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§ 179

Ersättning för deponering av arkivmaterial
Diarienummer: RJL 2016/3333
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Pappershandlingar som omhändertas från enskilda
vårdgivare ska ersättas med en mottagandekostnad på 2
000 kronor per leverans och en årlig kostnad under tio
år på 170 kronor per hyllmeter samt,
2. Tillkommande kostnader för iordningsställande av
materialet, om behov finns, bekostas av enskild
vårdgivare.
Sammanfattning
Arkivmyndigheten i Region Jönköpings län är genom lag den
myndighet som ska förvara handlingar från enskilda vårdgivare
i länet när de själva inte har möjlighet att göra det när deras
verksamhet har upphört. Vårdgivare vänder sig till regionen
för att få besked om vilken kostnad de måste stå för under de tio
år lagen kräver att de finns tillgängliga. Därför behöver det
beslutas vilken ersättning regionen ska begära för
arkivhandlingar som deponeras.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-18.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
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Regionledningskontoret
Tomy Eklöv
Regionstyrelsen

Beslut om ersättning för deponering av
arkivmaterial
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
1. Pappershandlingar som omhändertas från enskilda vårdgivare ska ersättas
med en mottagandekostnad på 2 000 kronor per leverans och en årlig
kostnad under tio år på 170 kronor per hyllmeter samt,
2. Tillkommande kostnader för iordningsställande av materialet, om behov
finns, bekostas av enskild vårdgivare.

Sammanfattning
Arkivmyndigheten i Region Jönköpings län är genom lag den myndighet som ska
förvara handlingar från enskilda vårdgivare i länet när de själva inte har möjlighet
att göra det när deras verksamhet har upphört. Vårdgivare vänder sig till regionen
för att få besked om vilken kostnad de måste stå för under de tio år lagen kräver
att de finns tillgängliga. Därför behöver det beslutas vilken ersättning regionen
ska begära för arkivhandlingar som deponeras.

Information i ärendet
Kostnaden för att förvara handlingar består av tre delar. Den första delen är
faktisk kostnad för utrymmet materialet tar i anspråk räknat i hyllmeter. Den
andra delen är arkivvården som innebär ordnande och förtecknande av materialet.
Den tredje delen är återsökningen av uppgifter i materialet efter förfrågningar från
personal, allmänhet och forskare.

Kostnad per hyllmeter
Kostnaden för att hyra det utrymme materialet kräver baseras på det
kvadratmeterpris arkivutrymmena kostar och antalet hyllmeter som förvaras per
kvadratmeter. I genomsnitt kan det förvaras tio hyllmeter per kvadratmeter.
Beräknat på den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter blir hyreskostnaden
100 kronor/år för en hyllmeter.
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Kostnad för arkivvård
Beräkningen av kostnad för arkivvård grundar sig på en bruttokostnad för
personal på 200 kr/tim. Det beräknas att tidsåtgången är maximalt en timme per
tio hyllmeter för vården av handlingarna varje år.

Kostnad för återsökning
Förutom att leta upp handlingen som ska återsökas ingår även tiden för att kopiera
alternativt skanna in handlingen för att kunna tillgängliggöra den. Ett material
som är ordnat och förtecknat ska inte innebära några långa söktider. Antalet
förfrågningar på materialet har också en påverkan på kostnaden för återsökningen.
Det bedöms inte att material från en enskild vårdgivare kommer att efterfrågas så
ofta. Därför beräknas kostnaden för återsökning till 15 minuter per hyllmeter och
år.

Engångskostnad
Mottagandet av materialet medför kostnader för uppläggning av arkivbildare och
mottagning av materialet. Detta blir en engångskostnad per leverans och
arkivbildare på 2 000 kronor. Om materialet inte är ordnat, förtecknat och
levererat i arkivboxar tillkommer kostnader för detta till självkostnadspris.

Beslutsunderlag
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