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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-04-17 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. 

 

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring 

 

Enligt en lagrådsremiss den 26 mars 2015 (Kulturdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring,  

2. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),  

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Emma 

Alskog. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om överlämnande av allmänna handlingar för  

förvaring 

 

7 § 

 

Paragrafen innehåller en reglering av de fall då handlingar som för-

varas hos ett enskilt organ ska återlämnas till arkivmyndigheten eller, 

i vissa fall, till den myndighet som handlingarna härrör från. Enligt 

den princip som slås fast i första stycket ska handlingar återlämnas 

om det enskilda organet inte längre har behov av dessa. Av andra 

stycket framgår att handlingar alltid ska återlämnas i vissa där an-

givna fall. 

 

Av vad som framkommit vid föredragningen är avsikten att den prin-

cip som slagits fast i första stycket ska tillämpas på ett praktiskt sätt. 

Lämpligheten av och formerna för ett återlämnande bör lösas i sam-

förstånd mellan det enskilda organet och arkivmyndigheten. Enligt 

Lagrådets mening bör dessa överväganden närmare redovisas i för-

fattningskommentaren. 

 

Av författningskommentaren framgår att det i undantagsfall kan bli 

aktuellt att återlämna handlingar till den myndighet som dessa härrör 

från. För det enskilda organet måste det emellertid stå klart till vem 

återlämnande ska ske, till arkivmyndigheten eller till ursprungsmyn-

digheten. Paragrafens första stycke bör utformas med hänsyn till 

detta, och Lagrådet föreslår följande formulering. 

 

Allmänna handlingar från en statlig myndighet som förvaras hos ett 
enskilt organ ska återlämnas om organet inte längre har behov av 
handlingarna för att bedriva sin verksamhet. Återlämnande ska ske 
till den statliga arkivmyndigheten, om inte arkivmyndigheten beslutar 
att handlingarna ska återlämnas till den myndighet handlingarna här-
rör från.  
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11 § 

 

I paragrafen anges att den statliga arkivmyndigheten får besluta om 

att överta arkivmaterial från ett enskilt organ som står under dess 

tillsyn. Av författningskommentaren framgår att övertagande ska ske 

när organet missköter förvaringen av de allmänna handlingarna. Det 

sägs också att beslut om att överta arkivmaterial inte bör fattas förrän 

andra alternativ är uttömda.  

 

Enligt Lagrådets mening bör det redan av lagtexten framgå att ett 

övertagande endast ska komma i fråga i fall av misskötsamhet.  

Paragrafen kan formuleras exempelvis enligt följande.  

 

Om ett enskilt organ som står under den statliga arkivmyndighetens 
tillsyn inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt 
andra bestämmelser som gäller för förvaringen av de allmänna hand-
lingarna kan arkivmyndigheten besluta om att handlingarna ska över-
tas. 
 

15 § 

 

Paragrafen har rubriken ”Avgifter vid återlämnande”. I paragrafen 

anges att ett enskilt organ som förvarar allmänna handlingar ska er-

sätta den statliga arkivmyndigheten för dess kostnader för den fort-

satta förvaringen av de allmänna handlingarna.  

 

Vid föredragningen har upplysts att avsikten är att avgifter ska kunna 

tas ut, inte bara vid återlämnande enligt 7 § utan även vid överta-

gande enligt 11 §. Detta bör framgå av paragrafens ordalydelse. 

 

Paragrafen och dess rubrik kan formuleras exempelvis enligt följan-

de. 

 

Avgifter vid återlämnande och övertagande 
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Ett enskilt organ som förvarar allmänna handlingar från en statlig 
myndighet ska ersätta den statliga arkivmyndigheten för dess kost-
nader för den fortsatta förvaringen efter återlämnande eller överta-
gande. 
 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


