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Arkivlag m m 
 
De grundläggande bestämmelserna om kommunal arkivvård regleras i 
kommunallagen. Riksdagen har 1990-05-31 antagit en arkivlag (SOU 1988:11, 
prop. 1989/90:72, SFS 1990:782) för hela det offentliga området. Dessa 
bestämmelser träder i kraft den 1 juli 1991. 
 
Den av riksdagen nu antagna arkivlagen innehåller grundläggande regler om 
arkiv hos både statliga och kommunala myndigheter. Det slås särskilt fast att 
myndigheternas arkiv är en del av det nationella kultarvet, och att arkiven skall 
bevaras, hållas ordnade, och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av 
allmänna handlingar, behovet av information för rättstillämpningen och 
förvaltningen samt forskningens behov. 
 
Varje nämnd eller styrelse svarar i princip för vården av sitt arkiv. Arkivvården 
skall organiseras så att möjligheten att utnyttja rätten att ta del av allmänna 
handlingar underlättas. Vidare skall bl a arkivbeskrivningar och systematiska 
arkivförteckningar upprättas. En nyhet är att kommunstyrelsen är 
arkivmyndighet i kommunen om inte fullmäktige utsett någon annan nämnd. 
Arkivmyndigheten har som uppgift bl a att se till att arkivvården fungerar. 
Huvudregeln är att alla allmänna handlingar skall bevaras. Handlingar får dock 
gallras. De närmare förutsättningarna för gallring anges i lagen. 
 
Kommunförbundets grupp för arkiv och dokumenthantering har utarbetat ett 
program för information om och utbildning i arkivlagen och dess följder för 
kommunerna. En viktig punkt är hur arkivfunktionen i kommunerna skall 
organiseras, och hur ansvaret skall fördelas mellan arkivbildare och 
arkivmyndighet. 
 
Under hösten och vintern 1990/91 kommer förbundets informations- och 
utbildningsinsatser att gälla främst ansvars- och organisationsfrågor, och vända 
sig till såväl politiker som tjänstemän. 
 
Vi kommer att under våren 1991 erbjuda kurser för arkivpersonal, främst 
rörande det konkreta arbetet med arkivvård och de nyheter som arkivlagen 
innebär. 
 
Information och utbildning kan anordnas både regionalt och lokalt. 
 
Kontaktpersoner: Gunilla Sjöberg, tfn 08 - 772 4595, Rolf Hagstedt, tfn 08 - 772 
4334, Sirpa Rundström, tfn 08 - 772 4746, Magnus Hjärtström, 08 - 772 4795. 
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