
 

 
 

  

 
 
 

  
  

 
 

 

 
    

  

 

   

  

  
   

 
  

 
 

 
    

 
  

 
 

     

Koncernkontoret 
Informationsstyrning och 
informationsförvaltning Datum: 2021-06-30 
E-post: leveransregionarkivet@skane.se Version: 3.0 

Leveranslista till Regionarkivet 
Leveransadress: Regionarkivet, Depån, Gastelyckan Lund 

Leveranslistan ska följa med varje leverans och leverans ska alltid ske i samråd med 
Regionarkivet, via leveransregionarkivet@skane.se. 

Myndighet/Förvaltning/Enhet 

Arkivansvarigs/Kontaktpersons namn/telefon 

Adress för upphämtning 

Fyll i vad som finns i varje volym (volym är arkivboxar om dessa används eller flyttkartonger om 
handlingarna packas i ex. journalmappar), vilka typer av dokument som finns i varje volym, år/period 
för volymen samt andra anmärkningar som bättre förtydligar vad som finns i varje enskild volym. 

Volym nr 
☐Arkivbox eller 
☐Flyttkartong 

Dokumenttyp 
(ex. journaler, protokoll, bokslut) 

År/Period 
(alt. dag för 
journaler) 

Anmärkning/Detaljer för 
handlingar 
(ex. nr. 1-87, leverans saknar dag 3) 

mailto:leveransregionarkivet@skane.se
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Checklista inför analog leverans till Regionarkivet 
Checklistan behöver inte följa med leverans till arkivet eller sparas. Checklistan syftar till att 
underlätta verksamhetens förberedelser inför leverans. Ifylld checklista ska inte ingå i 
leveransen. 

FÖRBERED MATERIALET 
Utfört Anteckningar 

Inventera, gallra och rensa 
handlingarna 

☐ 

Sortera och lägg de handlingar som ska 
bevaras i arkivboxar 

☐ 

Märk gallringsbara handlingar med 
gallringsår 

☐ 

FÖRBERED LEVERANS 
Kontakta Regionarkivet via 
funktionsbrevlådan 
leveransregionarkivet@skane.se 

☐ 

Fyll i och skicka in blanketten för 
överenskommelse om leverans 

☐ 

Fyll i leveranslista ☐ 

FÖRBERED TRANSPORT 
Packa i flyttlådor ☐ 

Märk flyttlådorna med innehåll och 
avsändare 

☐ 

mailto:leveransregionarkivet@skane.se
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