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Kommunstyrelsen

Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes
Arkivförbund 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Skånes arkivförbunds ansökan om ett verksamhetsstöd på 10 000 kr för 2019 avslås.

Ärendebeskrivning
Skånes arkivförbund är en ideell förening med medlemmar från enskilda och offentliga
verksamheter. Arkivförbundet är ett regionalt enskilt arkiv som arbetar för att Skånes
lokalhistoria och föreningsliv bevaras och görs tillgängligt för medborgare och forskning.
Skånes arkivförbund är också en stödfunktion för kommuner på det enskilda
arkivområdet.
Det finns möjlighet att deponera arkivhandlingar i Skånes arkivförbunds arkiv. Handlingar
kan också överlämnas som gåva om föreningen/organisationen har upphört. Skånes
arkivförbund eftersträvar att arkivmaterial deponeras.
Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, hyllavgifter, statliga bidrag från
samverkansmodellen och Kulturrådet, regionalt anslag från Region Skåne samt
kommunala bidrag.
Höörs kommun ingick ett avtal om ett årligt verksamhetsstöd på 10 000 kr med Skånes
arkivförbund år 2014 (dnr KFS 2014/311). Detta avtal sades upp i april 2017 (dnr KFS
2017/251) och upphörde gälla 1 januari 2018.
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Förslag till beslutsmotivering
Kommunen har inte behov av att deponera eller lämna över arkivhandlingar till Skånes
arkivförbund för närvarande.
Höörs kommun lägger redan en hel del resurser på arkivfrågor; Från och med 2017 ingår
kommunen i kommunalförbundet Sydarkivera som tillhandahåller stöd i arkivfrågor.
Kommunen har också en egen lokal arkivorganisation med kompetens i arkivering och
hantering av allmänna handlingar.

Gunilla D Skog

Kanslichef
0413-28163
gunilla.skog@hoor.se

Beslutsunderlag
Ansökan om stöd för verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2019 (dnr KFS 2018/438).
Skånes Arkivförbund, avtal om ett årligt verksamhetsstöd (dnr KFS 2014/311).
Uppsägning av avtal med Skånes arkivförbund (dnr KFS 2017/251).

