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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-12-09   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 15.00 - 16.00 
 

Beslutande Catharina Fredriksson (S)   
 Linus Fogel (S)   
 Patrik Renfors (V)   
 Tommy Karlsson (S)   
 Dag Bergentoft (M)   
 Britta Bergström (S)   
 Stefan Johansson (M)   
 Bo Höglander (C)   
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
     
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga   
deltagare   
   
   
   
   
   
   
   
 Thomas Hermansson Sekreterare 
 Johan Persson Kommunchef 
   
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 174 - 175  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Catharina Fredriksson  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Dag Bergentoft    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-12-09  
Datum för 
anslagsuppsättande 2020-12-09 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-01-04 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Kommunstyrelsen  2020-12-09  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 174 Sydarkivera anslutningsprocess 2020-2021 3 - 4 
Ks § 175 Fördelning bidrag sjuklön 5 - 6 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-12-09   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 174        Dnr KS.2020.74               
 
 
Sydarkivera anslutningsprocess 2020-2021  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Avbryta anslutningsprocess till kommunalförbundet Sydarkivera. 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
 
Sammanfattning 
 
För att kunna bevara Oxelösunds kommuns ökande digitala informationsmängd behövs ett 
e-arkiv. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-02-15 § 7 ska Oxelösunds kommun verka 
för att införa ett e-arkiv och om möjligt i samarbete med andra kommuner. 
Oxelösunds kommun fattade den 2018-09-19 § 94 beslut om avsiktsförklaring med 
kommunalförbundet Sydarkivera. Detta då kommunen efter diskussion med kommunerna 
Trosa, Gnesta, Strängnäs, Flen och Katrineholm kommit fram till att Sydarkivera sågs som 
ett bra alternativ för e-arkiv.  
Under anslutningsprocessen har vi som kommun haft möjlighet att ställa frågor till 
Sydarkivera samt fått information om hur leveranser och stöd i samband med leveranser 
ska gå till. Denna information skiljer sig jämfört med den information som gavs då 
Oxelösund beslutade att kliva in i anslutningsprocessen. För Oxelösund har därmed en rad 
frågor väckts huruvida en anslutning till Sydarkivera nu ligger rätt i tid utifrån kommunens 
verksamhet och behov. 
Oxelösunds kommun ställde därför frågan till Sydarkivera om möjligheten att kvarstå som 
provmedlem 1–2 år till för att på så sätt skapa ett bättre utgångsläge för en anslutning 
senare. Sydarkivera meddelade att en sådan överenskommelse inte var möjlig.  
Prognosen för en första leverans av informations-/ärendesystem till Sydarkivera beräknas 
till 1 – 3 år efter inträde. Arbetsinsatsen för Oxelösunds kommun gällande förarbete och 
leverans blir då större än tidigare lämnade besked från Sydarkivera. 
Som fullvärdiga medlemmar blir kostnaden 27 kr per kommuninvånare vilket för Oxelösunds 
del skulle innebära drygt 325,000 kr per år.  
Kommunens ärendehanteringssystem Castor har potential att fungera som digitalt 
mellanarkiv tills behovet utav ett e-arkiv är tillgodosett. 
Med anledning av den osäkerhet som finns kring anslutningen till Sydarkivera samt 
i förhållande till den kostnad det medför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
anslutningsprocessen till Sydarkivera avbryts. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-12-09  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Avbruten anslutningsprocess till kommunalförbundet Sydarkivera  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Avbryta anslutningsprocess till kommunalförbundet Sydarkivera. 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Sydarkivera (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-12-09   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 175        Dnr KS.2020.131               
 
 
Fördelning bidrag sjuklön  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och respektive 
nämnd för perioden april – september fastställs. 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Paragrafen justeras omedelbart 
 
 
Sammanfattning 
 
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla ersättning för 
sina sjuklönekostnader. För perioden april till och med juli ersätts hela sjuklönekostnaden, 
mellan augusti – december ersätts del av sjuklönekostnaden.  
Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden april-september.  
Kommunstyrelsen                                   197 kr 
Utbildningsnämnden                            2 599 kr 
Vård- och Omsorgsnämnden:             3 530 kr  
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden   78 kr 
Kultur och fritidsnämnden                        84 kr 

 
Kommunstyrelseförvaltningen avser att återkomma till Kommunstyrelsen med ett 
ärende om omfördelning av ersättning för sjuklön för perioden oktober – december. 
resterande del av året.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Fördelning bidrag sjuklön  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
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Kommunstyrelsen  2020-12-09  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och respektive 
nämnd för perioden april – september fastställs. 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Paragrafen justeras omedelbart 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ) 
Förvaltningschefer UF,ÄF, SOF, MSF; KFF,KSF (FK) 
 
 
 


