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Remiss - Analogt slutarkiv 

Beskrivning av ärendet 

Kommunalförbundet Sydarkivera begär kommunens yttrande över bildandet 

av ett samordnat pappersarkiv för intresserade förbundsmedlemmar. 

Yttrandet ska även klargöra kommunens intresse av att börja leverera 

handlingar till ett nytt, gemensamt arkivcentrum under år 2021.   

Beslutsunderlag 

Remiss: Analogt slutarkiv, daterad den 19 juni 2018. 

Yttrande, daterat den 20 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 november 2018.    

Överväganden 

Flera förbundsmedlemmar i Sydarkivera har problem med utrymmet i sina 

befintliga pappersarkiv. Det är frågor som varje medlem måste hantera 

samtidigt som resan mot det framtida e-arkivet på allvar har påbörjats via 

engagemanget i Sydarkivera. Efter en ursprunglig förfrågan från 

Oskarshamns kommun har Sydarkivera utrett frågan om en samordning av 

intresserade förbundsmedlemmars pappersarkiv. Sydarkiveras styrelse 

reagerade positivt på utredningen även om införandet av ett gemensamt 

centralarkiv innebär en betydande förändring av Sydarkivera i dess 

nuvarande form. 

Styrelsen beslutade att fråga samtliga förbundsmedlemmar hur man ställer 

sig till att Sydarkivera utökar sin verksamhet genom att bilda ett analogt 

arkivcentrum för intresserade kommuner. Man beslutade även att ställa 

följdfrågan om de medlemmar som visat intresse också kan börja leverera 

handlingar under år 2021.  

Första steget efter att en förbundsmedlem har visat intresse för ett 

gemensamt arkivcentrum är att genomföra en inventering av befintligt 

pappersarkiv. Inventeringen ska sedan ligga till grund för det avtal som 

upprättas mellan parterna. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Anta förvaltningens yttrande avseende bildandet av ett gemensamt 

arkivcentrum inom ramen för Sydarkiveras verksamhet.    
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Remiss - Analogt slutarkiv 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera har beslutat att inhämta 

förbundsmedlemmarnas synpunkter och ställningstaganden gällande 

bildandet av ett analogt arkivcentrum för intresserade kommuner.     

Förvaltningens synpunkter 

Efter en ursprunglig förfrågan från Oskarshamns kommun har Sydarkivera 

utrett frågan om en samordning av pappersarkiv. Flera kommuner har 

därefter visat intresse för en sådan samordning då till exempel utrymmesbrist 

i befintliga arkiv inte är ovanligt bland förbundsmedlemmarna. 

Mörbylånga kommun ser det som generellt positivt att Sydarkivera utökar 

och förändrar sin verksamhet till att även omfatta ett analogt arkivcentrum 

för intresserade kommuner. Vi ser däremot inte någon möjlighet till att för 

egen räkning leverera handlingar till ett gemensamt arkivcentrum år 2021, 

utan ser det som mer realistiskt om den tidpunkten flyttas till den därefter 

följande mandatperioden, 2023 – 2026.   

Charlotta Rasmusson 

HR/administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 
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Hej, 
 
Bifogat finns avtalsförslaget som intresserade kommuner förväntas teckna inför införandet av ett 
gemensamt arkivcentrum.  
 
Intresserade kommuner  kommer ombes skriva på avtalet EFTER att ni angivit erat behov. Avtalet fås 
enbart som underlag till er beslutsprocess.  
 
Vid frågor är vi välkomna att höra utav er.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Bernhard Neuman 
Arkivchef 
  
Kommunalförbundet Sydarkivera 
Telefon: 070-466 86 86 
E-post: bernhard.neuman@sydarkivera.se 
Postadress: Box 182, 342 22 Alvesta 
Besöksadress: Värendsgatan 10, 342 30 Alvesta 
Webb: http://www.sydarkivera.se 
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Parter 

xx kommun 

Kommunalförbundet Sydarkivera nedan kallad Sydarkivera. 

Ärende 

Anslutande tjänst analogt centralarkiv  

Bakgrund 

Detta avtal har upprättats mot bakgrund av xx kommuns behov inom arkivområdet att 

hantera kommunens analoga arkiv som har överlämnats till Sydarkivera och för förvaring 

i centralarkiv som Sydarkivera tillhandahåller. Sydarkiveras Centralarkivslösning är ett 

samarbete mellan xx kommun och Sydarkivera.  

För att kunna leverera till Sydarkiveras centralarkiv måste helt arkivreglemente antas av 

kommunfullmäktige. Med helt arkivreglemente förstås att arkivmyndighetsfunktionen 

överlämnas i sin helhet till Sydarkivera.  

Beslut om helt arkivreglemente måste fattas innan leverans till centralarkivet kan ske. 

Mål 

Målet är att Sydarkivera ska erbjuda allmänheten och xx kommuns medarbetare ett väl 

fungerande och rättssäkert Centralarkiv.   Arbetsuppgifterna är sedvanliga 

arbetsuppgifter i ett centralarkiv så som:  

 Ordna och förteckna kommunens arkiv. 

 Vårda materialet i den omfattning som ryms inom avgiften. 

 Hantera utlämnande av allmänna handlingar till allmänhet och kommunens 

medarbetare.  

 

Avgift  

 

Avtalet speglar det faktum att tjänsten som Sydarkivera tillhandahåller är ett samarbete 

mellan kommunen och Sydarkivera. Avtalet är utformat på så vis att det beskriver 

kostnaden för ett första insteg i en gemensam arkivcentrum. När en kommun levererar 

mer arkivhandlingar i efterleveranser till arkivcentrum ökar de årliga kostnaderna.  

 

Avgiften till Sydarkivera är uppdelad i tre olika områden.  

1. Hyra av arkivhyllor 

2. Personal för att hantera materialet 

3. Övriga kostnader  

Avgifterna ska täcka de kostnader som Sydarkivera har för att förvara och hantera 

arkivmaterialet. Avgifterna bygger på den utredning som gjordes under 2018.   

 

 

 

1. Hyra hyllor 
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För att kunna bygga arkivcentrummet har kommunens behov inventerats och utgör den 

instegskostnad för att täcka bygget av arkivcentrummet. Om kommunens behov utökas 

utöver behovet kommer den årliga kostnaden att öka.  

Kostnaden för hyra av hyllor A4 och folio utgår till kostnad av 115kr/hm och år 

Kostnaden för hyra av hyllor för ritningar utgår till en kostnad av 135kr/låda och år 

I er inventering har ni angett behovet enligt följande:  

Material Behov kostnad 

A4 och folia   

Kartor och ritningar   

 

Kostnaden/hyllmeter kommer inte räknas upp. 

 

2. Personal för att hantera materialet 

Kostnaderna för personal utgår enligt framtagen fördelningsnyckel baserat på hur många 

hyllmeter material som levereras. Baskostnaden är 730 000kr/ heltal enligt 

fördelningsnyckeln.  Baskostnaden uppräknas årligen efter utförd 

lönerevisionsförhandling och uppräknas med arbetskostnadsindex. 

I kostnaden ingår overheadkostnader. Se bilaga 1 för fördelningsnyckel.  

 

Utgångsnyckeltalet för xx kommun är: xxxx a´xxxkr 

 

3. Övriga kostnader 

Kostnader såsom för IT-arbetsplats med licenser, hyra av scannrar, förbrukningsmateriel, 

stöd samt möbelinköp. Inom ramen för den övriga kostnaden ligger även kostnaden för 

accessutrymme dvs. tomma hyllor. Kostnaden ligger på 100 000kr/ år och deltagande 

kommun. Uppräkning sker per år med 3 %.  

 

Totalkostnad 

Totalkostnad för första året. 

Kostnadstyp  Årlig uppräkning 

Hyllkostnad   Sker ej 

Personalkostnad  Arbetskostnadsindex 

Övriga kostnader  100 000 3 % 

Summa    

 

 

 

 

Tillkommande kostnader 
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xx kommun svarar för att överlämning av arkivhandlingar på papper från egna 

förvaltningar sker utifrån antagen dokumenthanteringsplan/informationsplan och i 

enlighet med Sydarkiveras instruktioner.  

Arkivhandlingar som vid överlämnandet inte följer riktlinjerna kommer Sydarkivera 

lämna verksamheten möjlighet att åtgärda felen inom 3 veckor alt. kommer Sydarkivera 

fakturera avlämnande verksamhet enligt självkostnadsprincipen för att åtgärda bristerna.  

 

[valbart] 

Vid övertagandet av medarbetarna från xx kommun till Sydarkivera tar de anställda 

medarbetarna med sig sparad semesterskuld till Sydarkivera. xx kommun ska ersätta 

Sydarkivera för att de tar över denna skuld. Vid datum för övergången ska xx leverera 

underlag från lönesystemet med aktuell skuld för respektive medarbetare vilken därefter 

faktureras xx av Sydarkivera.  

 

Omfattning 

Den anslutande tjänsten omfattar att förteckna xx kommuns till arkivmyndigheten 

överlämnade allmänna handlingar. Den anslutande tjänsten omfattar vidare att göra 

skada-men prövning samt att lämna ut allmän, offentlig handling enlig lag och 

rekommendationer från JO.  

Beslut om att neka att lämna ut allmän handling fattas i enlighet med Sydarkiveras 

gällande delegeringsordning. Yttrande med anledning av att delegerat beslut överklagats 

sker enligt Sydarkiveras gällande delegeringsordning.  

Sydarkivera svarar för att hålla arkivet öppet helgfri vardag 09:00-15:00. Minskade 

öppettider under sommar och klämdagar.  

Sydarkivera svarar för dator och nödvändiga programvaror för att fullgöra tjänsten. 

Sydarkivera ansvarar för publicering av arkivförteckningar till Nationella Arkivdatabasen 

(NAD). 

 

Uppföljning 

Uppföljning sker fjärde kvartalet årligen. Uppräkning för levererat material redovisas 

inför nästkommande år.  

 

Avgränsning  

Tillsyn enligt arkivlagen sköts av Sydarkivera enligt gällande förbundsordning. 

Avtalet omfattar inte: 

 Hantering av xx kommuns förvaltningars närarkiv/mellanarkiv, dvs 

myndighetsarkiv som förvaras på förvaltning. 

 Gallring av icke överlämnade arkivhandlingar. 

 Digitalisering av äldre arkivmaterial. 

 Leverans från analogt förvaltningsarkiv/närarkiv till arkivcentrum. 
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 Inbindning av protokoll 

 Konservering av skadat material 

  

Förutsättning för giltighet 

Byggandet av ett kommungemensamt arkivcentrum förutsätter att tillräckligt många 

kommuner väljer att delta i projektet. Om underlaget för byggande av ett arkivcentrum 

saknas kommer avtalet ej tas i anspråk. Finansiering motsvarande ca 9 000 000kr/år 

behövs för att påbörja projektering.  

Avtalets börjar tillämpas först från om med att arkivcentrumbyggnaden är färdig för 

inflyttning. Beräknad inflyttning sker under 2021. 

Avtalet giltighet förutsätter erforderligt beslut hos förbundsmedlemmen.  

Fakturering 

Sydarkivera fakturerar kostnader för den anslutande tjänsten årsvis i förskott. Alla priser 

faktureras exkl. moms med betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid betalning efter 

förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande referensränta.  

Sydarkivera skickar fakturan till:  

xx kommun 

Xxxxxxx 

xxxxxxx 
Referensnummer på fakturan: ref xxxxxx 
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Avtalstid och hantering av ändringar 

Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan parterna och gäller om inte annat 

avtalats. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från den sista dagen i den månad då uppsägning 

skedde. Uppsägning ska anses ha skett när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från 

den utträdande förbundsmedlemmens kommunfullmäktige angående utträde samt 

förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig uppsägning från den utträdande 

förbundsmedlemmen. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan Sydarkivera och den utträdande 

medlemmen ska regleras i en överenskommelse. 

Överenskommelse ska träffas angående de av Sydarkivera övertagna arkivhandlingarna 

om dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller 

ej. Denna överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande 

lagstiftning avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller 

sådan lag som har trätt i nämnda lags ställe. 

Fram till dess att arkivhandlingarna har lämnat centralarkivet har Sydarkivera ansvar för 

samtliga ingående arbetsuppgifter avseende de övertagna arkivhandlingarna.   

Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga 

avgifter. 

 

Kontakt  E-post   Telefon 

Bernhard Neuman Bernhard.neuman@sydarkivera.se 070-466 86 86 

 

Underskrift 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

 

xx kommun  Kommunalförbundet Sydarkivera 

Organisationsnummer: 

xxxxxx-xxxx 

Organisationsnummer: 

222000-3103 

 

Ort och datum 

 

Ort och datum 

 

 

 

………………………………………………………. 

Namn  

 

 

 

………………………………………………………….……. 

Namn  

 

Namnförtydligande 

 

 

Namnförtydligande 

Mats Porsklev 

Förbundschef 
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Bilaga 1.  

 

Fördelningsnyckel 

  

nivå  kostnadstrappa  

   hyllmeter  tjänst  

1  0-50  0,035  

2  51-100  0,070  

3  101-150  0,105  

4  150-200  0,140  

5  201-250  0,175  

6  251-300  0,210  

7  301-350  0,245  

8  351-400  0,280  

9  401-450  0,315  

10  451-500  0,350  

11  501-550  0,385  

12  551-600  0,420  

13  601-650  0,455  

14  651-700  0,490  

15  701-750  0,525  

16  751-800  0,560  

17  801-850  0,595  

18  851-900  0,630  

19  901-950  0,665  

20  951-1000  0,700  

21  1001-1050  0,735  

22  1051-1100  0,770  

23  1101-1150  0,805  

24  1151-1200  0,840  

25  1201-1250  0,875  

26  1251-1300  0,910  

27  1301-1350  0,945  

28  1351-1400  0,980  

29  1401-1450  1,015  

30  1451-1500  1,050  

31  1501-1550  1,085  

32  1551-1600  1,120  

33  1601-1650  1,155  

34  1651-1700  1,190  

35  1701-1750  1,225  

36  1751-1800  1,260  

37  1801-1850  1,295  

38  1851-1900  1,330  

39  1901-1950  1,365  

40  1951-2000  1,400  
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1 Sammanfattning 
Utredningen redovisar att det finns stora effektivitetsvinster med samordning av de 

analoga arkiven. Kommunernas bristande arkivlokaler och svårigheter att finna utbildad 

personal kan lösas genom samordning. Kommuner utan egna arkivorganisationer kan 

öka tillgängliggörandet till medborgarna genom centralisering. Genom digitalisering och 

e-tjänster kan upplevelsen av närheten till arkiv ändå uppnås trots att arkiven 

centraliseras. Störst effekt får samverkan om arkiven samlokaliseras till gemensamma 

arkivcentra.  

 

Sydarkiveras befintliga organisation med områdesansvariga inom råd och stöd kan 

utvecklas och därmed erbjuda samtliga kommuner tillgång till arkivvetenskapligt 

utbildade medarbetare.   

 

Utredningen har identifierat två tänkbara placeringar för ett arkivcentrum. Båda med sina 

för- och nackdelar.  

 

I Ronneby kommun finns i Bräkne-Hoby ett befintligt arkivcentrum som lämpar sig att 

bygga vidare på. I Bräkne-Hoby finns idag ett förenings- och företagsarkiv samt Ronneby 

kommun har även placerat sitt kommunarkiv i Bräkne-Hoby. Tekniska förvaltningen på 

Ronneby kommun har en projektorganisation på plats som är intresserade av att driva 

projektet framåt. Sydarkivera kan anta rollen som beställare och tekniska förvaltningen 

kommer med en lösning.  

 

Ljungby tillhandahåller industrimark där vi kan bygga och skapa ett nytt arkivcentrum. 

Kommunens egna arkiv kommer inte samlokaliseras med Sydarkivera. För att lyckas att 

själva bygga en fastighet krävs konsultstöd inom flera områden som måste upphandlas. 

Med därtill följande fördyrningar och förseningar. Kraven på Sydarkivera beträffande 

projektering, upphandling och byggledning ökar.  

 

Utredningen föreslår därmed att Sydarkivera tillsammans med Ronneby kommun bygger 

ut den redan befintliga lösningen i Bräkne-Hoby.  

 

Intresserade kommuner inom Sydarkivera erbjuds härmed att ansluta sig till ett 

gemensamt centralarkiv.  
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2 Inledning 
1.1 Uppdrag 
Sydarkiveras förvaltningschef har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning 

avseende samordning och samlokalisering av analoga arkiv. Utredningen genomfördes 

som anslutande tjänst och finansierades i överenskommelse med deltagande kommuner. 

Sydarkiveras förbundsstyrelse har informerats om projektet.  

 

1.2 Tidsperiod 
Utredningen utfördes från och med 2018-01-02 till och med 2018-05-30. Avrapportering 

ska ske i juni 2018. I de fall det finns samordningsvinster kommer intresserade 

kommuner avge avsiktsförklaring efter genomförd avrapportering.  

 

1.3 Bakgrund 
I en skrivelse daterad 2017-10-17 från Oskarshamns kommun (dnr. KS2017/916) har en 

fråga inkommit om att Sydarkivera ska initiera att arbete med att utreda frågan om 

samordning av pappersarkiv. Oskarshamns kommun har utrymmesbrist och ser möjliga 

synergier i en samordning i Sydarkiveras regi. De kommuner som meddelat intresse av 

att delta är: Alvesta, Lessebo, Markaryd, Osby, Oskarshamn, Tingsryd, Vellinge, Östra 

Göinge, Räddningstjänsten Östra Blekinge, Ljungby, Bromölla, Åtvidaberg och 

Karlskrona.   

 

I samband med projektet Sydarkiveras utveckling har ett arbete påbörjats med att 

identifiera och specificera nyttor med analoga arkiv som anslutande tjänst. Sydarkiveras 

förbundsstyrelse beslutade 2017-06-02, § 17 att ge förvaltningen i uppdrag att driva 

projektet tillsammans med förbundsmedlemmarna. Projektet syftade till att uppnå en 

samsyn inom förbundet när det gäller förbundets utveckling och omfattning/avgränsning 

av bastjänster och anslutande tjänster. 

 

Sydarkivera har från och med 2017 ansvarat för driften av de centrala arkiven i 

kommunerna Oskarshamn, Östra Göinge och Vadstena.  

 

Bestämmelser om anslutande tjänster finns i Sydarkiveras förbundsordning. Utdrag är 

hämtade ur förbundsordningen gällande från och med 2017-04-01: 

 

§ 3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i 

Bastjänsterna till Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade 

uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och ligga inom ramen för 

kommunalförbundets ändamål […] Skriftligt avtal ska upprättas beträffande 

villkoren för utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom 

denna anslutande tjänst därmed blir uppgifter för kommunalförbundet. 

 

§ 10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade 

uppgifter […] till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 
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särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt 

självkostnadsprincipen). 

 

Koncept för Sydarkiveras organisation och verksamhet arbetades fram i ett 

samverkansprojekt i Blekinge och Kronoberg 2013–2014. Frågan om samverkan även 

när det gäller de analoga arkiven utreddes inte. Vid tidpunkten fanns inte något intresse 

från de förbundsmedlemmar som bildade förbundet att låta även de analoga arkiven ingå 

i arkivsamarbetet. 

 

1.4 Om dokumentet  
Alla inkomna och upprättade dokument är allmän handling. Dokumentationen förväntas 

inte innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Allmänna handlingar publiceras eller 

lämnas ut på begäran. 

 

1.5 Versionshantering  
Utgåva Datum Kommentarer 

0.1 2017-10-11 Mall för rapport förberedd (EJ) 

0.2 2018-01-08 Fortsätter skriva (BN) 

 

0.3 2018-05-29 Version inför utskick till 

förbundsstyrelsen (BN och EJ) 

1.0 2018-06-19 Klart för remiss (BN) 
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2 Motiv till satsning 
 

Förbundsmedlemmarna har sedan 1860-talet samlat arkiv från kommunala verksamheter 

i centralarkiv/kommunarkiv. När kommunalförbundet Sydarkivera startade 2015 var 

utgångspunkten att förbundsmedlemmarna redan hade en fungerade arkivverksamhet 

för hantering av handlingar på analoga medier, framför allt på papper. Av den 

anledningen delades depåansvaret mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna.  En 

annan anledning var att förutsättningar att praktiskt, tekniskt och ekonomiskt hantera 

depåansvaret skiljer sig beroende på om det handlar om analoga eller digitala arkiv. I 

Sydarkiveras bastjänster ingår råd och stöd samt tillsyn för såväl analoga som digitala 

arkiv. 

 

Bedömningen var 2014 att behov av en gemensam organisation för att förvalta de 

traditionella arkiven skulle uppkomma först på längre sikt, omkring år 2025. I den 

långsiktiga versionen beskrivs också att om pappersarkiv börjar samlas in kommer det 

att finnas ett behov, och också förutsättningar för, att göra alltmer information tillgänglig 

digitalt.1 

 

Efter att Sydarkivera startade 2015 uppkom en diskussion om lagligheten i att dela på 

arkivmyndighetsfunktioner.2 Detta resulterade i att det var flera förbundsmedlemmar 

som tvekade att ta beslut om nytt arkivreglemente. Hösten 2017 genomfördes ett 

gemensamt projekt, Sydarkiveras utveckling, vilken resulterade i förslag att förbundets 

tidigare ställningstagande om att bedriva verksamheten med gemensam arkivmyndighet 

och att varje medlem tar ställning till hel eller delad arkivmyndighet ligger fast.  

  

De första förfrågningarna om att avtala om förvaltning av analoga arkiv i 

centralarkiv/kommunarkiv och helt arkivmyndighetsansvar kom redan 2016. I dagsläget 

(2018) är det tre kommuner som har beslutat att överlåta hela arkivmyndighetsansvaret 

till Sydarkivera. Förutom arkivmyndighetsfrågan är det svårigheter att rekrytera personal 

som har motiverat förbundsmedlemmarna att ta detta steg. I och med denna utredning 

är det 14 organisationer som är intresserade av att utreda samordning och 

samlokalisering till arkiv.  

 

Detta innebär sammantaget att behovet av att överlämna även de analoga arkiven till 

Sydarkivera har uppkommit betydligt tidigare än förväntat. Initiativet att utreda frågan 

om samordning och samlokalisering har kommit från förbundsmedlemmarna.  

 

2.1 Strategisk betydelse 
Samordning och samlokalisering av analoga arkiv är en förväntad utveckling, även om 

förfrågan kommit tidigare än vad som förutsetts. Genom att så många organisationer 

                                           
1 Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation – beslutsunderlag till avsiktsförklaring, 

Konceptstudie gemensamt e-arkiv, Växjö kommun (dnr KS/2013:550), 2014-04-02, s. 40. 
2 eArkiv Kalmar län Komplettering till slutrapport, Version 2.0, Regionförbundet i Kalmar län, 

Kalmar 2016-01-15.  
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visat ett intresse för att samordna de analoga arkiven finns det en möjlighet att redan nu 

skapa gynnsamma förutsättningar för att kunna erbjuda förbundsmedlemmarna en väl 

fungerande lösning för även de analoga arkiv och hel arkivmyndighet.  

 

Digitaliseringen ute hos kommunerna börjar ta fart på allvar. I samband med tillsyn, 

nätverkande och utbildningar märks ett ökande intresse för helt digital ärendehantering. 

Detta innebär att de analoga arkiven blir ett ”system” som allt färre förstår och kan 

hantera. Den infrastruktur som tidigare funnits hos förbundsmedlemmarna, med kunskap 

och förutsättningar för att bevara analoga arkiv, riskerar att försvinna över tid. Genom 

att skapa en gemensam verksamhet för analoga arkiv finns en förutsättning för att 

åstadkomma en effektiv och hållbar hantering.   

 

I samband med utvecklandet av Dataskyddsombud har kontakter förts med  

Datainspektionen. GDPR började gälla den 25 maj och omfattar all hantering av 

personuppgifter. Kommunerna omfattas av lagstiftningen och all behandling av 

personuppgifter som en kommun utför måste ha ett ändamål och en rättslig grund.  

 

Arkivlagen och offentlighetsprincipen väger över GDPR och allmänna handlingar som ska 

bevaras för arkivändamål strider inte mot finalitetsprincipen i GDPR. Det finns inget krav 

att handlingarna måste överlämnas till en arkivmyndighet för att bevara 

arkivhandlingarna. Kravet är dock att de arkiverade handlingarna kan särskiljas från de 

personuppgifter som används i daglig verksamhet. Kravet kommer även vara att 

arkiverade personuppgifter inte är lätt tillgängliga av anställda i den vanliga 

verksamheten. För att upprätthålla den rollfördelning som efterfrågas behöver 

kommunerna en fungerande arkivverksamhet där endast ett fåtal medarbetare har 

tillgång till materialet.  

 

Vart den juridiska gränsen mellan verksamhetsnytta och arkivmaterial kommer att dras 

är ännu inte definierat. De kommuner som inte har en fungerande arkivhantering där 

handlingarna särskiljs från verksamheten kommer behöva satsa på att bygga upp en 

fungerande organisation.  

 

Som beskrivs i utredningen är det svårt att rekrytera personal för att hantera arkiven. 

Även om kravet att leverera till en arkivmyndighet inte finns uppfyller Sydarkiveras 

lösning kravet på att särskilja handlingarna från verksamheten. Tolkningen är att 

lagstiftningen talar för behovet av att löpande kunna leverera arkiverade handlingar till 

en funktion som kan hantera dessa. En roll som Sydarkivera kan fylla. 

 

Utöver detta skapar en tydligare rollfördelning mellan verksamhet och arkiv att det blir 

lättare att upprätthålla sekretessen när kommunens medarbetare inte har direkt tillgång 

till arkiverade handlingar.  
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2.2 Effektkedja 
 

 

Möjliggörare Utvecklings-

insatser 

Förändringar   Nyttor   Effektmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.3 Antagande 
Ett antagande är att det effektivaste sättet att bevara analoga handlingar är bevarande i 

ursprungligt skick på traditionellt vis. Tekniker och metoder är väl beprövade och 

etablerade. Det finns tillgång till personer med lämpliga kompetenser för att förvalta 

analoga arkiv. Utöver det blir kostnaderna för att digitalisera samtliga analoga arkiv 

alltför stora för att ens överväga massiv digitalisering som ett alternativ. 

 

2.4 Intressenter och målgrupper 
De primära intressenterna som påverkas allra mest av samordning och samlokalisering 

av de analoga arkiven är arkivarier, arkivassistenter och arkivföreståndare som idag har 

hand om de centrala arkiven hos förbundsmedlemmarna. Andra viktiga intressenter är 

kommunledningarna, både politiker och tjänstemän, särskilt i de fall då förbundsmedlem 

avser att överlämna helt arkivmyndighetsansvar till Sydarkivera. 

 

Kanaler för 
information och 

kommunikation 

Kommunal-

förbund 

Mandat och 

investerings-

beslut 

Handläggnings-

tider utlämnade 

Efterlevnad 

sekretess 

GDPR - 

följsamhet 

Effektivt 

personal-

utnyttjande 

 

Hög kompetens i 

personalgrupp 

God service till 

medborgare 

Kravställa och 

upphandla 

systemstöd 

Projektering och 
upphandling 

Formalisera 

rutiner och mallar 

Utbilda 

medarbetare 

Ärende-

hanteringssystem 

Bygga 

arkivdepåer 

Anställa personal  

Gemensamma 

styrdokument 

Gemensam 

servicenivå 

Förbättrad 

tillgänglighet 

Delade resurser 

Effektivt resurs-

utnyttjande 

Kompetens/ 

specialisering 

Minskat 

personberoende Effektiv 

handläggning 

Arkivredo-

visningssystem 

Gemensamt 

arbetssätt 
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# Identifierade intressenter 

P
å
v
e
rk

a
s
 

a
v
 lö

s
n
in

g
 

P
å
v
e
rk

a
n
 

p
å
 lö

s
n
in

g
 

Involveras i 
arbetet 
med att ta 
fram 
lösnings-
förslag 

Beskriv hur förankring och 

avstämning genomförts 

L
å
g
 

M
e
d
e
l 

H
ö
g
 

L
å
g
 

M
e
d
e
l 

H
ö
g
 

Ja Nej 

1 Förtroendevalda, Sydarkivera  X   X  X  Information i samband med 
sammanträden, rapportering.  

2 Sydarkiveras förvaltning   X   X X  Deltagande i utredning. 
Information i samband med 
arbetsplatsträffar. 

3 Förtroendevalda, 
förbundsmedlem 

 X   X  X  Via kontaktpersoner eller 
ledamöter. Rapport och förslag 
expedieras.  

4 Kommunchef  X    X  X Genom informationsbrev och 
besök av Sydarkiveras 
förvaltningschef.  

5 Kontaktpersoner (kanslichef/ 
administrativ chef eller annan 
särskilt utsedd person) 
 

  X   X X  Skype-möten för avstämning. 

6 Central arkivfunktion 
(arkivarie, arkivföreståndare, 
arkivassistenter) 

  X   X X  Information på nätverksträffar 
och via Yammer.  

7 Registrator (sekreterare, 
administratörer) 

 X  X   X  Information via Yammer.  

8 Kommunikatörer  X  X   X  Information via Yammer. 

9 Förvaltningschefer, 
arkivansvariga 

 X  X   X  Information via 
kontaktpersoner.  

10 Arkivombud, förvaltning   X  X  X  Information via Yammer. 

11 Enhetschefer, avdelningschefer  X  X    X  

12 Enhetschefer och handläggare X   X    X  

13 Anslutande kommuner  X  X   X  Information under 
anslutningsprocessen.  

14 Nätverk och intresse-
organisationer, 
arkivprofessionen 

X   X   X  Information via extern webb 

15 Allmänheten  X  X   X  Information via extern webb 

16 Forskare  X  X   X  Information via extern webb 

17 Media  X  X   X  Information via extern webb 
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3 Lösningsförslag 
3.1 Politisk organisation 
Varje myndighet, nämnd eller styrelse, hos förbundsmedlem är arkivansvarig för sin 

verksamhetsinformation. Ansvaret för att vårda handlingar och bevara information kan 

överlämnas till arkivmyndighet. Sydarkiveras förbundsstyrelse är i dagsläget gemensam 

arkivmyndighet för flertalet förbundsmedlemmar och har även i förekommande fall 

övertagit depåansvaret för digital information. Det är tre förbundsmedlemmar som utsett 

Sydarkivera till hel arkivmyndighet. 

 

Förbundschefen för Sydarkivera har delegation på att ingå avtal med förbundsmedlem-

marna vad gäller anslutande tjänster. Information om ingångna avtal lämnas löpande till 

Sydarkiveras förbundsstyrelse. 

 

3.2 Hel arkivmyndighet 
Varje kommun, landsting eller regionförbund är som utgångsläge sin egen 

arkivmyndighet. Om inte någon annan nämnd eller styrelse utsetts är det 

kommunstyrelsen eller landstingsstyrelsen som har uppdraget som arkivmyndighet 

(arkivlagen § 8). 

 

Förslag är att de förbundsmedlemmar som önskar samordna och samlokalisera analoga 

arkiv väljer Sydarkivera som hel arkivmyndighet. Det innebär en tydlig uppdelning av 

ansvar mellan förbundsmedlemmarna och Sydarkivera. Genom att utse Sydarkivera som 

hel arkivmyndighet så finns det redan i dagsläget lagstöd för samverkan genom 

kommunalförbund med gemensam arkivmyndighet.  

 

Samverkan genom gemensam arkivmyndighet ger också förutsättningar för att använda 

gemensam personal även för att hantera menprövning och handlingar som innehåller 

sekretessuppgifter. Det innebär att förbundsmedlemmarna helt kan fokusera på sin 

verksamhetsinformation och kärnverksamheterna i kommunen. 

 

Detta sätt att organisera arkivverksamheten liknar det sätt som statliga arkiv organiseras 

i dag med Riksarkivet som gemensam arkivmyndighet. För kommunalförbundet 

Sydarkivera innebär lösningen med ett helhetsansvar en större tydlighet och möjlighet till 

mer effektivt resursutnyttjande, vilket också gynnar förbundsmedlemmarna.  

 

Rättigheter och skyldigheter som arkivmyndighet framgår av arkivlagen. 

Arkivmyndigheten ansvarar för att bevara de arkiv som av olika skäl överlämnats från en 

myndighet. Det kan bero på att en myndighet eller verksamhet upphört, särskilda 

överenskommelser eller att myndigheten inte sköter sitt arkiv. Enligt 9 § i arkivlagen 

övergår hela ansvaret för det material som överlämnas till arkivmyndigheten. 

Överlämnande av allmänna handlingar till bolag regleras i Lagen (1994:1383) om 

överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.  
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En del arbetsuppgifter räknas som myndighetsutövning. Det innebär att det finns 

särskilda bestämmelser när det gäller till exempel hur kommunerna kan samverka inom 

området. 

 

Överlämnandet av arkiverade handlingar innebär att ansvar för informationen 

överlämnas från kommun/landsting eller region till Sydarkivera som då fungerar som 

arkivmyndighet enligt bestämmelserna i arkivlagen. 

 

De bestämmelser om sekretess som finns i offentlighets- och sekretesslagen gäller för 

handlingar som överlämnas till arkivmyndighet. Sekretessen gäller även i förhållande till 

den avlämnande verksamheten. 

 

I praktiken innebär ett överlämnande att Sydarkivera tar över allt juridiskt ansvar för 

handlingarna.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar en principskiss över hel arkivmyndighet 
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3.3 Lokal organisation hos förbundsmedlem 
Varje myndighet ska enligt bestämmelser i arkivlagen ansvara för vården av sitt arkiv.  

Arkivansvariga och arkivombud utses på förvaltningarna med kunskap om verksamheten 

och informationshanteringen. Dessa roller är viktiga bland annat i arbetet med att 

uppdatera informationsplaner, arkivbeskrivningar samt för att delta i arbetet med såväl 

digitala som analoga arkivleveranser.   

 

Viktiga roller är:  

 Ledamot och ersättare i Sydarkiveras fullmäktige, utses av kommunfullmäktige. 

 Kontaktperson, utses av kommunchefen och är ofta kanslichef/administrativ chef.  

 Arkivansvariga och arkivombud (arkivredogörare) hos förvaltning och kommunala 

bolag. 

 

3.4 Samverkan  
Sydarkivera har etablerat noder och regionala nätverk för att kunna erbjuda en råd- och 

stödverksamhet nära förbundsmedlemmarna. Denna infrastruktur kan återanvändas, och 

vidareutvecklas, för att även samordna analoga arkivleveranser. Därmed kan de 

kommuner som behöver få den rådgivning som behövs.  

 

Arbetet med analoga arkivleveranser förutsätter ett nära samarbete mellan den lokala 

arkivorganisationen och Sydarkivera. 

 

3.5 Systemstöd 
Arkivredovisningssystem behöver upphandlas. Idén är att använda samma 

arkivredovisningssystem både för Sydarkiveras bastjänster och tilläggstjänster för de 

analoga arkiven. Förberedande arbete har skett genom en förstudie och en 

marknadskartläggning när det gäller arkivredovisningssystem. 

 

För diarieföring, registrering av ärenden och allmänna handlingar används Sydarkiveras 

diarium.  

 

För att effektivisera utlämnandet och skapa ett bättre beslutsunderlag inför fortsatt 

utveckling av centralarkivet behöver ett systemstöd tas fram. Systemet ska stödja 

prioriteringen av utlämnandet och även mäta antal, nedlagd tid samt typ av efterfrågat 

handlingstyp. Systemet kommer även kommunicera med arkivredovisningssystemet för 

att förenkla redovisning och ekonomiska frågor. 

 

I de fall att information som omfattas av sekretess behöver skickas digitalt har 

Sydarkivera programvara för säker meddelandehantering som kan användas. Denna 

förutsätter att förbundsmedlemen har samma programvara. Licenskostnaderna är 

försumbara och det är enkelt att komma igång med lösningen.  

 

För information och kommunikation med förbundsmedlemmarna använder Sydarkivera 

Office 365 med Skype, SharePoint, Yammer med flera tjänster. Dessa tjänster kan 
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användas för information och kommunikation som är allmän och offentlig. Extra licenser 

behöver köpas in för ny personal. Det blir inga licenskostnader för förbundsmedlem. Om 

förbundsmedlem använder Office 365 kan befintliga licenser nyttjas.  

 

När det gäller information via extern webb läggs information om tjänsten upp på 

Sydarkiveras hemsida www.sydarkivera.se. Det är en enkel webbsida och det handlar om 

lite arbetstid för att publicera information. Inga större anpassningar behöver göras för att 

komma igång.  

 

3.6 Arkivcentrum, Bräkne-Hoby 
I Bräkne-Hoby har Ronneby kommun byggt arkivlokaler för kommunarkivet och 

Blekingearkivet. Tillsammans har de en arkivdepå i två plan med en byggyta på 600kvm. 

Området är ett kulturhistoriskt intressant område. För att depåerna ska passa in i 

området bör storlek och utseende följa befintlig arkitektur. Bifogat finns förslag på 

placering av de nya arkivdepåerna i förhållande till nuvarande.  

 

Om samtliga intressenter går in i lösningen kommer det behöva byggas två arkivdepåer 

redan från början.  

 

En fördel med Arkivcentrum är att arbetsplatsen blir mera lockande på en arbetsmarknad 

där det råder brist på kompetenta arkivarier. Redundans går att skapa vilket enklare kan 

hantera personalomsättningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sydarkivera.se/
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3.6.1 Genomförande  

Ett gemensamt arkivcentrum beräknas vara klart tidigast halvårsskiftet 2021.. Följande 

beslutspunkter finns: 

 

 

 

 

 

 

Riskerna för förskjutning i tidschemat är påtagliga. Tidsåtgången för de politiska besluten 

som ska tas bör inte underskattas. För att etapp 1 ska kunna byggas måste tillräckligt 

många kommuner vara intresserade för att Sydarkivera ska kunna ta den ekonomiska 

risk som det innebär att finansiera ett bygge. 

 

För att bygga arkivlokalerna kommer mark från Landstinget i Blekinge att behöva köpas.  

 

Om etapp 2 och 3 ska byggas behöver även en fastighetsägare köpas ut. Utköpet och 

överklagat bygglov kan leda till att tidsplanen förskjuts.  

 

Upphandling är nästa kritiska utmaning. Det finns alltid en risk att upphandlingen 

överklagas. Det kan då resultera i det tar tid innan byggnationen kan komma igång.  

 

3.7 Arkivcentrum Ljungby 
Om Sydarkivera är intresserade finns det möjlighet att köpa industrimark i kommunen. 

Marken ligger i närheten till Ljungbys kommunarkiv. Om Sydarkivera själva ska bygga en 

Remiss 

•Samtliga kommuner får utredningen på remiss 
•Svar senast 30 november 

•Avtalsförsl
ag 

•Förslag till avtal skickas ut under hösten 

Beslut 
•Extra förbundsmöte den 7 december för beslut 

Avtal 
•Sydarkivera tecknar avtal med intressersade kommuner jan-feb 2019.  

Projektering 
•projektering jan-apr 2019 

Upphandlin
g 

•augusti-oktober 2019 

Byggtid 
•Byggstart juni 2020 - juni 2021 

Inflyttning 

•Inflyttning till nya arkivcentrummet sker löpande under hösten 2021 
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fastighet innehållande arkivlokaler och kontorslokaler kommer flera olika kompetenser 

behöva upphandlas. Det kommer behövas en arkitekt, byggprojektledare samt konsulter 

inom el och tele, ventilation och vatten och avlopp.  

 

Om kommunarkivet och Sydarkiveras centralarkiv ska samlokaliseras för att skapa 

synergieffekter verksamheterna för båda parter vill Ljungby kommun leda verksamheten.  

 

3.7.1  Genomförande 

Sydarkivera kommer behöva ta ett mycket större ansvar i projektering och projekt-

ledning. Tidsplan för genomförande är beroende av att erforderliga resurser är 

upphandlade.  

 

Kostnaderna för dessa resurser är inte beräknade men bör kosta åtminstone 2 miljoner 

kr, kanske mer. Det är kostnader som medverkande kommuner kommer att få betala. 

Kostnaderna kommer fördelas per hyllmeter och bedöms hamna runt 5 kr/hm och år. 

 

3.8 Alternativa förslag 
Det alternativa lösningsförslaget är ett 0-alternativ. Dvs att kommunarkiven och ansvaret 

för dessa ligger kvar på kommunerna. Svårigheter med lokaler och personal hanteras av 

respektive kommun. Även om Sydarkivera lämnar råd och stöd har kommunerna ett 

större ansvar att bygga upp en lokal arkivorganisation. De alternativa lösningsförslagen 

redovisas under rubriken analys, olika driftförhållanden för de kommunala arkiven. Då 

förvaltning av analoga arkiv är en anslutande tjänst hos Sydarkivera, så beslutar varje 

förbundsmedlem för sig vilket lösningsförslag som fungerar bäst för den egna 

kommunen. Det mest fördelaktiga lösningsförslaget organisatoriskt och ekonomiskt sett 

är att samordna och samlokalisera de analoga arkiven, men flera andra lösningar är 

möjliga.  

 

3.9 Identifierade beroenden 
Ett gemensamt Arkivcentrum bygger på ett samarbete mellan flera kommuner. 

Kostnadsmodellen är uppbyggd för att rättvisa ska uppnås kommunerna emellan. I den 

takt som leveranser sker till arkivcentrumet ökar respektive kommuns kostnader.  

 

Stora arkivleveranser eller för den delen återkommande mindre under flera år kommer 

innebära att kostnaderna ökar för respektive kommun. Kommunala arkiv innehåller 

handlingar som har direkt påverkan på medborgarna och stora arkivsamlingar kommer 

kräva personal för att tillgängliggöra materialet.  

 

För att projektet ska kunna drivas framåt krävs det att samtliga deltagande kommuner 

godtar modellen.  

 

 

4 Kostnader och nyttor  
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4.1 Kostnader 
Deltagande organisationer delar på kostnaden för driften av ett arkivcentrum. Den nedan 

redovisade kostnaden innehåller samtliga kostnader dvs. lokal, personal och drift. 

Kostnaden för arkivhyllor förväntas inte öka över tid. Däremot om stora leveranser sker 

från kommunerna kommer fler medarbetare krävas och kostnaderna kommer därmed 

öka.  

 

kommun antal hm 
Lådor 
ritningar 

Total kostnad/ 
kommun och år 

Östra-Göinge 550   455 000 

Markaryd 925 66 705 000 

Oskarshamn 1179   825 000 

Osby 60   60 000 

Tingsryd 900 74 735 000 

Alvesta 664   515 000 

Vellinge 900   685 000 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 200   80 000 

Åtvidaberg 826 39 645 000 

Bromölla 780   535 000 

Lessebo 520   455 000 

Region Blekinge (gamla) 200   80 000 

Karlskrona 5500 1400 3 675 000 

Accesionsutrymme -3794     

 

Enligt behovsinventeringen är behoven större än antalet hyllmeter som ryms i en 

fastighet. För att få plats med allt material samt har tillgång till utrymme att växa i 

behöver två arkivdepåer byggas i ett första skede. 

 

Samtliga kommuner, förutom Karlskrona (som har redovisat behovet på förvaltningar 

och kommunala bolag), har stora mängder arkivhandlingar i närarkiven. Utan 

accesionsutrymme kan efterleveranser inte ske och ett leveransstopp måste införas 

direkt efter första inleveranserna.  

 

Då arkivcentrumtanken drivs enligt principen självkostnadspris är kostnaderna fördelade 

efter att samtliga deltagare går in i lösningen. Om flera kommuner drar sig ur 

samarbetet kommer kostnaderna att räknas om.  

 

Om flera kommuner går in i lösningen kommer de övriga kostnaderna att minska. 

Intresse av andra har visats och den slutgiltiga kostnadsbilden kan först redovisas efter 

att intresserade kommuner bundits upp slutgiltigt.  

 

En årlig uppräkning av lönekostnaderna med det årliga märket är att räkna med.  
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4.2 Nyttor 
 

4.2.1 Gemensam servicenivå 

Kvalitativ nytta av samordning, och framför allt samlokalisering, är att samtliga 

kommuner, stora som små, kan få samma möjligheter till en professionell 

arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv. I dagsläget varierar arbetssätt och 

servicenivå i hög grad mellan förbundsmedlemmarna. Samordning och samlokalisering 

ger bättre möjlighet att skapa förutsättningar för en bra arkivvård till en rimlig kostnad.  

 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:  

 Handläggningstid för utlämnande 

 Överklagade beslut där överinstans ändrat beslutet 

 

4.2.2 Förbättrad tillgänglighet 

Att samordna/samlokalisera analoga arkiv kan innebära att arkiven förläggs med större 

geografiskt avstånd, dvs längre bort från kommunen där de bildades. Genom att 

samordna/samlokalisera analoga arkiv finns däremot möjlighet att skapa en bättre 

tillgänglighet genom framför allt en bättre bemanning och tillgång till gemensamma 

forskarsalar. Med dagen teknik finns också goda möjligheter att skanna och 

tillgängliggöra handlingar vid förfrågan.  

 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:  

 Statistik på besök 

 Statistik på utlämnanden 

 Nöjdhet – service till allmänheten 

 

4.2.3 Delade resurser 

Att välja Sydarkivera som hel arkivmyndighet är en satsning som inte behöver innebära 

ökande kostnader för de förbundsmedlemmar som väljer denna lösning. Flera av de 

intresserade kommunerna har stora problem med sina arkivlokaler som kräver 

kostsamma renoveringar. Därutöver har flera kommuner svårt att hitta utbildade 

medarbetare. Genom att sammanföra de lokala kommunarkiven till en gemensam 

satsning kan lokal- och medarbetarfrågan hanteras effektivare.  

 

Ekonomisk nytta är minskade kostnader jämfört med att anställa egen personal, särskilt 

om specialistkompetenser ännu inte finns inom den egna organisationen. Den 

ekonomiska nyttan blir inte lika synlig för de förbundsmedlemmar som idag har en väl 

fungerande arkivverksamhet. Hos de förbundsmedlemmar som har utmaningar i form av 

arkivlokaler som inte är godkända eller inte har tillgång till arkivarier blir den ekonomiska 

nyttan extra tydlig. 

 

En annan ekonomisk nytta är ett effektivt personalutnyttjande genom att det finns en 

gemensam verksamhet med flera resurser som på ett ändamålsenligt sätt kan planera 
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och fördela sin tid. Det blir också samordningsvinster då till exempel utbildningstillfällen 

kan samordnas.  

 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:  

 Statistik kostnader för drift och förvaltning av arkiven 

 Resursplanering och utvärdering 

 

4.2.4 Effektivt resursutnyttjande 

Ekonomisk nytta är möjligheten att effektivt utnyttja plats i arkivdepåer. Kostnaderna för 

förvaring fördelas mellan kommunerna genom att en kostnad tas ut per hyllmeter. Även 

om stora delar av en kommuns pappersarkiv levereras har kommunerna fortsatt stora 

mängder pappershandlingar i närarkiven. Genom leveranser kan arkivplats lokalt 

friställas. 

 

De förbundsmedlemmar som i dagsläget inte har godkända arkivlokaler eller platsbrist – 

ekonomisk nytta är att dela på kostnader för att bygga arkivlokaler.  

 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:  

 Statistik tillväxt av arkiven 

 Effektivt utnyttjande av plats i arkiv (antal hyllmeter per kvadratmeter) 

 

 

4.2.5 Kompetens/specialisering 

Genom att samarbeta med en gemensam organisation för analoga arkiv blir det möjligt 

att rekrytera personal med bred kompetens fördelad på flera individer. I flera fall är det 

möjligt att föra över personal från befintliga centralarkiv/kommunarkiv. Det blir även 

möjlighet till kompetensspridning inom gruppen och intern utbildning för övriga 

medarbetare och ett professionellt arbetssätt. Det blir möjligt att återvinna kunskap och 

bättre kvalitet i verksamheten. Handläggningen blir mer effektiv med tillgång till olika 

kompetenser inom organisationen.  

 

För att konkurrera framför allt om att kunna rekrytera arkivarier är det viktigt att kunna 

erbjuda en bra arbetsmiljö och en arbetsgrupp. Hos flertalet förbundsmedlemmar är 

rollen arkivföreståndare/arkivassistent endast del av en heltidstjänst, vilket gör det svårt 

att få tag på kvalificerad personal.  

 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:  

 

 Kompetenser och kvalifikationer som finns inom verksamheten 

 Vakanser, tid för rekrytering, krav/resultat av rekrytering 

 

4.2.6 Minskat personberoende 

Minskad personberoende är en viktig nytta med samordning och framför allt samlokalis-

ering av analoga arkiv. En gemensam arkivmyndighet, med personal placerad på ett 

gemensamt arkivcentrum, underlättar personalplanering i samband med ledigheter, 
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nyrekrytering, pensionsavgångar med mera. Detta innebär också bättre kontinuitet i 

handläggningen.  

 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:  

 

 Handläggningstider och väntetider för utlämnande av allmän handling.  

 Ledtider i samband med att personal byts ut 

 

4.2.7 Ökad kvalité  

I det analoga arkivet samlas ofta olika medier som är resurskrävande att omhänderta. 

Exempelvis foton, glasplåtar, diabilder, negativ m.m. Ofta är vården och tillgänglig-

görande kraftigt eftersatt då tidsåtgången inte kan försvaras för att omhänderta 

materialet på ett strukturerat sätt.  

 

Många kommuner har haft kommunfotografer och/eller köpt in stora mängder bilder. Ett 

fotografi blir en allmän handling varje gång en bild tas. Detta medför stora mängder 

bilder med många gånger stort historiskt intresse. 

 

Med bra arkivlokaler skyddas inte bara handlingarna utan även kan en bra arbetsmiljö 

skapas.  

 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från: 

 

 Omhändertagande av avvikande medier 

 Nöjdhet medarbetare 

 

 

5 Finansiering 
 

Kostnaderna för att driva ett centralarkiv har fördelats mellan deltagande organisationer.  

De deltagande 11 kommunerna bär lejonparten av kostnaderna. Två deltagande 

organisationer betalar sina delar av hyran för hyllor samt personalkostnader. Kostnaden 

är uppdelad inom tre områden. 

 

1. Kostnaderna för arkivlokal och hyllsystem fördelas enligt följande 115kr/hm, 

kostnaden för en låda ritningar är 135 kr.  

 

2. Personalkostnaderna fördelas enligt antal levererade hyllmeter pappershandlingar. 

Bakgrunden till antal beräkningen finns nedan.  

 

Kostnaden för en tjänst ligger på ca 750 000kr, i denna kostnad ryms det OH 

kostnader samt utvecklingskostnader. Totalt beräknas arkivcentrummet innehålla 

9.5 tjänster.  

 

Fördelningsnyckeln redovisas nedan.  
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Fördelningsnyckel 

nivå kostnadstrappa 

  hyllmeter tjänst 

1 0-50 0,035 

2 51-100 0,070 

3 101-150 0,105 

4 150-200 0,140 

5 201-250 0,175 

6 251-300 0,210 

7 301-350 0,245 

8 351-400 0,280 

9 401-450 0,315 

10 451-500 0,350 

11 501-550 0,385 

12 551-600 0,420 

13 601-650 0,455 

14 651-700 0,490 

15 701-750 0,525 

16 751-800 0,560 

17 801-850 0,595 

18 851-900 0,630 

19 901-950 0,665 

20 951-1000 0,700 

21 1001-1050 0,735 

22 1051-1100 0,770 

23 1101-1150 0,805 

24 1151-1200 0,840 

25 1201-1250 0,875 

26 1251-1300 0,910 

27 1301-1350 0,945 

28 1351-1400 0,980 

29 1401-1450 1,015 

30 1451-1500 1,050 

31 1501-1550 1,085 

32 1551-1600 1,120 

33 1601-1650 1,155 

34 1651-1700 1,190 

35 1701-1750 1,225 

36 1751-1800 1,260 

37 1801-1850 1,295 

38 1851-1900 1,330 

39 1901-1950 1,365 

40 1951-2000 1,400 
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3. Tillkommer gör övriga kostnader såsom kostnader för IT-arbetsplats med licenser, 

hyra av scannrar, förbrukningsmateriel, stöd samt möbelinköp. inom ramen för 

den övriga kostnaden ligger även kostnaden för accessutrymme dvs. tomma 

hyllor. Kostnaden ligger på ca 100 000kr/deltagande kommun.  
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6 Analys 
Ett övertagande av arkivhandlingar är mer än en försändelse av arkivhandlingar 

(leverans). I begreppet övertagande ligger ett ansvar från arkivmyndighetens sida för 

arkivets fortsatta bevarande och vård. Övertagandet är förenat med vissa 

myndighetsuppgifter. Utlämnande och sekretessprövningen är viktiga delar i 

myndighetsutövningen. Sydarkiveras valda organisationsform med förbundsfullmäktige 

och förbundsstyrelse som gemensam arkivmyndighet möjliggör övertagande även av 

analoga arkiv. 

 

För att beräkningarna ska hålla är det av vikt att arkivmaterialet som levereras håller en 

viss standard. Bemanningen och ytorna förutsätter att innan materialet levereras är 

handlingarna ordnade och box-lagda. Hur respektive handlingsslag ska hanteras och när 

de ska levereras redovisas i dokumenthanteringsplan (kallas också arkivbildningsplan 

eller informationsplan).  

 

 

6.1 Så har andra gjort 
Arkivverksamheten hos kommuner och statliga myndigheter kan organiseras olika 

beroende på olika faktorer som omfattning eller myndighetens storlek, behov av 

arkivlokaler och kostnader som det medför.  

 

6.1.1  Arkivcentrum Syd 

I maj 2012 öppnade Arkivcentrum syd. Ett samarbete mellan tre huvudmän, landsarkivet 

i Lund, Lunds universitet, och Region Skåne. Även lunds stadsarkiv, Skånes arkivförbund, 

Lunds biologiska museer, folklivsarkivet, institutet för språk och folkminnen, 

folklivsarkivet och länspolismästaren i Skåne samt släktforskningsorganisationerna DIS 

syd och Skånes Genealogiska förbund ryms inom väggarna.  

 

Tillsammans Rymmer arkivcentrum Syd 44 hyllmil handlingar. I de gemensamma 

lokalerna finns läsesalar med sammanlagt 50 platser, konferens- och möteslokaler, 

referensbibliotek, reception och pausrum.  Som gemensam resurs finns även ett 

klimatarkiv.  

 

6.1.2  Arkivcentrum Blekinge 

Blekingearkivet är ett förenings- och företagare arkiv. Intresserade föreningar eller 

företagare tecknar medlemskap och köper sedan hyllplats i nybyggda arkivlokaler. 

Verksamheten har full kostnadstäckning för sina personal och lokalkostnader. Hyran för 

en hyllmeter täcker därmed inte kostnaden för personal och lokaler.  

 

6.1.3  Skatteverket 
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Skatteverket har sitt centralarkiv i Östersund och förvarar det inskannade materialet på 

pall. Vid manuell framtagning beställs rätt pall fram av logistikföretaget som förvarar 

pallarna. Beställningen tar 2–3 dagar att ta fram. Skatteverkets arkivarier öppnar pallen 

och söka reda på pappershandlingen. Framtagandet tar därför ca 2–4 dagar att 

effektuera. JK har än så länge ingen att kritisera angående hur arkivet är organiserat. 

Skatteverkets lösning kräver att levererande verksamhet har hög digital mognad då 

handlingarna förvaras i datumföljd. Det vill säga att handlingarna normalt finns i digitalt 

format i dokument- och ärendehanteringssystem och endast behöver tas fram i 

undantagsfall. 

 

6.1.4  Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen har efter sammanslagningarna samlat all arkivverksamhet på gamla 

flygflottiljen i Söderhamn.  Förvaring sker i traditionella arkivhyllor i arkivlokaler. 

Centralarkivet är även närarkiv för personalhandlingar. Vid behov kan handlingar 

beställas via e-post eller telefon. Handlingarna scannas då och kan skickas till 

handläggare under optimal förhållande kan handlingarna levereras under sittande möte. 

Lösningen kräver fast personal som kan besvara förfrågningar. Centralarkivet har hög 

servicenivå. Lösningen lämpar sig för verksamheter där pappershandlingar enkelt 

behöver plockas fram och lämnas ut.  

 

6.2 Olika driftsförhållande för de kommunala arkiven 
De flesta förbundsmedlemmarna har idag ett delat arkivansvar. Sydarkivera ansvarar för 

de digitala allmänna handlingar som överlämnas för digital arkivering. 

Förbundsmedlemmarna ansvar för de traditionella arkiven som oftast finns kvar i 

kommunen. Förbundsmedlemmarna ansvarar för lokaler och personal samt alla 

tillkommande arbetsuppgifter runt arkiven. Oskarshamn, Vadstena och Östra Göinge har 

överlämnat helt arkivansvar till Sydarkivera där Sydarkivera ansvarar för att bemanna 

arkivfunktionen hos kommunen. Karlskrona har tagit ett inriktningsbeslut om hel 

arkivmyndighet.  

 

Utredningen har identifierat 4 olika modeller för att organisera arbetet med 

pappersarkiven: 

 

1. Slutarkiv i egen regi, 

2. Egna arkiv med Sydarkivera som konsult 

3. Helt arkivreglemente men i förbundsmedlemmens lokaler 

4. Helt arkivreglemente med centralarkiv 

 

Oberoende av modell har Sydarkivera redan idag i uppdrag tillhandahålla följande 

tjänster till förbundsmedlemmarna: 

 

 Rådgivning i frågor som rör arkiv och informationshantering (digitalt som analogt) 

 Tillsyn med inspektionsbesök (planerad och händelsestyrd tillsyn) 

 Granskning av förslag till gallringsbeslut 

 Gemensamma rutiner och riktlinjer 

 Utbildningar om arkiv- och informationshantering  
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 Nätverksträffar för olika intressentgrupper 

 Gemensamma workshopar för informationskartläggning 

 Mallar för dokumenthanteringsplaner, klassificeringsschema mm.  

 Handböcker och lathundar 

 Stöd vid kravställning, migrering, införande och förvaltning av 

verksamhetssystem.  

 Digitala arkivleveranser 

 Gemensamt digitalt slutarkiv och vård av överlämnade digitala handlingar. 

 

 

Oberoende av lösning får förbundsmedlemmarna samma stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1  Slutarkiv i egen regi 

Flera kommuner har ett fungerande slutarkiv med anställd personal som arbetar med att 

tillgängliggöra materialet med godkända arkivlokaler. Lösningen är fullgod och behovet 

av samordning saknas.  

 

Samtliga kostnader förknippade med arkivarbetet belastar kommunen såsom personal, 

förbrukningsmateriel och lokaler.  

 

Helt eller delad arkivmyndighet är utredd sedan tidigare och kommer inte närmare 

beskrivas i denna utredning.  
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Riskanalys 

 

Riskområde 
(organisation; 
teknisk 
lösning; 
leverantörer; 
intressenter) Beskrivning av identifierad risk 

Sannolik

-het 

Konse-

kvens 

Hantering och ansvarig  

L
å
g
 

M
e
d
e
l 

H
ö
g
 

L
å
g
 

M
e
d
e
l 

H
ö
g
 

Organisation Svårighet att rekrytera utbildad 
personal  

  x   x Ansvaret ligger på respektive 
myndighet.  

Teknisk 
lösning 

Gamla arkivlokaler som behöver 
rustas upp 

  x   x Ansvaret ligger på respektive 
myndighet.  

 

Komplexitet 

Ur Sydarkiveras perspektiv är denna lösning den som innehåller minst komplexitet och 

risker. Kommunen ansvarar för att anställa personal samt att säkerställa att 

arkivlokalerna uppfyller kraven för goda arkivlokaler.  

 

6.2.2 Egna arkiv med Sydarkivera som konsult 

Kommuner och organisationer som önskar fortsättningsvis ta hand om arkiven men 

behöver hjälp kan ta in personal från Sydarkivera. Personalen är anställd hos Sydarkivera 

men arbetar i verksamhetens lokaler och arkiv.  

 

Personalkostnaderna är den post som tydligt går att redovisa. För att personal- och 

löneadministration behöver OH-utgifter faktureras utöver personalkostnaden.  

 

Riskanalys 

 

Riskområde 
(organisation; 
teknisk 
lösning; 
leverantörer; 
intressenter) Beskrivning av identifierad risk 

Sannolik

-het 

Konse-

kvens 

Hantering och ansvarig  

L
å
g
 

M
e
d
e
l 

H
ö
g
 

L
å
g
 

M
e
d
e
l 

H
ö
g
 

Organisation Svårighet att rekrytera utbildad 
personal, ryckigheten i behovet 
av konsultpersonal kan bidra till 
svårigheten att behålla utbildad 
personal  

  x  x  Ansvaret ligger på Sydarkivera 
att rekrytera. 

Tekniks 
lösning 

Gamla arkivlokaler som behöver 
rustas upp 

  x   x Ansvaret ligger på respektive 
myndighet  

 

Risken är att vi får svårt att erbjuda attraktiva tjänster och arbetsplats. 

 

Komplexitetsanalys 

Högre grad av komplexitet med en geografiskt spridd organisation. Särskilt för att kunna 

täcka upp vid frånvaro samt handledning på plats i arkivet.  

 



Dokumentansvarig 

Bernhard Neuman 
Organisation 

Sydarkivera  
Telefon 

0472-39 10 00 
Datum 

2018-05-29 
Ärende 

Utredning analoga arkiv 

Diarienummer 

SARK.2017.88 
Version 

1.0 
Sida 

27 

  

 

 

 

 

 
Parametrar för 
karaktärisering 

Beskrivning av låg komplexitet Utvärdering 
av 

komplexitet 

Beskrivning av hög 
komplexitet 

(1=icke, 2=låg, 3=komplext, 
4=mycket komplext) 1. 2. 3. 4. 

Satsningens omgivning  

Betydelse Liten betydelse för kund/parter 
som helhet 

     x   Vital betydelse för kund/parter 

Politiska 
förhållanden 

Hög grad överenskommelse, enkel 
beslutsprocess 

  x      Många motsättningar, krävande 
beslutsprocess 

Antal intressenter  Få, välkända och förutsägbara 
parter/intressenter/relationer 

       x Många och delvis 
svårförutsägbara parter/villkor 

Förändringar Leder till minimala förändringar 
Internt/externt 

     x   Medför viktiga/stora förändringar 
internt/externt 

Satsningens uppgifter och förlopp 

Resultatets 
funktion 

Välkänd funktion, 
förutsägbar/definierbar 

     x   Mycket sammansatt, 
svårförutsägbar 

Lösning/Teknologi Välkända, rutinmässiga   x      Delvis okänd, ej rutinmässiga 

Resultatets 
struktur 

Ett enskilt sammanhängande 
system 

       x En rad olika system/resultat 

Tidsramar Generösa – möjliggör sekventiell 
hantering 

     x   Mycket strama – kräver parallell 
hantering 

Satsningens resurser och organisation 

Resursomfång Enstaka manmånader insats 
och/eller blygsam investering 

     x   Många manår och/eller mycket 
stor investering 

Deltagarnas 
kompetens 

Homogen professionell och/eller 
kulturell bakgrund 

       x Många och mycket blandade – 
professionsmässigt och kulturellt 

Projektorganisation Mindre grupp inom samma 
avdelning 

       x Många enheter – tvärs över 
verksamheter/leverantörer 

Geografisk 
placering 

Fysiskt placerade nära varandra        x Stort avstånd  

Satsningens 
komplexitet 

      

Används med tillstånd av Svenskt Projektforum 

 

 

6.2.3 Helt arkivreglemente men i förbundsmedlemmens lokaler 

 

Hanteringen av kommunernas pappersarkiv kommer troligen de första åren att finnas 

kvar i kommunernas befintliga arkivlokaler. Troligtvis kommer det finnas fler centralarkiv 

än arkivcentra. Som beskrivit ovan kommer arbetet att karakteriseras av 

tillhandahållande och inte att tillgängliggöra.  

 

Arbetsledningen från Sydarkivera kommer framför allt ske operativt. Dvs säkerställa att 

arkivarier och arkivassistenter följer gällande regler och rutiner. Närmaste chef kommer 

finnas på distans och kontakterna vara teknikberoende. Dvs att chefen via ex. 

Lync/Skype arbetsleder och stöttar i vardagen. Arkivchefen kommer även att genomföra 

ett antal besök på plats för att säkerställa leveranskvalitén samt arbetsplatsförlagd 

handledning. Medarbetarens sociala sammanhang kommer finnas i kommunens 

arbetsgrupp, förslagsvis diariet.  

 

En gång per halvår kommer det att genomföras gemensamma samlingar. Förslagsvis 

från lunch till lunch där t ex gemensamma utvecklingsfrågor samt utbildning kommer att 

kunna genomföras.  
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De praktiska arrangemangen kring arkivlokal, kontorsarbetsplats och förbrukningsartiklar 

bestäms i avtalet för den anslutande tjänsten. Avtalet reglerar också vad som ska gälla 

om för ändamålet anpassad utrustning behöver införskaffas. Sydarkivera tillhandahåller 

dator med uppkoppling till Sydarkiveras nätverk.  

 

Lösningen är sårbar och saknar redundans. Ex kommer sjukdomar, semester och 

nyrekrytering skapa avbrott i leveranserna som måste överbryggas. Längre tids frånvaro 

kan överbryggas av tillfälliga inhyrningar alt. att närliggande medarbetare hanterar 

utlämning av allmänna handlingar. Kravprofilen är vanligtvis arkivassistent alternativt 

nyexaminerade arkivarier.   

 

För en redundant verksamhet där tillgängliggörande är syftet bör därför Sydarkivera 

arbeta för arkivcentrumlösning. Centralisering innebär att det blir enklare att rekrytera 

rätt kompetenser. En arkivarie kan arbetsleda flera arkivhandläggare. Verksamheten blir 

även mindre sårbar då personalomsättning inte innebär att verksamheten under en 

anställningsperiod helt blir lidande.  

 

Riskanalys 

 

Riskområde 
(organisation; 
teknisk 
lösning; 
leverantörer; 
intressenter) Beskrivning av identifierad risk 

Sannolik

-het 

Konse-

kvens 

Hantering och ansvarig  

L
å
g
 

M
e
d
e
l 

H
ö
g
 

L
å
g
 

M
e
d
e
l 

H
ö
g
 

Organisation Svårighet att rekrytera utbildad 
personal  

  x   x Ansvaret ligger på Sydarkivera  

Organisation Sjukskrivningar och/eller 
uppsägning på egen begäran, 
svårt att rekrytera utbildad 
personal alt. Svårt att täcka upp 
vid frånvaro.  

  x   x Ansvaret ligger på Sydarkivera 

Teknisk 
lösning 

Gamla arkivlokaler som behöver 
rustas upp 

  x   x Ansvaret ligger på respektive 
myndighet.  

 

Komplexitetsanalys 

Högre grad av komplexitet med en geografiskt spridd organisation. Särskilt för att kunna 

täcka upp vid frånvaro samt handledning på plats i arkivet.  

 

 
Parametrar för 
karaktärisering 

Beskrivning av låg komplexitet Utvärdering 
av 

komplexitet 

Beskrivning av hög 
komplexitet 

(1=icke, 2=låg, 3=komplext, 
4=mycket komplext) 1. 2. 3. 4. 

Satsningens omgivning  

Betydelse Liten betydelse för kund/parter 
som helhet 

     x   Vital betydelse för kund/parter 

Politiska 
förhållanden 

Hög grad överenskommelse, enkel 
beslutsprocess 

  x      Många motsättningar, krävande 
beslutsprocess 

Antal intressenter  Få, välkända och förutsägbara        x Många och delvis 
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parter/intressenter/relationer svårförutsägbara parter/villkor 

Förändringar Leder till minimala förändringar 
Internt/externt 

     x   Medför viktiga/stora förändringar 
internt/externt 

Satsningens uppgifter och förlopp 

Resultatets 
funktion 

Välkänd funktion, 
förutsägbar/definierbar 

     x   Mycket sammansatt, 
svårförutsägbar 

Lösning/Teknologi Välkända, rutinmässiga   x      Delvis okänd, ej rutinmässiga 

Resultatets 
struktur 

Ett enskilt sammanhängande 
system 

       x En rad olika system/resultat 

Tidsramar Generösa – möjliggör sekventiell 
hantering 

     x   Mycket strama – kräver parallell 
hantering 

Satsningens resurser och organisation 

Resursomfång Enstaka manmånader insats 
och/eller blygsam investering 

     x   Många manår och/eller mycket 
stor investering 

Deltagarnas 
kompetens 

Homogen professionell och/eller 
kulturell bakgrund 

       x Många och mycket blandade – 
professionsmässigt och kulturellt 

Projektorganisation Mindre grupp inom samma 
avdelning 

       x Många enheter – tvärs över 
verksamheter/leverantörer 

Geografisk 
placering 

Fysiskt placerade nära varandra        x Stort avstånd  

Satsningens 
komplexitet 

      

Används med tillstånd av Svenskt Projektforum 

 

6.2.4  Helt arkivreglemente med centralarkiv i Sydarkiveras regi 

För att kunna utvecklas från tillhandahållande till tillgängliggörande kommer fler krav 

behöva mötas. Lokaler, personalresurser och kunnande behöver utökas. För att kunna nå 

hög nivå av tillgängliggörande utan att kostnaderna för den enskilda kommunen skenar 

kan arkiven centraliseras dvs. fler kommuners arkiv flyttas till en och samma plats. En 

förutsättning är att kommunen överlämnar helt arkivansvar till Sydarkivera. Som 

beskrivits ovan är centraliseringstanken inte ny utan är prövad hos myndigheter med 

goda resultat.  

 

Den löpande verksamheten styrs av arkivchefen som sätter mål tillsammans med 

arkivarierna. Utvecklingssamtal och lönesamtal sker i samförstånd mellan förbundschefen 

och arkivchefen. Vid ett centraliserat arkiv står Sydarkivera för arkivlokaler, 

förbrukningsmateriel samt fysisk arbetsmiljö. Kommuner vars materiel levereras till ett 

arkivcentrum måste därför bidra till driftkostnaderna. 

 

Riskanalys 

 

Riskområde 
(organisation; 
teknisk 
lösning; 
leverantörer; 
intressenter) Beskrivning av identifierad risk 

Sannolik

-het 

Konse-

kvens 

Hantering och ansvarig  

L
å
g
 

M
e
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e
l 

H
ö
g
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å
g
 

M
e
d
e
l 

H
ö
g
 

Organisation Svårighet att rekrytera utbildad 
personal  

x    x  Ansvaret ligger på Sydarkivera  

Organisation Sjukskrivningar och/eller 
uppsägning på egen begäran, 
svårt att rekrytera utbildad 
personal alt. Svårt att täcka upp 
vid frånvaro.  

x    x  Ansvaret ligger på Sydarkivera 
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Teknisk 
lösning 

Gamla arkivlokaler som behöver 
rustas upp 

x   x   Ansvaret ligger på respektive 
myndighet.  

 

 

Sydarkivera övertar pappershandlingarna när de levereras från verksamheten till 

Sydarkivera. Det arkiverade materialet är i det närmaste klart. Dvs ordnat och 

kartonglagt. Styrning för hur materialet ska vara ordnat och med vilken periodicitet 

materialet ska levereras står i Dokument- och Arkivbildningsplanen. Vid ankomst till 

centralarkivet ankomst registreras arkivboxarna och förs in i arkivförteckningen. 

Kvittensunderlag överlämnas till inlämnande myndighet.  

 

Komplexitetsanalys 

Mindre grad av komplexitet med en geografiskt sammanhållen organisation. Redundans 

byggs in i lösningen vilket minskar sårbarheten.  

 

 

 
Parametrar för 
karaktärisering 

Beskrivning av låg komplexitet Utvärdering 
av 

komplexitet 

Beskrivning av hög 
komplexitet 

(1=icke, 2=låg, 3=komplext, 
4=mycket komplext) 1. 2. 3. 4. 

Satsningens omgivning  

Betydelse Liten betydelse för kund/parter 
som helhet 

     x   Vital betydelse för kund/parter 

Politiska 
förhållanden 

Hög grad överenskommelse, enkel 
beslutsprocess 

    x   Många motsättningar, krävande 
beslutsprocess 

Antal intressenter  Få, välkända och förutsägbara 
parter/intressenter/relationer 

       x Många och delvis 
svårförutsägbara parter/villkor 

Förändringar Leder till minimala förändringar 
Internt/externt 

       x Medför viktiga/stora förändringar 
internt/externt 

Satsningens uppgifter och förlopp 

Resultatets 
funktion 

Välkänd funktion, 
förutsägbar/definierbar 

 x       Mycket sammansatt, 
svårförutsägbar 

Lösning/Teknologi Välkända, rutinmässiga  x      Delvis okänd, ej rutinmässiga 

Resultatets 
struktur 

Ett enskilt sammanhängande 
system 

 x       En rad olika system/resultat 

Tidsramar Generösa – möjliggör sekventiell 
hantering 

   x     Mycket strama – kräver parallell 
hantering 

Satsningens resurser och organisation 

Resursomfång Enstaka manmånader insats 
och/eller blygsam investering 

     x   Många manår och/eller mycket 
stor investering 

Deltagarnas 
kompetens 

Homogen professionell och/eller 
kulturell bakgrund 

   x     Många och mycket blandade – 
professionsmässigt och kulturellt 

Projektorganisation Mindre grupp inom samma 
avdelning 

 x       Många enheter – tvärs över 
verksamheter/leverantörer 

Geografisk 
placering 

Fysiskt placerade nära varandra  x       Stort avstånd  

Satsningens 
komplexitet 

      

Används med tillstånd av Svenskt Projektforum 

 

 

 

6.3 Förutsättningar för leverans 
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Det arkivmaterialet som levereras bör endast vara av bevarande karaktär. Arbetet med 

D/A-planer och Informationsplaner är av central vikt för att identifiera vilket material 

som ska bevaras och vilket material som ska gallras. I dessa ska det anges med vilken 

periodicitet som materialet ska sändas in. Småsnuttar eller återkommande leveranser 

kan svårligen hanteras inom ramenför ett centralarkiv utan att resurser tillförs. Om 

behovet uppstår av småleveranser eller gallringsbart material kommer särskilda 

kostnader att utgå per leverans.  

 

Om centralarkivet ska dimensioneras för gallringsbara handlingar behöver kostnaderna 

dimensioners högre. Gallringsbart material fluktuerar i antal hyllmeter vilket gör att 

hyllmeterkostnaden blir högre för att täcka kostnaderna när hyllorna inte är fyllda. 

Arbetsbelastningen är mycket högre då material ska ställas upp, lämnas ut och när det 

gallras manuellt slängas. Beroende på gallringstider kan omflyttningar i arkiven behöva 

ske vilket är kostnadskrävande.  

 

Uppdelningen mellan kommunerna och centralarkivet föreslås därmed i första hand vara 

att endast bevarandematerial levereras till slutarkivet. Gallringsbart behålls på 

kommunen. Endast i undantagsfall kan gallringsbart material tas emot.  

 

6.3.1  Leveranstrappa 

Färdiga arkivkartonger prydligt uppställda i att slutarkiv är oftast sinnebilden av ett arkiv 

i ordning. Vägen dit innehåller en hel del arbete och varje producerad arkivkartong 

medför arbete. Under utredningen har fyra olika faser i leverans av arkivmaterial in till 

arkivmyndigheten identifierats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2  Skapa överblick 

Arkivmaterialet i kommunens centralarkiv eller hos de olika verksamheterna kan vara i 

oordning vilket medför att innan leverans kan ske måste materialet grovsorteras. 

Material kan ligga i högar utan att följa logiska röda trådar, ett resultat av att 

arkivmaterial ställs ned från verksamheten huller om buller. Ute i verksamheterna kan 

bevarande materiel även vara uppblandad med gallringsbar materiel.  

 

För att över huvud taget kunna leverera måste materialet grovsorteras. En bra och 

fungerande dokumenthantering inom verksamheten är en förutsättning för att minimera 

verksamhetens leveranskostnader. Om verksamheten önskar leverera ett material i detta 

stadium innebär det mer kostnader. Sydarkivera tillhandahåller stöd och råd tillsammans 

Skapa ö verblick 

Ordna öch fö rteckna 

Inleverans 

Efterleverans 
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med VerkSAM dokument- och arkivbildningsplaner. Arbetet sker inom ramen för 

bastjänsterna. Vid rena ordna- och förtecknauppdrag kan Sydarkivera tillhandahålla 

personal. Kostnader avgörs för respektive tillfälle.  

 

All kostnad som tas ut sker enligt självkostnadsprincipen enligt löpande räkning.  

 

6.3.3  Ordna arkiv 

Grovsorterat material som är i iordningsställt och uppställt enligt logiska principer kan nu 

ordnas och förtecknas. Att ordna och förteckna en halv hyllmeter tar ca 8 timmar att 

genomföra. Grundarbetet bör ske ute på verksamheterna. Tjänsten att ordna arkiv går 

att avropa. Sker arbetet i Sydarkiveras lokaler utgår kostnader för förvaring och 

förbrukningsmateriel utöver arbetskostnaden.  

 

Arbetet belastar kommunen enligt följande formel. (1hm*16h)*350kr/h3 

 

6.3.4  Inleverans 

Inlevererat material som nu står prydligt i hyllsystem och ska tillhandahållas har en 

mycket lägre kostnad i form av förvaring, förbrukningsartiklar och personalkostnader. 

Kostnaderna redovisas i modellen nedan. Inlevererat material förtecknas i Sydarkiveras 

förteckningssystem. Verksamheten ansvarar för inleveranser till arkivcentrummet.  

 

6.3.5  Efterleveranser  

Hur ordningsamma en kommun än är kommer det alltid finnas efterleveranser. Rester 

som dyker upp då medarbetare slutar eller går i pension. Beroende på omfång kan 

arbetet bli omfattande med att sortera in handling för handling i ett redan ordnat och 

förtecknat arkiv.  

 

Efterleveranser och insortering av enskilda akter är oftast tidsödande och kan komma att 

innebära kostnader.  

 

Efterleveranser i form av ordnat arkivmaterial i form av arkivboxar som ska tillföras 

arkivet registreras och kvittens överlämnas till avlämnande myndighet. Arkivboxen 

tillförs arkivet.  

 

  

                                           
3 Timkostnaden bygger på 2018 års löneläge.  
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6.4 Leveransprocess 
6.4.1  Första leveranstillfället  

Vid uppstart av arkivcentrummet kommer stora leveranser av arkivmaterial att 

genomföras. För att hantera dessa mängder och säkerställa att materialet snabbt och 

enkelt återfinns i arkivcentrum behöver en leveransprocess arbetas fram.  

 

Processen kommer inte djupanalysernas utan enbart beskrivas övergripande. I god tid 

innan själva inflyttningen sker kommer en djupare analys att ske.  

 

1. Leverans av arkivförteckning.  

Innan arkivmaterialet levereras överlämnar kommunen de digitala 

arkivförteckningar som finns. Dessa överförs till Sydarkiveras 

arkivförteckningssystem.  

 

Detta bör ske ca 1 månad innan själva leveransen.  

 

2. Innan leverans sker tecknas en leveransöverenskommelse. Beroende på arkivets 

skick kommer olika kostnader att belasta kommunen/landsting.  

 

Fullständiga leveransrutiner behöver arbetas fram i god tid innan arkivcentrumet 

står klar.   

 

3. Leverans av handlingarna 

En flyttfirma används för att leverera handlingarn. Flyttfirman ansvarar för att 

packa arkivhandlingarna i flyttkartonger, stapla dessa på pall. Kör över materialet 

för att sedan ställa upp dessa på anvisad plats.  

 

För att underlätta packning och uppackning behöver flyttfirman vara noggranna 

och packa bilen på rätt sätt. Packning sker på följande sätt.  

 

Om bilen lastar 12 pallar och varje pall fylls med 6 flyttkartonger tar varje bil 72 

hyllmeter/ körning. Antalet hyllmeter märks ut i arkivet och bilen packas där hylla 

67-72 körs in först i bilen. Resterande hyllor packas bakifrån. Pallarna lastas 

bakifrån och fram. Längts fram på första pallen lastas hylla 1-6. Vid avlastning 

lossas pall nr1 där hylla 1-6 finns. Pall för pall ställs upp i samma ordning som i 

hyllor som materialet stod innan leverans.  

 

Planering och samordning måste ske beroende på format och placering i nya 

arkivet.  

 

Kommunen bekostar leveranserna av arkivmaterialet till depån. 

 

När materialet är uppställt ansvarar medarbetare på arkivcentrum att föra in 

hyllplaceringen i arkivredovisningsprogrammet. Äldre arkivbildare utan digitala 
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arkivredovisningar får digitaliseras manuellt allt efter som. Vid behov av 

praktikplatser är digitaliseringen av arkivredovisningar en bra sysselsättning.  

 

För arkivleveranser som innehåller både ordnat och oordnat material kommer en 

avgift tas ut för att ordna upp arkivet. Kostnader dokumenteras i en åtgärdsplan.    

 

6.4.2  Efterleveranser  

Årligen bör därefter regelbundna leveranser ske från kommunerna. Handlingarna ska då 

vara förpackade i arkivkartonger och levereras ordnat. Centralarkivet ansvarar för att 

passa in materialet i arkivförteckningen. För att strukturera leveranserna kommer 

leveransanvisningar arbetas fram och föras in i Dokument- och arkivbildningsplanerna.  

 

Oordnat material som levereras kan ordnas upp efter betalning enligt 

självkostnadsprincipen. Kostnader dokumenteras i en åtgärdsplan.    

 

6.5 Organisation 
I en tänkt organisation behövs olika kompetenser beroende på arkivets storlek och 

målsättning. Ett litet kommunnära arkiv kan klara sig med en arkivassistent. En större 

kommun kräver en arkivarie. Oberoende av kompetens för att hantera pappersarkivet 

finns det centrala resurser inom Sydarkivera som hanterar digitalt bevarande samt Råd 

och stöd samt tillsyn.  

 

6.5.1  Befattningar och roller 

Arkivassistent - medarbetare utan formell kompetens som bedöms ha förutsättning att 

arbeta i ett arkiv där tyngdpunkten ligger på att ordna och förteckna samt framtagning 

av arkivmaterial. Arkivassistenten får inte göra egna sekretessbedömningar. 

Arbetsuppgifterna är oftast av enklare karaktär. Assistentrollen kan fyllas av 

medarbetare som står långt bort från arbetsmarknaden. Arbetspraktik eller språkpraktik.  

 

Arkivhandläggare - medarbetare utan formell kompetens som bedöms ha förutsättning 

att arbeta i ett arkiv där tyngdpunkten ligger på att ordna och förteckna samt 

framtagande av arkivmaterial. Arkivassistenten får inte göra egna 

sekretessbedömningar. Vid utlämnande och sekretessprövningar behöver kontakt tas 

med behörig beslutsfattare innan utlämnande kan ske. 

 

Arkivarie – medarbetare med formell kompetens motsvarande minst tre års 

högskola/universitetsstudier där arkivvetenskap utgör minst ett års heltidsstudier. 

Tyngdpunkten ligger vid att handleda och leda arbetet med att ordna och förteckna. 

Arkivarien kan förbereda sekretessärenden inför beslut, dvs maskera uppgifter som ska 

sekretessbeläggas.  

 

1.a arkivare – medarbetare med formell kompetens motsvarande minst tre års 

högskola/universitetsstudier där arkivvetenskap utgör minst ett års heltidsstudier. 1.a 

Arkivarien skall ha flera års erfarenhet av arkivarbetet. Arbetsuppgifterna kan vara 

funktionsansvar, viss arbetsledande roll, avancerade sekretessbedömningar.  
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Arkivchef för de analoga arkiven - medarbetare med formell kompetens motsvarande 

mins tre års högskola/universitetsstudier där arkivvetenskap utgör minst ett års 

heltidsstudier samt flera års erfarenhet inom arkivområdet. Erfarenhet av arbetsledning.  

Arkivchefen har fullt personalansvar, budgetansvar och verksamhetsansvar och fattar 

egna sekretessbeslut.  

 

6.5.2  Bemanning 

Hur många medarbetare som kommer arbeta i arkivet är inte en enkel frågeställning. 

Arkivarbetet innehåller olika delar och vissa delar av arkivarieyrket ryms inom 

bastjänsten. Råd och stöd- samt tillsynsverksamheten är delar av bastjänsten.  

 

För att få fram ett nyckeltal har fler arkivinstitutioner fått frågan angående bemanning i 

förhållande till antalet hm. Resultatet redovisas nedan. Vi har även fått underlag från en 

utredning som Gävle kommun gjorde 2012 där antalet tjänster finns i förhållande till 

antalet invånare i kommunen.  

 

Genom att jämföra de uppgifter vi fått från olika kommuner med utredningen från Gävle 

kommun borde vi komma relativt nära en sanning.  

 

Antalet tjänster/hyllmeter 

 

 Växjö kommun med ca 5000hm har 2 arkivarier och 3 assistenter anställda i 

centralarkivet. Ca 1000hm/tjänst  

 

 Ljungby 1500hm 2 tjänster, 750 hm/tjänst.  

 

 Eskilstuna 4000hm 2 heltider 1 50%, ca 1600hm/tjänst 

 

 Jönköping 7000hm 5,5 heltidstjänster, ca 1300hm / tjänst.  

 

Antalet tjänster/invånarantal.  

 

Stad invånarantal antaltjänster 
Antal 
invånare/tjäsnt Median 

Gävle 95055 5,25 18106 20857 

Borås 103294 3 34431   

Eskilstuna 96311 4,75 20276   

Gotland 57269 5,25 10908   

Göteborg 513751 53 9693   

Halmstad 97800 2,25 43467   

Helsingborg 129177 5 25835   

Huddinge 97453 1,75 55687   

Jönköping 127382 10 12738   

Kalmar 62815 2 31408   
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Karlskrona 64032 4 16008   

Karlstad 85753 4 21438   

Linköping 146416 6,5 22526   

Luleå 74178 2 37089   

Lund 110488 2 55244   

Norrköping 130050 6 21675   

Sandviken 36916 2,75 13424   

Sundsvall 95732 9 10637   

Södertälje 86246 2 43123   

Uppsala 197787 11 17981   

Västerås 137207 8,5 16142   

Örebro 135460 7 19351   

 

 

Värdena sträcker sig från 750 hm/tjänst till 1600hm/tjänst. Frågan blir vart i spannet 

Sydarkiveras centralarkiv ska ligga? Ljungby har två tjänster där kommunen har en hög 

målsättning. Del av arkivariens tjänst utgörs även av arbetsledning då Ljungby har ca 5-

7 medarbetare som arbetstränar på olika sätt.  

 

Jönköping och Eskilstuna är två större kommuner som visar på vinsterna med stordrift.   

 

Använder vi Gävle Kommuns sammanställning och ser medianvärdet som nyckeltal med 

ett sammanlagt antal invånare blir resultatet ca 11 tjänster på 236 000 invånare. Då råd 

och tillsynsverksamheten ingår i den sammanställningen bör ca 2 tjänster dras bort.  

 

Ett troligt nyckeltal ligger därför på 1400hm/tjänst. I detta ingår mottagande av 

arkivmaterial, infogande av arkivmaterial i arkivbildning, utlämnande och 

sekretessbedömning av arkivmaterial. 

 

För att fördela kostnaderna proportionerligt efter hur mycket som levereras har en 

fördelningsnyckel tagits fram. Beroende på omfång av material betalar kommunen sin del 

av personalkostnaderna.   

 

Beräkningarna är osäkra och bygger på en del beräkningar och en stor del 

uppskattningar. Förslagsvis genomförs en utvärdering efter tre år för att justera 

fördelningsnyckeln ang. personal.  

 

6.5.3  Övertagande av personal 

Vid flera utav kommunerna finns idag anställd personal som hanterar arkiven. Vid 

bildandet av ett centralarkiv och den verksamhetsövergång som beräknas ske, har 

medarbetare anställda vid kommunen företräde till tjänsterna. Vår bedömning är att alla 

anställda medarbetare kan tas över av Sydarkivera utan att uppsägningar behöver 

genomföras.  
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7 Projektredovisning 
7.1 Syfte och mål 
Målet med projektet är att sammanställa ett beslutsunderlag när det gäller analoga arkiv 

som anslutande tjänst hos Sydarkivera och samlokalisering av analoga arkiv. 

Beslutsunderlaget ska baseras på nyttorealiseringsmetodiken. Dokumentet ska 

konkretisera en gemensam målbild och en färdväg för att nå dit. 

Aktiviteter genomförs i form av till exempel enkäter eller gemensamma arbetsdagar 

under projektet för att: 

 

 Identifiera och specificera nyttor 

 Analysera intressenter 

 Analysera komplexitet och risker 

 Analysera beroenden 

 Analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ 

 Analysera finansiering 

 

7.2 Avgränsningar 
Denna utredning är del av konceptet för Sydarkivera och ska leva upp till den målbild 

som finns i stort. I denna utredning kommer endast frågan om förvaring av 

pappershandlingar och andra analoga informationsbärare att hanteras. Digitalt bevarande 

utgör grunden i Sydarkiveras verksamhet och vissa kopplingar mellan den digitala 

världen och pappersvälden behöver förtydligas. På grund av frågans komplexitet kommer 

inte analogt ljud och rörlig bild att innefattas av utredningen. Bevarandemetoder och 

kostnader behöver utredas i egen ordning.  

 

Många kommuner samlar även in arkiv från föreningar och organisationer så kallade 

Enskilda arkivbildare.  Arkivbilderna har ofta en stark anknytning till orten till exempel 

kända konstnärer, idrottsföreningar och liknade. Hur enskilda arkivbildare ska hanteras 

kommer inte beröras i utredningen.  

 

7.3 Ekonomi 
Kostnaden för utredningsprojektet är i huvudsak tid för Sydarkiveras anställda ut 

genomföra projektet. Förutom projektledare/utredare deltar nuvarande handledare för 

analoga arkiv, informationssäkerhetsspecialist, tillsynsarkivarie och bevarandestrateg i 

arbetet. Kostnaderna har finansierats genom att deltagande organisationer delat på 

kostnaderna för utredning. Utredningen har genomförts inom ramen för de kostnader 

som uppskattats.  

 

 Projektledare/utredare (ca 2 dagar i veckan, 40 % arbetstid) 150 tkr 

 Specialistkompetens, Sydarkivera (ca 4 tim./vecka) 40 tkr 

 Omkostnader (möten, materiel, resor) 10 tkr 

 Summa 200 tkr 
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7.4 Organisation och bemanning 
Utredningen har bedrivits av ansvarig handläggare på Sydarkivera. Deltagande 

organisationers arkivpersonal har givits utrymme att delta i utredningen. Kanslichefer har 

efter möjlighet att delta kommenterat den första övergripande bilden. Underlag från 

Ronneby kommun har inkommit sent vilket har bidragit till att utredningen inte har 

dragits en andra gång i kanslichefsnätverket. Leverans har prioriterats före förankring.  

7.5 Genomförande 
En första rapportering skedde till kanslichefer och administrativa chefer från den 16 mars 

till den 29 mars. Under perioden genomfördes ett flertal redovisningar på ca 30 minuter / 

gång. Den första redovisningen redogjorde för betalningsmodellen och en första inblick i 

vilka kostnader som ett centralarkiv skulle generera. För att närmare kunna precisera 

kostnaderna var utredningen i behov av att veta vilka informationsmängder som 

kommunerna var intresserade av att leverera.  

 

I samband med vårens nätverksträff för arkivarier ordnades ett tillfälle för deltagande 

organisationer arkivfunktioner att ställa frågor och få information om utredningen.  

Gemensamt avsattes ca 1,5 timmar till genomgång med frågor. Samma underlag som 

delgavs kanslicheferna delgavs vid arkivarieträffen. 

 

Inventeringsunderlag skickades ut för återredovisning i slutet av april. Underlag från 

samtliga kommuner har inkommit.  

 

Förfrågan angående möjlighet att bygga ett arkivcentrum har gått ut till Ronneby 

kommun och Ljungby kommun. Både Ronneby och Ljungby har svarat. Ronneby med ett 

underlag och förslag till lösning. I Ronneby har kontakten varit Tekniska förvaltningen 

som föreslås projektera och bygga fastigheten. I Ljungby har kanslichefen varit 

kontaktperson. Underlag från Ljungby inkom 2018-05-28. 

 

På grund av att underlaget från kommunerna har inkommit sent har ingen andra 

förankring skett i kanslichefsnätverket eller arkivarienätverk. Leverans enligt tidsplan har 

prioriterats.  

 

7.6 Resultat 
Resultatet är en utredning som redovisar de kostnader som förknippas med 

samlokalisering av analoga arkiv och lämnar förslag på ort för placering av ett 

arkivcentrum.  

7.7 Tidplan 
Utredningen presenterades vid förbundsstyrelsens sammanträde 1 juni 2018.  

7.8 Informationsspridning 
Dokumenten identifieras av dokumentnamn, datum och utgåva. Handläggare måste 

framgå av varje dokument. Samtliga original registreras och arkiveras hos 

kommunalförbundet Sydarkivera. Digitala kopior av utkast finns tillgängliga via Yammer. 
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Dokumentation gallras enligt dokumenthanteringsplan. Rapporterade dokument 

publiceras på webben www.sydarkivera.se.  

 

7.9 Utvärdering 
7.9.1 Fungerade bra – att rekommendera: 

Utredningen har i sin helhet flytit på bra. Medverkande kommuner har levererat 

efterfrågade inventeringar och har vid redovisningar visar ett positivt intresse.  

 

7.9.2 Fungerade mindre bra – bör förbättras till nästa gång: 

Våra medlemskommuner har fulla kalendrar vilket medför att det är svårt att prioritera 

och avsätta tid för inventeringar och deltagande på dragningar.  

 

7.9.3 Att tänka på:  

Verksamhetsförändrande utredningar tar tid och några underlag har kommit in i sista 

stund. Tyvärr är den fortsatta processen beroende av att ärendet drivs på. Avvägningen 

mellan effektivitet i processen och förankring är en svår avvägning.  

 

 

8 Förslag till fortsatt arbete 
 

8.1 Erbjudande till kommunerna 
Med stöd av utredningen bör arbetet med att med bygget av ett arkivcentrum drivas 

vidare. Innan projektering kan tas vid måste intresserade kommuner knytas till 

projektet. Genom ett bindande avtal om köp av viss mängd arkivhyllor kan Sydarkivera 

ta risken att teckna ett 50 årigt hyravtal och genomföra upphandling av hyllsystem.  

 

Om en kommun i ett senare skede väljer att kliva av projektet kommer avtalet innehålla 

ett tre årigt avvecklingsklausul, dvs att kommunen förbinder sig att köpa antalet angivna 

hyllmeter med en avvecklingstid på tre år.  

 

8.2 Upphandla förteckningsprogram 
Förtecknandet av förbundsmedlemmarnas arkiv utgör en viktig del i tillgängliggörandet 

av informationen till allmänheten. Förtecknade arkiv kan publiceras på NAD och göras 

sökbara för medborgarna. Arbete pågår redan.  

 

8.3 Arkivdepå till andra kommuner 
Riksarkivet får årligen flera förfrågningar från kommuner om att ta emot pappersarkiv till 

landsarkiven. Frågan bör utredas om vi kan ta emot arkivmaterial från icke anslutna 

förbundsmedlemmar.  

 

http://www.sydarkivera.se/
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8.4 Enskilda arkiv 
Frågan är hur de enskilda arkivbildare som förvaras i de kommunala arkiven ska 

hanteras behöver utredas. Hur påverkas kommunen och Sydarkivera i hanteringen av 

enskilda arkivbildare om Sydarkiveras medarbetare tagit över hanteringen av arkiven. 

 

8.5 Dokument- och ärendehanteringssystem 
För att öka tillgängligheten för medborgarna bör systemstöd utvecklas för att kunna 

tillhandahålla efterfrågat material via Mina meddelanden. Systemstödet behövs även för 

att utveckla stödet till återrapportering till medverkande kommuner. Verksamhetens 

utveckling ska bygga på kända data, dvs. hur lång tid tar respektive moment? Hur 

många förforskningsförfrågningar får arkivcentrummet, etc.  

 

8.6 Ljud- och bildarkiv 
I arkiven förekommer oftast omfattande material av negativ- och bilder. Nyare medier i 

form av rörliga bilder och ljud förekommer även det. Dessa format kräver oftast speciella 

insatser. Om vi ska ta emot rörliga bilder och ljud behöver frågan utredas i särskild 

ordning.  

  

 

9 Referenser 
 

För ytterligare frågor rörande projektet, kontakta:  

 

Bernhard Neuman, 

Bernhard.neuman@sydarkivera.se 



Från: Bernhard Neuman <bernhard.neuman@sydarkivera.se> 
Skickat: den 19 juni 2018 10:54 
Till: klk@alvesta.se; kommun@borgholm.se; kommunstyrelsen@bromolla.se; 

kommunen@eslov.se; kommunen@hassleholm.se; kansli@hoor.se; 
kommunstyrelsen@karlshamn.se; karlskrona.kommun@karlskrona.se; 
info@lessebo.se; info@ljungby.se; ks@markaryd.se; ks@olofstrom.se; 
kommun@osby.se; kommunen@oskarshamn.se; Andrea Hellsberg; 
stadshuset@ronneby.se; kommunen@tingsryd.se; 
vadstena.kommun@vadstena.se; vellinge.kommun@vellinge.se; 
kommun@vimmerby.se; info@vaxjo.se; kommun@atvidaberg.se; 
info@almhult.se; kommun@ostragoinge.se; kommun@nybro.se; 
info@lomma.se; Mörbylånga kommun; landstignet.blekinge@ltblekinge.se 

Ämne: Remiss: Analoga arkiv 
Bifogade filer: Rapport Utredning analoga arkiv v1.0.docx; remiss utredning analoga 

arkiv.docx 
 
Hej! 
 
Vv se bifogade filer för remiss samt utredning.  
 
Med vänliga hälsningar 
Bernhard Neuman 
  
Kommunalförbundet Sydarkivera 
Telefon: 070-466 86 86 
E-post: bernhard.neuman@sydarkivera.se 
Postadress: Box 182, 342 22 Alvesta 
Besöksadress: Värendsgatan 10, 342 30 Alvesta 
Webb: http://www.sydarkivera.se 
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Box 182 SYDARKIVERA.SE 342 22 Alvesta, Sverige 

SIDAN 1 (3) 

Remiss: Analogt slutarkiv 
 

I en skrivelse daterad 2017-10-17 från Oskarshamns kommun (dnr. 

KS2017/916) inkom en fråga om att Sydarkivera ska utreda frågan om 

samordning av pappersarkiv. Oskarshamns kommun har utrymmesbrist 

och såg möjliga synergier i en samordning i Sydarkiveras regi. De 

kommuner som meddelat intresse av att delta är: Alvesta, Lessebo, 

Markaryd, Osby, Oskarshamn, Tingsryd, Vellinge, Östra Göinge, 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Bromölla, Åtvidaberg och Karlskrona.   

 

Den 8 juni 2018 föredrogs utredningen Analoga arkiv för Sydarkiveras 

styrelse. Utredningen mottogs positivt. Införandet av ett centralarkiv för 

intresserade kommuner är en betydande förändring för Sydarkivera i 

dess nuvarande form och styrelsen beslutade att utredningen ska 

remissas samtliga förbundsmedlemmar.  

 

Svar senast den 30 november 2018.  

 

Frågorna är:  

1. Hur ser ni på att Sydarkivera utökar sin verksamhet genom att 

bilda ett analogt arkivcentrum för intresserade kommuner? 

2. Är ni intresserade av att leverera 2021 till arkivcentrumet? 

3. Om ni vill leverera handlingar har en inventering genomförts. Vi 

vill bekräfta att inventeringen stämmer och kan användas i 

fortsatt planering.  

Inventeringen ligger till grund för det avtal som kommer skrivas mellan 

intresserade kommuner och Sydarkivera. För att Sydarkivera ska kunna 

ta den ekonomiska risk som det innebär att bygga ett arkivcentrum 

kommer Sydarkivera behöva täcka hyres- och avbetalningskostnader av 

lokaler och hyllsystem.  

 

Intresserade kommuner kommer efter remissomgången erbjudas att 

teckna avtal om analogt slutarkiv. För att kunna genomföra projektet 

måste tillräckligt många kommuner vara intresserade av att leverera 

arkivhandlingar till centralarkivet motsvarande 10 000hyllmeter.  
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Ett arkivcentrum inom Sydarkiveras försorg kan komma att växa i 

framtiden och de kommuner som för att möte förbundsmedlemmarnas 

behov.  

 

 

 

Tidsplan 

 

 

 

Mvh 

 

 

 

Mats Porsklev 

Remiss 

•Samtliga kommuner får utredningen på remiss 
•Svar senast 30 november 

Avtalsförlag 
•Förslag till avtal skickas ut under hösten 

Beslut 
•Extra insattmöte med förbundsfullmäktige den 7 december för beslut 

Avtal 
•Sydarkivera tecknar avtal med intresserade kommuner jan-feb 2019.  

Projektering 
•projektering jan-apr 2019 

Upphandlin
g 

•augusti-oktober 2019 

Byggtid 
•Byggstart juni 2020 - juni 2021 

Inflyttning 

•Inflyttning till nya arkivcentrummet sker löpande under hösten 2021 
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Förbundschef Sydarkivera 


