
Sammanträdesdatum Sida 1/1 
  

Protokollsutdrag 2022-05-16 
  
Kommunstyrelsen  
  
   
  

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

 

Dnr KS/2022:226 

§ 95 - Arkivföreskrifter för Hagfors kommun  
Då dokumenthanteringsplanerna för Hagfors kommun är under revidering har 
administrativa enheten arbetat fram ett förslag till arkivföreskrifter för 
kommunen. Detta för att komplettera de intagna bestämmelserna om arkivvård i 
arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). 
 
Arkivföreskrifterna behövs för att kunna följa den digitala utvecklingen och ha 
möjligheten att förvara handlingar som inkommer eller upprättas digitalt i 
verksamhetssystemen under en längre tid. 

Handlingar i ärendet 
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 35 
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2022-04-25  
Förslag till arkivföreskrifter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna arkivföreskrifter för 
Hagfors kommun. 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
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Protokollsutdrag 2022-05-03 
  
Kommunledningsutskottet  
  
   
  

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

 

Dnr KS/2022:226 

35 - Arkivföreskrifter för Hagfors kommun  
Då dokumenthanteringsplanerna för Hagfors kommun är under revidering har 
administrativa enheten arbetat fram ett förslag till arkivföreskrifter för 
kommunen. Detta för att komplettera de intagna bestämmelserna om arkivvård i 
arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). 
 
Arkivföreskrifterna behövs för att kunna följa den digitala utvecklingen och ha 
möjligheten att förvara handlingar som inkommer eller upprättas digitalt i 
verksamhetssystemen under en längre tid. 

Handlingar i ärendet 
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2022-04-25  
Förslag till arkivföreskrifter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna arkivföreskrifter för 
Hagfors kommun. 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterarna 

 
 



Dnr KS/2022:226 Sida 1/1 
  
2022-04-25 
 

Tjänsteskrivelse  
  
Administrativa enheten   
Johnny Lövgren  
0563-185 31 Till 
johnny.lovgren@hagfors.se Kommunfullmäktige 
  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

Arkivföreskrifter för Hagfors kommun  
Då dokumenthanteringsplanerna för Hagfors kommun är under revidering har 
administrativa enheten arbetat fram ett förslag till arkivföreskrifter för 
kommunen. Detta för att komplettera de intagna bestämmelserna om arkivvård i 
arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). 
 
Arkivföreskrifterna behövs för att kunna följa den digitala utvecklingen och ha 
möjligheten att förvara handlingar som inkommer eller upprättas digitalt i 
verksamhetssystemen under en längre tid.  

Handlingar i ärendet 
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2022-04-25  
Förslag till arkivföreskrifter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna arkivföreskrifter för 
Hagfors kommun. 

 
 
 
Johnny Lövgren 

  
 
 
  

Administrativ chef    
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ledningsgruppen 
Administrativa enheten



 

Framtagen av:  
Gäller för: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Telefon 
0563-18500 

Besöksadress 
Dalavägen 10 

Postadress 
68380 Hagfors 

E-post 
kommun@hagfors.se 

Org.nr 
212000-1884 

 
 
 
 
 
 
 

Arkivföreskrifter 
Hagfors kommun 

Antagen av kommunfullmäktige: xxxx-xx-xx 
Gäller från och med: xxxx-xx-xx 

Reviderat: xxxx-xx-xx 
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Inledning 
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna 
bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Hagfors kommun följande 
föreskrifter, meddelat med stöd av § 16 arkivlagen. 
Arkivföreskrifterna är antagna av kommunfullmäktige 2022-XX-XX, § XX. 
 
§ 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
(§ 1 och 2a arkivlagen) 
 
Dessa föreskrifter gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. 
 
Med myndigheter avses i föreskrifterna kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges 
revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. 
Begreppet myndighet omfattar här även aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 
stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (2 kap. § 3 Offentlighets- och 
sekretesslagen). För att föreskrifterna ska anses gällande för dessa måste de först antas i 
bolagsordning, ägardirektiv, stadgar eller motsvarande. 
Föreskrifterna gäller enligt ovan angivna förutsättningar även i de samägda företag, gemensamma 
nämnder och övriga instanser där Hagfors kommun är huvudman. 
 
§ 2. MYNDIGHETENS ARKIVANSVAR 
(§ 4 arkivlagen) 
 
Varje kommunal myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår i punkterna 4-10 av arkivföreskrifterna. 
Hos varje myndighet ska finnas personal med särskilt ansvar för att fullgöra arkivuppgifter hos 
myndigheten. 
 
§ 3. ARKIVMYNDIGHETEN 
(§ 7-9 arkivlagen) 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 
 
Arkivmyndigheten ska utöva tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter 
beträffande arkivbildningen och dess syften samt över vården av arkiv i kommunen. 
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer som behövs för god arkivvård inom kommunen. 
Arkivmyndigheten får även besluta om övergripande gallringsfrister för inom kommunens 
myndigheter allmänt förekommande handlingar. 
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv med behörig personal. 
 
Kommunarkivet ska vårda förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras 
användning i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet verkställer även arkivtillsynen samt 
ger myndigheterna råd och stöd i frågor inom arkivområdet. 
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§ 4. REDOVISNING AV ARKIV 
(§ 6, 2 p. arkivlagen) 
 
Varje myndighet ska upprätta 
 

1. dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i 
myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, 

 
2. dels en systematisk arkivförteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv. 

 
Myndigheternas arkivförteckningar får ersättas av motsvarande information i en 
dokumenthanteringsplan (se § 5). Kommunarkivet ansvarar för förteckningen av handlingar 
överlämnade till arkivmyndigheten. 
 
§ 5. DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar, 
med information om 

● handlingstyp, 
● förvaring, 
● format (se § 9), 
● bevarande och gallring, samt 
● instruktioner om särskild hantering. 

 
I dokumenthanteringsplanen antagna gallringsfrister likställs med gallringsbeslut och handlingarna 
ska därför efter angiven tid förstöras (se vidare § 7). 
Dokumenthanteringsplanen ska ses över och vid behov revideras en gång per år. 
 
§ 6. RENSNING 
(§ 6, 4 p. arkivlagen) 
 
Dokument och annat material som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt 
avskiljas från arkivhandlingarna. 
Rensning ska genomföras när ett ärende avslutas och senast i samband med arkivläggningen. Det är 
handläggaren av ärendet som ansvarar för att akten rensas från sådant som inte ska arkiveras. 
Rensning innefattar även avlägsnandet från arkivhandlingarna av otillbörligt material i form av gem, 
plastfickor, självhäftande lappar och annat som kan orsaka skada på de arkiverade handlingarna. 
 
(§ 10 arkivlagen) 
Varje myndighet beslutar själv om gallring av handlingar i sitt arkiv, om inte annat följer av lag eller 
förordning. Vid behov kan beslut föregås av samråd med kommunarkivet. 
Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med 
överlämnande myndighet. 
Utöver vad som sägs i denna bestämmelse gäller av fullmäktige eller arkivmyndigheten antagna 
gallringsbeslut, samt de gallringsfrister som antagits i respektive myndighets 
dokumenthanteringsplan. 
Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras. 
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§ 8. ÖVERLÄMNANDE 
(§ 9 och 14 arkivlagen) 
 
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, bör de efter 
överenskommelse med kommunarkivet överlämnas till arkivmyndigheten för fortsatt vård. När 
arkivmyndigheten har övertagit arkivmaterial från en annan myndighet övergår hela ansvaret för det 
materialet till arkivmyndigheten. 
Handlingarna ska vid överlämnande vara rensade enligt § 6 och föreskriven gallring ska vara 
genomförd. 
 
§ 9. ARKIVBESTÄNDIGHET OCH ARKIVFÖRVARING 
(§ 5, 2 p. och 6, 3 p. arkivlagen) 
 
Alla handlingar ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet 
under dess avsedda livslängd. För handlingar som ska bevaras gäller papper i minst åldringsbeständig 
kvalitet (ISO 9706). Vissa handlingstyper som ska tåla upprepad hantering bör framställas på 
arkivpapper (ISO 11108). Starkt färgat papper bör undvikas. 
Man bör så tidigt som möjligt sträva att undvika material som kan vara förstörande eller försvåra vid 
packning i arkivbox, t.ex. häftklammer eller andra skrymmande bindningar, plastmaterial och tejp. 
Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Lokaler och arkivskåp bör vara 
anpassade för arkivhandlingar. I arkivlagen § 6 anges att myndigheten ska skydda sitt arkiv mot 
förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Handlingar som förvaras i arkivlokal eller 
arkivskåp ska skyddas mot vatten och skadlig fukt, brand, brandgas och skadlig upphettning samt 
skadligt klimat- och miljöpåverkan. 
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av kommunarkivet. 
Kommunarkivet får besluta om undantag från pappersutskrift i särskilda fall. 
 
§ 10. UTLÅNING 
(§ 7 arkivförordningen) 
 
Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte 
uppkommer. 
 
Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för vetenskapligt ändamål 
till institution som beviljats inlåningsrätt av Riksarkivet. 
 
Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens (SFS 1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagens (SFS 2009:400) bestämmelser. 
 
Allmänheten begär ut handlingar genom att kontakta administrativa enheten. 
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