att leverera ett e-arkivsystem till Regionarkivet.

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

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

kapital under 2020.

þ
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