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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-15 kl. 13:00-14:35

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Alma Hodzic (Enhetschef)
Lisa Möller (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-01-22

Protokollet omfattar

§20
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§
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Revidering av prislista för leverans och förvaring av moderna
kommunala arkivhandlingar vid Malmö stadsarkiv

STK-2019-1570
Sammanfattning

Malmö stadsarkiv debiterar förvaltningarna för modernt kommunalt arkivmaterial som de
levererar och som sedan förvaras, vårdas och tillhandahålls av stadsarkivet. Kostnadstäckning
ska uppnås, men gällande prislista har inte uppdaterats sedan 2013, varför en revidering
behöver göras.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer redovisad ”Prislista för leverans och förvaring av
analoga handlingar vid Malmö stadsarkiv” att gälla från och med 1 februari 2020.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden

Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 191216 §697
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Reviderad prislista för leverans och förvaring av
arkivhandlingar
Tjänsteskrivelse Malmö stadsarkiv
Prislista leverans och förvaring 2019

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-12-10
Vår referens

Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
claesinge.wennstrom@malmo.se

Revidering av prislista för leverans och förvaring av moderna kommunala arkivhandlingar vid Malmö stadsarkiv
STK-2019-1570
Sammanfattning

Malmö stadsarkiv debiterar förvaltningarna för modernt kommunalt arkivmaterial som de levererar och som sedan förvaras, vårdas och tillhandahålls av stadsarkivet. Kostnadstäckning ska
uppnås, men gällande prislista har inte uppdaterats sedan 2013, varför en revidering behöver
göras.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen fastställer redovisad ”Prislista för leverans och förvaring av analoga handlingar vid Malmö stadsarkiv” att gälla från och med 1 februari 2020.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse Malmö stadsarkiv
Prislista leverans och förvaring 2019
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Reviderad prislista för leverans och förvaring av arkivhandlingar

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-16
Kommunstyrelsen 2020-01-15
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Ärendet

Gällande prislista har beslutats av kommunstyrelsen (KS 2013 § 297, ärende STK-2013-450).
Inte ens då täcktes de verkliga kostnaderna fullt ut. Någon revidering av prislistan har inte skett
med undantag av index.

SIGNERAD

2019-12-10

Ytterligare om hur arkivarbetet utvecklats och förbättrats (sökbara arkiv, snabbare ärendebehandling m m) framgår av tjänsteskrivelsen från kulturförvaltningen.
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Kulturförvaltningen har nu inkommit med ett reviderat förslag till prislista. När de olika kostnadstyperna beaktats visas att den korrekta kostnaden per hyllmeter och år uppgår till 372 kronor, vilket ska jämföras med de 250 kronor per hyllmeter och år som debiteras förvaltningarna
idag.
Mot bakgrund härav föreslår kulturförvaltningen att årshyran ökas till 380 kronor per hyllmeter
och år från och med 2020 och med uppräkning enligt KPI. Administrationskostnaderna kring
leverans, som följer Riksarkivets prislista, föreslås oförändrade.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

Malmö stad

Kulturförvaltningen

MALMÖ STADSARKIV
205 80 Malmö
040-105300
Org.nr. 212 0000-1124
stadsarkiv@malmo.se
www.malmo.se/stadsarkivet

