ARKIVREGLEMENTE FÖR ÅRE KOMMUN
Arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige den 27 april 1995
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna
om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården i Åre kommun följande reglemente, utfärdat med stöd
av 16 § i arkivlagen.
1 § Arkivverksamhetens syfte (3 § i AL)
Kommunens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De kommunala myndigheternas arkiv skall bevaras,
hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:
I. Rätten att ta del av allmänna handlingar,
II. Behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen och
III. Forskningens behov
2 § Tillämpningsområde (1 § i AL)
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i
reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnden, kommunfullmäktiges revisorer samt andra
kommunala organ med självständig ställning.
Arkivmyndigheten skall verka för att arkivverksamhetens syfte enligt 1 § främjas även i bolag, stiftelser och
föreningar som inrättas för vård av kommunala angelägenheter.
För kommunen helägda aktiebolag och stiftelser som kommunen bildar ensam skall överenskommelse om
reglementets tillämpning tecknas i avtal mellan arkivmyndigheten och bolaget/stiftelsen.
3 § Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL)
Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten har tillsyn över att övriga kommunala förvaltningar fullgör sina skyldigheter enligt
arkivlagen och detta reglemente.
Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivmaterial från en förvaltning som står under dess tillsyn både
efter ensidigt beslut och efter överenskommelse med förvaltningen.
Arkivmyndigheten äger överta arkiv efter enskilda om detta befrämjar kommunens kulturella verksamhet
och forskning.
4 § Kommunarkivet
För att planera och verkställa arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente skall finnas ett
kommunarkiv.
Kommunarkivet skall genom regelbundna inspektioner hålla arkivmyndigheten underrättad om
förvaltningars/nämnders arkivvård.
Kommunarkivet skall vårda hos arkivmyndigheten förvarat arkivbestånd samt främja arkivens
tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.
Kommunarkivet skall ge kommunens förvaltningar råd i arkivfrågor.
Anm. Chef för Åre kommunarkiv är Kommunarkivarien.
5 § Myndighetens arkivansvar (4 § AL)
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Varje förvaltning1 skall ansvara för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av 613 §§ i detta reglemente.
För bevakning av förvaltningens arkivfrågor och samordning mellan förvaltningen och arkiv-myndigheten
skall finnas en arkivansvarig.
För fullgörande av arkivvårdande uppgifter inom en förvaltning skall finnas arkivredogörare i den
omfattning förvaltningen finner lämpligt.
6 § Handlingarnas upprättande och registrering (5 § AL)
Förvaltningens handlingar skall framställas med materiel och metoder som garanterar informationens
äkthet och beständighet under bevarandetiden.
Handlingar som bevaras (ej gallringsbara handlingar) skall framställas med materiel och metoder som
bestäms av arkivmyndigheten. En myndighets allmänna handlingar skall registreras på ett sätt som främjar
framtida återsökning.
7 § Rensning och arkivavgränsning (6 §:4 AL)
Handlingar som inte skall tillhöra arkivet, t.ex. arbetsmaterial, skall rensas ut fortlöpande. Rensningen skall
genomföras senast i samband med arkivläggningen.
Minnesanteckningar och motsvarande handlingar som behövs för förståelse av ett ärendes handläggning
eller beslut skall läggas till handlingarna i ärendet.
8 § Arkivgallring (6 § :5, 10 § AL)
Allmänna handlingar får gallras (förstöras) dock inte så att syftet med kommunens arkivvård enligt 1 § i
arkivlagen motverkas.
Varje förvaltning beslutar om gallring efter samråd med arkivmyndigheten, såvida annat ej följer av lag
eller förordning.
Arkivmyndigheten äger föreskriva om undantag från förvaltningens gallringsbeslut.
Gallring i arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutas av arkivmyndigheten efter samråd med
överlämnande förvaltning.
Handlingar som gallras skall förstöras. Sekretesskyddade handlingar som gallras förstöras i närvaro av
personal hos förvaltningen/arkivmyndigheten.
9 § Arkivförvaring (6 § :3 AL)
Varje förvaltning skall skydda sitt arkiv mot förstörelse, skada tillgrepp och obehörig åtkomst.
10 § Dokumenthanteringsplaner (6 § :1 AL)
Varje förvaltning skall upprätta en plan som redovisar förvaltningens handlingar och hur dessa hanteras.
Planen bör innehålla uppgifter om medium, sorteringsordning, ordning för avställning och överföring till
arkivmyndigheten samt eventuell gallringsfrist.
Anm. Dokumenthanterings- och arkivbildningsplan, DA-plan innehåller även kopplingar till arkivförteckningen m.m.
11 § Redovisning av arkiv (6 § :2 AL)
Varje förvaltning skall redovisa sitt arkiv dels i en översiktlig beskrivning (arkivbeskrivning), dels i en
systematisk förteckning över de handlingar som förvaras hos förvaltningen (arkivförteckning).
1

Med ”förvaltning” förstås i detta sammanhang (2009) respektive nämnd (myndighet) med
förvaltningsorganisation d.v.s.: I) Kommunstyrelsen, II) Barn- och utbildningsnämnden, III) Socialnämnden,
IV) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, V) Områdesstyrelsen i Kall samt det kommunala bolaget VI) Årehus
AB m.fl.
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Arkivbeskrivningen skall visa förvaltningens arbetsuppgifter och organisation, förändringar häri som är av
betydelse ur arkivsynpunkt, arkivvårdens organisation, principer för bevarande och gallringsbeslut.
Arkivförteckningen skall på ett systematiskt sätt redovisa de serier och volymer som bildas hos
förvaltningen.
Arkivbeskrivningar och arkivförteckningar skall vara upprättade senast utgången av 1995 och därefter
regelbundet kompletteras.
12 § Överlämnande av arkiv (9, 14-15 §§ AL)
Med överlämnande avses att ansvar för handlingarna och åligganden jämlikt arkivlagen och detta
reglemente överföres till mottagaren.
Överlämnande av arkiv eller delar av arkiv till arkivmyndigheten kan ske enligt 3 § detta reglemente.
Om verksamheten eller delar av denna övergår till annan förvaltning i kommunen får nödvändiga delar av
arkivet överlämnas till den förvaltningen.
Överlämnande av allmänna handlingar till en myndighet utanför kommunen eller till enskild får ske endast
efter särskilt beslut av fullmäktige eller enligt lag.
En myndighet får med stöd av detta reglemente besluta att ansökningshandlingar till tjänster återlämnas.
13 § Utlån av arkivhandlingar
Arkivhandlingar får utlånas:
för tjänsteändamål till annan myndighet, såvida utlåning ej hindras av lag eller författning;
till kommunalt företag när detta övertagit verksamheten som tidigare bedrevs av en myndighet i
kommunen;
för forsknings- och studieändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av Riksarkivet; samt
för utställningsändamål.
Utlån av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster minimeras.
Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens
bestämmelser.
Begränsning av utlån av nu nämnda skäl får beslutas av arkivmyndigheten.
---Avskrift 2007-11-01; version 2 den 22/11-2013.
Mikael Andersson
Kommunarkivarie
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