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Yttrande med anledning av offentlighets- och sekretesskommitténs betänkande 2004:75 
 
 
Vissa konsekvenser av förslaget att Arkivlagen skall tillämpas av de statliga 
företagen 
 
Kommittén föreslår att sekretesslagen ändras så att tryckfrihetsförordningens regler 
om rätt att ta del av handlingar hos myndighet skall i tillämpliga delar också gälla 
handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där 
staten utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. 
 
Som en direkt följd av detta föreslås att Arkivlagen skall tillämpas av de statliga 
företagen. Man föreslår därvid att i de fall staten och kommuner och landsting 
tillsammans utövar det rättsligt bestämmande inflytandet i ett företag (motsvarande) 
fullgörs tillsynen av de statliga arkivmyndigheterna. 
 
Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK) hemställer att att 
man i den fortsatta beredningen beaktar att förslaget om tillsyn inte följer hittills 
gällande praxis, nämligen att tillsyn och arkivansvar skall vila på den part som är 
dominerande ägare. Så som förslaget nu är utformat betyder det att staten skulle ha 
tillsyn och därmed stå som slutlig mottagare av arkivhandlingarna även i ett sådant 
fall där staten t ex äger 10 % av ett vårdbolag och ett landsting äger 80%. 
 
Enligt FALK:s erfarenhet är det en stor fördel om arkivhandlingar förvaras i ett 
naturligt sammanhang, dvs patientjournaler bör förvaras hos landsting. Handlingar 
från socialtjänstens område bör förvaras hos en kommun. Som förslaget om statligt 
arkivansvar är utformat finns en betydande risk att arkivmaterial bryts ut ur sitt 
naturliga sammanhang och överlämnas till de statliga landsarkiven eller till 
Riksarkivet trots att de har tillkommit i ett bolag som till övervägande delen ägs av 



  
 
ett landsting eller en kommun. Den hos både stat och kommun tillämpade 
proveniensprincipen förutsätter också att man beaktar det sammanhang vari 
arkivhandlingarna tillkommit när man bestämmer var de slutgiltigt skall förvaras.  
 
FALK föreslår att bestämmelsen utformas så att arkivtillsynen blir en direkt följd 
av vem som är störst ägare. I de fall företaget till lika delar ägs av staten och 
kommun/landsting kan det vara en lämplig ordning att ägarna beslutar om vem som 
skall utöva tillsyn och fungera som arkivmyndighet. 
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