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Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-04-11 KFN 2021-00088 
Handläggare  
Annelíe Henriksson 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Tjänsteskrivelse arkivreglemente 

Sammanfattning 

Nuvarande reglemente behöver revideras, inte minst på grund av den 
tekniska utveckling som skett sedan det togs år 2008. Det har även gjorts 
förtydliganden i texten kring till exempel ansvarsfördelning.  
Efter en granskning på kommunstyrelsens ledningskontor ansåg man att 
en punkt var för detaljerad. Arkivreglementet återtogs och har ändrats på 
den punkten. 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna 
arkivreglementet och lämna det vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2022 
Förslag till kommunalt arkivreglemente 2022, version 2 
Kommunalt arkivreglemente den 26 maj 2008, Kommunfullmäktige § 101  
Arkivlag SFS 1990:782  
Arkivförordning SFS 1991:446 RA-FS 1995:3 
 
Beskrivning av förslag  
Bland annat med anledning av den tekniska utvecklingen som skett sedan 
förra revideringen av arkivreglementet blev det aktuellt att återigen 
revidera arkivreglementet, taget av kommunfullmäktige år 2008. De 
viktigaste förändringar som gjorts är:  
 

 Tillagt avsnitt gällande hantering av elektroniska och digitaliserade 
handlingar 

 Förtydliganden kring ansvarsfördelning mellan myndigheterna 
samt  

 Hantering i samband med överlämnande av arkiv till e-arkiv 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta det 
reviderade arkivreglementet. 

Magnus Ahlberg 
Förvaltningschef  Annelíe Henriksson 

Kommunarkivarie 

Expedieras till 
Samtliga nämnder och styrelser 
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Arkivreglemente för Karlskoga kommun

Ersätter tidigare reglemente från 2008-05-26, KF § 101.  

Utöver det som föreskrivs i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 

1991:446) gäller för den kommunala arkivvården i Karlskoga kommun bestämmelserna i 

detta reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.  

 

Arkivlagen – AL 

Arkivförordningen - AF 

Offentlighets- och sekretesslagen – OSL  

Arkivverksamhetens syfte (3 § AL) 

Kommunens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De kommunala myndigheternas arkiv 

skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:  

1. rätten att ta del av allmänna handlingar  

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen  

3. forskningens behov. 

Syftet med arkivreglementet är också att anpassa arkivfunktionens roll till kommunens 

organisation och förtydliga omfattningen och gränserna för arkivmyndighetens ansvar. 

Genom arkivreglementet fastställs vilka uppgifter som arkivmyndigheten har och vilka 

befogenheter som står till förfogande för att säkerställa att kommunen erhåller en god 

arkivskötsel. 

 

Utöver ovanstående syfte ska kommunens arkiv även återspegla kommunens sätt att 

administrera sina handlingar, vilket för en modern organisation innebär en stor hantering av 

elektroniska och digitaliserade handlingar. För att en arkivhandling dessutom ska vara 

legitim, och kunna användas som en betrodd källa, måste arkivverksamheten genomsyras av 

en respekt för originalhandlingens ursprungsformat, för att tillgodose detta och ovanstående 

nämnda syften med arkivverksamheten, har samtliga myndigheter inom Karlskoga koncern 

skyldighet att hantera alla 

  

 elektroniska handlingar (som har skapats elektroniskt), och  

 digitaliserade handlingar (som inkommit eller skapats i pappersformat men som 

skannats till en sökbar textfil; pdf/A eller likvärdigt, för att underlätta 

administrationen)  

 

som originalhandlingen; den handling som ska bevaras. 

Tillämpningsområde (1 och 2a §§ AL)  

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med 

myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och 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. För dessa gäller därmed vad som i det följande 

stadgas för myndighet. 
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Myndighetens arkivansvar (4 § AL ) 

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 

framgår i detta reglemente. Hos varje myndighet ska finnas en arkivansvarig samt en eller 

flera arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifterna hos myndigheten.  

Den arkivansvarige bevakar arkivfrågorna inom hela myndigheten och informerar 

myndigheten och berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet. 

Arkivredogörare svarar för tillsynen och vården av den egna myndighetens, alternativt del av 

myndighetens, handlingar. Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens 

kontaktpersoner i arkivfrågor. Deras ansvarsområden preciseras mer i Arkivhandboken. 

Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL)  

Kultur- och fritidsnämnden är arkivmyndighet. Kultur- och fritidsnämnden utövar tillsyn över 

att kommunens myndigheter och de bolag, föreningar och stiftelser som omfattas av 2 § 2 

stycket, fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över 

arkivvården i kommunen. 

Kommunarkiv 

Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv. Kommunarkivet skall vårda hos sig 

förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell 

verksamhet och forskning. Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt till 

kommunarkivarien, som är den funktion som ansvarar för kommunens kommunarkiv samt 

utövar arkivmyndighetens tillsynsverksamhet.  

 

I uppdraget för arkivmyndigheten i Karlskoga kommun ingår mer specifikt, utöver vad som 

anförts ovan, att: 

 Inspektera arkivvården hos de myndigheter som står under arkivmyndighetens tillsyn. 

Vid inspektion ska både myndighetens arkivansvarige och arkivredogörare deltaga. 

Arkivmyndigheten får i samband med inspektion förelägga den granskade 

myndigheten att åtgärda eventuella brister i arkivvården.  

 Utfärda de riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen.  

 Ge råd i arkivfrågor till kommunens myndigheter, samt de bolag som avses i 2 kap. 3 

§ OSL.  

 Vårda och tillhandahålla handlingar som har överlämnats till arkivmyndigheten. 

 Anordna utbildningar och erbjuda handledning för personal inom kommunens 

verksamheter, som på olika sätt arbetar med arkivfrågor 

Redovisning av arkiv (6 § AL och 4 kap. OSL) 

 Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels i en översiktlig beskrivning: ”Beskrivning av 

myndighetens allmänna handlingar” (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning 

över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning).  

 

Arkivbeskrivningen är ett dokument som ska ge en samlad överblick över myndighetens 

arbetsuppgifter och organisation, liksom dess arkiv och arkivbildning. Beskrivningen ska vara 

utformad på ett sådant sätt att den underlättar användningen av arkivet och därmed 

återsökningen av myndighetens allmänna handlingar.  

Arkivförteckningen skall på ett systematiskt sätt redovisa de serier och volymer som bildas 

hos myndigheten. Arkivbeskrivningar och arkivförteckningar bör genomgås fortlöpande, dock 

minst en gång om året och detta är särskilt viktigt vid omorganisationer 
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Informationshanteringsplan (6 § AL)  

Myndigheterna skall leva upp till de lagkrav som finns vad gäller allmänna handlingar och 

hur man skall handskas med dessa. För att uppnå detta används informationshanteringsplaner. 

Planerna är en förteckning över de allmänna handlingarna hos en myndighet, förvaltning eller 

enhet, där det framgår hur dessa bevaras, gallras och förvaras. Varje myndighet skall, i 

samråd med kommunarkivet, upprätta informationshanteringsplan som redovisar 

myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Planen skall fortlöpande revideras minst en 

gång per år, vid omorganisation och vid behov. 

Rensning (6 § AL) 

 Handlingar som inte skall tillhöra arkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas 

från arkivhandlingarna. Rensningen bör utföras av person med god kännedom om 

handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, normalt den som handlagt ärendet, och det 

bör ske så snart ärendet avslutats eller senast i samband med arkivläggningen. Vid överföring 

till kommunarkivet skall materialet vara ordnat och befriat från oväsentliga handlingar. Se 

även Arkivhandbok.  

Bevarande och gallring (10 § AL) 

Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt 

arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Arkivmyndigheten har vetorätt i fråga om 

handlingar som av denna anses ha ett värde för framtida forskning. Beträffande arkiv som 

överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande myndighet. 

Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. Se även Arkivhandbok. 

 

Arkivmyndigheten har rätt att fatta generella gallringsbeslut som skall gälla för kommunens 

samtliga nämnder/styrelser.  

Överlämnande och övertagande av arkiv (9, 14-15 §§ AL) 

När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan 

de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet för fortsatt vård. 

Av myndighetens informationshanteringsplan skall framgå när så skall ske. När handlingarna 

har överlämnats till kommunarkivet har ansvaret för dessa övergått till kommunarkivet. 

Leveranskvitto skall upprättas vid överlämnandet. Avhändande av allmänna handlingar till en 

myndighet utanför kommunen eller till enskild får ske endast efter särskilt beslut av 

kommunfullmäktige eller enligt lag. 

 

Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivhandlingar från en myndighet som står under dess 

tillsyn. Övertagandet kan ske både efter överenskommelse och på ensidigt beslut från 

arkivmyndigheten, om en myndighet försummar sin arkivvård på ett sådant sätt att detta 

innebär uppenbara risker för att information går förlorad eller förstörs. Om en kommunal 

myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till en annan myndighet inom 

kommunen ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida 

kommunfullmäktige inte beslutat något annat.  

När arkivmyndigheten har övertagit arkivhandlingar från en annan myndighet övergår hela 

ansvaret för vården av handlingarna till arkivmyndigheten. 

Överlämnande till e-arkiv  

Eftersom de flesta e-arkivslösningar kan används både som mellanarkiv och som slutarkiv, 

innebär det att en myndighet kan överföra sina digitala och elektroniska handlingar till 

mellanarkivet, för att underlätta åtkomst till dessa både för den egna förvaltningen och för 
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allmänheten. Så länge handlingarna ligger i mellanarkivet äger respektive myndighet sina 

handlingar. Detta innebär att respektive myndighet ansvarar för gallring och att de handlingar 

som ska bevaras för alltid lagras i arkivbeständiga format. När ägandeskapet överlåts till 

arkivmyndigheten, vilket sker i enlighet med informationshanteringsplanen eller efter 

överenskommelse mellan myndigheten och arkivmyndigheten, är handlingarna 

slutarkiverade. Skillnaden mellan pappershandlingar och elektroniska handlingar är att det 

inte behöver ske en fysisk flytt, utan det är snarare ansvar och ägande som förflyttas. 

Arkivbeständighet och arkivförvaring (5-6 § AL)  

Handlingar som skall bevaras skall framställas med material och metoder som garanterar 

informationens beständighet. Arkivhandlingar skall alltid förvaras under betryggande former, 

vilket innebär bland annat att arkivet och arkivhandlingarna ska skyddas mot obehörig 

åtkomst, förstörelse, skador och stöld. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och 

förvaring meddelas av arkivmyndigheten.  

 

Verksamhetssystem och system för långtidsförvaring ska uppfylla de krav som ställs på IT-

säkerhet vad gäller återläsning, intrångsskydd, samt krav på dator- och serverhallar.  

 

Arkivlokalen för kommunarkivet ska vara skyddad mot fukt, vatten, rök, brand samt skadlig 

klimat - och miljöpåverkan. Lokalen ska ge skydd mot stöld, olaga intrång och obehörig 

åtkomst. 

 

Utlåning  

Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster 

inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt 

tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser och att rimliga skäl anges och 

återlämning garanteras på ett tillfredsställande sätt.  

Samråd (6 § AF)  

 Varje myndighet ska i god tid samråda med arkivmyndigheten i viktigare frågor som 

påverkar myndighetens arkivbildning och arkivvård. När en myndighets organisation eller 

arbetssätt ändras, skall myndighetens arkivbildning ses över. Den inverkan som ändringen 

kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring skall beaktas. Innan ändringen 

sker bör myndigheten samråda med arkivmyndigheten. Om en myndighets verksamhet avses 

bli överförd till ett enskilt organ helt eller delvis skall myndigheten i god tid samråda med 

arkivmyndigheten. 

 

Varje myndighet ska även samråda med arkivmyndigheten:  

 Inför beslut om gallring.  

 Vid upprättande och revidering av sin informationshanteringsplan, arkivbeskrivning 

och arkivförteckning.  

 Vid andra frågor kring arkivvård och hanteringen av sina allmänna handlingar, där 

myndigheten är osäker på vad som gäller.  
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