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Mottagande av allmänna handlingar med anledning av
likvideringen av Regionförbundet i Kalmar län
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att ta emot Regionförbundet i Kalmar läns
allmänna handlingar- protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar
samt personalhandlingar som finns hos regionförbundet den 31 december
2018 för arkivering och förvaring hos blivande Region Kalmar län.
Bakgrund
Enligt 15§ arkivlagen (1990:782) får en kommunal myndighet avhända sig
allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande
som sker med stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige.
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar beslutade den 20 september 2018 att
till Region Kalmar län överlämna de allmänna handlingar- protokoll, diarier,
korrespondens, ekonomihandlingar samt personalhandlingar som finns hos
regionförbundet den 31 december 2018.
Den 19 juni 2018 beslutade Sveriges Riksdag om ändringar i lagen om det
regionala utvecklingsansvaret. Detta innebär att från och med den 1 januari
2019 kommer ansvaret och därmed verksamheten att övergå till Region
Kalmar län. I och med detta kommer Regionförbundet i Kalmar län att
upphöra.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att fullmäktige beslutar att ta emot
regionförbundets allmänna handlingar.

Elin Adén
Arkivstrateg

Bilagor
Protokollsutdrag Styrelsen Regionförbundet i Kalmar län, 20180920
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§ 106
D 2017/428-100
Överlämning av allmänna handlingar med anledning av likvideringen
av Regionförbundet i Kalmar län
Kansliet föreslår att arkivering och förvaring av Regionförbundet i Kalmar län
allmänna handlingar – protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar samt
personalhandlingar som finns hos regionförbundet den 31 december 2018 överlåts
till Region Kalmar län.
Beslut
Styrelsen beslutar att regionförbundet till Region Kalmar län överlämnar de
allmänna handlingar – protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar samt
personalhandlingar som finns hos regionförbundet den 31 december 2018.
Styrelsen godkänner Arkivbeskrivning för Regionförbundet i Kalmar län.
Beslutsunderlag
Arkivbeskrivning för Regionförbundet i Kalmar län
Skickas till
Landstinget i Kalmar län

Ulf Nilsson
ordförande

Rätt intygar
Ulrika Cederholm

Margaretha Lööf Johanson
justerare

Arkivbeskrivning för Regionförbundet i Kalmar län

Syfte
Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar som en del i arkivredovisningen.

Giltighet
2018-09-20 tillsvidare

Ansvarig för dokumentet
Regiondirektör

Beslutsdatum
2018-09-20

Beslutad av
Styrelsen
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Myndighetens namn: Regionförbundet i Kalmar län
Adress: Box 762, Nygatan 34, 391 27 Kalmar
Telefonnummer: 0480-44 83 30
Webbadress: www.rfkl.se
Historik
Regionförbundet i Kalmar län startade som försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning 1997. Då flyttades regionala utvecklingsfrågor över från Länsstyrelsen i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Kalmar läns kommunförbund till det nya
Regionförbundet i Kalmar län. Syftet var att utveckla nya former för en bättre demokratisk
förankring av de regionala utvecklingsfrågorna. Regionförbundet övertog pågående
handlingar gällande företagsstöd från Länsstyrelsen i Kalmar län.
Försöksverksamheten upphörde vid utgången av 2002. Förbundet permanentades därefter och
ombildades till ett så kallat kommunalt samverkansorgan. Verksamheten slogs ihop med
Kalmar läns kommunförbund (inklusive resultatenheterna AV-Media och Fokus Kalmar län).
I samband med detta övertog regionförbundet arkivet från Kalmar läns kommunförbund, se
bilaga.
Resultatenheten Fokus Kalmar län upphörde vid årsskiftet 2013/2014. 2008 tillkom Nationellt
Kompetenscentrum Anhöriga (NkA). Fram till den 31 december 2015 har regionförbundet
haft det regionala utvecklingsansvaret för kulturfrågor. Från och med den 1 januari 2016 har
Landstinget i Kalmar län tagit över det, i enlighet med beslut i regionförbundets styrelse
151216 § 166.
Under perioden 1998-1999 var regionförbundet sekretariat för det EU finansierade
programmet Swebaltcop, under 2002-2004 för programmet ISMIS och under perioden 20002007 för Mål 2 öarna, se bilaga.
Kommunförbundet och därefter regionförbundet har också agerat sekretariat för
Kustvattenkommittén från 1984 och framåt.
Myndighetens uppdrag
Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och
utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets tolv
kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell
verksamhet och länsinvånarna.
Regionförbundet erbjuder nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att uppnå konkreta
mål som gagnar den regionala utvecklingen. Regionförbundet är med och utvecklar nya
metoder för samarbete mellan olika aktörer, både regionalt, nationellt och internationellt.
Rollen varierar från att starta projekt, till kontinuerligt deltagande och ett långsiktigt
engagemang.
Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika
många ersättare. 22 av dessa är utsedda av kommunerna och 11 av landstinget.
Regionförbundet har även en primärkommunal nämnd som fungerar som ett organ för
primärkommunala frågor av gemensamt intresse.
Verksamheten delas in i följande områden och resultatenheter
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• Näringsliv och tillväxt, kompetensförsörjning
• Hållbarhet och kommunikationer
• Befolkning och välfärd
• Administration
AV-media och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) ingår också i regionförbundet
men som separata resultatenheter. AV-media är länets pedagogiska och tekniska mediaresurs
och Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd på uppdrag av
Socialstyrelsen.
Tillsammans med de övriga regionerna i Småland och Blekinge driver regionförbundet ett
representationskontor i Bryssel.
Regionförbundet driver också Smålands Shanghaikontor som är ett samarbete mellan Kalmar
län, Kronobergs län och Linnéuniversitetet med syfte att underlätta kontakter och affärer
mellan Småland och Kina.
Geografiskt upptagningsområde
Kalmar län
Författningar, lagbestämmelser och regler som styr verksamheten
De vanligast förekommande lagarna som styr myndigheten är: Arbetsmiljölagen, Arkivlagen,
Förvaltningslagen, Kommunallagen, Lag om offentlig upphandling, Offentlighet och
sekretesslagen, Personauppgiftslagen, Tryckfrihetsförordningen.
Övrigt
Handlingar från Kalmar läns kommunförbund, Länsavdelningen Kalmar län, Swebaltcop,
ISMIS, Mål 2 Öarna och Kustvattenkommittén finns i regionförbundets arkiv.
Myndighetens arkiv och handlingar
Vanligaste sökmedlet för myndighetens allmänna handlingar

Platina – diariesystem för registrering av allmänna handlingar.
De vanligast förekommande IT-stöden

Platina diarium
Hogia – lönesystem, personal, faktura scanning
NYPS
Tuben Axessdatabas
Kulturdatabasen KDB
Offentlig rapporteringsportal
Axiell bibloteksystem
Trippus Event Solutions
Quicksearch DM 4
SLI exponering
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WowZa
Jomla
EPiServer
Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess

Vanligen endast upphandlingsärenden och personalärenden.
Inskränkningar i tillgängligheten genom gallring

Framgår i Dokumenthanteringsplan Regionförbundet i Kalmar län.
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Försäljning av personuppgifter

Försäljning av personuppgifter förekommer inte.
Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra
Regionförbundet lämnar regelbundet ut handlingar, som efterfrågas. Dessutom rapporteras olika
uppgifter regelbundet till externa aktörer. Oftast förekommande är att uppgifter lämnas till
departement, statliga myndigheter eller andra offentliga organisationer.

Regionförbundet hämtar även uppgifter från externa aktörer och då främst andra offentliga
organisationer för att kunna fullfölja handläggningen av vårt uppdrag.
Arkivansvarig

Regionförbundets styrelse
Arkivredogörare

Administrativ chef
Kontaktperson som kan ge upplysningar om myndighetens allmänna handlingar

Registrator

2018-06-27

Företagsstöd från Länsstyrelsen i Kalmar län
Arkivbildare

Länsstyrelsen i Kalmar län samt Regionförbundet i Kalmar län.
År

Pågående ärenden från 1998 och övergick därefter till regionförbundets ordinarie
arkiv.
Beskrivning

Vi bildandet av Regionförbundet i Kalmar län fördes pågående ärenden för
företagsstöd över till regionförbundet från Länsstyrelsen i Kalmar län.
Sorteringsordning/sökväg

De är sorterade i bokstavsordning utifrån det sökande företagets namn.
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Kommunförbundet i Kalmar län

Arkivbildare

Kommunförbundet i Kalmar län
År

1968-2002
Beskrivning

Kommunförbundet var en intresseorganisation för kommunerna i Kalmar län.
Man hanterade gemensamma frågor av primärkommunalt intresse.
I kommunförbundets arkiv ingår även resultatenheten Fokus, Kolagruppen och
Länsturismrådet/gruppen.
Sorteringsordning/sökväg

De är sorterade handlingstyp, samt efter år och diarienummer. Särskilda lådor
med diariekort finns.
Bland handlingarna finns protokoll, ärendeakter, ekonomihandlingar,
personalhandlingar samt pressklipp. Handlingarna är gallrade och allt ska sparas.
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Länsavdelningen i Kalmar län
Arkivbildare

Länsavdelningen i Kalmar län
År

1954-1968
Beskrivning

En intresseorganisation för kommunerna i Kalmar län. Man hanterade
gemensamma frågor av primärkommunalt intresse.
Sorteringsordning/sökväg

De är sorterade handlingstyp, samt efter år och diarienummer.
Bland handlingarna finns protokoll och ärendeakter.
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Swebaltcop
Arkivbildare

Regionförbundet i Kalmar län
År

1998-1998.
Beskrivning

SWEBALTCOP var ett europeiskt program för gränsregionalt samarbete i
Östersjöområdet. Det var ett EU finansierat Östersjöprogram, där regionförbundet
var sekretariat.
Sorteringsordning/sökväg

Lista med samtliga projekt sorterade efter när ansökan inkommit. Diarielista finns
i box 1.
Akterna ska gallras från verifikationer efter 15 år.
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ISMIS
Arkivbildare

Regionförbundet i Kalmar län
År

2002-2004
Beskrivning

Regionförbundet var förvaltningsmyndighet för det innovativa åtgärdsprogrammet
Innovative Småland and islands (ISMIS). Kalmar län utgjorde tillsammans med
Jönköpings, Kronobergs och Gotlands län NUTS II-regionen Småland med öarna.
Som förvaltningsmyndighet har Regionförbundet den koordinerande uppgiften
tillsammans med länsstyrelserna i Jönköpings och Kronobergs län och Gotlands
kommun. Programmet har tagits fram gemensamt i regionen och skall användas
inom ramen för de existerande tillväxtavtalen och kunna användas i de kommande
tillväxtprogrammen.

Sorteringsordning/sökväg

Samtliga projekt sorterade efter när ansökan inkommit.
Akterna ska gallras från verifikationer efter 15 år.

6

Mål 2 Öarna
Arkivbildare

Regionförbundet i Kalmar län
År

2000-2007
Beskrivning

Mål 2 Öarna har varit ett av EU:s strukturfondsprogram under perioden 20002006. Programmet avslutas under 2007. Geografiskt omfattar programmet
Gotland samt bebodda öar utan fast landsförbindelse från Gävlebukten runt
Sydsverige till Bohusläns gräns mot Norge. Dessutom ingår de bebodda öarna i
Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Programmet har alltså inte omfattat
Norrlandskusten, som i stället ingått i Mål 1.
Det övergripande målet har varit att uppnå en positiv utveckling i ekonomisk,
socialt och ekologiskt hänseende, både för kvinnor och män på de svenska öarna.
Programmet innehöll först nio åtgärder, som efter halvtidsutvärderingen slogs
samman till fem olika åtgärder: Livsmiljö, Näringsliv/infrastruktur (Europeiska
utvecklingsfonden), Utveckling av mänskliga resurser (Europeiska socialfonden)
samt tekniskt stöd för respektive fond.
Sorteringsordning /sökväg

Samtliga projekt sorterade efter när ansökan inkommit.
Akterna ska gallras från verifikationer efter 15 år.
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Kustvattenkommittén
Arkivbildare

Kustvattenkommittén
År

1984Beskrivning

Kalmar läns kustvattenkommitté ansvarar för den samordnade
kustvattenkontrollen i Kalmar län.
Sorteringsordning/sökväg

Protokoll och handlingar i 6 boxar.

