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Arkivbeskrivning 
Med stöd av 6 § arkivlagen (1990:782) och 6 kap. 5 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 
(RA-FS 1991:1, senast ändrad och omtryckt i RA-FS 2019:2) om arkiv hos statliga myndigheter 
fastställer Domstolsverket följande arkivbeskrivning. 
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Bilaga 

Domstolsverkets tillämpningsbeslut gällande Riksarkivets föreskrifter och all-
männa råd (RA-FS 1991:6, senast ändrad och omtryckt i RA-FS 2019:2) om gall-
ring av handlingar med tillfällig eller ringa betydelse. 
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Myndighetens verksamhet och organisation 

I enlighet med förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket, ly-
der Domstolsverket under regeringen och fungerar som en serviceorganisation 
till domstolarna med en mängd uppgifter som bidrar till en rättssäker och effek-
tiv verksamhet i domstolarna och övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar. 
Uppdraget ska genomföras med respekt för domstolarnas självständighet i dö-
mandet och tillämpning av rättsregler i enskilda fall. Utöver uppdraget att ge ad-
ministrativt stöd och service till myndigheter inom Sveriges Domstolar och all-
mänhet har Domstolsverket i uppdrag att driva och stödja utvecklings- och kva-
litetsarbete inom domstolarna samt leda och samordna domstolarna exempelvis 
när det gäller resursfördelning och utfärdande av föreskrifter. I detta arbete ska 
Domstolsverket iaktta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen. 

Organisation 

Domstolsverket är en enrådighetsmyndighet som leds av generaldirektören. På 
Domstolsverket finns en stab knuten till generaldirektören, GD-stab, samt föl-
jande sex avdelningar: 

- Avdelningen för domstolsutveckling, 

- Ekonomiavdelningen, 

- HR-avdelningen, 

- Kommunikationsavdelningen, 

- IT-avdelningen, 

- Avdelningen för kompetensutveckling och internationella relationer, 
samt 

- Fastighetsavdelningen. 

Vid Domstolsverket finns också: 

- Insynsråd, 

- Personalansvarsnämnd, samt 

- Internrevision som leds av en internrevisionschef. 

Inom GD-stab och avdelningarna finns enheter. 

För mer information om Domstolsverkets organisation och verksamhet, se 
Domstolsverkets arbetsordning.1 

Historik och tidigare organisation 

Domstolsverket bildades den 1 juli 1975 som administrativ myndighet för Dom-
stolsväsendet, numera Sveriges Domstolar. Verket tog då över uppgifter som ti-
digare hanterats internt på domstol, på överrätt för underrättens räkning, på Ju-
stitiedepartementet samt, under några år av Domstolarnas organisationsnämnd 
(DON). 

Domstolsverket var vid bildandet en central förvaltningsmyndighet för de all-
männa domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, 

                                                 
1 Arbetsordning för Domstolsverket, DV 0647-2019. 



 

 

arrendenämnderna, hyresnämnderna, rättshjälpsnämnderna och de allmänna ad-
vokatbyråerna. Domstolsverket skulle enligt sin instruktion samordna domsto-
larnas verksamhet, meddela föreskrifter och råd samt tillse att verksamheten be-
drevs effektivt. Instruktionen är i princip den samma, då som nu.  

Organisationen vid bildandet bestod av en generaldirektör, Revisionskontoret, 
Notarienämnden, Tjänsteförslagsnämnden, samt följande fyra byråer: Organisat-
ionsbyrån, Ekonomibyrån, Personalbyrån, Juridiska Byrån. Inom byråerna fanns 
det sektioner. Under åren har byråerna ersatts med enheter, som senare blev av-
delningar. När avdelningar infördes kom de underliggande sektionerna att kallas 
för enheter. Succesivt har mängden avdelningar och enheter ombildats samt ökat 
i antal.  

En av de viktigaste uppgifterna för en centralmyndighet som Domstolsverket är 
fördelningen av de gemensamma ekonomiska resurserna. Med bildandet av 
Domstolsverket 1975 kom den fördelning av gemensamma resurser som tidigare 
gjorts av departement och överrätter att ligga på en myndighet. 

Sökmedel till arkivet 

Arkivredovisningen (arkivbeskrivning med tillhörande klassificeringsstruktur, 
processbeskrivningar och arkivförteckning) utgör sökmedel till arkivet. En arkiv-
förteckning samt arkivbeskrivning finns upprättad för åren 1975 – 2012 utifrån 
rekommendationer om det allmänna arkivschemat. För arkivbeskrivning, se DV 
0351-2014. Från och med 2013 finns en förteckning upprättad utifrån Riksarki-
vets rekommendationer om verksamhetsbaserad arkivredovisning.2 För 2019 och 
framåt finns klassificeringsstruktur samt arkivbeskrivning.  

Handlingar förtecknas i enlighet med kraven i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter 
och allmänna råd (RA-FS 1991:1, senast ändrad genom RA-FS 2019:2) om arkiv 
hos statliga myndigheter. 

Arkivet består av handlingar som inkommit till eller upprättats hos Domstols-
verket. Handlingarna finns både i pappersformat samt elektroniskt format.  
Ärenden kan i vissa fall enbart bestå av pappershandlingar vilket utgör en pap-
persakt. En del ärenden har både pappers- och elektroniskt format. Från och 
med 1 januari 2020 registreras och diarieförs handlingar och ärenden till stora 
delar enbart i akter av elektroniskt format. Pappersakter förekommer i mindre 
volym från och med 2020.  

Från och med 2019 finns diariet redovisat i serie Handlingar i diarieförda ären-
den. För handlingar tidigare än 2019, se tidigare arkivbeskrivning. 

Diariehanteringssystemet W3D3 sattes i drift 2010 på Domstolsverket. I W3D3  
kan uppgifter återsökas exempelvis genom löpnummer(diarienummer), ärende-
mening, ärendetyp, handlingstyp, avdelning/enhet, handläggare.  

Det finns även en beskrivning över myndighetens allmänna handlingar i enlighet 
med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Till de viktigare systemen är följande:  

                                                 
2 DV 0806-2014. 



 

 

 Agresso – ekonomisystem som hanterar fakturor, in- och utbetalningar, 
anläggningstillgångar, beställningar, budget, prognos, utfall, bokslut, samt 
tidsredovisning. 

 domstol.se – Sveriges Domstolars externa webbplats. 

 Palasso – personaladministrativt system som hanterar olika former av lö-
nehändelser. 

 W3D3 – verksamhetssystem för registrering av Domstolsverkets all-
männa handlingar.  

Inskränkning i arkivets tillgänglighet genom sekretess 
och gallring 

Sekretess 

Huvudregeln är att allmänheten har rätt att ta del av Domstolsverkets allmänna 
handlingar. Vissa uppgifter i handlingarna kan dock omfattas av sekretessbe-
stämmelser. Det finns då ingen ovillkorlig rätt att ta del av den allmänna hand-
ling i vilken uppgiften finns. De flesta bestämmelserna om sekretess finns i of-
fentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Beslut, diarier, register och andra förteckningar är i huvudsak offentliga. 

Gallring 

Gallring sker med stöd av Riksarkivets föreskrifter samt särskilda gallringsbe-
stämmelser i lag eller förordning. 

Nedanstående bestämmelser om gallring gäller särskilt för Domstolsverket. 

 Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2019:24) om gallring hos de allmänna 
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrende-
nämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden och Dom-
stolsverket. 

Domstolsverket tillämpar även Riksarkivets generella gallringsföreskrifter (RA-
FS) enligt nedan. Tillämpningen av vissa föreskrifter finns dokumenterad genom 
beslut. Hänvisning till beslutet framgår inom parentes efter respektive föreskrift. 

 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, senast ändrad 
och omtryckt i RA-FS 2019:2) om gallring av handlingar med tillfällig el-
ler ringa betydelse (DV 1487-2018). Se bilaga med specifika beslut som 
baserats på denna föreskrift. 

 Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2019:1) om återlämnande eller gallring 
av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksam-
het. 

 Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2018:3) om återlämnande eller gallring 
av handlingar vid upphandling. 

 Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av rä-
kenskapsinformation. 



 

 

Arkivverksamhetens organisation 

Ansvarig för arkivverksamheten är enhetschefen för Enheten för informations-
hantering på Avdelningen för domstolsutveckling. 

För den praktiska skötseln svarar registratorn. 

 

 

 

  


