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Promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24)

Riksarkivet har tagit del av rubricerade promemoria och har i huvudsak inget
att invända mot de förslag som lämnas, men vill ändå lämna följande
synpunkter.
Riksarkivet har, enligt sin instruktion, bemyndigande att föreskriva och utöva
tillsyn endast över statliga myndigheter. Därutöver ska Riksarkivet ha
överinseende över hela den offentliga arkivverksamheten.
Arkivlagen gäller också för kommuner och landsting men Riksarkivet är inte
tillsyndsmyndighet över dem och har inte heller bemyndigande att föreskriva
om arkivhanteringen. Enligt 14-16 §§ arkivlagen är det fullmäktige som får
meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen.
Skapandet av ett enhetligt förfarande för tillkännagivanden av de kommunala
föreskrifterna på webben är angeläget även för Riksarkivets del, då vi har ett
uppdrag att ha överinseende över hela den offentliga arkivverksamheten.
Det finns dock en särskild situation där de kommunala föreskrifterna får
betydelse för Riksarkivets överinseende över den offentliga
arkivverksamheten. Det är när tidigare kommunal verksamhet bolagiseras och
den fortsatta verksamheten hos det privaträttsliga organet är beroende av
tillgång till verksamhetshandlingar från den tidigare kommunala
verksamheten.
Enligt den så kallade överlämnandelagen (1994:1383) kan handlingar som är
allmänna hos en kommunal myndighet överlämnas till ett enskilt organ
genom att detta anges i kommunala eller landstingskommunala
föreskrifter. Så länge handlingarna förvaras av organet ska dessa behandlas på
samma sätt som hos kommunen och omfattas av reglerna om allmänna
handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens 2 kap., av offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) och av arkivlagen (1990:782).
Eftersom det hittills har saknats ett enhetligt sätt för hur kommunala
föreskrifter ska tillkännages, så har det varit svårt för Riksarkivet att bilda sig
en uppfattning av vilka privaträttsliga organ som har tagit emot allmänna
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handlingar med stöd av överlämnandelagen och alltså förvarar allmänna
handlingar. En bättre tillgång till de kommunala föreskrifterna kommer
sannolikt att underlätta Riksarkivets överinseende i det här avseendet.

Beslutande i detta ärende har varit riksarkivarien Björn Jordell. Närvarande
vid ärendets slutliga handläggning har även varit juristen Ulrika Sturesdotter
Andersson, förste arkivarien Gunnar Sundberg samt chefsjuristen Efwa
Westre Stövander, föredragande.
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