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Antagande av nya föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och 
informationshantering i Täby kommun  

Sammanfattning 

Täbys arkivregler, antagna av kommunfullmäktige den 19 februari 2007, § 9, med tillhörande 
tillämpningsanvisningar, antagna av kommunstyrelsen den 4 december 2006, § 157, behöver 
uppdateras. Informationshanteringen har gått från pappersutskrifter till att informationen 
finns både digitalt och på papper eller till att enbart hanteras digitalt. Mot denna bakgrund 
föreslås antagande av nya föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering som i 
större utsträckning är anpassat efter en informationshantering som är både analog och digital. 
För att regelverket ska vara så tydligt som möjligt föreslås ett styrdokument istället för två. I 
förslaget föreslås även hanteringsanvisningarna byta namn till informationshanteringsplan. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och 
informationshantering i Täby kommun i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande, 
daterat den 7 maj 2021. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för den kommunala arkiv- och 
dokumenthanteringen inom Täby kommun, fastställda i kommunfullmäktige den 19 
februari 2007, § 9, upphävs från och med den 30 juni 2021. 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya föreskrifterna och riktlinjerna träder i kraft 
den 1 juli 2021. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Tillämpningsanvisningar till regler för den kommunala 
arkiv- och dokumenthanteringen Täby kommun, beslutad i kommunstyrelsen den 4 
december 2006, § 157, upphävs från och med den 30 juni 2021.  
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Ärendet 

Bakgrund 

I Täby kommun finns fastställda Regler för den kommunala arkiv- och 
dokumenthanteringen, antagna av kommunfullmäktige den 19 februari 2007, § 9, och 
Tillämpningsanvisningar till regler för den kommunala arkiv- och dokumenthanteringen, 
antagna av kommunstyrelsen den 4 december 2006, § 157. Dessa två styrdokument behöver nu 
ersättas av nya, mer tidsenliga, föreskrifter och riktlinjer.  

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (ett samarbete mellan Riksarkivet och Sveriges 
kommuner och regioner, SKR) tog år 2015 fram nya uppdaterade råd på området: Vem 
bestämmer om arkiv i kommunen? Råd om styrning av den kommunala arkivverksamheten. 
Detta dokument har använts som ledning i arbetet med framtagandet av förslaget till nya 
riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering. Vidare har Täbys nuvarande 
arkivregler och tillämpningsanvisningar jämförts med råden om styrning av den kommunala 
arkivverksamheten samt insamlade föreskrifter och riktlinjer från andra kommuner och 
regioner (såsom Stockholm stad, Göteborgs stad, Region Gotland, Danderyds kommun, 
Österåkers kommun med flera).  

Arbetsgruppen för framtagande av förslaget bestod av representanter från juridikenheten och 
kommunarkivet. För att underlätta förståelsen av bestämmelserna har även ett särskilt 
dokument tagits fram med kommentarer till föreskrifterna och riktlinjerna, se bilaga 2. 
Kommentarerna riktar sig till tjänstemannaorganisationen och försöker förklara hur 
regelverket ska tolkas och ger exempel på tillämpning. Kommunarkivet ansvarar för att hålla 
kommentarerna uppdaterade framöver.  

De viktigaste förändringarna i de nya föreskrifterna och riktlinjerna 

År 2007, när arkivreglerna och tillämpningsanvisningarna började gälla, hade den digitala 
utvecklingen inte kommit lika långt som idag. Numer är det dessutom möjligt för 
verksamheterna att göra digitala  leveranser till kommunarkivet i och med upphandlingen av 
ett kommungemensamt e-arkiv år 2016. Förslaget till nya föreskrifter och riktlinjer är i större 
utsträckning teknikneutralt samt har kompletterats med styrning kring leveranser till e-
arkivet. 

Nu gällande styrdokument kring arkiv består av arkivregler, antagna i kommunfullmäktige, 
och tillämpningsanvisningar, antagna i kommunstyrelsen. Det nya regelverket föreslås istället 
vara ett styrdokument innehållandes både föreskrifter och riktlinjer som beslutas endast av 
kommunfullmäktige. De tidigare arkivreglerna föreslås upphöra att gälla, vilket även innebär 
att tillämpningsanvisningarna samtidigt ska upphöra att gälla.  

Med ett enda styrdokument, bestående av både föreskrifter och riktlinjer, blir arkivregelverket 
tydligare och lättare att följa samt överensstämmer bättre med gällande lagstiftning på 
området. Det blir därmed ett kraftfullt styrmedel för ökad efterlevnad av arkivlagen, 
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kommunallagen och offentlighets- och sekretesslagen. Med ett utförligt arkivregelverk behöver 
inte myndigheterna (t.ex. nämnderna i kommunen) göra egna ställningstaganden och 
tolkningar.  

I förslaget till nya föreskrifter och riktlinjer föreslås även att hanteringsanvisningarna byter 
benämning till informationshanteringsplaner. Begreppet informationshanteringsplan visar 
bättre på att det är en handlingsplan för hantering av myndighetens information. Det har även 
kommit förslag på denna namnändring från arkivorganisationen. 

Ekonomiska aspekter 

Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.  

 

 

 

Katarina Kämpe  Ann-Charlotte Mann 
Kommundirektör  Chef Verksamhetsstöd och utveckling 
 
 

Bilagor 

1. Förslag till Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering i Täby 
kommun, daterat den 7 maj 2021 

2. Kommentarer till bestämmelserna i föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och 
informationshantering i Täby kommun, daterat den 7 maj 2021 

 

Expedieras 

Kommunarkivarie Anna Talling för vidare expediering till arkivorganisationerna


	Antagande av nya föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering i Täby kommun
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Bakgrund
	De viktigaste förändringarna i de nya föreskrifterna och riktlinjerna

	Ekonomiska aspekter
	Bilagor
	Expedieras


