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§ 112
Revidering av arkivreglemente (KS 2021.200)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till 
reviderat arkivreglemente.
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 § arkivlagen (1990:782) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 
arkivvården inom kommunen i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. 
Reviderat förslag till arkivreglemente innehåller diverse förtydliganden, främst gällande 
myndigheternas arkivansvar samt arkivmyndighetens ansvar. Det har också fått en tydligare 
rubriksättning och disposition.

Samtliga styrdokument ska enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-09-12, § 127, ses över 
minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov. Arkivreglementet reviderades 
senast 2015-06-08.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av arkivreglemente
 Reviderat arkivreglemente - förslag
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Tjänsteskrivelse

Revidering av arkivreglemente

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat 
förslag till reviderat arkivreglemente. 
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 § arkivlagen (1990:782) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 
arkivvården inom kommunen i den utsträckning något annat inte är särskilt 
föreskrivet. Reviderat förslag till arkivreglemente innehåller diverse förtydliganden, 
främst gällande myndigheternas arkivansvar samt arkivmyndighetens ansvar. Det har 
också fått en tydligare rubriksättning och disposition. 

Samtliga styrdokument ska enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-09-12, § 127, ses 
över minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov. Arkivreglementet 
reviderades senast 2015-06-08.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Reviderat arkivreglemente - förslag

Mikael Carlgren Sandra Pedersen
Kanslichef Kommunarkivarie

Expedieras till:
Akten
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Arkivreglemente
Fastställt av kommunfullmäktige 2021-xx-xx
Tidigare arkivreglemente, se KF 1992-12-14, 2007-11-05, 2015-06-08

§ 1 Syfte och mål

Syftet med arkivreglementet är att fastställa hur arkivhanteringen och arkivvården är 
organiserad inom kommunen samt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
arkivmyndigheten och övriga myndigheter. Målsättningen är att uppnå en god och 
teknikneutral arkivhantering i hela kommunen.

Bestämmelser om informationshantering i offentlig förvaltning finns i arkivlagen 
(1990:782), arkivförordningen (1991:446) samt i tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns 
särskilda bestämmelser för Vallentuna kommun som kommunfullmäktige beslutar 
om med stöd av 16 § arkivlagen.

Med arkiv menas myndigheternas bestånd av allmänna handlingar.

§ 2 Tillämpningsområde

Arkivreglementet gäller för samtliga myndigheter i Vallentuna kommun. Med 
myndigheter menas fullmäktige och dess revisorer, nämnder och styrelser med 
förvaltningar, andra styrelseformer med självständig ställning samt juridiska 
personer som t ex aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen 
utövar eget rättsligt bestämmande.

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter.

Informationen ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att den tillgodoser rätten att 
ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och 
förvaltning och för forskningens behov.

§ 3 Myndigheternas arkivansvar

Varje myndighet ansvarar för vården av sina arkiv enligt arkivlagen och enligt detta 
reglemente. Ansvaret innebär

 att arkiven är organiserade på så sätt att rätten att ta del av allmänna 
handlingar uppfylls

 att myndigheten redan vid registreringen av allmänna handlingar tar hänsyn 
till framtida bevarande- och gallringsfrågor 

mailto:kommun@vallentuna.se
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 Som grund för arkivvården ska myndigheterna vid registreringen av allmänna 
handlingar ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig 
arkivvård

 Vid framställningen av handlingar ska materiel och metoder som är lämpliga 
med hänsyn till behovet av arkivbeständighet användas.

 att arkiven skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst
 att myndigheten ansvarar för samtliga kostnader för dokumenthantering och 

arkivvård fram tills handlingarna är överlämnande till kommunarkiv/e-arkiv

Hos varje myndighet ska det finnas en arkivorganisation med en arkivansvarig och en 
eller flera arkivredogörare. Förvaltningschef är arkivansvarig och denne ska utse 
arkivredogörare som ska ha kunskap om arkivhanteringen inom ett specifikt 
verksamhetsområde och svara för kontakten med arkivmyndigheten. 
Arkivredogöraren genomför gallring och överlämnande av arkivhandlingar till 
kommunarkivet enligt gällande informationshanteringsplan.

Om en myndighets organisation, verksamhet eller arbetssätt ändras på sätt som 
avsevärt påverkar arkivbildningen, ska myndigheten i god tid samråda med 
arkivmyndigheten.

§ 4 Arkivmyndigheten

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 

Arkivmyndigheten

 ansvarar för strategiska frågor rörande kommunens informationshantering 
och arkivvård tar initiativ för åtgärder för en rationell och effektiv 
informationsförvaltning och utfärdar riktlinjer som behövs för en god 
informationsförvaltning

 ansvarar för tillsyn av myndigheters arkiv enligt arkivlagen och får förelägga 
myndigheter att åtgärda upptäckta brister

 ger råd i frågor som rör arkiv- och informationshantering till kommunens 
myndigheter och förvaltningar

 har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet som står under dess 
tillsyn

 ansvarar för kommunarkivets bestånd och för att främja dess tillgänglighet 
för allmänhet, kulturell verksamhet och forskning

 verkar för att kommunens arkiv av kulturellt värde utanför myndighets-
sektorn tas om hand för arkivering genom avtal med folkrörelsearkivet

 följer allmänt utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering

För att planera och genomföra arkivmyndighetens uppgifter ska det finnas en central 
arkivfunktion som förvaltar kommunarkivet och det kommungemensamma e-arkivet. 
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Den ska utöva tillsyn över kommunens informationshantering och arkivvård och 
rapportera resultatet till arkivmyndigheten.

§ 4 Arkivorganisation – paragrafen är inbakad under 
Myndigheternas ansvar och Arkivmyndigheten
För att planera och genomföra arkivmyndighetens uppgifter ska det finnas en central 
arkivfunktion. Den ska för arkivmyndighetens räkning utöva tillsyn och inspektion 
över kommunens dokumenthantering och arkivvård samt rapportera resultatet till 
arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten får förelägga myndighet att åtgärda brister som 
konstaterats vid inspektion.

Hos varje myndighet i kommunen ska det finnas en arkivorganisation med en 
arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare. Arkivansvarig har det över- gripande 
ansvaret för myndighetens informationsförvaltning. Arkivansvarig ska utse en eller 
flera arkivredogörare. Arkivredogöraren har den samlade kunskapen om 
arkivhanteringen inom ett specifikt verksamhetsområde och svarar för kontakten 
med arkivmyndigheten. Arkivredogöraren verkställer gallring och överlämnande till 
kommunarkivet enligt gällande dokumenthanteringsplan.

§ 5 Informationsredovisning Redovisning av arkiv

Arkivbeskrivning
Varje myndighet ska ha en arkivbeskrivning, vars syfte är att ge en överblick över hur 
allmänna handlingar har hanterats under myndighetens livstid samt över hur 
myndigheten har varit och är organiserad. Arkivbeskrivningen är en sökingång till 
myndighetens arkivhandlingar och ska regelbundet årligen ses över och revideras vid 
behov, t ex vid förändringar gällande ansvar och organisation.

Arkivförteckning
Kommunens hela arkivbestånd ska vara förtecknat. Kommunens myndigheter ska 
göra arkiven tillgängliga och visa vilka allmänna handlingar som finns.

Kommunarkivets bestånd förtecknas av arkivarie på arkivmyndigheten.

Informationshanteringsplan
Varje myndighet ska upprätthålla upprätta en informationshanteringsplan som 
redovisar samtliga allmänna handlingar som hanteras inom myndigheten. Det ska 
framgå vilken verksamhetsprocess de hanteras inom samt huruvida de ska bevaras 
eller gallras. Informationshanteringsplanen ska regelbundet årligen ses över och 
revideras vid behov.

Arkivmyndigheten beslutar om de kommunövergripande informationshanterings-
planerna, som gäller gemensamma styrande och stödjande processer. Övriga 
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myndigheter beslutar om informationshanteringen inom respektive verksamhets-
område. Gallring får ske utifrån gällande informationshanteringsplan.

Revideringar som inte gäller ändring av beslut om bevarande och gallring görs av 
arkivmyndighetens arkivarie i samråd med verksamheterna, t ex uppdateringar 
gällande verksamhetssystem eller övergång från pappershantering till digital 
hantering.

§ 6 Överlämnande av arkiv

Information och handlingar som ska bevaras överlämnas från myndigheten till 
kommunarkivet i enlighet med gällande informationshanteringsplan. Arkiv-
myndigheten övertar då ansvaret för förvaring, mottagande och utlämnande av 
arkivmaterialet.

Om en verksamhet övergår till enskilt organ ska myndigheten samråda med 
arkivmyndigheten om hantering av arkivet.

Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till 
annan myndighet inom kommunen, ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten 
inom tre månader, om inte fullmäktige har beslutat något annat. Överlämnande till 
myndighet utanför kommunen kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige.
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