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Arkivreglemente 
 
Utöver bestämmelserna i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 
1991:446) gäller inom Eda kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § 
arkivlagen. 

1. Tillämpningsområde (1 – 2 § § Arkivlagen) 
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med 
myndighet avses i detta reglemente kommunstyrelsen, dess utskott, övriga nämnder, 
kommunfullmäktiges revisorer, samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. 
 
Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 
stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de samägda 
företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. I detta 
reglemente inberäknas i fortsättningen även dessa organ i begreppet myndighet. 

2. Myndighetens arkivansvar (4 § Arkivlagen) 
Myndigheternas arkiv är en del av det lokala och nationella kulturarvet. Arkiven ska 
bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de befrämjar: 
 

- rätten att ta del av allmänna handlingar 
- behovet av information för rättskipning och förvaltning 
- forskningens behov 
- dokumentationen av myndigheternas verksamhet och 
- effektiviteten i förvaltningen. 

 
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår i detta reglemente.  

 

Myndigheten ska samråda med arkivmyndigheten i viktigare frågor rörande 
arkivvården. 
Samråd ska ske vid inrättande av arkivlokal, vid omorganisationer och vid förändring av 
arbetssätt som påverkar arkivbildningen. Samråd ska också ske när nytt IT-stöd för 
verksamheten införs, byts ut eller liknande. Samrådsskyldigheten gäller också vid beslut 
om gallring och vid överlämnande av handlingar till arkivmyndigheten. 

3. Arkivmyndigheten (7-9 § § Arkivlagen) 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 
 
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina 
skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i 
kommunen. 
 
Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv. 
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Kommunarkivet upprättar gemensamma mallar för arkivredovisningen och ger råd i 
frågor som rör hantering av handlingar och arkiv till myndigheterna. 
Kommunarkivet utfärdar också anvisningar om tillämpningen av detta reglemente. 

4. Arkivansvarig och arkivredogörare  
Myndigheterna ska utse en arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare. Vid de 
myndigheter där arkivet är av ringa omfattning och ett fåtal personer arbetar är det 
lämpligt att en och samma person handhar arkivet. Vid de myndigheter där flera 
verksamheter förekommer kan en arkivredogörare utses för var och en av 
verksamheterna. 
 
Arkivansvarig ska: 

• Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård 
• Bevaka arkivreglementets tillämpning 
• Bevaka arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering 
• Bevaka arkivfrågorna vid organisationsförändring o. dyl. 
• Utarbeta och fortlöpande underhålla arkivredovisningen 
• Informera berörd personal om arkiv 
• Samråda med kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet, och arkivredogörarna 

 
Arkivredogörare ska: 

• Känna till bestämmelser och anvisningar som rör myndighetens arkivvård 
• Vårda myndighetens, förvaltningens eller bolagets handlingar 
• Hålla handlingarna tillgängliga enligt offentlighetslagstiftningen 
• Biträda vid utarbetande och fortlöpande underhåll av arkivredovisningen 
• Verkställa beslutad gallring 
• Se till att arkivbildningen sker enligt dokumenthanteringsplanen 
• Förbereda avlämning av handlingar till kommunarkivet 
• Samråda med den arkivansvarige och kommunens arkivsamordnare i arkivfrågor 

5. Redovisning av arkiv (6 § Arkivlagen) 
Varje myndighet ska upprätta en arkivredovisning som ska innehålla  

• en arkivbeskrivning,  
• en arkivförteckning 
• en dokumenthanteringsplan 

 
Arkivredovisningen ska göra det möjligt att förstå sambanden mellan verksamhet och 
handlingar, 
överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram handlingar och hantera och förvalta 
handlingar. 
Redovisningen ska omfatta myndighetens hela handlingsbestånd och ska hållas aktuell 
genom att fortlöpande revideras.  
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6. Dokumenthanteringsplan (6 § 1 pt. Arkivlagen) 
Varje myndighet skall upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver 
myndighetens handlingar och hur dessa benämns och gallras. Syftet med 
dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv styrning av 
dokumenthanteringen, samt leva upp till de lagkrav som åligger myndigheten vad gäller 
redovisning av allmänna handlingar och arkiv. Dokumenthanteringsplanen ska utgå från 
samtliga hos myndigheten förekommande arbetsuppgifter. 
Varje myndighet ska ta fram planen efter samråd med arkivmyndigheten. 
 
Arkivansvarig och arkivsamordnare ansvarar för utarbetande och underhåll av 
dokumenthanteringsplanen. Planen ska fortlöpande revideras. 

7. Rensning (6 § 4 pt. Arkivlagen) 
Rensning innebär att handlingar förstörs. Rensning kan dock aldrig förekomma när det 
gäller allmänna handlingar och arkivhandlingar, utan är ett begrepp som främst 
tillämpas på arbetsmaterial.  
 
Rensning innebär att man före arkivläggningen plockar bort arbetspapper av tillfällig 
betydelse som inte är nödvändiga för att man skall förstå ett ärende. Det krävs inga 
myndighetsbeslut för att man skall få rensa. 
 
Handlingar som inte tillhör arkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas 
från arkivhandlingarna. 
 
Rensning skall genomföras senast i samband med arkivläggningen, helst fortlöpande. 
 
Respektive handläggare är skyldig att delta vid rensningen. Detta för att rensning bör 
göras av en person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av 
ärendet. 

8. Bevarande och gallring (10 § Arkivlagen) 
Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i 
sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som 
överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande 
myndighet. 
 
Gallringsbeslut antas i och med att nämnd antar en dokumenthanteringsplan. 
 
Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. 
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9. Överlämnande (9, 14-15 § § Arkivlagen) 
När arkivhandlingar inte längre behövs för den fortlöpande verksamheten kan de efter 
överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet. 
 
Överlämnande av handlingar till kommunarkivet skall ske i enlighet med den i 
dokumenthanteringsplanen uppgjorda tidpunkten. 
 
Arkivmyndigheten kan ensidigt besluta att ta över handlingar från myndighet då de 
fastställda normerna för arkivhållning inte uppfylls. 
 
Om myndighet upphör och verksamheten inte övertas av annan myndighet eller 
kommunalt bolag skall arkivet lämnas till arkivmyndigheten inom (tre) månader. 
 
Arkivmyndigheten tar över ansvaret för de handlingar som formellt har överlämnats till 
kommunarkivet. 
 
Vid överlämnande av handlingar till kommunarkivet skall ett kvitto upprättas i form av 
en kortfattad förteckning över vilken typ av handlingar som levererats. Förteckningen 
skall upprättas av den levererande myndigheten i två exemplar, vilka båda skall följa 
med vid leveransen. Efter att kommunarkivet kontrollerat att leveransen 
överensstämmer med kvittot återsänds det ena exemplaret signerat till myndigheten. 
 
Kommunarkivet skall kontaktas i förväg för avtalande av tid för leveransen. 
Handlingarna överlämnas i färdiga arkivkartonger. Handlingarna skall vara rensade från 
kladdar, utkast och övertaliga kopior. Gem och plastfickor skall vara borttagna. 
 

10. Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 § 2 pt.  & 6 § 
Arkivlagen) 
Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar 
informationens beständighet, autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet. 
Detta gäller både pappersbunden och elektronisk information. 
 
Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former och skyddas mot 
förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. 
 
Av riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska 
krav ska tjäna som norm för arkivbeständighet och arkivförvaring. 
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11. Utlåning 
Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller 
förluster inte uppkommer. 
 
Myndigheten får enligt arkivförordningen låna ut handlingar till andra myndigheter för 
tjänsteändamål. Myndigheten har ansvar för de utlånade handlingarna. 
 
Offentlighetsprincipen har inga tidsbegränsningar varför både gamla och nya handlingar 
måste hållas lätt tillgängliga. Tjänstemän kan låna med sig handlingar till kontoret, men 
hemlån får inte förekomma. Allmänheten får studera arkivmaterialet på plats. Rätten att 
få kopior gäller. Den som har lånat en handling får i sin tur inte låna ut handlingen 
vidare utan särskilt medgivande från myndigheten. 
 
Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och 
offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. 
 
När handlingar lånas ut skall en lånesedel fyllas i.  
 


