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Tillsynsavdelningen

• Tf avdelningschef och processansvarig: 
Ewa Berndtsson

• Process: Utöva tillsyn

• Tillsynsavdelningens personal:                 
8 handläggare (4 RA/Marieberg,                
2 RA/GLA, 2 RA/HLA)
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Tillsynsverksamhet

• Systeminspektioner (besök alt. brevledes)

• Utveckling av inspektionsmetoder

• Rådgivning
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Riksarkivet utför inspektioner hos

• Statliga myndigheter

• Enskilda organ enligt bilaga till offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) i de verksamheter som 
anges i bilagan till lagen
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Allm änna handlingar hos bolag

• Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna 
handlingar till andra organ än myndigheter för 
förvaring

• Förordning (1994:1495) om överlämnande av 
allmänna handlingar till andra organ än 
myndigheter för förvaring
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Allm änna handlingar hos bolag

Ur bilagan till förordningen SFS 1994:1495

Enskilda organ

Bofors AB m.fl.

Advokatfirman Arne Bertman AB m.fl.

Vasakronan AB m.fl.

Vattenfall AB m.fl.

TeliaSonera AB m.fl.

Myndighet

Affärsverket FFV

Allmänna advokatbyråer

Byggnadsstyrelsen

Statens vattenfallsverk

Televerket
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Tillsynsavdelningens utredningar m.m. 
om allm änna handlingar hos bolag

• Kartläggning av information om hantering av 
allmänna handlingar hos bolag (2008 – 2009)

• Inspektioner hos bolag som förvarar allmänna 
handlingar (2011 – 2012)

• Skrivelse till Kulturdepartementet ang brister i 
bilagan till förordningen (2010)
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Regeringens uppdrag till 
Riksarkivet (Ku 2014/1779/KA)

• Var finns idag allmänna handlingar som har 
överlämnats till bolag?

• Vilka bolag vill återlämna allmänna handlingar till 
staten (Riksarkivet)?

• Vilka bolag behöver ha till gång till överlämnade 
handlingar och hur länge?
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Förslag till ny lagstiftning

• Promemorian Överlämnande av allmänna 
handlingar för förvaring (Ds 2014:34)

• Regeringens proposition 2014/13:117 
Överlämnande av allmänna handlingar för 
förvaring

• Förordningsförslag 

• Ändring av arkivförordningen och Riksarkivets 
instruktion
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Nyheter i förordningsförslaget

• Ansökan om tillstånd att överlämna allmänna 
handlingar ges in av statliga myndigheter till 
Riksarkivet

• Riksarkivet ska föra ett register över förvaringen 
av allmänna handlingar som har överlämnats från 
statliga myndigheter

• Riksarkivet har ansvar för tillsynen över allmänna 
handlingar som överlämnats för förvaring hos 
enskilda organ

• Riksarkivet ska ta ut avgifter för tillsyn av enskilda 
organ


