
 
 

Arkiv 

Rutinbeskrivning vid arkivinspektion 

Innan arkivinspektion  

Ett par månader innan arkivinspektionen skickar kommunarkivet ett brev eller e-brev till 

myndigheternas officiella brevlåda. Brevet ställs till arkivansvarig, 

arkivredogörare/arkivombud, systemansvarig och IT-samordnare och ska diarieföras. I brevet 

meddelas att inspektion kommer att genomföras, vad som arkivinspektionen kommer att 

fokusera på och vilken tid som alla ovanstående ska finnas på plats i samband med 

inspektionen. Om tiden inte passar så måste myndigheten meddela detta omgående och 

komma överens med arkivarien om en ny tid för inspektion. I skrivelsen till myndigheten 

finns bakgrunden till varför inspektion görs samt vad de bör förbereda och tänka på inför 

inspektionen. Tillsammans med skrivelsen skickas rapporten som ska fyllas i samband med 

inspektionen för att myndigheten ska få tid att förbereda sig innan och ta reda på svar som 

man är osäker på.  

Att ta med  

 Eventuellt föregående arkivinspektionsrapport för myndigheten.  

 Eventuella processbeskrivningar för myndigheten.  

 Tom arkivinspektionsrapport för ifyllnad.  

 Dokumenthanteringsplan för myndigheten.  

 Eventuella lathundar för verksamhetens dokumenthantering.  

 Systemförteckning för myndigheten.  

 Arkivhandbok.  

 Exempel på arkivbeskrivning.  

 Exempel på processbeskrivning.  

 Broschyr från Riksarkivet angående arkivlokaler  

Under inspektionen  

 Gå igenom resultatet och följa upp föregående rapport.  

 Gå igenom den tomma rapporten och fyll i svaren på de frågor som ställs.  

 Gå igenom dokumenthanteringsplanen och se om den behöver uppdateras eller 

förklaras.  

 Gå igenom processbeskrivningarna för myndigheten.  

 Svara på frågor som uppstått i samband med inspektionen.  

 Inspektera närarkiv och eventuella mellanarkiv både analoga och digitala.  

 Kom överens om mål inför nästa arkivinspektion.  
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Efter inspektionen  

 Arkivinspektionsrapporten fylls i och skickas tillbaka till myndigheten för synpunkter 

och kontroll. När den klar och godkänd av myndigheten får de en digital kopia.  

 När alla myndigheter är inspekterade görs en sammanställning över hur inspektionerna 

har gått med de förbättringar som behöver göras och om behov finns av extra 

inspektion.  

 En rapport skickas till kommunstyrelsen för kännedom och beslut om hur 

inspektionerna har gått och därefter får kommunfullmäktige den för beslut.  


