Aktuella evenemang
På Regionarkivets hemsida finns aktuell information
om vad som är på gång.
Arkivens dag firas alltid den andra lördagen i november
med föreläsningar, utställningar, visningar med mera!

Öppettider och kontaktinformation
Läsesalen: måndag-torsdag 09.30-12.00

Regionarkivet
på Gotland
- öppet för alla -

Telefontid: vardagar kl 13.00-15.00
Telefon: 0498-26 93 93
Fax: 0498-26 94 84
E-post: regionarkivet@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/regionarkivet
Postadress: Regionarkivet, 621 81 Visby
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, Visby

Regionarkivet arbetar i nutiden
för att bevara dåtiden
och trygga framtiden

VARMT VÄLKOMMEN MED DINA FRÅGOR!

Öppet för alla!

Kommunala/regionala arkiv

Alla människor har rätt att utan kostnad ta del av allmänna
handlingar, såväl gamla som nya. När du söker i våra arkiv,
får du förmånen att bläddra i unika handlingar. De finns
kvar precis som de skapades. Var därför aktsam om
handlingarna!

Regionarkivet förvarar arkiv från bl.a.

Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna
handlingar som har uppkommit i de kommunala
nämndernas verksamhet. De flesta handlingarna i
Regionarkivet är offentliga och tillgängliga för allmänheten.
Vissa kan dock enligt offentlighets- och sekretesslagen vara
hemliga i upp till 70 år.

Regionarkivets uppdrag
Regionarkivet är slutarkiv för Region Gotland och dess
föregångare. De äldsta handlingarna är från 1800-talets
början, de yngsta är bara något år gamla. Region Gotland
har sedan 1971 landstingsfunktion, vilket innebär att
Regionarkivet också fungerar som landstingsarkiv.

Vår uppgift är att verka för en god arkiv- och
dokumenthantering hos regionens förvaltningar
och bolag, att bevara och vårda de arkiv som
förvaras hos oss samt att göra dessa tillgängliga
för forskning och annan verksamhet.

-

Gotlands 92 landskommuner 1863-1951
Visby stad 1863-1970
Gotlands läns landsting 1863-1970
Gotlands 13 storkommuner 1952-1970
Gotlands kommun 1971-2010
Region Gotland 2011Skolor 1826Visby lasarett 1903Kommunala bolag och stiftelser
Vissa enskilda arkiv

Exempel på handlingar:
Betyg och klasslistor, äldre bygglov och ritningar,
patientjournaler från sluten och öppen vård samt
skolhälsovård, barnmorskedagböcker, handlingar om
fosterhemsplaceringar, hamnjournaler, ekonomihandlingar,
brandutryckningsrapporter, protokoll och handlingar från
kommunala verksamheter från 1863 fram till i dag.
Vi har även en stor ritningssamling samt en trycksakssamling
med kommunalt tryck (t.ex. rapporter, reglementen,
skolkataloger, utredningar, budgetar och årsberättelser).

Arbetet för en god arkiv- och dokumenthantering bedrivs
främst genom tillsyn och rådgivning vid besök och andra
kontakter med förvaltningarna och bolagen. Regionarkivets
personal ger vägledning och råd om bl a arkivbildning,
dokumenthantering, gallring och förvaring av arkiv.
I Regionarkivet ordnas och förtecknas gamla och nya arkiv
för att de ska vara lätt tillgängliga för allmänheten och för
förvaltningarna. Vi hjälper besökande forskare tillrätta och
besvarar även förfrågningar per telefon, e-post och brev.

Regionarkivet tar tacksamt emot ett exemplar av
uppsatser, specialarbeten eller avhandlingar som
tillkommit genom studier av våra arkiv!
De inordnas i vår avskriftssamling och kommer
därmed allmänheten till del.

