
Information från 
Samrådsgruppen för kommunala 

arkivfrågor

Eva Lindelöw Sjöö

Ordförande 2015



2015-05-27-FALK i Lund

� Om Samrådsgruppen

� Uppdrag

� Aktuellt just nu



Om Samrådsgruppen

� Bildades 1984

� Samverkansorgan mellan 
Riksarkivet och SKL

� 9 ledamöter 



Samrådsgruppens ledamöter
För kommunsektorn, SKL:

Eva Lindelöw Sjöö, enhetschef Stadsarkivet i Gävle, (ordförande 2015)

Ulrika Gustafsson, stadsarkivarie, Västerås stad
Vakans

För landstingssektorn, SKL:

Marina Brokås, landstingsarkivarie, Landstinget i Västmanland
Kerstin Cederberg, landstingsjurist, Landstinget i Dalarna
Bo Thalén, konsult

För statliga sektorn, Riksarkivet:

Elisabeth Celander, 1:e arkivarie, Landsarkivet i Uppsala

Håkan Lövblad, enhetschef, Riksarkivet
Carita Rösler, 1:e arkivarie, Landsarkivet i Östersund

Sekreterare:

Utses inom gruppen



Samrådsgruppens ändamål

”Samrådsgruppen ska verka för en dokument- och 
arkivhantering som främjar demokrati och 

verksamhetskvalitet inom den offentliga sektorn, 
med inriktning mot kommuner och landsting. 

Arbetet ska bedrivas i linje med svensk lag samt 
svensk och internationell standard.”



Mandat och styrning

� Två huvudmän RA och SKL

� Arbetsordning

� Årlig budget

� Årlig verksamhetsplan

� Verksamhetsberättelse



Uppgifter

� Bevakning och initiativ 
ifråga om svensk lagstiftning 
som berör dokument- och 
arkivhantering

� Omvärldsbevakning och 
information om 
internationellt och svenskt 
standardiseringsarbete.



Uppgifter

� Bevakning och initiativ 
ifråga om 
dokumenthanterings- och 
arkivfrågor i sammanhang 
som rör utvecklingen av 
myndigheternas och 
nationens 
informationsförsörjning.

� Ge stöd till yrkesverksamma



”Bevara eller gallra”

2014

� Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation

� Råd för teknisk verksamhet, mark och fastigheter  



”Bevara eller gallra”

2015
� Råd för plan- och bygg 
verksamheten

� Råd för hantering av kartor 
och ritningar

� Råd om tandvård och 
medicinsk teknik

� Råd om handlingar rörande 
arbetsmarknads- och 
sysselsättningsområdet 
(uppdatering och 
komplettering)



Vägledningar och 
rekommendationer

� En användarvänlig 
handledning för KLASSA-
projektets metoddokument 
och klassificeringsschema

� Vem bestämmer om arkiv i 
kommunerna?

� Checklista vid överlämnande 
av privatläkares journaler



Seminarier och konferenser

� 2014-11-20 – om medicinsk 
forskning (Västerås)

� 2015-10-14 (prel)

� Vem bestämmer om arkiv i 
kommunerna? (Gävle)



Övrigt på gång…

Översyn av ”föråldrade” råd, bl a socialtjänstens handlingar

Kommunalförbund och arkiv



Kontakt

Hemsida – Forum

Idébank

Kontaktuppgifter m.m.

www.samradsgruppen.se


