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ARKIVREGLEMENTE
FÖR
BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK
Antagen av direktionen 2009-09-11 § 49
Förutom bestämmelser om arkivvård i arkivlagen och arkivförordningen gäller för
den kommunala arkivvården inom Bergslagens Kommunalteknik följande
reglemente meddelat med stöd av 16 § i arkivlagen.

Tillämpningsområde (1 och 2a §§ Arkivlagen)
§1
Detta reglemente skall tillämpas på kommunalförbundet, Bergslagens
Kommunalteknik.
Varje avdelning ansvarar för vården av sitt arkiv enligt lag.

Arkivmyndighet (§ 14 Arkivlagen)
§2
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet och har ansvar för tillsyn över förbundets
arkivvård.

Arkivansvarig, arkivredogörare
§3
Under förbundsdirektionen skall en funktion som arkivansvarig finnas och för resp
avdelning, en arkivredogörare.
Kommentar:
* Arkivansvarig bevakar arkivfrågorna och informerar direktionen och berörd
personal.
* Arkivredogörare svarar för tillsyn och vård av den egna avdelningens
arkivhandlingar.
* Arkivansvarig och arkivhandläggare är förbundets kontaktpersoner i arkivfrågor.
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Arkivbeskrivning och arkivförteckning
§4
Förbundet ska redovisa sitt arkiv dels i en arkivbeskrivning, dels i en
arkivförteckning.
1. Arkivbeskrivning ska visa förbundets arbetsuppgifter och organisation,
förändringar häri som är av betydelse ur arkivsynpunkt samt arkivvårdens
organisation, principer för bevarande och gallringsbeslut.
2. Arkivförteckningen är en systematiskt uppställd redovisning av arkivets innehåll.
Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet
och som instrument för kontroll av arkivet.
3. Arkivbeskrivningen och arkivförteckningen ska gås igenom fortlöpande, minst en
gång om året, och revideras vid behov.
Kommentarer
* Arkivförteckningen är en systematisk uppställd redovisning av arkivets serier och
volymer
* Arkivbeskrivningen skall visa förbundets arbetsuppgifter och organisation,
förändringar häri som är av betydelse ur arkivsynpunkt samt arkivvårdens
organisation, principer för bevarande och gallringsbeslut.
* Förbundets arkiv utgöres av ett bestånd av allmänna handlingar som bildas hos
förbundet till följd av dess verksamhet,
* Arkivhandlingar är allmänna handlingar som lagts till förvaring hos förbundet.
Handlingar som förs fortlöpande såsom diarier, register och journaler blir
arkivhandlingar så snart första notering har gjorts.
* Om flera avgränsande arkiv uppstår hos förbundet, förtecknas dessa var för sig.
Arkivbeskrivning upprättas särskilt för varje arkiv samt för hela förbundet.

Dokumenthanteringsplaner
§5
Varje avdelning (förbundet) bör upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar
avdelningens handlingar, hur dessa hanteras och regler för bevarande och gallring.
Planen ska gås igenom fortlöpande, minst en gång om året och revideras vid behov.

Rensning
§6
Arbetsmaterial och andra handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska rensas eller
på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna, detta bör utföras av person med god
kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, normalt den som
handlagt ärendet, och det bör ske så snart ärendet avslutas eller senast i samband
med arkivläggningen.
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Avdelningen ska arkivlägga sådana minnesanteckningar som avser i 2 kap 9 §
tryckfrihetsförordningen till den del de tillfört ärendet sakuppgift.
Kommentarer:
Arbetsmaterial kan vara t e x minnesanteckningar och utkast av tillfällig betydelse,
som är obehövliga för förståelsen av respektive ärendes handläggning och beslut,
samt övertaliga kopior och dupletter. Även upptagningar för ADB som endast utgjort
mellanled i arbetsprocessen är arbetsmaterial.

Gallring
§7
Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifter som ingår i
upptagningar utplånas.
Allmänna handlingar får inte förstöras eller utplånas såvida det inte sker med stöd at
gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning.

Beständighet
§8
Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som
garanterar informationens beständighet.
Används elektroniska databärare ska åtgärder vidtas så att informationen bevaras
för framtiden, i den mån det inte rör sig om information som kan gallras ut.

Förvaring
§9
Arkivhandlingar ska förvaras betryggande under hela bevarandetiden.
Förbundsarkivet skall vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivets
tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning.
Arkivlokal ska vara skyddad mot fukt och vatten samt mot brand inom och utom
lokalen.
Lokalen ska vidare ge skydd mot stöld och olaga intrång.
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Utlåning
§ 10
Arkivhandlingar får endast lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för
vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av Riksarkivet.
Utlåning av arkivhandlingar ska gå till på sådant sätt att risk inte föreligger att
handlingarna skadas eller förkommer. Utlåning till enskild (privatperson) är inte
tillåtet.
Lån får endast ske mot kvitto. De skall bevakas och återkrävas efter lånetidens
utgång.
Förutsättning för utlåning är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens
och sekretesslagens bestämmelser.

Överlämnande av arkiv
§ 11
Då arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en
myndigheten kan de efter överenskommelse överlämnas till arkivmyndigheten för
fortsatt vård.
När förbundets organisation eller arbetssätt ändras, skall förbundets arkivbildning
ses över. Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på
förutsättningarna för gallring skall beaktas. Innan ändring sker skall förbundet i god
tid samråda med arkivmyndigheten.
För annat överlämnande av arkivhandlingar krävs stöd av lag eller särkilt beslut av
direktionen.
Vid överlämnande av arkivhandlingar upprättas ett bevis.

Ikraftträdande
§ 12
Detta reglemente gäller fr o m 2009-09-11.
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