TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
2005-11-17

LS 0511-2024

Handläggare:
Per Wester

Landstingsstyrelsen

Utökade lokaler för landstingsarkivet

Ärendet
Det ständigt växande arkivbeståndet i landstinget fyller upp de lokaler
landstingsarkivet disponerar för förvaring och service. Nuvarande hyresvärd
för landstingsarkivet, Boetten Förvaltnings AB, har lämnat förslag till hyresavtal gällande utbyggnad av nuvarande lokaler. Inflyttning beräknas kunna ske efter den 1 oktober 2007.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna att Stockholms läns landsting, genom landstingsstyrelsens fö rvaltning, av Boetten Förvaltnings AB förhyr utökade lokaler för landstingsarkivets räkning i Huddinge kommun, fastigheten Visätra 1:6
att uppdra åt landstingsdirektören att i samband med budgetarbetet inför år
2007 beakta de hyreskostnader som uppkommer som en följd av de utökade
lokalerna för landstingsarkivet.
Bakgrund
Enligt arkivreglemente för Stockholms läns landsting är landstingsstyrelsen
förutom arkivmyndighet inom landstinget även huvudman för landstingsarkivet. I landstingsarkivets uppgifter ingår att förvara såväl administrativa
som medicinska arkiv från landstingets olika verksamheter. I de flesta fall
bevaras de för all framtid för att tillfredsställa offentlighetlagstiftningens
krav på insyn från allmänheten, landstingets eget informationsbehov och
forskningens behov.
Förvaltningens synpunkter
De beräkningar som gjorts under årens lopp över arkivtillväxten i landstinget har ständigt fått revideras i takt med att verkligheten har förändrats. Organisatoriska förändringar, den tekniska utvecklingen, nya lagar har alla
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inneburit krav på ytterligare förvaringsutrymmen och andra tekniska lösningar. Trycket på landstingsarkivet från landstingets verksamheter om att
få leverera arkivhandlingar ökar allt mer. Accessionsmöjligheterna är uttömda i nuvarande lokaler. Idag råder i praktiken ett leveransstopp.
Fastighetsägaren, Boetten Förvaltnings AB har erbjudit landstinget att efter
om– och tillbyggnad av befintliga lokaler förhyra ytterligare ”skräddarsydda” utrymmen på den tomt där landstingsarkivet idag är beläget. Inflyttning
skulle kunna ske efter den 1 oktober 2007.
Hyran för de tillkommande lokalerna, inklusive all inredning, torde uppgå
till mellan 6 och 8 miljoner kronor per år.
Förslaget som överlämnats från Boetten Förvaltnings AB är utformat i enlighet med de bestämmelser som anges i landstingets arkivreglemente. Förvaltningen bedömer att det motsvarar landstingsarkivets behov för ett antal
år framöver.
Samråd med Locum har ägt rum och kommer också att ske i den fortsatta
processen.
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