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Vad är det egentligen tänkt att vi ska 
göra?



Vad är det egentligen tänkt att vi ska 
göra?

• Nytt förslag till arkivreglemente på uppdrag av 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor



Varför ska vi göra det?



Varför ska vi göra det?

Det finns ett behov hos kommunerna av förslag 
till regelverk som ska 

• ge bättre förutsättningar för styrning av den 
kommunala arkivverksamheten

• tydliggöra ansvar

• anpassas till utvecklingen inom 
dokumenthanteringen, e-förvaltning och e-
arkiv m.m.



Men arkivreglemente???



Men arkivreglemente???

• Riktlinjer istället för reglemente

• Kommunerna har olika namn på sina 
styrdokument.

• Fullmäktige får utfärda mål och riktlinjer enligt 
kommunallagen.



Varför tar det sån tid?



Varför tar det sån tid?

Tidigare förslag och exempel på kommunala 
arkivreglementen innehåller

• en blandning av direkta föreskrifter om arkivvården 
och hur arkivmyndigheten ska verkställa sitt uppdrag 

• beslut om lokal ansvars- och organisationsfördelning 
samt rutiner i övrigt kring hantering av arkiv som inte 
hör till arkivvården. 

• upprepningar av bestämmelser som redan finns 
angivna i lag. 

• exempel på att fullmäktige fattar beslut i frågor där de 
enligt arkivlagen inte har rätt att fatta beslut.



Vem bör läsa den?



Vem bör läsa den?

Målgrupp

• yrkesverksamma arkivarier

• ansvariga chefer

• arkivverksamma i kommunala förvaltningar 
och företag

• handläggare

• arkivansvariga politiker



Men hallå,
skillnaden på riktlinjer och föreskrifter?



Men hallå,
skillnaden på riktlinjer och föreskrifter?

Fullmäktiges riktlinjer enligt kommunallagen är 

• övergripande regler om arkivverksamheten

• reglerar vad och inte hur

Fullmäktige får med stöd av arkivlagen utfärda

• föreskrifter om hur kommunens myndigheter 
ska arbeta med arkivvården. 



Vad kan stå i riktlinjerna?



Vad kan stå i riktlinjerna?

• Arkivmyndighet, vilken och vad?

• Former för gallring – alltså vem tar besluten?

• Samråd mellan myndigheter och arkivmyndigheten –
”bör” kan bli ett ”ska” och av riktlinjerna kan framgå
i vilka lägen samråd ska ske?

• Överlämnande och återlämnande av allmänna 
handlingar

• Att de kommunala företagen ska omfattas av 
riktlinjer och föreskrifterna för arkivvård



Vad kan stå i föreskrifterna?



Vad kan stå i föreskrifterna?

Med stöd av § 16 i arkivlagen får fullmäktige meddela föreskrifter om 
arkivvården

• Krav på material och metoder som ska användas i kommunen
• På vilket sätt arkiv ska redovisas och beskrivas

(t  ex processorienterad arkivredovisning )
• Hur gallring ska gå till
• Vilket skydd som krävs

Det ska vara lätt att se vad som är fel och hur felet kan rättas till.

Syftet är att nämndernas förvaltningar med stöd av tydliga föreskrifter 
kan skapa goda rutiner och arkivmyndigheten kan lättare utöva tillsyn. 



Vad händer om fullmäktige inte fattar 
beslut om föreskrifter om 

arkivvården?



Vad händer om fullmäktige inte fattar 
beslut om föreskrifter om 

arkivvården?
Det innebär att

• varje myndighet själv bestämmer formerna 
för arkivvården,

• det blir svårare för arkivmyndigheten att 
utföra tillsyn

• myndighetens möjligheter att göra en 
internkontrollplan blir svårare på grund av 
otydlighet



Vilka möjligheter till kontroll finns?



Vilka möjligheter till kontroll finns?

• Arkivmyndighetens föreskrivna 
tillsynsskyldighet

• Myndigheternas föreskrivna internkontroll

• Revisorernas föreskrivna krav att granska 
nämndernas interna kontroll



Vad kommer att finnas till er hjälp?



Vad kommer att finnas till er hjälp?

• Förslag till riktlinjer

• Skriften ”Vem bestämmer om arkiv i 
kommunerna?”

• En bilaga som visar vad och på vilken nivå
beslut om hantering av arkiv kan fattas.



När blir det klart?

Här finns inget säkert svar….☺


