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Beslut om nya samverkansformer vid Arkivcentrum Syd 
 

Samverkansavtalet 

 

De tre huvudmännen Region Skåne, Lunds universitet och Riksarkivet har i sitt uppdaterade 

samverkansavtal 2012 fastslagit att syftet med samverkan är att ”förvalta och utveckla ett regionalt 

arkivcentrum som en kraftfull resurs åt allmänheten, förvaltningen, forskningen och kulturlivet”. 

Enligt avtalet skall samverkan omfatta samnyttjande av lokaler, viss inredning och utrustning, service 

och personalresurser och samordning av utåtriktad information där ”funktionen som ett gemensamt 

regionalt arkiv- och kulturarvscentrum ska manifesteras”. 

 

Parterna ska enligt punkten 4 i samverkansavtalet styra och organisera samverkan genom 

Styrgruppen för ACS och ACS-rådet. Det ska också finnas ett partssammansatt organ för arbetsmiljö- 

och arbetarskyddsfrågor benämnt Samverkansgruppen för ACS. 

 

Bakgrund 

 
För att hantera de praktiska planeringsfrågor under projekterings- och byggfasen i etapp 2 har en 

mängd grupper tillsatts. Mandaten för dessa grupper har inte alltid varit klara och det har många 

gånger saknats samordning mellan grupper som arbetat med närliggande uppgifter. Detta är en av 

anledningarna till att det nu behövs en fastare struktur för att styra och organisera verksamheten än 

tidigare. En annan anledning är det faktum att Arkivcentrum Syd i och med etapp 2 fått en annan 

omfattning både vad gäller volym och verksamhetsmässig bredd än tidigare. En tredje anledning är 

att i nuvarande struktur måste samtliga beslut med någon form av ekonomiska konsekvenser passera 

styrgruppen vilket gjort arbetet på andra nivåer mindre effektivt. 

 

En ny struktur för samverkan 
 

Styrgruppen för ACS beslutar fastställa ny struktur för samverkan enligt figuren nedan att gälla 

omedelbart. 

 

1. Styrgruppens för ACS arbete renodlas till att omfatta de strategiska, principiella och 

övergripande frågor som rör samverkan enligt avtalet. Ordförandeskapet ska som tidigare 

rotera terminsvis på de tre huvudmännen. 

2. Styrgruppen fastställer årlig budgetram för ACS-rådet att besluta i de operativa och praktiska 

frågor som rör samverkan enligt avtalet. För 2013 föreslås en budgeterad försöksverksamhet 

om 150 000 kronor att fördelas lika mellan de tre huvudmännen.  

3. Ordförande i ACS-rådet ska vara ledamot i och utses av styrgruppen för en kortare eller 

längre period. I ACS ingående verksamheter utser en representant vardera till ACS-rådet. 

4. Samtliga befintliga arbetsgrupper avvecklas och ACS-rådet ges i uppdrag att med tydliga 

direktiv och tidsbegränsade mandat tillsätta de arbetsgrupper som det finns behov av. 



5. Samverkansgruppen för ACS skall renodlas till ett partssammansatt organ för arbetsmiljö- 

och arbetarskyddsfrågor där arbetsgivarna företräds av ordförande i Styrgruppen och där 

arbetstagarna utser övriga representanter. För de arbetsgivare som har lokala 

samverkansavtal med arbetstagarorganisationerna följer representation av nämnda avtal. 

6. En Strategigrupp som rapporterar direkt till styrgruppen inrättas och ges ett särskilt ansvar 

för framtidsfrågor och visionsarbete. Styrgruppen utser ordförande och de i ACS ingående 

organisationerna ges möjlighet att föreslå lämpliga ledamöter.  

7. Ansvaret för förande av protokoll och minnesanteckningar samt arkivläggning av dessa följer 

ordförandeskapet i samtliga grupper. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


