
Tre huvuduppgifter 
 

Verka för en god arkivvård (tillsyn)  

Arbetet för en god arkivvård inryms i begreppet tillsyn. Denna innefattar utbildning, inkl. rådgivning, inspektioner, 

uppföljning, beslut i tillsynsärenden och om gallring m.m. Med dessa verktyg ska arkivmyndigheten sträva efter enhetlighet 

och effektivitet i den samlade kommunala arkivverksamheten. Myndigheterna/arkivbildarna har det fulla ansvaret för sin 

egen arkivbildning och arkivvård och ska inte enbart följa lagstiftning, föreskrifter och reglementen utan också de beslut som 

arkivmyndigheten fattar. 

Arkivmyndigheten har som en följd av sin tillsynsuppgift också att ta över, förvara, vårda och tillgängliggöra arkiven från de 

olika myndigheterna och deras förvaltningsorgan, vilka utgör de egentliga arkivbildarna. Arkivmyndigheten kan överta arkiv 

dels när en myndighet/arkivbildare upphör, dels efter antingen överenskommelse med arkivbildaren eller ett ensidigt eget 

beslut. När ett arkiv eller delar därav lämnats till arkivmyndigheten, övergår hela ansvaret för arkivet eller handlingarna till 

arkivmyndigheten, enligt bestämmelserna i 2 kap. TF. 

Vårda och bevara  

De offentliga arkiven utgör en del av det nationella kulturarvet. Det är därför viktigt att de bevaras och vårdas på rätt sätt. Det 

gör man genom att de förvaras i godkända arkivlokaler och med godkända förvaringsmedel. De ska även hanteras rätt och 

handlingar som har skador behöver repareras, rengöras och konserveras. 

Tillgängliggöra  

En tredje huvuduppgift för arkivmyndigheten är att tillgängliggöra arkiven. Arkiven utgör inte endast en del av det nationella 

kulturarvet, utan har dessutom en grundläggande betydelse för demokratin och utövandet av ett aktivt medborgarskap, för 

rättssäkerhet och korrekt handläggning och för forskning och kunskapstillväxt. I tillgängliggörandet ingår att lämna ut 

handlingar till enskilda och myndigheter på begäran, att skapa hjälpmedel för eftersökning av handlingar, att bereda 

möjligheter till forskning och att sprida arkivinformation. Att tillgängliggöra arkivhandlingar genom digitalisering har under 

det senaste decenniet blivit allt viktigare. 

Alla har möjlighet att ta del av de handlingar som förvaras i stadsarkivet, med de begränsningar som kan följa av 

bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Vi har samma serviceskyldighet som övriga myndigheter i 

kommunen, vilket regleras av 4, 5 och 7 §§ förvaltningslagen (SFS 1986:223). Den enskilde ska ges goda möjligheter att 

finna en handling och våra ärendehandläggare hjälper till med detta. Den som begär ut en handling kan, i de delar som 

handlingen är offentlig, antingen få läsa den på stället eller begära en kopia. Den som vill ta del av allmänna handlingar kan 

begära att få kopior av dem sända till sig per post. 

 


