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FÖRSLAG TILL ARI:I^^'REGLEMEIv'TE FÖR HAPARANDA KOMMUN'.

Förutom de i azkivlagen (SFS 1990:752) dch arkivfdrordningen (SFS 1991:446)
intagna bestämmelserna om arkivvård gäller fdr den kommunala azkivvården inom
Hapazanda kommun fdljande reglemente , meddelat med stöd av 16 ^ azkivlagen.

1 §. Tillämpninesomräde ( 1 och 2a ^^ AL)

Detta reglemente gäller för kommunfullmä}.'tige och kommunens myndigheter. Med
myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäkniges
revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. '

Reglementet eäller även fdr aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska fdreningaz och stifrelser
där kommunen utövaz rättsliet bestämmande inflytande samt de samägda fdretag fdr vilka
kommunen haz azkivansvaz enligt särskild överenskommelse.

2 §. Myndighetens •arkivansvar (4 § AL)

Vatje myndighet ansvazaz fdr att dess azkiv vårdas enligt azkivlagen och på det sätt som
framgär i pazagraf 4-9 av detta reglemente.

Hos myndigheten skall finnas azkivansvazig och azkivredogöraze fdr fullgörande av
azkivttppgifter .

Arkivmyndi;heten

Komrrtunst<•relsen är azkiymyndighet.

Arkivmyndigheten utöyaz tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter
besäffande arkivbildningen och dess svfren samt över azki«•ården i kommunen.

Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunazkiv.

I:ommunazkivet skall vårda hos sig fdrvazat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet
och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. ^ V

Itommunazkivet ger myndigheterna räd i arki^roärdsfrägor.
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4 §. Redoyisnin; av arkiv

Varje m}mdighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingaz
som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk
förteckning över de handlingar som fdn^azas i myndighetens arkiv (azkivfdneckning).

Arkivbeskri^ming och azkivfdrteckning skal] vaza upprättad senast vid urgängen av år 1995
och skal] fortlöpande revideras. När det gällerjuridiska personer där kommunen utövaz
rättsligt bestämmande inflytande skal] arkivbeskrivningar och azkivfdrteckningaz vaza
upprättade senast vid utgånen av år 1995. I fräga om akniebolag i vilka kommunen själv eller
gemensamt med annan kommun utövar ett rätuligt bestämmande inil^Rartde men innehaz
mindre än tvä tredjedelaz av aktierna eller mindre än tvä tredjedelar av rösterna skall
azkivbeskrivningaz och arkivi'örteckningaz vaza upprättade senast vid utgången av är ?001.

5 § Dokumenthanteringsplan

Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingaz och hur dessa
hanteras. (dokumenthanteringsplan).

6 ^. Rensning

Handlingaz som inte skall tillhöra azkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas

frän arkivhandlingamz.

Rensnitts skall genomföras av azki^zedogöraren senast i samband med arkivläggningen

7 §. Bevarande och tallring

M}^ndighet beslutaz, efter samräd med azki^zrt}^ndigheten, om gallring av handlingar i sitt
arkiv, sävida ej annat fdljer av lag eller fdrordning. Beträffande azki^^som öyer]amnats till
azkivmvnåigheten beslutaz denna efter samräd med överlämnande myndighet.

11 Handlingar som gallras skall utan dröjsmål fdrstöras.

S §. Överlämnande

Myndighet kan besluta att överlämna sitt arkiv eller del därav till arkivmyndigheten
för fortsatt gård och förtecknande, dä handlingarna inte längre behövs för den löpande

verksamheten.

Lpphör m^• ndighet med sin yerksant}tet , överlämnas dess arkiv till arkivmynåigheten,
sävida komntunfuilmäktige ej beslutar arutat eller särskilda föreskrifter utfärdåts.



Vid överlämnandes skal] arkivmaterialet vara orånat och befriat från oväsentliga handlingaz
(rensat).

))`

Kommunal m}^ndighet kan avhävda sig allmänna handlingaz endast genom sädant äter-
lämnande eller överlämnande som sker med stöd av lag eller särskilt beslut av kommun-
fullmäk^tige.

Tredje stycket gäller inte handlingaz som en myndighet haz fatt som län.

9 §.

Handlingaz som skall bevaras skall framställas med material och metoder som cazanteraz
informationens beständighet.

Arkivhandlingaz skall alltid fdrvazas under betryggande former.

Närmaze bestämmelser om azkivbeständi^het och fdrvaring meddelas av azkivmyndigheten.

]0 §. Utlåning

Utlåning av azkivhandlirgaz skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster
inte uppkommer.

FöruuättninQ för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsfdrordnineen och
sekretesslagens bestämmelser.

Arkivbeständighet och arkivför^^aring
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