
1 

Arkivreglemente för Kungälvs kommun 

Styrdokument 

Diarienummer: KS2019/2023

Dokumentansvarig: Kommunkansliet 

Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen

Beslutad av:  Kommunfullmäktige 2018-10-04 § 180/2018 

Ersätter tidigare beslut KS 2011/2849

Giltighetstid:  2023-12-31
Handläggare: Carl Andersson



 

2 

 

Innehållsförteckning 

Inledning.............................................................................................................................................................................................. 3 
Relation till andra styrdokument ..................................................................................................................................................... 3 
Syfte ...................................................................................................................................................................................................... 3 
1 § Tillämpningsområde (1 och 2a §§ AL) .................................................................................................................................... 3 
2 § Myndighetens arkivansvar (4 § AL) ......................................................................................................................................... 4 
2.1. Arkivansvariga............................................................................................................................................................................. 4 
2.2. Arkivredogörare .......................................................................................................................................................................... 5 
2.3. Chefernas ansvar ........................................................................................................................................................................ 6 
2.4. Handläggarens ansvar ................................................................................................................................................................ 6 
2.5. Revisionens ansvar ..................................................................................................................................................................... 7 
3 § Arkivmyndigheten (7—9 §§ AL) .............................................................................................................................................. 7 
4 § Avgifter och leveransstopp ........................................................................................................................................................ 8 
4.1. Felaktiga leveranser och brister inom arkivvården ............................................................................................................... 8 
4.2. Leveransstopp ............................................................................................................................................................................. 9 
5 § Redovisning av arkiv (6 § 1—2 st AL och 4 kap. OSL) ....................................................................................................... 9 
5.1. Arkivbeskrivning och arkivförteckning ................................................................................................................................ 10 
5.2. Dokumenthanteringsplan ....................................................................................................................................................... 10 
6 § Rensning (6 § 4 st. AL) ............................................................................................................................................................. 10 
7 § Gallring och bevarande (3 § och 9—10 §§ AL) ................................................................................................................... 11 
8 § Överlämnande av arkivhandlingar (9 § och 14—15 §§ AL) .............................................................................................. 12 
8.1. Överlämnande till centralarkivet ............................................................................................................................................ 12 
8.2. Överlämnande till annat kommunalt organ ......................................................................................................................... 12 
9 § Beständighet och förvaring (5 § 2 st och 6 § 3 st AL) ........................................................................................................ 13 
10 § Utlåning av arkivhandlingar................................................................................................................................................... 13 
11 § Samråd (6 § arkivförordningen) ............................................................................................................................................ 14 
Mål ...................................................................................................................................................................................................... 15 
Levandegöra ...................................................................................................................................................................................... 15 
Uppföljning ....................................................................................................................................................................................... 15 
Bilagor till arkivreglementet ........................................................................................................................................................... 15 
Bilaga 1. Lagstiftning som reglerar arkivverksamheten ............................................................................................................. 16 
Bilaga 2. Förklaringar av arkivrelaterade begrepp ...................................................................................................................... 18 
Bilaga 3. Förtydligande av rollerna som arkivansvarig och arkivredogörare ......................................................................... 20 
Bilaga 4. Ansvarsfördelning gällande arkivfunktionen .............................................................................................................. 22 
Bilaga 5: Utdrag ur Kommunstyrelsens delegationsordning .................................................................................................... 23 
Bilaga 6: Utdrag ur Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd ............................................................................................... 24 
Bilaga 7: Handbok för leveranser till Kungälvs kommunarkiv ................................................................................................ 30 
Bilaga 8: Handbok för digitala leveranser till Kungälvs kommunarkiv .................................................................................. 35 

  



 

3 

 

Inledning 

Ersätter tidigare reglemente från 2012-04-23.  

Utöver det som föreskrivs i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) 

gäller för den kommunala arkivvården i Kungälvs kommun bestämmelserna i detta reglemente, 

meddelat med stöd av 16 § arkivlagen (förkortat AL i nedanstående rubriker). 

 

Relation till andra styrdokument 

Detta styrdokument ersätter tidigare styrdokument, 2015-12-10 KF 

§315/2015 KS2015/1382. 

 

Syfte 

Syftet med arkivreglementet är att anpassa arkivfunktionens roll till kommunens organisation och 

förtydliga omfattningen och gränserna för arkivmyndighetens ansvar. Genom arkivreglementet 

stipuleras vilka uppgifter som arkivmyndigheten har och vilka befogenheter som står till 

förfogande för att säkerställa att kommunen erhåller en god arkivskötsel. 

 

1 § Tillämpningsområde (1 och 2a §§ AL)  

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter (inklusive 

myndigheternas underlydande verksamheter). Med myndigheter avses i reglementet 

kommunstyrelsen, nämnderna och kommunrevisionen.  

Reglementet gäller även för bolag och andra juridiska personer över vilka kommunen enligt 2 

kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.1  

För att de kommunala bolagen fullt ut ska omfattas av detta reglemente samt andra av 

kommunen utfärdade riktlinjer om arkivvård, måste de göras associationsrättsligt bindande 

                                                 

1 Offentlighetsprincipen gäller inte enbart för svenska myndigheter, utan också för kommunala aktiebolag, 
handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. En förutsättning är dock att kommunen har ett rättsligt 
bestämmande inflytande – dvs. att det samlade kommunala ägandet eller inflytandet i bolaget överstiger 50 %. I 
frågor gällande offentlighet och sekretess likställer lagstiftningen således kommunala företag med myndigheter. 
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genom att bestämmelsen särskilt fastställs i bolagens ägardirektiv, bolagsordningar, stadgar eller 

motsvarande.  

 

2 § Myndighetens arkivansvar (4 § AL)  

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

av 5-11 §§ i detta reglemente.  

Hos varje myndighet ska finnas en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare för 

fullgörande av arkivuppgifterna hos myndigheten. Dessa funktioner utses genom formella beslut 

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 nedan.2 

2.1. Arkivansvariga  

Den som är arkivansvarig ska ha möjlighet att påverka och belysa arkivfrågor, så att finansiella 

och personella resurser kan avsättas för arkivarbete. Därför bör den arkivansvarige vara en 

tjänsteman på chefsnivå inom myndigheten. Arkivansvarig ska framgå av respektive myndighets 

delegationsordning, eller – om det rör sig om ett bolag – specifikt beslut eller annan instruktion 

där ansvaret delegerats till specifik befattningshavare.  

Vid en stor myndighet med förgrenad förvaltning kan funktionen som arkivansvarig behöva 

förstärkas, vilket kan göras genom att fler än en befattningshavare utses. En av dessa ska då vara 

huvudansvarig med särskilt samordningsansvar för all hantering av myndighetens allmänna 

handlingar, såväl pappershandlingar som digitala handlingar. I uppdraget som arkivansvarig vid 

Kungälvs kommun ingår att:  

• Ansvara för att de bestämmelser som finns i arkivlagen och detta reglemente, samt 

tillämpliga bestämmelser i arkivförordningen, efterlevs inom myndigheten.  

 

• Beakta arkivfrågor vid alla organisationsförändringar, budgetarbete och 

lokalförändringar, samt utveckling av IT-stöd och övrig planering.  

 

                                                 

2  Se 2.1 och 2.2 §§.   
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• Samråda med arkivmyndigheten i de frågor som preciseras nedan.3 

 

• Ansvara för att eventuella brister inom arkivvården blir åtgärdade – vare sig det är 

arkivmyndigheten som förelägger detta i samband med sin tillsyn, eller om bristerna 

uppmärksammas internt inom myndigheten.  

 

• Ha kunskap om lagstiftning som rör hanteringen av allmänna handlingar.  

 

• Ha kunskap om kommunens styrdokument och rutiner kring hanteringen av allmänna 

handlingar, och vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för 

hanteringen av allmänna handlingar (i såväl pappersform som digital form).  

 

• Ansvara för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och 

arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade.  

 

• Övervaka att handlingar som överlämnas till arkivmyndigheten för slutarkivering 

levereras enligt arkivmyndighetens krav.  

 

• Se till att beslutad gallring verkställs.  

 

• Informera berörd personal vid myndigheten om gällande bestämmelser kring 

hanteringen av allmänna handlingar.  

 

2.2. Arkivredogörare  

Den arkivansvarige utser myndighetens arkivredogörare. De personer som utses ska ha mycket 

god kännedom om myndighetens verksamhet och administrativa rutiner, eftersom det i 

uppdraget ingår att svara för det praktiska arbetet med myndighetens arkiv – t.ex. för tillsyn och 

vård av den egna förvaltningens, verksamhetsområdets eller enhetens allmänna handlingar. 

Varje myndighet kan välja om denna vill ha en arkivredogörare eller, om det rör sig om en stor 

myndighet, flera arkivredogörare som ansvarar för arkivvården inom olika delar av myndighetens 

verksamhet. Särskilt viktigt är det att verksamheter som är geografiskt skilda från myndighetens 

centrala administration har egna arkivredogörare. Om myndigheten har flera arkivredogörare är 

det praktiskt, men inget krav, att ha en huvudarkivredogörare med särskilt samordningsansvar, 

som utför de arbetsuppgifter som inte bör spridas på för många personer (t.ex. att upprätta en 

arkivförteckning och arkivbeskrivning samt medverka i arbetet med att upprätta och revidera 

                                                 

3 Se 11 § Samråd. 
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myndighetens dokumenthanteringsplan). I uppdraget som arkivredogörare vid Kungälvs 

kommun ingår att: 

• Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna myndighetens hantering av 

allmänna handlingar. 

 

•Vårda myndighetens handlingar och arkivlägga dessa enligt arkivmyndighetens riktlinjer.  

 

• Biträda vid upprättande och revidering av myndighetens dokumenthanteringsplan, 

arkivbeskrivning och arkivförteckning.  

 

• Verkställa beslutad gallring och upprätta gallringsprotokoll.  

 

• Se till att arkivbildningen sköts enligt dokumenthanteringsplanen, och göra 

arkivansvarig uppmärksam på om planen behöver revideras.  

 

• Förbereda överlämning av handlingar till centralarkivet enligt arkivmyndighetens 

riktlinjer.  

 

• Samråda med myndighetens arkivansvarige och arkivmyndigheten i frågor som rör 

hanteringen av allmänna handlingar.  

 

2.3. Chefernas ansvar  

Respektive chef – på samtliga nivåer inom kommunens myndigheter och bolag – ansvarar för att 

verksamhetens allmänna handlingar vårdas enligt lagstiftningen och detta reglemente. Vidare 

ansvarar chefen för kontinuerlig uppföljning av verksamhetens arkiveringsarbete, liksom att 

personalen hålls informerad om vad som gäller vid hanteringen av allmänna handlingar. 

 

2.4. Handläggarens ansvar  

Den enskilde handläggaren ansvarar för att handlingarna i dennes ärenden hanteras enligt 

bestämmelserna i lagstiftningen och detta reglemente. Vidare ansvarar även handläggaren för att 

rensa sin ärendeakt när denne har avslutat sitt ärende.4
 

Efter avslutad rensning ska handläggaren 

lämna över akten till arkivredogöraren. 

                                                 
4 Rensning är endast aktuellt ifall det finns en fysisk pappersakt för ärendet, och inte om handlingarna i ärendet 

endast finns digitalt i ett verksamhetssystem. Se mer om rensning under 6 §. 
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2.5. Revisionens ansvar  

Kommunrevisionen ska följa upp förelägganden i arkivmyndighetens tillsynsrapporter, liksom 

granska att kommunens myndigheter och bolag har en ändamålsenlig arkivhantering som följer 

bestämmelserna i lagstiftningen och detta reglemente. Vidare åligger det även revisorerna att 

granska huruvida kommunstyrelsen uppfyller sina lagbundna skyldigheter i egenskap av 

arkivmyndighet. 

 

3 § Arkivmyndigheten (7—9 §§ AL)  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över arkivvården hos 

kommunens myndigheter, och ansvarar för vården av de arkiv som denna har övertagit efter 

överenskommelse eller enligt lag. Hos arkivmyndigheten ska finnas ett centralarkiv (även kallat 

kommunarkiv), där de överlämnade handlingarna förvaras. De handlingar som lämnas över till 

centralarkivet är sådana handlingar som ska bevaras för alltid och som inte längre behövs för den 

dagliga verksamheten inom kommunens myndigheter.  

Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt till kommunarkivarien, som är den funktion som 

ansvarar för kommunens centralarkiv samt utövar arkivmyndighetens tillsynsverksamhet. I 

uppdraget för arkivmyndigheten i Kungälvs kommun ingår mer specifikt, utöver vad som anförts 

ovan, att: 

• Vartannat år 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.5 

 

• 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.6 

                                                 

 

5 Även kommunstyrelsens förvaltning lyder under arkivmyndighetens tillsyn.   

6 Utbildningarna kan t.ex. handla om offentlighet och sekretess, styrdokument för arkivvården, gallring och 
bevarande, arkivering och diarieföring, etc. 
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•Ansvara för kommunens omvärldsbevakning i arkivfrågor,7
 

liksom leda kommunens 

utvecklingsarbete inom arkivområdet.  

 

• Främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och 

forskning.  

 

• Ta emot kopior av slutbetyg från de friskolor som är belägna i kommunen.8
 

Om en elev 

inte har fått ett slutbetyg utan istället ett samlat betygsdokument, ska friskolan istället 

lämna in en kopia av detta till centralarkivet.  

 

4 § Avgifter och leveransstopp  

Med stöd av avgiftsförordningen (SFS 1992:191) har arkivmyndigheten rätt att ta ut avgifter från 

de myndigheter som står under dess tillsyn.9
 

Vad som gäller preciseras närmare här nedan.  

 

4.1. Felaktiga leveranser och brister inom arkivvården  

Arkivmyndigheten får ta ut avgifter av kommunens myndigheter för att täcka kostnader förenade 

med arbetsinsatser som sträcker sig utanför arkivmyndighetens ansvarsområden.10
 

Avgifter får tas 

ut:  

• I samband med mottagande av arkivhandlingar som ska överlämnas till centralarkivet, 

som inte har iordningsställts enligt arkivmyndighetens riktlinjer. För detta arbete sker 

fakturering med 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.11 

 

• Vid iordningställande av ej överenskomna leveranser. För detta arbete sker fakturering 

med 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.12 

 

  

                                                 

7 Det kan exempelvis handla om omvärldsbevakning rörande ny eller förändrad lagstiftning, som berör arkivområdet.   

8 29 kap. 18 § skollagen.   

9 Tillsynen innefattar som bekant även kommunstyrelsens förvaltning.   

10 Se 3 § i detta reglemente.   

11 Enligt 17 § avgiftsförordningen.   

12 Ibid. 
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• Om arkivmyndigheten har beslutat att åtgärda brister i arkivvården, vilka har 

framkommit i samband med inspektion, hos en myndighet som trots föreläggande inte 

har åtgärdat bristerna. För detta arbete sker fakturering med 500 kr per påbörjad 

arbetstimme.13
 

 

• För att iordningsställa arkivhandlingar som har övertagits efter ensidigt beslut från 

arkivmyndighetens sida. Den överlämnande myndigheten/verksamheten svarar för 

kostnaderna om 500 kr per påbörjad arbetstimme.14 

 

4.2. Leveransstopp  

Arkivmyndigheten har rätt att i följande fall utfärda leveransstopp gentemot de myndigheter som 

står under dess tillsyn:  

• Om en verksamhet trots föreläggande från arkivmyndighetens sida har underlåtit sig att 

åtgärda brister i sin arkivvård, som har framkommit i samband med inspektion, förbjuds 

verksamheten att leverera handlingar till centralarkivet till dess att bristerna är åtgärdade.  

 

• Om en verksamhet som vill överlämna handlingar till centralarkivet vid upprepade 

tillfällen försummar att korrekt iordningsställa sina leveranser, förbjuds verksamheten att 

göra detta till dess att leveransen har iordningsställts enligt arkivmyndighetens riktlinjer.  

 

5 § Redovisning av arkiv (6 § 1—2 st AL och 4 kap. OSL)  

Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning samt 

arkivförteckning. Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av dessa 

dokumenttyper. 

 

  

                                                 

13 Beloppet bygger på vad 17 § avgiftsförordningen säger om 125 kr per påbörjad fjärdedels arbets-timme.   

14 Ibid.  
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5.1. Arkivbeskrivning och 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 är en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens 

arkiv. Förteckningen ska vara processbaserad, vilket innebär att handlingstyperna redovisas 

utifrån de processer som ger upphov till handlingarna. Syftet med detta är att tydliggöra 

handlingarnas samband med den verksamhet som skapar handlingarna och ge ett större 

sammanhang till den information som skapas i respektive process.  

Arkivförteckning och arkivbeskrivning ska fortlöpande revideras. Detta är särskilt viktigt vid 

omorganisationer. 

 

5.2. Dokumenthanteringsplan  

Varje myndighet ska upprätta ett styrdokument som omfattar myndighetens samtliga aktuella 

allmänna handlingar och som beskriver hur dessa hanteras, en s.k. dokumenthanteringsplan. 

Dokumenthanteringsplanen ska vara processbaserad och antas, efter godkännande av 

arkivmyndigheten, av den myndighet som berörs.  

För att dokumenthanteringsplanerna ska kunna fungera i praktiken och spegla hur respektive 

myndighet faktiskt hanterar sina dokument, ska respektive plan följas upp för eventuell revidering 

minst en gång per år och vid omorganisation. 

 

6 § Rensning (6 § 4 st. AL)  

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

arkivhandlingarna, t.ex. kopior/dubbletter, utkast och post it-lappar. Även föremål som i längden 

kan skada handlingarna – såsom plastfickor, gem och gummiband – ska rensas bort.  

Rensning ska genomföras senast i samband med att ett ärende avslutas och ska utföras av 

handläggaren, eftersom denne har bäst kännedom om sitt ärende liksom handlingarnas betydelse 

för förståelsen av ärendet ifråga. 
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7 § Gallring och bevarande (3 § och 9—10 §§ AL)  

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar.15
 

Det är 

tillåtet att gallra allmänna handlingar, men det är viktigt att detta kan motiveras, är genomtänkt 

och sker under kontrollerade former. All gallring måste grundas på lag och gallringsbeslut.  

Vid gallring ska alltid beaktas att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet, 

och att det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose: 

• Rätten att ta del av allmänna handlingar. 

  

• Behovet av information för rättskipningen.  

 

• Den egna verksamhetens behov av information.  

 

• Forskningens behov av källmaterial.  

 

Respektive myndighet beslutar om gallring av sina handlingar i samråd med arkivmyndigheten, 

såvida inte annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till 

arkivmyndigheten beslutar denna ensam. Gallringsbeslut fattas normalt i form av en 

dokumenthanteringsplan, men vid behov kan gallringsbeslut även fattas för enskilda 

handlingsslag. 

Handlingar som ska gallras ska förstöras, vilket gäller handlingar i såväl pappersform som digital 

form.  

Sekretessbelagda handlingar ska förstöras under kontroll. Om sådana handlingar sänds till 

destruktion ska destruktionsintyg begäras.  

I samband med gallring ska gallringsprotokoll upprättas och överlämnas till arkivmyndigheten. 

 

  

                                                 

15 Enligt Riksarkivets författningssamling, RA-FS 1991:1 och RA-FS 2006:1. För ytterligare precisering av 
gallringsbegreppet, se bilaga 2 till arkivreglementet. 
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8 § Överlämnande av arkivhandlingar (9 § och 14—15 §§ AL)  

 

8.1. Överlämnande till centralarkivet  

Centralarkivet är benämningen på Kungälvs kommuns centrala arkiv för slutgiltigt bevarande av 

kommunens allmänna handlingar. Då arkivhandlingar som ska bevaras inte längre behövs för den 

löpande verksamheten inom en myndighet ska de efter överenskommelse överlämnas till 

centralarkivet.  

Överlämnande av arkivmaterial till arkivmyndigheten får ske först sedan skriftlig 

överenskommelse upprättats mellan den överlämnande parten och arkivmyndigheten, vilket görs 

i form av en leveransreversal.  

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. 

Vid samtliga leveranser av arkivhandlingar till centralarkivet ska dessa överlämnas i enlighet med 

arkivmyndighetens riktlinjer. Detta innebär bland annat att rensning ska ha genomförts och 

beslutad gallring ha verkställts. Vidare ska handlingarna ligga i arkivboxar och vara ordnade i en 

logisk och enkelt sökbar sorteringsordning.16 Fler detaljer om hur överlämnande ska gå till 

meddelas av arkivmyndigheten.  

När arkivmyndigheten har övertagit arkivhandlingar från en annan myndighet övergår hela 

ansvaret för vården av handlingarna till arkivmyndigheten. 

 

8.2. Överlämnande till annat kommunalt organ  

Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs till annan kommunal 

myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap. 3 § OSL, ska arkivet överlämnas till 

den myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten, om inget annat överenskommits med 

                                                 

16 Handlingarna kan exempelvis vara sorterade efter årtal, diarienummer, personnummer eller fastighetsbeteckning, 
beroende på vad för slags handlingar det rör sig om. 
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arkivmyndigheten. Om verksamheten fördelas på flera myndigheter beslutar arkivmyndigheten, 

efter förslag av berörda myndigheter, hur arkivet ska hanteras.  

Handlingar som vid organisationsförändring överlämnas till annan myndighet får inte införlivas 

med mottagande myndighets arkiv utan att samråd med arkivmyndigheten först har ägt rum.  

Uppgift om överlämnande samt vilka handlingar det gäller ska föras in i arkivbeskrivningen för 

berörd(a) myndighet(er). 

9 § Beständighet och förvaring (5 § 2 st och 6 § 3 st AL)  

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

informationens beständighet och läsbarhet. Hänsyn ska tas till möjligheten att i framtiden kunna 

överföra uppgifterna till annan databärare.  

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Detta innebär bland annat att 

arkivet och arkivhandlingarna ska skyddas mot obehörig åtkomst, förstörelse, skador och stöld. 

För detta ändamål fordras arkivlokaler, vilka ska vara utformade enligt Riksarkivets föreskrifter och 

allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4).  

Närmare riktlinjer om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 

 

10 § Utlåning av arkivhandlingar  

Myndighet får låna ut arkivhandlingar17till kommunala eller statliga myndigheter för vetenskapliga 

ändamål eller tjänsteändamål.  

Alla utlån som äger rum mellan kommunens myndigheter ska dokumenteras i form av en 

utlåningsreversal. Även lån från centralarkivet ska dokumenteras på detta sätt. Om parten som 

lånar en arkivhandling är en myndighet utanför Kungälvs kommun ska dokumentation i 

anslutning till lånet diarieföras.  

Arkivhandlingar får även lånas ut till de juridiska personer som omnämns i 1 § ovan. Även detta 

ska dokumenteras genom utlåningsreversal.  

Utlån för andra syften än tjänsteändamål och vetenskapliga ändamål får endast ske efter 

medgivande från arkivmyndighetens sida.  

                                                 

17 Här avses arkivhandlingar i pappersform. 
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Ett utlån ska alltid ha en bestämd tidsfrist, och ske enligt bestämmelserna i 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 

I möjligaste mån ska utlåning av originalhandlingar i pappersform begränsas, till förmån för ett 

utlämnande på digital väg.  

Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras varsamt, 

så att förluster eller skador inte uppkommer. Vidare ska utlånande myndighet se till att 

arkivhandlingarna återlämnas efter det att lånetiden löpt ut. Den part som lånat en arkivhandling 

får inte i sin tur låna ut handlingen. 

 

11 § Samråd (6 § arkivförordningen)  

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

myndighetens arkivbildning och arkivvård. Exempel på sådana frågor är:  

• Alla slags organisationsförändringar.18 

• Införande av nya verksamhetssystem eller större förändringar av dessa, liksom 
avveckling av verksamhetssystem.  

• Utläggning av kommunala tjänster på entreprenad.  

• Samverkan med externa parter där arkivfrågor aktualiseras.  

• Inrättande av nya arkivlokaler eller ombyggnad av befintliga arkivlokaler.  

 

Varje myndighet ska även samråda med arkivmyndigheten:  

• Inför beslut om gallring.  

• Vid upprättande och revidering av sin dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och 
arkivförteckning.  

• Vid andra frågor kring arkivvård och hanteringen av sina allmänna handlingar, där 
myndigheten är osäker på vad som gäller.  

  

                                                 

18 Detta gäller såväl organisationsförändringar i form av hel eller partiell privatisering eller bolagisering av en 
myndighets verksamhet, liksom förändringar som innebär att en myndighets verksamhet helt eller delvis överförs till 
någon annan av kommunens myndigheter.   
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Mål 

Arkivreglementet är tänkt att säkerställa en god arkivhantering över hela organisationen. Genom 

att klargöra ansvarsfördelningen för olika typer av arkivfrågor blir det lättare att förankra en 

förståelse för omvårdnaden av arkivhandlingar och att samtidigt ur verksamhetens perspektiv 

förstå omfattningen av medborgarnas rätt att genom Tryckfrihetsförordningen få tillgång till 

allmänna handlingar. Arkivreglementet säkerställer vidare att arkivperspektivet kommer in tidigt i 

dokumenthanteringen i ett skede när handlingar inkommer eller upprättas i kommunen. Slutligen 

säkerställer vi genom arkivreglementet att kommunen efterföljer de lagar och förordningar som 

reglerar arkivhanteringen för alla myndigheter i Sverige. 

 

Levandegöra 

Kunskap om arkivreglementets existens och dess innehåll kommuniceras kontinuerligt ut via 

utbildningstillfällen och arkivinspektioner. Även i kommunens dokumenthanteringsplaner finns 

det möjlighet att sprida information om arkivreglementet. 

 

Uppföljning 

Det främsta medlet för att följa upp arkivreglementets efterlevnad är de kontinuerligt utförda 

arkivinspektioner som arkivmyndigheten genomför månadsvis. 

 

Bilagor till arkivreglementet  

Följande bilagor utgör inga föreskrifter rörande den kommunala arkivvården i Kungälvs 

kommun, utan fungerar som kortfattade redogörelser för olika arkivrelaterade begrepp och lagar. 

Vid revidering av bilagorna (t.ex. om en lag som styr arkivverksamheten revideras, upphör att 

gälla eller om en ny lag tillkommer inom området) behöver dessa således inte återigen tas upp för 

politisk behandling. 



 

16 

 

Bilaga 1. Lagstiftning som reglerar arkivverksamheten  

I Sverige finns flera lagar och föreskrifter som på olika sätt styr arkivverksamheten hos landets 

myndigheter, förutom kommunernas och landstingens egna lokala föreskrifter i form av deras 

arkivreglementen:  

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)  

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en svensk grundlag, som reglerar rätten att ta del av allmänna 

offentliga handlingar och uppgifter.19
 

Detta kallas för offentlighetsprincipen.  

Arkivlagen (SFS 1990:782)  

Arkivlagen fastställer att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och ska i 

egenskap av detta bevaras, vårdas och hållas ordnade så att de tillgodoser: rätten att ta del av 

allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, samt 

forskningens behov.20
 

I arkivlagen finns även bestämmelser kring t.ex. hur myndigheterna ska 

vårda sina arkiv,21
 

liksom föreskrifter om arkivmyndigheterna och deras lagstadgade uppgifter i 

form av tillsyn och ansvaret för arkiv som dessa har övertagit.22 

Arkivförordningen (SFS 1991:446)  

Här finns bestämmelser ”om sådana arkiv och arkivmyndigheter som avses i arkivlagen 

(1990:782). Dessutom ges bestämmelser om godkännande och märkning av sådana skrivmateriel 

och förvaringsmedel som avses i lagen (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv”.23
  

Personuppgiftslagen (SFS 1998:2004)  

Syftet med personuppgiftslagen (PUL) är ”att skydda människor mot att deras personliga 

integritet kränks genom behandling av personuppgifter”.24
 

PUL reglerar således hur 

personuppgifter får behandlas. 

  

                                                 

19 2 kap. TF, ”Om allmänna handlingars offentlighet”.   

20 3 § Arkivlagen.   

21 4—6 §§ Arkivlagen.   

22 7—9 §§ Arkivlagen.   

23 1 § Arkivförordningen.   

24 1 § PUL.   
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Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)  

OSL innehåller ”bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid 

registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar”.25Sekretessbeläggande av 

allmänna handlingar, eller uppgifter i allmänna handlingar, får inte göras godtyckligt, utan måste 

göras med stöd av OSL.  

Riksarkivets författningssamling  

Riksarkivet är en statlig myndighet med tillsynsansvar för den statliga arkivverksamheten i Sverige 

och nationell överblick över arkivfrågorna. Riksarkivet utfärdar såväl generella råd och allmänna 

föreskrifter (RA-FS) – som i regel ska tillämpas av alla statliga myndigheter i Sverige, som 

myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS), som omfattar vissa statliga myndigheter. Även 

kommuner och landsting kan välja att tillämpa Riksarkivets generella råd och allmänna 

föreskrifter. 

  

                                                 

25 1 kap. 1 § OSL.   
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Bilaga 2. Förklaringar av arkivrelaterade begrepp  

Arkiv  

Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndigheternas verksamheter och sådana 

handlingar som avses i 2 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas 

om hand för arkivering.26
 

 

Arkivbox  

En arkivbox är ett förvaringsmedel bestående av kartong eller papp, i form av en box med flik, 

lock eller annan tillslutningsanordning, vars syfte är att ge skydd åt arkivhandlingar.27
  

Arkivvård  

Hur de svenska myndigheterna ska sköta sin arkivvård framgår av arkivlagen.28
 

I korta drag 

åsyftar begreppet hur en organisation hanterar all den information som denna förvarar hos sig – 

oavsett om informationen är pappersbunden eller digital, och vare sig det är frågan om nyss 

inkomna/upprättade handlingar eller slutarkiverade dokument. 

Beständig  

Egenskapen hos en handling att under lång tid kunna bevaras utan informationsförlust.29 

Databärare  

En databärare är detsamma som ett fysiskt underlag för lagring av information.30
 

Exempel på 

databärare är papper, USB-minne, CD-skiva, DVD, hårddisk eller diskett. 

Gallring31 

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. 

Genom gallring begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket 

viktigt att detta sker varsamt.  

                                                 

26 3 § Arkivlagen.   

27 Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2006:1.   

28 Se 4—6 §§ Arkivlagen.   

29 Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2006:1.   

30 Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2008:4 

31 Riksarkivets författningssamling, RA-FS 1991:1 och RA-FS 2006:1.   
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Utöver att förstöra en allmän handling eller uppgifter i allmänna handlingar innebär överföring av 

uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför något av följande:  

• Informationsförlust.  

• Förlust av möjliga informationssammanställningar.  

• Förlust av väsentliga sökmöjligheter.  

• Förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.  

Handling/allmän handling  

En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller 

på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel.32 

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen har inkommit till eller 

upprättats hos myndigheten. En allmän handling är antingen offentlig eller omfattas av 

sekretess.33
 

Medium  

Se databärare.  

Närarkiv  

Ett närarkiv är en arkivlokal som finns i verksamhetens omedelbara närhet, där verksamheten 

förvarar sina aktuella och ofta återsökta handlingar. Detta i kontrast till det centrala arkiv – 

kommunarkivet eller centralarkivet – som arkivmyndigheten ansvarar för, där handlingar som ska 

bevaras för alltid och som inte återsöks lika ofta förvaras. I närarkiven förvaras även handlingar 

som väntar på att levereras till centralarkivet. 

 

  

                                                 

32 2 kap. 3 § TF.   

33 2 kap. 3 § TF. 
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Bilaga 3. Förtydligande av rollerna som arkivansvarig och 

arkivredogörare 

 

Som arkivansvarig ska man:  

1. Ha kunskap om lagstiftning som rör hantering av allmänna handlingar.  

2. Ha kunskap om kommunens styrande dokument och rutiner angående hantering av allmänna 

handlingar.  

3. Bevaka tillämpning av ovanstående regelverk inom den egna myndigheten.  

4. Vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hantering av allmänna 

handlingar, både digitalt och i papper.  

5. Bevaka frågor som rör hantering av allmänna handlingar, såväl digital som pappersbunden, vid 

organisations- och verksamhetsförändringar, budgetarbete, lokalförändringar och övrig planering.  

6. Tillse att dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning, arkivförteckning upprättas.  

7. Samråda med arkivmyndigheten angående arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan och 

arkivförteckning samt övriga frågor kring hantering av allmänna handlingar.  

8. Medverka vid möte med arkivmyndigheten inför godkännande av dokumenthanteringsplan 

och arkivförteckningsplan.  

9. Tillse att handlingar överlämnas till arkivmyndigheten enligt arkivmyndighetens krav samt att 

beslutad gallring sker.  

10. Informera om och stödja all personal med frågor kring hantering av allmänna handlingar. 
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Som arkivredogörare ska man:  

1. Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna nämndens eller bolagets hantering av 

allmänna handlingar.  

2. Vårda nämndens/bolagets handlingar och arkivlägga dessa enligt arkivmyndighetens 

anvisningar.  

3. Upprätta arkivförteckning över nämndens/bolagets handlingar som ska bevaras.  

4. Biträda vid upprättande och revidering av dokumenthanteringsplanen alternativt upprätta och 

revidera själv.  

5. Verkställa beslutad gallring och utfärda gallringsbevis.  

6. Se till att arkivbildningen sker enligt dokumenthanteringsplanen och göra arkivansvarig 

uppmärksam på om planen behöver ändras.  

7. Förbereda avlämning av handlingar till centralarkivet enligt kommunarkivets anvisningar.  

8. Samråda med nämndens arkivansvarige och arkivmyndigheten i frågor som rör hantering av 

allmänna handlingar. 
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Bilaga 4. Ansvarsfördelning gällande arkivfunktionen 

 

Fastställer arkivreglemente

Meddelar föreskrifter

Utser arkivmyndighet

Beslutar om avhändande
Anger inriktning/ambitionsnivå

Fullmäktige

Arkivmyndighet - kommunstyrelsen

Utövar tillsyn 
Utgör centrala arkivfunktionen

Övertar arkivhandlingar
Fattar gallringsbeslut

Levandegör

Myndighet - Nämnd/Styrelse

Har fullt ansvar  

Fattar gallringsbeslut
Organiserar arkivet

Redovisar arkivet 
Verkställer beslutad gallring

Revision

Kommunarkiv

Arkivarie och 
arkivassistent

Arkivansvarig

Arkivredogörare Registrator

Granskande Beslutande Verkställande
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Bilaga 5: Utdrag ur Kommunstyrelsens delegationsordning 

Nr  Ärende  Lag/Lagrum  Delegat  Anmärkning  

C 3  Prövning av om 

överklagande skett i 

rätt tid och 

avvisning av 

överklagande som 

kommit in för sent  

24 § 1 st FvL  Kommunjuristen  

Ersättare:  

1. Kommunarkivarien  

2 Huvudregistrator  

 

C 8  Beslut om att 

bestämma ändamål 

och medel för 

personuppgifter av 

mindre principiell 

betydelse  

3, 9 §§ PuL  Kommunarkivarien 

Ersättare:  

1. Kommunjuristen  

 

C 9  Beslut om att ej 

lämna ut 

information till den 

registrerade  

27 § PuL  Kommunarkivarien 

Ersättare:  

1. Kommunjuristen  

 

C 10  Beslut om avslag på 

begäran om 

utlämnande av 

allmän handling till 

enskild eller annan 

myndighet samt 

uppställande av 

förbehåll i enskildes 

rätt att röja 

innehållet eller 

annars förfoga över 

handlingen samband 

med utlämnande till 

enskild som 

inskränker den  

2 kap 14 § 

TF, 6 kap 2 §, 

10 kap 4, 13-

14 §, 12 kap 2 

§ OSL  

Kommunjuristen 

Ersättare:  

1. Kommunarkivarien  

2. Huvudregistratorn  

Efter samråd med 

verksamhetsansvarig.  

Beslut om att lämna 

ut handling fattas av 

den som har 

handlingen i sin vård 

om inte viss 

befattningshavare 

enligt arbetsledning 

eller särskilt beslut 

skall göra detta. 
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Bilaga 6: Utdrag ur Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper 2006:1, valda delar 

3 kap. Tillämpning i särskilda fall 

 

1 § Handlingar som gallras är undantagna från bestämmelserna i denna författning. 

 

Allmänna råd. Bestämmelserna i författningen bör tillämpas i den utsträckning som krävs för att 

handlingarna skall kunna läsas och kopieras fram till gallringstidpunkten. Hänsyn bör därvid tas 

till gallringsfristens längd och den hantering som handlingarna kommer att utsättas för under 

bevarandetiden. 

 

2 § För handlingar som inkommer till myndigheten i pappersform gäller denna författning med 

undantag för bestämmelserna i 5 kap. 

 

Allmänna råd. Bestämmelserna i 5 kap. bör tillämpas för pappersblanketter som myndigheten 

framställer och som i ett senare skede ges in till myndigheten och bevaras där. 

 

5 kap. Framställning  

 

Papper 

 

1 § Vid framställning av handlingar skall myndigheten använda åldringsbeständigt eller 

arkivbeständigt papper som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 

2006:4) om tekniska krav och certifiering. 

Om myndigheten bedömer att handlingarna kommer att utsättas för omfattande hantering och 

användning skall arkivbeständigt papper användas. 

Arkivbeständigt papper skall även användas för handlingar som skall bindas med metoder där 

handlingarna sys. 

 

Allmänna råd 

Handlingar av stort format utsätts för mera slitage vid hantering, och bör därför framställas på 

arkivbeständigt papper. Se 4 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4). 

För att underlätta hantering (läsning, kopiering m.m.) och förvaring bör myndigheten om möjligt 

använda samma pappersformat för handlingar som skall arkivläggas tillsammans. 
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Skadligt material 

 

3 § Material som kan skada handlingarna får inte användas vid framställning, ändring eller 

märkning av handlingarna. 

Etiketter och symboler som är självhäftande får inte fästas på handlingarna. 

Korrigeringsvätska eller korrigeringstejp får inte användas på handlingarna. 

 

6 kap. Hantering och förvaring  

 

2 § Självhäftande, flyttbara noteringsblad får inte fästas på skrift eller annan informationsbärande 

yta. 

Om självhäftande, flyttbara noteringsblad används skall dessa avlägsnas senast när ett ärende eller 

annat arbete har avslutats. 

Förvaringsmedel för kortare tids förvaring 

 

3 § Handlingarna skall så snart som möjligt ges en skyddad förvaring. 

 

Allmänna råd. Handlingarna bör endast tillfälligt förvaras i pärmar, då dessa inte ger tillräckligt 

skydd mot skadlig påverkan. 

Pärmar och hängmappar bör inte överfyllas. 

Om plastfickor och plastmappar används för kortare tids förvaring bör de vara av sådant material 

och utförande som rekommenderas i 4 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 

2006:4) om tekniska krav och certifiering. 

Skadliga föremål 

 

4 § Häftklamrar skall endast användas om handlingarna annars riskerar att skingras. Handlingar 

som har inkommit till myndigheten i häftat skick får även i fortsättningen vara häftade. 

Övriga föremål som kan skada handlingarna skall avlägsnas senast när handlingarna placeras i 

förvaringsmedel som är avsett för långtidsförvaring. 

 

Allmänna råd. Anordningar som kan skada handlingarna vid hantering, kopiering och förvaring 

eller som är utrymmeskrävande, bör avlägsnas redan i samband med att ett ärende eller annat 

arbete avslutas. Åtgärder bör samtidigt vidtas för att hålla samman handlingarna på annat sätt, 

t.ex. genom särskiljande aktomslag. 

Exempel på föremål som kan skada handlingarna är plastfickor och gummisnoddar, samt 

anordningar i plast och metall som används för att hålla samman handlingarna, såsom gem, 

häftklamrar, spikar, nitar, skruvar och bindare (gafflar). Föremål av metall riskerar att ge 

rostfläckar och frätskador på handlingarna, vilket kan resultera i informationsförlust. 

Anordningar av plast eller metall är inte beständiga. Deras sammanhållande funktion är således 

begränsad i tiden. 
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5 § Handlingar som består av material som kan skada pappershandlingar skall förvaras separat. 

Handlingarna skall i sådana fall märkas och registreras så att sambanden med övriga handlingar 

kan upprätthållas. 

Handlingar som är framställda så att informationen uppenbart riskerar att gå förlorad skall 

kopieras till annat underlag. 

 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering 2006:4; valda delar 

4 kap. Tekniska krav för handlingar på papper  

 

Åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper 

 

1 § För åldringsbeständigt papper skall kraven i svensk standard SS-EN ISO 9706, utgåva 1, 

Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet, avsnitt 5, 

vara uppfyllda. 

 

2 § För arkivbeständigt papper skall kraven i svensk standard SS-ISO 11108, utgåva 1, 

Information och dokumentation - Arkivpapper - Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet, 

avsnitt 4, vara uppfyllda. 

 

3 § Utöver vad som sägs i 1-2 §§ skall åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper vara av 

standardiserat format: A-serien, i enlighet med svensk standard SS 01 47 11, utgåva 2, 

Formatserier, samt vara ofärgat. 

 

Allmänna råd 

Papper av format A3 och mindre bör ha en nominell ytvikt på minst 80 g/m~, och papper av 

format större än A3 en nominell ytvikt på minst 100 g/m~. 
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Skrivmedel 

 

4 § För skrivmedel skall kraven i svensk standard SS-ISO 11798, utgåva 1, Dokumentation - 

Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper - Krav och provningsmetoder, avsnitt 4 vara 

uppfyllda. 

 

Allmänna råd 

Skrivmedel som används för framställning av pappershandlingar är t.ex. pennor, tusch, 

stämpelfärger, skrivare, kopiatorer och faxar. De tekniska kraven kan även tillämpas på färg som 

används för färgläggning av kartor och ritningar, samt för tryckfärger som används för logotyper, 

färgade fält på blanketter m.m. 

 

5 § För kopiatorer gäller, förutom vad som sägs i 4 § om skrivmedel, att en kopiator som är 

utrustad med funktioner för automatisk dokumentmatning eller dubbelsidig kopiering, skall 

kunna användas utan att dessa funktioner är aktiva. 

 

Aktomslag 

 

6 § För aktomslag skall kraven i svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2, Dokumentförvaring - 

Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, 

avsnitt 4, vara uppfyllda. 

För att handlingarna skall vara skyddade vid hantering och förvaring skall aktomslaget ha ett 

sådant format att det kan skjuta något utanför handlingarna eller omsluta handlingarna genom 

överlappning. 

 

Allmänna råd. Exempel på lämpliga format på aktomslag för handlingar av A4-format är 

- 460/470 mm × 300 mm för akter upp till 10/20 mm tjocklek, och 

- 5 80/620 mm × 300 mm för akter av större omfång eller för placering runt samtliga akter i 

arkivboxen. 

 

7 § Aktomslag får ha svart eller färgat tryck, t.ex. myndighetens logotyp eller linjering för 

tjänsteanteckningar. 

 

Allmänna råd. Bestämmelser om att aktomslag bör vara ofärgade finns i svensk standard SS 62 81 

07, utgåva 2, Dokumentförvaring - Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och 

aktomslag av papper eller papp, avsnitt 4, punkt 4.4.1. Se 6 §. 

Vid val av aktomslag bör beaktas att arkivbeständigt papper är tåligare vid hantering än 

åldringsbeständigt papper och att vitt (ofärgat) papper, från beständighetssynpunkt, är att föredra 

framför färgat. 
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Arkivboxar 

 

8 § För arkivboxar skall kraven i svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2, Dokumentförvaring - 

Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, 

avsnitt 5, vara uppfyllda. 

 

9 § Om den arkivbox som används i sin helhet uppfyller de krav som gäller för åldringsbeständigt 

papper får handlingarna förvaras utan aktomslag. 

 

Dragbandskapslar och hålförstärkare 

 

Allmänna råd. För att hålla samman en större mängd handlingar i en arkivbox, t.ex. en 

omfattande akt, kan en dragbandskapsel användas. Dragbandskapseln bör uppfylla kraven för 

åldringsbeständighet, i enlighet med 1 §. De band som används bör vara av bomull. 

Ett sätt att hålla samman handlingar som har hålslagits är att använda band eller garn av linne 

eller bomull tillsammans med hålförstärkare av papp som uppfyller kraven på 

åldringsbeständighet, enligt 1 §. 

Ritningsportföljer 

 

10 § För ritningsportföljer skall kraven för arkivboxar i svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2, 

Dokumentförvaring - Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och aktomslag av 

papper eller papp, avsnitt 5, punkterna 5.1, 5.2.2 och 5.3. vara uppfyllda. 

 

11 § Utöver vad som sägs i 9 § skall en ritningsportfölj 

- kunna öppnas helt (180°), 

- kunna öppnas och stängas på avsett sätt minst 300 gånger, och 

- vara konstruerad för liggande förvaring. 
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Rullar 

 

12 § För rullar skall kraven för arkivboxar i svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2, 

Dokumentförvaring - Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och aktomslag av 

papper eller papp, avsnitt 5, punkt 5.1 med undantag för Cobbtal, samt punkterna 5.2.2 och 5.3 

vara uppfyllda. 

Rullar skall vara minst 150 mm i diameter, och ha en längd som gör att de skjuter utanför 

handlingarna efter rullning. 

 

13 § Om den rulle som används i sin helhet uppfyller kraven i ISO 9706, utgåva 1, Information 

och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet, punkt 5.4, får 

handlingarna rullas direkt på rullen utan inre aktomslag. 

 

14 § Bindning skall uppfylla kraven i svensk standard SS 66 70 05, utgåva 1 (1997), 

Dokumentation - Bindning av böcker, periodika och andra pappershandlingar för arkiv och 

bibliotek, metoderna T2, T3 eller T4. 

Som alternativ till metod T2, punkt 7.2.2 i standarden, får myndigheten tillämpa de tekniska 

kraven i bilaga 2 till denna författning. 

 

Plastmappar och plastfickor 

 

Allmänna råd. Om plastmappar eller plastfickor används för tillfällig förvaring under 

handläggningen, bör de vara av polyester (PET, PETP), polyeten (PE) eller polypropen (PP). 

Den yta som vänds mot handlingarna bör vara matterad. 

 

Etiketter och lim 

 

15 § Material som används för etikettering skall uppfylla följande tekniska krav. 

Lim för etikettering skall vara etylvinyl-acetatlim (EVA). 

Papper för etiketter skall uppfylla kraven för 

- åldringsbeständigt papper i SS-EN ISO 9706, utgåva 1, Information och dokumentation - 

Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet, avsnitt 5, eller 

- arkivbeständigt papper i SS-ISO 11798, utgåva 1, Information och dokumentation - 

Arkivpapper - Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet, avsnitt 4 med de undantag som 

anges i 4 kap. 4 §. 

 

Papperet skall vara vitt men får ha färgat tryck, t.ex. i form av ränder. 
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Bilaga 7: Handbok för leveranser till Kungälvs kommunarkiv 

Följande riktlinjer gäller för leverans av pappershandlingar till Kungälvs kommunarkiv. 

Riktlinjerna återger hur överlämnandet skall genomföras och vem som har ansvar för de olika 

momenten.  

Varför ska man arkivera allmänna handlingar? 

Lagenliga skyldigheter 

Hos statliga och kommunala myndigheter gäller Offentlighetsprincipen. Den ligger till grund för vad 

som ska bevaras och hållas tillgängligt för allmänheten. 

Historiskt ansvar 

För att vi idag och i framtiden ska kunna förstå hur en organisation och samhället i stort har 

utvecklats är det viktigt att arkiven vårdas och bevaras för historisk forskning. Det är i arkiven 

som det historiska skeendet lever kvar, avspeglas och blir en del av vårt kulturarv. 

Vad är ett arkiv? 

Allmänna handlingar, oavsett medium, från myndigheters verksamhet bildar deras arkiv. Varje 

arkivbildande myndighet i kommunen ansvarar för vården av sitt arkiv. Myndigheten ansvarar 

även för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan myndighet, t.ex. en föregångare 

vid en omorganisation.  

Dokumenthantering berör alla sammanhang där information skapas eller förmedlas inom 

offentliga verksamheter. En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla 

information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och bevara information 

som dokumenterar verksamheten för framtiden.  

Kommunens arkiv består av dokumentation om kommunen och kommuninvånarna. Idag 

hanteras dokument i allt större omfattning i IT-miljö. Kommunens handlingar hanteras 

elektroniskt i exempelvis system för ekonomi- och personalredovisning och journalhantering. 

Även våra IT-system kräver att dokumenthanteringen sker på ett planerat och konsekvent sätt. 

När arkivhandlingarna inte längre behövs för den löpande verksamheten kan de efter en 

överenskommelse övertas av kommunarkivet för fortsatt vård och tillgängliggörande för 

allmänheten.  

En myndighet får inte göra sig av med allmänna handlingar annat än genom gallring eller genom 

överlämnande av handlingar till arkivmyndighet eller annan myndighet som fortsätter dess 

omvårdnad.   
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Arkivmyndigheten har också möjlighet att ensidigt besluta att ta över handlingar från 

myndigheterna i kommunen. Detta kan bli aktuellt om en myndighet inte sköter sitt arkiv 

tillfredsställande.  

Vilka arkivhandlingar finns i kommunarkivet? 

Kommunarkivet tar i första hand emot handlingar som: 

-Ska bevaras för all framtid, dvs handlingarna är inte gallringsbara enligt gällande lagar, 

dokumenthanteringsplaner eller övriga gallringsbeslut.  

-Inte behövs för att myndigheten skall kunna bedriva sin verksamhet 

Till kommunarkivet skall också handlingar som enligt lagstiftning PUL och SOL, endast bevaras 

för forskningsändamål levereras, exempelvis socialtjänstens akter i Kungälvs kommun. Dessa 

handlingar är endast tillgängliga för forskningsändamål och innehåller personakter för personer 

födda 5,15,25 i varje månad.  

Vad är arkivering?  

Arkivering innebär att man tar ställning till vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska 

gallras. De handlingar som förekommer i den dagliga verksamheten bör redan från början 

förvaras och läggas i en sådan ordning att arkiveringen underlättas. Det är viktigt att man i 

möjligaste mån bibehåller den ordning som skapats under verksamheten. Sådana handlingar som 

inte redan ligger i någon slags ordning förs samman och att man skapar ordning i dessa genom att 

t.ex. lägga dem kronologiskt, alfabetiskt eller efter ämne.  

Hur ska arkivhandlingarna levereras? 

Kommunarkivet kontaktas i god tid före leverans då en leverans skall ske efter överenskommelse 

med kommunarkivarien, helst inom leveransperioden januari till mars. Skicka inte enstaka 

handlingar utan samla ihop de handlingar som skall levereras en gång om året.  

Leverera så fullständiga arkiv som möjligt. I en och samma leverans bör ingå större mängder som 

i arkivbildningen omfattar logiskt avgränsade delar, tillkomna hos verksamheten under en längre 

tidsperiod. Då blir det lättare att hålla reda på var handlingarna finns och att forska i materialet.  

Arkivhandlingarna bör vara i god ordning när de levereras. Handlingar som ska gallras ska inte 

medfölja leveransen.  

Kommunarkivarien ska ha besiktigat handlingarna för att konstatera att de är i sådant skick att de 

kan tas emot.  
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En grundprincip är att varje myndighet har det fulla ansvaret för sina handlingar så länge dess 

verksamhet pågår. 

Reversal 

Med leveransen skall en ifyll reversal (innehållsförteckning) medfölja. Reversalen utgör en 

kortfattad förteckning över vilken typ av handlingar som levereras. Förteckningen skall fyllas i av 

den levererande myndigheten i två exemplar vilka båda ska följa med vid leveransen. I 

kommunarkivet kontrolleras att arkivleveransen stämmer överens med reversalen. Reversal skall 

också användas för tilläggsleveranser och andra leveranser, som av särskilda skäl inte förtecknats.  

Förberedelser inför leverans av arkivhandlingar 

Alla leveranser skall vara samordnade mellan kommunarkivarien och arkivredogöraren inom den 

aktuella verksamheten. 

Endast information som ska bevaras får ingå i en leverans. Handlingarna ska vara gallrade och 

rensade enligt gällande gallringsbeslut i dokumenthanteringsplan. 

Handlingarna skall vara ordnade i arkivboxar eller annat medium anpassat för handlingarna.  

Volymerna/arkivboxarna skall vara märkta med innehåll på ryggen skrivet med blyertspenna 

Leveranser skall inte bestå av enstaka handlingsslag eller volymer såsom enstaka dokument, 

såvida dessa inte utgör hela arkivet. Undantag kan vara efterleveranser som fyller luckor i ett 

redan befintligt bestånd. 

Tillhörande sökmedel i form av befintliga diarier (analoga eller digitala) ska alltid ingå.  

Varje verksamhet svarar för leveransen och dess kostnader. 

När handlingarna läggs i arkivboxar måste gem, plastfickor, plastflikar, tejp och annat som kan 

skada pappret tas bort. Fyll arkivkartongerna så mycket som möjligt så att det blir 

utrymmeseffektivt, annars riskerar handlingar i halvfulla volymer att falla ihop och skadas. För att 

åtskilja handlingar i arkivkartongen använder man aktomslag.  

Paketering av handlingarna 

Allt arkivmaterial ska vara i ordnat skick vid leverans för att det ska vara tillgängligt efter leverans.  

Handlingarna ska levereras i den ordning som framgår av dokumenthanteringsplanen eller som 

överenskommits mellan centralarkivet och myndigheten.  



 

33 

 

Alla slags personakter ska levereras i personnummerordning med aktomslag där personnumret 

framgår. 

Framtida återsökningar i oordnat eller oförtecknat arkivmaterial kan ta tid och är i vissa fall 

praktiskt omöjligt vilket får till följd att lagkraven på begäran om allmän handling inte kan 

uppfyllas. 

Om en myndighet upphör 

Om en myndighet upphör, men verksamheten övergår till en annan myndighet i kommunen, 

följer arkivet med om inget annat bestämts.  

En leverans av detta slag sköts av de berörda parterna, som dock har samråd med 

Kommunarkivet.  

Dokumentation i form av förteckningar, överlåtelsehandlingar och reversaler, samt uppgifter till 

den övriga arkivredovisningen, är nödvändigt för att tillgodose ett överlämnande. En kopia av 

överlåtelsehandlingen bör skickas till Kommunarkivet. 

Arkiv från verksamhet som upphört och som inte förts över till annan kommunal myndighet 

skall överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, om inget annat bestämts av 

kommunfullmäktige.  

Återsökbarheten av arkivhandlingar 

Kommunarkivet förtecknar de levererade arkivhandlingarna i förteckningsprogrammet Visual 

Arkiv. 

Kommunarkivets ansvar för allmänna handlingar 

När kommunarkivet tagit över arkiv eller del av arkiv övergår hela ansvaret för omvårdnad och 

eftersökning till arkivmyndigheten.  

Handlingar som omfattas av sekretess har samma skydd hos kommunarkivet som hos den 

överlämnande myndigheten. Enligt 11 kap. 6 § Offentlighets- och sekretesslagen gäller att om en 

arkivmyndighet för arkivering tar emot en annan myndighets uppgifter som är sekretessbelagda 

där blir sekretessbestämmelserna tillämplig på uppgiften även hos arkivmyndigheten.  

Utlämnande av övertaget material sker som kopia eller lån, efter erforderlig sekretessprövning.  

Ordlista arkivbegrepp 
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Arkivbeskrivning – ger inblick i vilken information som finns att hämta hos myndigheten och som 

informerar om hur arkivet är organiserat. 

Arkivförteckning- en detaljerad beskrivning av vilka arkivhandlingar som finns i arkivet.  

Arkivbox – arkivgodkänt förvaringsmedel bestående av kartong eller papp avsedd att ge skydd åt 

handlingar.  

Aktomslag – förvaringsmedel, bestående av papper, kartong eller papp, avsett att omsluta och 

avskilja arkivhandlingar.  

Volymer – varje serie innehåller en eller flera volymer. En volym är en fysisk enhet som omfattar 

flera handlingar. Exempel på volymer kan vara arkivboxar, bundna volymer, mikrofilmrullat etc.  

Gallra – gallring innebär att förstöra allmänna handlingar. Det är en avsiktlig och planmässig 

förstöring av handlingar i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. 

Gallringsfrist – den tid som ska förflyta innan gallringen får verkställas. 

Medium- medel – metoder för framställning, överföring och lagring av handlingar. Exempelvis att 

framställa handlingar genom papper och penna eller att framställa de genom dator och 

tillhörande programvara. 

Rensa – ett begrepp som används då man före arkivläggningen plockar bort arbetsmaterial som 

saknar betydelse för handlingens värde. 

 



 

 

Bilaga 8: Handbok för digitala leveranser till Kungälvs kommunarkiv  



 

 

Att leverera till e-arkivet 

Handledningen beskriver processen för att leverera till Kungälv kommuns e-arkiv.  
Dokumentet riktar sig framförallt till den som har rollen som är arkivarie, arkivansvarig, 
arkivredogörare, informationsägare eller systemförvaltare. 
Information förlorar efter en tid betydelse för verksamheten, men kan fortfarande efterfrågas av 
andra. Kommunarkivet arbetar bland annat med att tillgodose behov av information på lång sikt. 
Kostnader för att lagra digital information i ett arkivformat hos kommunarkivet är i regel lägre än 
att utöka lagringsutrymmet på server eller ha ett verksamhetssystem i drift enbart för att ha 
tillgång till inaktuella uppgifter.  
Information kan levereras till kommunarkivet  

 när den är intressant för andra att återsöka 

 man vill avlasta verksamhetssystemet 

 den är inaktuell och kan ställas av från verksamhetssystemet 
 
Vilka handlingar som ska arkiveras, det vill säga bevaras för all framtid, respektive gallras efter 
viss tid, framgår av myndighetens dokumenthanteringsplan eller särskilda gallringsbeslut. En 
förutsättning för att hantera leveranser är att informationen har värderats och det finns beslut om 
vad som ska gallras. 
  

ANSLUTNINGSPLAN 

Kommunarkivet dokumenterar planeringen kring leveransen i en anslutningsplan. Planeringen 
genomförs av kommunarkivet tillsammans med informationsägaren och arkivredogörare. 
Omprioriteringar kan behöva göras.  
 

LEVERERA 

Leveransen sker i projekt där kommunarkivet och levererande förvaltning deltar.  
Leveransen sker i följande steg: 
 

1. Börja samarbeta 
2. Utreda  
3. Specificera  
4. Överföra  
5. Godkänna 
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1. Börja samarbeta 

Initiativet till det inledande arbetet kan komma från informationsägaren eller från 
kommunarkivet. Efter en första kontakt bokas ett förmöte in. Förmötet hålls i god tid innan 
själva leveransen. Vid det inledande mötet är arkivansvarig, systemförvaltare för 
verksamhetssystemet, representant från kommunarkivet samt systemförvaltare för e-arkiv med.  
Vid mötet identifieras nyckelpersoner i projektet. Arbetsfördelningen mellan nyckelpersonerna 
görs upp i grova drag. Finansieringsmodellen för leverans till e-arkivet presenteras och 
informationsägaren redogör för om budget är avsatt. Man går igenom vad för typ av information 
som kommer att levereras, kända tidsaspekter och begränsningar. En grov tidsplanering tas fram. 
Man går igenom om det finns särskilda önskemål om åtkomst för olika målgrupper. 
Kommunarkivet informerar om sin roll, hur leveransprocessen ser ut och vilka standarder och 
verktyg som används.  
Vid mötet går informationsägarens igenom sitt behov av att leverera till e-arkivet. De presenterar 
varför informationen ska levereras och vilka konsekvenser som uppstår om leverans inte sker.  
Kommunarkivet gör en första bedömning om informationen är aktuell för överföring till e-
arkivet. Kommunarkivet och informationsägaren eller annan utsedd person går igenom när 
informationen kan överföras och vilka krav som kommer att ställas på informationen som ska 
levereras.  
Informationsägaren och kommunarkivet samlar ihop befintlig dokumentation, som till exempel 
dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar, utredningar om gallring och bevarande, 
systemdokumentation och tidigare leveransöverenskommelser. Kommunarkivet stämmer av 
informationen med arkivstrukturen i e-arkivet. Eventuellt kan arkivstrukturen behöva anpassas 
och då ansvarar kommunarkivet för detta.  
När förmötet är avslutat ska en behovsbeskrivning fyllas i och lämnas till kommunarkivet. 
 

FRÅGOR SOM SKA BESVARAS 

 Vem/Vilka är kontaktpersoner i projektet 

 Finns det andra personer som är viktiga för projektet och vilka roller har de? 

 Hur ska arbetet fördelas i stora drag? 

 Vilken dokumentation finns att utgå från? 

 Hur ser arkivstrukturen ut? 

 Vad är behovet? 

 Varför finns behovet? 

 Vilka konsekvenser uppstår om behovet inte hanteras? 

 Vad är den förväntade nyttan? 
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2. Utreda 

Målet med utredningen är att samla ihop tillräckligt med underlag för att kunna ta fram en 
leveransöverenskommelse och specificera vad leveransen ska innehålla. Vi tittar på olika 
lösningssätt och vilken typ av leverans som rekommenderas.  
Beroende på hur komplext levererande system är och hur mycket information som ska levereras 
kan utredningen bli omfattande. Om det redan finns utförlig systemdokumentation finns det en 
bra grund att stå på. Det kan också vara fråga om en enkel leverans som kommunarkivet redan 
har rutiner för att hantera.   
 

SYFTE MED BEVARANDET 

Utgångspunkten för att ta reda på vad som ska bevaras är vilket syfte bevarandet har. Det vill 
säga vem det är som kommer att använda informationen och hur den kommer att användas. 
Detta för att kunna ta ställning till hur innehållet ska kunna återsökas, visas eller bearbetas. 
Producenten och kommunarkivet identifierar vilka det är som sannolikt kommer att använda 
informationen och hur de kommer att vilja använda den.  
E-arkiv syftar inte enbart till att säkra en långsiktig förvaring. Även verksamhetsnyttan och 
allmänhetens åtkomst till informationen är i fokus. Information är en resurs som ska kunna 
återsökas, tillhandahållas, administreras och återanvändas av skilda intressenter.  
Kommunarkivet eller producenten tar ställning till om informationen ska vara fritt tillgänglig eller 
om det finns behov av att begränsa åtkomsten. Olika grupper av konsumenter kan ha olika 
åtkomstnivåer.  
 

DATA OCH HANDLINGAR 

Levererande förvaltning och kommunarkivet arbetar tillsammans för att komma fram till vad det 
är för data som ska bevaras. Utgångspunkten är att identifiera innehållet och tydligt avgränsa den 
data som är föremål för själva leveransen.  
Det egentliga föremålet för bevarandet är handlingarna men i och med utvecklingen av våra 
verksamhetssystem ser vi att det inte alltid finns en handling utan värdefull data lagras även i 
verksamhetssystemen. Kommunarkivet och producenten tar ställning till hur mycket av den 
ursprungliga formen och funktionen som behöver bevaras. Producent och kommunarkiv 
diskuterar hur denna data ska hanteras. 
För att bevara handlingarna behövs kompletterande information, som kallas metadata, för att 
kunna hitta, vårda eller förstå kontexten för handlingarna i e-arkivet. Om det redan finns 
kompletterande information tillgänglig innebär det en mindre arbetsinsats än om data måste 
samlas in och kompletteras. Det är viktigt att ta ställning till om den kompletterande 
informationen är nödvändig för att kunna bevara handlingarna eller om den bara bidrar till 
förståelse och helhetsuppfattning och på så sätt är bra att ha. Kommunarkivet och producenten 
identifierar även vilken typ av data som kommer att behöva finnas i e-arkivet för att åstadkomma 
önskad sökbarhet. 
Den kompletterande informationen, metadatan, kan med fördel samlas i en xml-fil eller om detta 
inte är möjligt kan den kompletterande informationen sammanställas i ett excelark. 
Kommunarkivet tillhandahåller i det senare fallet en mall för detta.  
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Utredningen kan inte avslutas
innan arkivobjektet har
identifierats och avgränsats. Ett
arkivobjekt kan vara huvudobjekt
och underobjekt. Till varje o bjekt
identifieras kompletterande
information.
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FRÅGOR SOM SKA BESVARAS 

 Vilka arkivobjekt har vi? 

 Vilket är vårt huvudobjekt och dess underobjekt? 

 Vilken kompletterande information behöver vi? 

 Vilket är rekommenderat format för bevarande? 

 Andra viktiga egenskaper för att återge text, bild, ljud och rörlig bild 

 

FILFORMAT OCH DATAVOLYMER 

Filformat är en faktor som har betydelse för långsiktigt bevarande. I ett e-arkiv används format 
för bevarande som bedömts vara särskilt beständiga. Målet är att filformaten ska vara läsbara 
under lång tid och vara oberoende av en viss leverantör och programvara. Kommunarkivet kan 
vara behjälpliga med vilka filformat som är att föredra vid långsiktigt bevarande.  
Det är viktigt att de filer som levereras har unika identiteter. De standarder som används ska 
listas. Om producentens namngivning inte stämmer överens med riktlinjerna från 
kommunarkivet, måste man titta på lösningar.  
Producenten uppskattar och meddelar vilka datavolymer som kommer att överföras. Om 
ytterligare datavolymer kommer överföras inom kort eller medellång framtid är det bra att dessa 
meddelas till kommunarkivet. Det handlar om sådant som total datavolym, hur stora eller små 
filer som kommer att skickas och antalet filer.   

 

FRÅGOR SOM SKA BESVARAS 

 Hur stor är den totala volymen? 

 Vilka är de minsta och största filerna som kommer att överföras? 

 Hur många filer? 

 Hur ofta kommer överföring att genomföras? 

 Vilket filformat kommer användas? 
 

INFORMATIONSSÄKERHET 

I samband med leveransprojektet kontrolleras att informationssäkerheten är tillräcklig. Innan 
leverans identifierar producenten och kommunarkivet om det finns sekretess eller PUL i planerad 
leverans. Om sekretess och PUL finns ska detta markeras i leveransen. Leverans av 
sekretesshandlingar eller personuppgifter ställer högre krav på säkerhet än mer harmlösa 
uppgifter.  
Producenten och kommunarkivet identifierar de krav som finns på behörighet från 
kommunarkivet och konsumenterna. Kommunarkivet behöver tillsammans med producenten 
reda ut vilka krav som ställs på åtkomst och skydd av informationen.  



 

 

41 

 

 

E-arkiv ger förutsättningar att enkelt tillgängliggöra material för allmänheten. För att vara säker 
på att materialet kan användas behöver frågan om eventuell upphovsrätt utredas.  
 
TIDPLAN OCH BUDGET 
Kommunarkivet och producenten tittar på en preliminär tidplan. Den ska innehålla en 
uppskattning av hur lång tid det kommer att ta att ta fram arkivobjekten, genomföra överförande 
och kontrollera leveransen. Under utredningen sker avstämningar regelbundet med 
kommunarkivet och med systemförvaltaren för e-arkivet.   
Slutligen uppskattar kommunarkivet och producenten de sammanlagda kostnaderna för 
projektet. Om uppsättningen för leverans kan återanvändas på lång sikt vid framtida leveranser 
kan kostnaderna då vara lägre än vid första leveransen. Kostnaderna fördelas enligt 
finansieringsmodellen.   
 
FRÅGOR SOM SKA BESVARAS 

 Vilken information ska bevaras och hur? 

 Vilka arkivobjekt ska överföras och vad har de för attribut? 

 Vilka kostnader kommer projektet innebära? 

 Är projektet genomförbart, ur teknisk, ekonomisk och juridisk synvinkel? 
 

ÖVERENSKOMMELSE 

Innan den andra fasen avslutas har producenten och kommunarkivet kommit fram till en 
preliminär överenskommelse.  
Kommunarkivet och producenten kommer överens om att fortsätta till nästa fas eller om 
projektet ska avslutas. Eventuellt kan även kommunarkivet meddela producenten att utredningen 
inte är komplett och att ytterligare utredning kan behöva göras.  
De delar som hör till den preliminära överenskommelsen är:  
 

 Information om informationsägare och system 

 Lagringsstrategi, arkivstruktur och eventuell spridning i arkivstrukturen 

 Typ av handlingar och volym 

 Preliminär tidplan 

 Åtkomstbegränsningar 

 Metod för kontroller 

 Rutiner om något behöver förändras 
 

 

3. Specificera 

Utredningen i den andra fasen leder vidare till att specificera vad som ska levereras, samt planera 
hur och när leveransen ska genomföras. All data och handlingar sammanställs enligt e-arkivets 
krav på uppsättning av konfiguration och metadataschema. Målet är att i detalj precisera 
handlingar och data som ska föras över från verksamhetssystemet till e-arkivet. Producenten och 
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kommunarkivet planerar hur de olika stegen i leveransen ska genomföras. Aktiviteterna som 
framkommit under utredningen ska fastställas i den här fasen. Exempel på aktiviteter kan vara att 
systemförvaltare eller annan nyckelperson kan behöva ta fram script för att data ska läsas in och 
visas på rätt sätt i e-arkivet.  
Leveransen specificeras i överenskommelsen. Vi har tidigare skapat en preliminär 
överenskommelse och den uppdateras i en ny version. I slutet av denna fast fastställs den slutliga 
överenskommelsen. Mallen för överenskommelsen tillhandahåller kommunarkivet. 
Producenten och kommunarkivet ska besluta om vilka arkivobjekt som ska bevaras och vilken 
kompletterande information som respektive objekt ska ha. De krav på åtkomst som identifierats 
tidigare påverkar hur mycket kompletterande information som behöver arkiveras.  
Producenten och kommunarkivet kommer överens om hur data ska överföras. Det kan ske 
genom att data hämtas på en förutbestämd plats, att data skickas över nätverket (till exempel via 
ett kommunikationsverktyg) eller till och med att leveransen överlämnas på ett fysiskt 
lagringsmedium (till exempel en DVD-skiva). Det är viktigt att se till att rutinerna uppfyller 
säkerhetskraven som identifierats under utredningen.  
När producent och kommunarkiv har definierat hur överföringen ska ske dokumenterar de den 
metod som ska användas. Denna beskrivning ska ingå i leveransöverenskommelsen.  
Vid leverans till e-arkivet sker hela tiden kontroller för att se att information är korrekt överförd 
och om innehållet håller den kvalitet som man har kommit överens om. Det som kontrolleras är 
att konfigurationer och metadatafiler läses in på korrekt sätt. Det sker både manuellt och genom 
att e-arkivet skapar konverterings- och arkiveringskvitto. Om det finns några felaktigheter tar 
kommunarkivet inte emot leveransen utan en komplettering av informationen ska hanteras. 
Kommunarkivet ska informera producenten om hur kontrollen går till och om eventuella 
felaktigheter uppstår. Det som ska kontrolleras är:  

 Om leveransen är komplett (alla objekt som ska överföras har tagits emot korrekt) 

 Integritet, det vill säga att filerna inte ändrats eller korrumperats 

 Att leveransen stämmer överens med den fastställda överenskommelsen 
 
Testerna är till för att kontrollera data och att försäkra sig om att de data som överförs är vad det 
borde vara. Eventuella ändringar måste vara gjorda innan själva leveransen påbörjas. Vissa tester 
kan ske genom stickprov.  
Förändringar kan ske under tiden som ett leveransprojekt genomförs som innebär förändringar 
jämfört med leveransöverenskommelsen. Det kan vara ett önskemål från producenten eller från 
kommunarkivet som orsakar förändringar. Det kan också ske förändringar när det gäller 
informationen som ska levereras. Förändringar kan också ske när det gäller lagar och avtal. 
Producenten och kommunarkivet tar ställning till hur förändringar ska hanteras.  
Om det sker förändringar som påverkar leveransen, kan producenten och kommunarkivet 
behöva gå igenom förutsättningarna på nytt och uppskatta vilket arbete som skulle behöva 
utföras, kostnader och genomförbarhet. Överenskommelsen ska uppdateras med en ny version.  
Fasen avslutas av att en leveransöverenskommelse färdigställs.  
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FRÅGOR SOM SKA BESVARAS 

 Har en objektkonfiguration med huvudobjekt och underobjekt definierats? 

 Är den kompletterande informationen färdigställts? 

 Finns ett färdigställt mappningschema? 

 Finns handlingarna som unika filer? 

 Är leveransöverenskommelsen färdigställd? 
 

 4. Överföra 
Målet för den här fasen är att genomföra överföringen av information från verksamhetssystem till 
e-arkiv. Arbetet dokumenteras löpande. När överföringen är genomförd kan eventuellt personer i 
kommunarkivet eller hos levererande förvaltning behöva utbildas.  
Överföringen sker enligt överenskommelsen. Vid en större överföring kan kommunarkivet välja 
att löpande dokumentera i en statusrapport.  Överföringen kan ske i delleveranser där varje 
delleverans stäms av.  

 

TESTA ÖVERFÖRING  

För att försäkra sig om att producenten och kommunarkivet är helt överens om vad som ska 
göras och hur resultatet ska se ut i e-arkivet så genomförs ett test innan den faktiska leveransen. 
Testleveransen sker till testdatabasen för e-arkivet. Om testleveransen leder till att någonting inte 
går som det var tänkt, så kan det behövas rättningar och anpassningar. Detta dokumenteras i en 
ändringsbegäran. Eventuellt kan leveransöverenskommelsen, budget eller tidplanen behöver 
revideras. Informationsägaren och kommunarkivet går igenom hur informationen presenteras i e-
arkivets testmiljö. De tittar på hur information kan sökas fram i klienten men också i 
webbklienten.  
Om det redan finns etablerade rutiner från en tidigare leverans mellan verksamhetssystemet och 
e-arkivet kanske test inte behöver genomföras. Om tester ska genomföras måste de vara 
genomförda innan den faktiska överföringen påbörjas.  

 

HANTERA ÖVERFÖRING  

Kommunarkivet genomför leveransen och kontrollerar så att leveransen överförts som planerats. 
Under överföringen kontrolleras så att det fungerar bra tekniskt. Först görs en kontroll av 
objektkonfiguration och inlämningskontrakt sker. En kontroll av åtkomsten till informationen 
från klient och webklient testas. Kommunarkivet kontrollerar att det inte finns några skador och 
att filerna går att läsa.  
Eventuella avvikelser eller fel under överföringen hanteras. Det kan bli fråga om att göra om 
överföringen. Kommunarkivet bekräftar till producenten när överföringen är genomförd.  

 

FRÅGOR SOM SKA BESVARAS 

 Har leveransen gått enligt planering? 
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 Har ändringar lyfts och behandlats? 

 Har leveransen dokumenterats?  

 

5. Godkänna 

Målet med den här fasen är att godkänna leveransen. Eventuella avvikelser hanteras och 
leveransen godkänns.  
Kommunarkivet kontrollerar att överföringen stämmer överens med överenskommelsen.  
Kommunarkivet och producenten hanterar gemensamt avvikelser. När allting är klart bekräftar 
kommunarkivet till producenten att alla dataobjekt har tagits emot, kontrollerats och godkänts. 
En slutrapport ska sammanställas där det beskrivs vad som utförts i projektet och hur det står i 
förhållande till överenskommelsen. Redovisa vilken tid det tagit för att genomföra leveransen och 
kostnaden för informationsägaren och kommunarkivet.  

 

GALLRING 

När kommunarkivet och producenten godkänt leveransen ska informationen i 
verksamhetssystemet raderas. Om det finns någon information som lagrats en kortare period på 
annan plats för att kunna leverera till e-arkivet ska även den raderas. Producenten och 
kommunarkivet meddelar varandra när denna information har raderats.  

 

FRÅGOR SOM SKA BESVARAS 

 Kan vi godkänna leveransen? 

 Har leveransen dokumenterats i en slutrapport? 
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