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Detta dokument innehåller: 

Regelverk vid utlåning av arkivhandlingar 

Fullmakt för utlåning av arkivhandlingar 

 

 

Regelverk vid utlåning av arkivhandlingar 
I detta dokument kommer termerna låntagare och fullmaktsgivare att användas. Låntagaren 

är personen som lånar hem handlingar och endast en person (eller institution) kan stå som 

låntagare. Fullmaktsgivare är oftast ordförande, eller likvärdig person, i den förening vars 

arkivhandlingar ska lånas ut. I fallet med herrelösa arkiv, eller arkiv som inte längre har en 

upphovsman, skall styrelsen/personalen för Dalarnas Folkrörelsearkiv tillfrågas.  

 

Vid utlån är det alltid fullmaktsgivaren, och den förening som denne representerar, som har det 

yttersta ansvaret för handlingarna. Dalarnas Folkrörelsearkiv avsäger sig ansvaret för att se till 

att handlingarna hanteras varsamt, att de inte omorganiseras och att de förvaras säkert. Detta 

ansvarar ni för.   

 

Utlånade handlingar anses fortfarande ta upp hyllmeter då inga nya arkiv kan ställas på dem. 

Även utlånade arkiv räknas till den totala hyllmeterskostnaden när det är dags för faktureringen.  

 

Detta dokument skall läsas och godkännas av både låntagare och representant/er från den 

förening vars arkivhandlingar lånas ut.  

 

Vad får lånas ut och när? 
De handlingar som kan lånas ut är originalhandlingar, vilket betyder att dessa oftast bara finns 

i ett exemplar. Därför är vi noggranna med att alla är införstådda med hur handlingarna skall 

hanteras när de lämnar arkivets lokaler. Mer om detta senare.  

 

Hemlån av arkivhandlingar skall endast ske i undantagsfall, vi ser hellre att forskare kommer 

till oss och forskare på plats. Detta eftersom forskare i vår forskarsal alltid är under uppsikt och 

vi kan garantera att handlingarna inte missköts och sedan kommer tillbaka till sina hyllor i rätt 

ordning.  

 

Vem kan låna hem arkivhandlingar och hur går det till? 
Handlingar som förvaras hos Dalarnas Folkrörelsearkiv får endast lånas ut med den berörda 

föreningens tillåtelse. Det är upp till låntagaren att kontakta styrelsen för den aktuella 

föreningen och begära att få låna hem handlingar. 

 

När en låntagare har fått ett godkännande skall en fullmakt skrivas på av 

styrelsen/ordförande. Fullmaktsblankett finns i slutet av detta dokument och vi godkänner inte 

modifierade versioner.  

 

Om föreningens ordförande vill låna hem handlingar skall fullmakten skrivas på av minst två 

personer ur styrelsen som ej är låntagaren själv eller nära släkt med denne.  

 



Dalarnas Folkrörelsearkiv har rätt att neka utlån till individer som tidigare misskött sig eller 

om vi anser att materialet är för skört för att fraktas och/eller hanteras.  

 

Hur länge får man låna hem arkivhandlingar? 
Ett standardlån är på en (1) månad, men kan förlängas efter förhandling med arkivet och 

föreningen. Om låntagare behöver förlänga lånet skall denna kontakta arkivet minst sju (7) 

dagar innan lånetiden gått ut. Det är upp till föreningen att se till att låntagaren lämnar tillbaka 

handlingarna när lånetiden gått ut.  

 

Hur ska handlingarna hanteras vid utlån? 
Sammanfattningsvis är det samma ordningsregler som gäller i forskarsalen. Vid utlån skall 

handlingarna komma tillbaka till arkivet i exakt samma skick det lämnat oss i. 

 

För att minska risken att handlingarna kommer till skada skall dessa regler följas: 

 

• Ät eller drick inte i närheten av handlingarna. 

• Vid hantering av handlingarna ha alltid rena händer, använd gärna bomullshandskar.  

• Ta inte ur, omorganisera, skada, förstör eller tillför till handlingarna.  

• Öppna endast en kartong/volym/låda i taget. 

• När handlingarna inte används skall de förvaras i sina kartonger/volymer/lådor/påsar.  

• Förvara handlingarna på en säker plats från stöld, värme och vatten.  

 

Är det den egna föreningens material som har lånats hem och ni hittar handlingar som ni tror 

kan gallras/slängas, skriv då ner dessa vid sidan av och ta upp det med arkivet. Samma sak 

gäller om ni vill komplettera med nya handlingar. Gallra eller tillför aldrig själv till 

handlingarna, vi gör det åt er.  
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Fullmakt för utlån av arkivhandlingar     

 

Föreningen:  
Föreningens namn 

 

Fullmaktsgivares namn och styrelsefunktion 

 

 

 

Postadress 

 

 

Postnummer 

 

 

 

Ort 

 

 

Telefonnummer 

 

 

Mejladress 

 

 

 

 

Låntagare: 
Låntagarens namn 

 

 

Låntagarens personnummer 

 

 

 

Postadress 

 

 

Postnummer 

 

 

 

Ort 

Telefonnummer 

 

 

Mejladress 

 

 

 

 

 

 

Härmed ger Fullmaktsgivaren tillåtelse att Låntagaren får låna hem originalhandlingar.  

 

Härmed intygar Fullmaktsgivaren och Låntagaren att de har läst igenom och förstått de regler 

som redovisas på sidorna 1–2 och förbinder sig att följa dessa. Fullmaktsgivaren, och 

föreningen, är även informerade om att de nu ansvarar för att handlingarna inte missköts och 

att Låntagaren lämnar tillbaka handlingarna vid utsatt tid.  

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Fullmaktsgivare   Låntagare 

 

 

__________________________  __________________________ 

Ort och datum   Ort och datum 

 


