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Tjänsteutlåtande 

Avdelningen för juridik och administration 

 

Datum: 2023-01-25 

Diarienummer: KS 2023/0024 

Till: Kommunstyrelsen 

 

Evakueringsplan för Österåkers 

kommunarkiv vid extraordinär händelse 

Sammanfattning 

Österåkers kommun är i behov att anta evakueringsplan för Österåkers 

kommunarkiv då kommunarkivet är beläget i skyddsrumsklassade lokaler. 

Österåkers kommuns arkivbestånd är en del av det nationella kulturarvet som 

behöver evakueras i de fall lokalerna behöver brukas som skyddsrum. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

 

Anta evakueringsplan för Österåkers kommunarkiv enligt bilaga till detta 

tjänsteutlåtande, 2023-01-25. 

Bakgrund 

Arkivlagen (1990:782) anger i 3 § att myndigheternas arkiv är en del av det 

nationella kulturarvet. Arkivlagen anger också i 6 § punkt 3: att myndigheter 

ska skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst.  

I Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun (ÖFS 2019:1) 6 § 

står det att arkivlokalen ska vara utformad så att den uppfyller Riksarkivets 

krav för arkivlokaler. 

År 2010 utförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med 

stöd av 3 kap. 1 § lagen om skyddsrum kontroll av skyddsrummet i Alceahuset 

(Hacksta 1:53) där kommunarkivets bestånd finns. MSB gjorde bedömningen 

att skyddsrummet måste tömmas från arkivmaterial innan de kan nyttjas som 

skyddsrum. 

En evakueringsplan för Österåkers kommunarkiv upprättades år 2010. 

Kommunarkivet har tagit fram en ny evakueringsplan då den äldre 

evakueringsplanen är obsolet.  
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Förvaltningens slutsatser 

 

För att Österåkers kommunarkiv ska kunna följa arkivlagens bestämmelser  

i 6 § tredje punkten: att skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp, och 

obehörig åtkomst behöver en ny evakueringsplan tas fram.  

Den äldre evakueringsplanen är obsolet då kommunarkivets bestånd har växt 

markant under de senaste 12 åren sedan den äldre evakueringsplanen antogs. 

Eftersom kommunarkivets bestånd har växt behöver fler lokaler tas i anspråk 

vid en evakuering, detta har tagits i beaktande i detta förslag på 

evakueringsplan. Fler personella resurser behöver också avvaras vid en 

evakuering för att inom 48 timmar kunna paketera och evakuera 

kommunarkivets bestånd. Fastighetsägaren Armada kommunfastigheter AB 

ska sedan iordningställa skyddsrummet i enlighet med Lag om skyddsrum 

(2006:545) 4 kapitlet. Iordningställandet omfattas bland annat av borttagning 

av undertak, demontering av klimatanläggning med mera.  

En mer detaljerad plan tillhandahålls av Armada. 

 

Därför anser förvaltningen att den nya evakueringsplanen ska antas för att 

kunna följa arkivlagen, Riksarkivets föreskrifter samt Österåkers kommuns 

arkivreglemente vid en evakuering av kommunarkivets bestånd. 

Bilagor 

1. Evakueringsplan för Österåkers kommunarkiv vid extraordinär händelse, 

2023-01-25. 

2. Ritning arkivlokal 1 och 2. 

3. Ritning över planens evakueringslokaler. 

   

Staffan Erlandsson  Peter Freme 

Kommundirektör  Kanslichef 

   

  Annika Hedlund 

  Kommunarkivarie 
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Expedieras 
- Akt 
- Kommunarkivet 
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