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1. INLEDNING 

1.a ) Arkivlagen 
 
All mänsklig verksamhet medför att arkiv skapas. Alla arkiv är viktiga för den som skapat dem, vare sig 
det är en enskild person, en organisation, ett företag eller en myndighet.  

Vilka arkiv som har ett allmänt, långsiktigt värde ur forskningssynpunkt är mindre lätt att uttala sig om. 

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Det står i inledningen av arkivlagens 3 §, 
som fortsätter: 

”Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att  
 
             1.   de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, 
             2.   behovet av information för rättsskipning och förvaltning och 
             3.   forskningens behov.” 
 

 

Myndigheternas arkiv bildas av de allmänna handlingarna från deras verksamhet. Vilka handlingar som 
är allmänna handlingar regleras av kapitel 2 i tryckfrihetsförordningen. Innebörden av detta kan du läsa 
mer om i avsnitt 4. Dokumenthantering och arkivering. 

Rätten att ta del av allmänna handlingar är en del av den så kallade offentlighetsprincipen. Vad den 
praktiskt innebär för allmänheten kan du läsa om bland annat på kommunens hemsida under ”Om 
kommunen”. Som anställd skall du på din arbetsplats ha kännedom om vilka rutiner som gäller för 
utlämnande av allmänna handlingar. 

Offentlighetsprincipens räckvidd begränsas av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).  

Det är en skyldighet för varje anställd att känna till de specifika sekretessgrunder som enligt 
offentlighets- och sekretesslagen gäller i den egna verksamheten, och förstå hur de ska tillämpas. 
 

 

Alla medarbetare inom kommunens verksamheter 

är delaktiga i att dokumentationen sker på rätt sätt  

och sköts effektivt. 
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1.b ) Organisation för arkivarbetet 

Fastställer arkivreglemente
Meddelar föreskrifter
Utser arkivmyndighet

Beslutar om avhändande
Anger inriktning/ambitionsnivå

Kommunfullmäktige

Arkivmyndighet = kommunstyrelsen

Utövar tillsyn 
Utgör centrala arkivfunktionen

Övertar arkivhandlingar
Förtecknar arkiv

Fattar gallringsbeslut

Myndighet = nämnd/styrelse/bolag/stiftelse

Har fullt ansvar  
Fattar gallringsbeslut
Organiserar arkivet
Redovisar arkivet 

Verkställer beslutad gallring

Revision

Kommunarkiv

Arkivarie

Arkivassistent

Arkivansvarig

Arkivredogörare Registrator

Granska       Besluta                                           Verkställa                                .

 
 
Kommunfullmäktige har fastställt kommunens arkivreglemente där det framgår hur 
arkivarbetet skall bedrivas. 

Kommunstyrelsen har funktionen som arkivmyndighet. Se avsnitt 2.Arkivmyndigheten. 

Varje nämnd/styrelse/bolag/stiftelse benämns myndighet och har eget ansvar för sina 
handlingar. Se avsnitt 3. Myndighetens arkivansvar. 

1.c ) Arkivhandbokens syfte  
Syftet med handboken är att vara till hjälp för arkivansvariga och arkivredogörare att ta sitt ansvar och 
lösa sina uppgifter på bästa sätt – att göra rätt från början!  

Handboken har således ett praktiskt syfte och skall försöka vara ett hjälpmedel i vardagsarbetet. 

1.d )  Arkivhandbokens användningsområde  
Handboken ska användas av den för vilka arkivlagen och kommunens arkivreglemente gäller. Av punkt 1 
i reglementet framgår att det är: 

- kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges revisorer samt andra organ med självständig 
ställning, 

- kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
- kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar rättsligt 

bestämmande inflytande samt 
- samägda bolag etc för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. 

 

I fortsättningen kommer samlingsbegreppet för dessa organ vara ”myndighet”. 
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Alla myndigheter ansvarar för att administrationen av verksamheten sker i överensstämmelse med de 
lagar och bestämmelser som gäller. Alla förvaltningar, kontor och enheter inom kommunens 
verksamheter är delar av de myndigheter som har ansvar för verksamheterna. Det offentligrättsliga 
regelverket gäller således i all offentlig verksamhet, vare sig den är en del av den politiska berednings- 
och beslutsprocessen eller är en rent operativ verksamhet. 

Vilka handlingar? 

Handboken ska tillämpas för alla slag av allmänna handlingar, oberoende av form  - både analog och 
digital form.  

 

    
    ALLMÄN HANDLING 

 Registrering 
 Handläggning 
 Remissförfarande 
 Beslutsförslag 
 Beslut 
 Genomförande  
 Avslut 
 Leverans till kommunarkiv/gallring 

 
 

Kommunens beslutsprocess kan också presenteras schematiskt även om typen av handlingar skiftar. Se 
bilaga 1. 
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2. ARKIVMYNDIGHETEN 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet inom kommunen. 

2.a ) Tillsyn 
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter följer regelverkets bestämmelser om 
dokumenthantering, arkivbildning och arkivvård. Tillsynen utövas genom ITSAM Arkivs personal som 
utgör arkivmyndighetens verkställande organ i tillsynsfrågor.  

Tillsynen utförs normalt genom att fortlöpande ge myndigheterna råd och anvisningar inom 
tillsynsområdet, men kan även ske som formell tillsyn med tillsynsprotokoll och tillsynsanmärkningar. 

Arkivmyndigheten meddelar via ITSAM Arkiv bestämmelser om: 

1. arkivbeständighet och förvaring för allmänna handlingar, 
2. arkivredogörares arbetsuppgifter, 
3. arkivbeskrivningar, 
4. dokumenthanteringsplaner, 
5. tillträde till kommunarkivet, 
6. leveranser till kommunarkivet. 

2.b ) Kommunarkivet 
Arkivmyndigheten har ansvar för kommunarkivet. Ansvaret för de handlingar som lämnas till 
kommunarkivet övergår till kommunstyrelsen som arkivmyndighet. Kommunarkivet sköts av 
kommunens arkivassistent. 

Till kommunarkivets arbetsuppgifter hör att 

1. ta emot leveranser av arkivhandlingar från verksamheterna 
2. arkivlägga och förteckna inkomna handlingar 
3. låna ut handlingar till verksamheterna 
4. lämna ut information från arkivhandlingar till verksamheterna, forskare och allmänhet 
5. tillse att arkivhandlingar förvaras arkivsäkert 
6. levandegöra kommunarkivets innehåll. 

2.c ) Arkivförteckning 
Kommunarkivet finns förtecknat enligt allmänna arkivschemat: 

Allmänna arkivschemat: 

A  PROTOKOLL 
B  ARKIVEX AV UTGÅENDE HANDLING 
C  DIARIER 
D  REGISTER OCH LIGGARE 
E  KORRESPONDENS /INKOMMEN HANDLING 
F  HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
G  RÄKENSKAPER 
H  STATISTIK 
K  KARTOR 
Ö  ÖVRIGT 

Arkivförteckningen finns inlagd i datasystem i kommunarkivet, men finns även 
som pappersupplaga. 

Dessutom är arkivförteckningen publicerad på kommunens hemsida, på 
kommunens intranät under rubriken ARKIV samt via Visual Arkiv på Nätet 
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3. MYNDIGHETENS ARKIVANSVAR 
 

Varje nämnd/styrelse inom kommunens verksamheter samt kommunala stiftelser och bolag utgör olika 
myndigheter.  

3.a ) Arkivansvariga  
Arkivansvarig i arkivreglementets mening är alltid en förvaltnings-/kontors-/enhetschef. Arkivansvar är 
som t.ex. arbetsmiljöansvar och personalansvar en del av chefsansvaret.  
Respektive nämnd/styrelse skall fastställa vem som ska vara arkivansvarig. 
 
Arkivansvarigs uppgifter:         

1. Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkiv  

2. Bevaka tillämpningen av arkivlagen och kommunens arkivregler 

3. Bevaka arkivfrågor i budgetarbete och övrig planering 

4. Bevaka arkivfrågor vid organisationsförändringar 

5. Utarbeta dokumenthanteringsplan i samråd med arkivmyndigheten. 

6. Informera berörd personal/medarbetare om arkiv 

7. Samråda med arkivmyndigheten/kommunarkivarien och arkivredogörare. 

 

3.b ) Arkivredogörare 
Dessutom ska det finnas personal som sköter det löpande arkivarbetet. De kallas arkivredogörare. 
Arkivredogörarna utses av de arkivansvariga. ITSAM Arkiv meddelar bestämmelser om 
arkivredogörarnas uppgifter. Man kan säga att arkivredogörarna är den primära målgruppen för denna 
handbok. 

Arkivredogörares uppgifter: 

1. Sköta enhetens närarkiv 

2. Gallra handlingar enligt fastställd dokumenthanteringsplan 

3. Leverera handlingar till kommunarkivet enligt fastställd dokumenthanteringsplan 

4. Vara kommunarkivets kontaktperson inom enheten 

5. Medverka vid upprättande och ändring av enhetens dokumenthanteringsplan 

6. Se till att dokumenthanteringsplanen hålls aktuell och följs av enhetens personal 

7. Medverka vid utformning av administrativa rutiner som påverkar enhetens dokumenthantering 
och arkivering. 

 

På många mindre enheter har enhetschefen inte utsett någon arkivredogörare. Då är enhetschefen inte 
enbart arkivansvarig, utan automatiskt även arkivredogörare och ska själv verkställa 
arkivredogöraruppgifterna. Större enheter och organisationsdelar har å andra sidan ofta behov av flera 
arkivredogörare som var och en svarar för olika delar av verksamheten. 

Uppgifter om arkivansvarig och arkivredogörare noteras i arkivbeskrivningen, som årligen uppdateras. 
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3.c ) Handläggares ansvar 
Även om det hör till arkivredogörarens uppgifter att bevaka att dokumenthanteringsplanen följs av 
enhetens personal, är det givetvis självklart en skyldighet som åligger varje medarbetare att följa 
fastställda regler och rutiner. Detta kan ses som en del av handläggaransvaret.  
Det är lika självklart att handläggare låter registrera ärenden att ärendeakter innan avslut rensas inför 
arkivering. 
 
Det är en del av chefsansvaret att se till att handläggarna tar sitt ansvar i verksamheten och att 
arkivredogörare får det stöd som krävs. 

3.d )  Dokumenthanteringsplan 
En dokumenthanteringsplan ska beskriva myndighetens handlingar och hur de hanteras. Det ingår i 
arkivansvaret att se till att det finns aktuella dokumenthanteringsplanen för den egna verksamheten. 
Det är en viktig uppgift för arkivredogörarna att medverka vid framtagning och uppdatering av 
dokumenthanteringsplanerna. 
 
Dokumenthanteringsplan kan upprättas utifrån organisation med även för viss verksamhet kan en plan 
upprättas. Dokumenthanteringsplanen anger vilka handlingsslag som finns, hur de ska sorteras och 
hanteras, om de ska bevaras när de ska levereras till kommunarkivet, gallringsfrist om de ska gallras 
samt särskilda anteckningar. 

Dokumenthanteringsplaner ska upprättas i samråd med kommunarkivet och fastställas genom beslut av 
myndigheten. Genom myndighetens beslut blir planens föreskrifter om gallring gällande enligt 
arkivlagen. 

Efter kontakt mellan myndigheten och kommunarkivet skriver kommunarkivet ut ett förslag till 
dokumenthanteringsplan på särskild blankett. Förslaget bearbetas till dess berörda parter är överens. 
Förslaget skickas sedan formellt till nämnden för beslut. 
 
Riktlinjer för bevarande/gallring - dokumenthanteringsplan: 

Då myndigheten i samråd med arkivmyndigheten ska utarbeta dokumenthanteringsplan  

bör hänsyn tas till  

-dokumentationens betydelse 

-allmänhetens insyn  

-rättskipning  

-förvaltning  

-forskning  

-kulturvärde  

-arkivets struktur  

-olika mediers möjligheter och begränsningar 

Det primära syftet med dokumenthanteringsplanerna är att vara organisationens verktyg för att uppnå 
en effektiv och rationell dokumenthantering och arkivering. Dessutom utgör de formellt 
myndighetsbeslut om gallring samt kommunarkivets verktyg för överblick och planering av 
tillsynsansvaret mm.  
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För det andra utgör dokumenthanteringsplanerna tillsammans med arkivbeskrivningarna, diariet och 
arkivförteckningarna instrument till hjälp för allmänheten att kunna se vilka handlingar som finns inom 
verksamheten, så att de kan efterfrågas. 

Dessutom får kommunarkivet ett verktyg för överblick och planering av framtida leveranser. 

Uppdatering av dokumenthanteringsplaner behöver ske kontinuerligt. Översyn ska ske varje år. 
Organisationsförändringar medför ofta också behov av justeringar av dokumenthanteringsplanerna. 
Kontinuerligt noteras förändringsförslag som sedan sammanförs och tas upp till nämndsbeslut när 
översyn skett. 

Aktuella dokumenthanteringsplaner finns publicerade på kommunens interna webbsida så att alla 
medarbetare har tillgång till dem, under VERKSAMHETSSTÖD – ARKIV, eller via en kommungemensam 
mapp. 
 
3.e )  Arkivbeskrivning 
Myndigheten skall upprätta en arkivbeskrivning och hålla den aktuell. Samtliga verksamheter skall 
redovisas. Om det bedöms nödvändigt kan en arkivbeskrivning för varje verksamhet inom en myndighet 
upprättas. 

Arkivbeskrivningen ska informera om arbetsuppgifter, organisation, förändringar, dokumenthanterings- 
och gallringsregler, arkivutrymmen, arkivansvarig, arkivredogörare, PUL-ansvarig mm. 

Syftet är att den skall vara ett hjälpmedel: 

1. dels för allmänheten att kunna bilda sig en uppfattning om vilka uppgifter och handlingar som 
kan efterfrågas hos myndigheten, 

2. dels för kommunarkivet att kunna bedöma hur myndigheten följer arkivlagen och övriga regler 
som styr dokumenthantering och arkivering. 

 

Arkivbeskrivningen skall uppdateras årligen.  

Arkivbeskrivningen skall publiceras på kommunens externa webbsida och interna webbsida. Den 
arkivansvarige ansvarar för att detta sker. 

Arkivbeskrivningen skall göras enligt den mall som finns på kommunens interna nät, under 
VERKSAMHETSSTÖD – ARKIV. 

3.f )  Utlämnande av handling 
Myndigheten har ansvar för de allmänna handlingar som inkommit eller upprättats inom myndigheten. 
Det gäller också sekretessbedömning i enlighet med lagen om offentlighet och sekretess vid utlämnande 
av handling eller uppgifter ur handling till allmänheten.  
Se vidare avsnitt 4 h. Utlämnande av allmän handling 

När handling levereras till kommunarkivet övergår också ansvaret för handlingarna helt till 
arkivmyndigheten, som kommunarkivet hör till. Ansvaret för utlämnande och sekretessbedömning åvilar 
då kommunarkivet. Se vidare avsnitt 2 b. Kommunarkivet 
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4. DOKUMENTHANTERING OCH ARKIVERING 

4. a)  Arkivbeständighet 
Allmänna handlingar ska framställas med material och metoder som garanterar att informationen är 
tillgänglig under den tid som handlingen ska bevaras. 

För handlingar som ska bevaras betyder det att informationen ska var tillgänglig ”i evighet”. För 
handlingar som ska gallras betyder det att informationen måste vara tillgänglig till gallringsfristen löpt ut. 

 

   Gammal kinesisk definition av Evigheten 

      Vid havet i öster finns ett stort berg, som är en mil högt och en mil brett. 

      En gång var tusende år kommer en sparv och slipar sin näbb på bergets topp.  

  När berget därigenom helt utplånats, har en sekund av evigheten gått. 

 

Generellt gäller att handlingar som ska bevaras ska vara på arkiv- eller åldringsbeständigt papper. 
Mikrofilmning är också godkänt för långtidsbevarande. Det gäller i första hand för 
verksamhetshandlingar som förekommer i stor mängd, såsom bygglovshandlingar. 

Det är förknippat med stora, löpande kostnader att bevara i digital form, eftersom vare sig fysisk eller 
logisk tillgänglighet kan upprätthållas, utan informationen hela tiden måste konverteras till nya medier 
och format. Därför godkänner inte kommunarkivet arkivering av handlingar på dessa medier. 

Gällande vissa handlingar i digital form av stor omfattning kan specialöverenskommelser träffas för 
tillfälligt bevarande i syfte att invänta framtida lösningar. 

Papper 

Arkivbeständigt papper har större slitstyrka än åldringsbeständigt papper. Det bör användas till 
handlingar som man på förhand vet kommer att användas mycket.  

Åldringsbeständigt papper vitt 80 gram som kommunen inköper kan användas i alla andra 
sammanhang. Detta miljövänliga papper saknar nämligen kemikalier som förstör pappret på längre sikt, 
varför det är helt godkänt för arkivhandlingar. 

Har det inkommit handling som inte är arkivvärdig kan den enkelt göras arkivvärdig genom att en kopia 
tas på godkänd kopiator. 

Skrivmateriel 

Vid framställning av pappershandlingar används kontorsmaskiner, såsom skrivare, kopiatorer och faxar. 
Alla kontorsmaskiner ska vara typgodkända för framställning av arkivbeständig skrift. Det gäller även 
pennor, bläck etc. 

Godkänt material 

Information om godkända maskiner och annat skrivmateriel kan lämnas av kommunarkivet eller Statens 
Provnings- och Forskningsinstitut (SP), vars förteckning över certifierade skrivmateriel finns på  
http://www.sp.se/sv/index/services/certprod/Sidor/certprodmarking.aspx 
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GODKÄND SKRIFT
• PAPPER

Åldringsbeständigt
Arkivbeständigt – märkt SVENSKT ARKIV

• PENNOR
Åldringsbeständiga
Arkivbeständiga – märkta SVENSKT ARKIV

• SKRIVARE, KOPIATORER, FAXAR
Laserskrift –godkänd enligt SP 
(Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut)        

 

4. b)  Registrering 
Registreringsrutiner och andra administrativa rutiner ska alltid utformas så att de är ändamålsenliga 
både för verksamheten och arkivvården. Det är sällsynt att dessa intressen är motstridiga, men mycket 
vanligt att de sammanfaller! 

Grundregeln enligt lag och kommunledningskrav är att allmänna handlingar ska registreras om det inte 
är uppenbart att de är av ringa betydelse för verksamheten. Syftet är att stärka offentlighetsprincipen. 

Det finns tre sätt att registrera handlingar: 

1) Datumordning 
2) Diarieföra 
3) Objektsregistrera 

4. c)  Förvaring 
Myndighetens handlingar ska förvaras så att de skyddas mot förstörelse, skada, stöld och obehörig 
åtkomst. 

Ett av de viktigaste kraven från arkivmyndighetens sida är brandskyddet. Det bör klara minst 60 minuters 
brand utanför förvaringsplatsen. (Förvaringsplats = arkivlokal eller arkivsäkert dokumentskåp). 

Rationell, ändamålsenlig förvaring sparar pengar. Gör man rätt från början minimerar man hanteringen, 
och det är hanteringen som kostar. Några tips: 

1. Skilj på aktuella och inaktuella (avslutade) objektsakter (t.ex. fastighetsakter, personakter) 
genom avställning. 

2. Sortera från början handlingar som ska bevaras i den ordning de ska ha vid leverans till 
kommunarkivet. 

3. Använd inte gem, tejp, onödiga häftklamrar, plastfickor, kuvert etc. vid förvaring av handlingar 
som ska bevaras, eftersom allt sådant måste tas bort eller ersättas före leverans. 

4. Ett enkelt aktomslag tillverkas genom att vika ett vitt A 3-papper på tvären. 
 

5. Förvara inte handlingar som ska gallras tillsammans med handlingar som ska bevaras. 
 

6. Förvara inte handlingar med olika gallringsfrister tillsammans. 
 

7. Förvara varje årsomgång av handlingar med årsbunden gallringsfrist för sig. 
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Förvaringsprocess 

Förvaringen är en process som börjar på det egna skrivbordet och slutar i ”papperskorgen” eller 
kommunarkivet. Processen styrs av många olika frågor, förhållanden och behov, som schematiskt kan 
beskrivas så här: 

Pärmar och mappar min information? 

gemensam information? 

öppen information?    

sekretessbelagd information? 

Hyllor   åtkomstskydd? 

 brandskydd? 

 återsökningsfrekvens?  

Arbetsrum, närarkiv gallringsfrist? 

 samband med annan information?  

 medium? 

 brandskydd? 

Mellanarkiv, kommunarkiv leveransfrist kommunarkivet? 

       

  Schemat är inte uttömmande, men en god början när förvaringen planeras eller ses över. 

4. d)  Rensning 
Så snart ett ärende är klart kan oftast tillfälliga noteringar, telefonlappar, reklam, broschyrer etc. rensas 
bort. De tillför inte något i ärendet när det är avslutat. Handläggaren som har ansvarat för ärendet skall 
genomföra denna rensning innan akten/handlingen lämnas till arkivläggning hos 
registrator/administratör. 

4.e)  Gallring 
Allmänna handlingar ska bevaras är grundregeln. De får gallras endast med stöd av lag/förordning eller 
beslut av myndigheten. Myndighetens gallringsbeslut får inte vara så omfattande att arkivens värde, 
sedda som kulturarv, skadas. Myndighetens gallringsbeslut ska därför alltid föregås av samråd med 
Arkivmyndigheten. 

Myndighetsbesluten om gallring fattas nästan alltid genom att myndigheten fastställer 
dokumenthanteringsplan. När gallring enligt dokumenthanteringsplan verkställs behöver detta inte 
särskilt dokumenteras. 

Beslutar myndigheten, efter samråd med Arkivmyndigheten, separat om gallring i ett särskilt fall, ska 
verkställandet dokumenteras, t.ex. genom tjänsteanteckning direkt på beslutet. 

Kommunerna inom Östergötlands län tillhör ett så kallat intensivdataområde. Ingen lag-
/förordningsgiven gallring (socialtjänstlagen och personuppgiftslagen) ska därför tillämpas av någon 
kommunal myndighet. Tvärtom är socialnämnden och barn- och utbildningsnämnderna ålagda att 
totalbevara alla personakter. 
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All gallring verkställs av förvaltningsorganisationen. Handlingar som ska gallras får inte levereras till 
kommunarkivet. Undantag kan gälla för ekonomiavdelning och personalavdelning. 

Vid all gallring ska handlingarna på något sätt förstöras, även när det inte är sekretessbelagda 
handlingar. Ett enkelt och praktiskt tillvägagångssätt kan vara att riva dem mitt itu och kasta halvorna i 
olika sopsäckar. 

Gallringsfrister enligt dokumenthanteringsplan ska följas. Förtida gallring är olaglig; försenad gallring 
olämplig. 

4. f)  Årliga rutiner 
För att arkivarbetet ska fungera bra och dokumenthanteringsplanen bli ett bra hjälpmedel bör rutiner 
skapas som bygger på att leveransmånaden varje år blir ”arkivmånad” inom myndigheten.  
 

 

Rutiner för det årliga arkivarbetet inom myndigheten: 
 

1) Genomför gallring enligt dokumenthanteringsplanen 
 

2) Leverera till kommunarkivet enligt dokumenthanteringsplan  
       - rensa och sortera arkivhandlingarna 
       - fyll i leveranslista 
       - kontakta kommunarkivet 
 

3) Se över dokumenthanteringsplan: 
       - finns alla slag av handlingar med? 
       - har några handlingar utgått? 
       - ska gallringsfrister justeras?  
 

4) Se över arkivbeskrivningen: 
                 - har organisationen förändrats? 
                 - har förvaring ändrats? 
                 - har ansvariga bytts?  
 

5) Genomför planerade förändringar i arkivarbetet NU! 
 

6) Informera chef och medarbetare om arkivarbetet. 
 

 

4. g)  Handläggares ansvar  
 
Varje anställd har ansvar för att hans/hennes arbetsplats inte utgör en riskfaktor gällande 
bevarande av allmänna handlingar. Lämna aldrig arbetsplatsen med allmänna handlingar 
liggande framme på skrivbordet. 

När ett ärende är avslutat skall diarieakten omgående lämnas till registrator. 

Allmänna handlingar som skall bevaras eller innehåller känslig information skall OMGÅENDE 
bevaras i arkivsäkert utrymme. Läs mer om detta i avsnitt 7. Arkivlokaler. 
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När en anställd slutar sin tjänst skall arbetsplatsen lämnas helt ren från allmänna handlingar och 
allt övrigt referensmaterial. Uttrycket ”Det kan vara bra för min efterträdare” är inte sant. Den 
nyanställde får all den information som behövs på annat sätt. 

Pärmarna i bokhyllan finns ingen möjlighet ta till sig då. Senare har man skapat sig sin egen 
referenshylla. Och de ärvda pärmarna blir bara mer och mer dammiga. 

Det borde stå i anställningskontraktet att innan man lämnar sin tjänst måste man städa bort 
allt på sin arbetsplats. Och trots att det inte gör det så bör varje myndighet/verksamhet med 
engagemang för en god arbetsmiljö skapa denna rutin. 

 

4. h) Utlämnande av allmän handling 
I enlighet med lagen om offentlighet och sekretess äger allmänheten rätt att ta del av allmänna 
handlingar om inte sekretess gäller. Vid utlämnande av allmän handling måste därför alltid en 
bedömning göras utifrån lagens riktlinjer. En kortfattad anvisning för rutinerna finner du i bilaga 
2. Utlämnande av allmän handling. 

Om utlämnande ska nekas, ska skriftligt beslut lämnas där hänvisning till paragraf i lagen om 
offentlighet och sekretess ska göras samt besvärshänvisning. 
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5. LEVERANSER TILL KOMMUNARKIVET  

5.a ) Allmänt 
Endast handlingar som ska bevaras får levereras till kommunarkivet. Med ”bevaras” menas 
tusenårsperspektiv. Därav följer vikten av att handlingarnas innehåll och struktur är genomtänkt. 

Leveransfrister enligt dokumenthanteringsplan ska följas. Förtida leveranser kan medges av 
kommunarkivet av särskilda skäl t.ex. att verksamheten upphör. 

Om myndigheten bedömer att handlingar som inte är upptagna i dokumenthanteringsplan ska bevaras, 
ska kontakt tas med kommunarkivet som avgör om leverans får ske. 

Handlingarna ska levereras i den sortering m.m. som framgår av dokumenthanteringsplanen eller om 
särskilt överenskommits mellan myndigheten och kommunarkivet. Om så inte är fallet kan 
kommunarkivet komma att återsända handlingarna för åtgärd och förnyad leverans. Så ska t.ex. alla 
slags personakter levereras i personnummerordning. 

Det finns inga plastmaterial som är arkivbeständiga i kommunarkivets mening. Handlingar som ska 
bevaras får därför inte levereras till kommunarkivet i plastfickor, plastpärmar etc. 

Om så ändå sker kan kommunarkivet komma att återsända handlingarna för åtgärd och förnyad 
leverans. 

5.b)  Leveransmånad 
Leveranser som har stöd i dokumenthanteringsplan ska ske på myndighetens leveransmånad. Vid större 
leveranser kontakta kommunarkivet för planering av mottagandet av leveransen. 

Sträva efter att samordna årsvisa leveranser genom arkivredogörarens försorg. 

Leveransmånad framgår av kommunens leveransschema. 

5.c )  Leveranslista och leveranskvitto/reversal 
Alla leveranser till kommunarkivet ska vara dokumenterade på leveranslista, som ska medfölja 
leveransen. – se bilaga 4. Leveranslista. 

Blanketten finns även på intranätet under VERKSAMHETSSTÖD – ARKIV. 

Leveranslistan har två viktiga funktioner. Det ena är att vara underlag för kommunarkivets kontroll av 
vilka handlingar som levereras. På den punkten får det aldrig råda någon tveksamhet. 

Den andra funktionen är att tydliggöra vilken myndighet som förvarar handlingarna. När 
leveranskvitto/reversal återkommit till levererande myndighet är handlingarna inte längre allmänna 
handlingar där, utan hos arkivmyndigheten. Därmed är det arkivmyndigheten som prövar frågor om 
utlämnande av dem enligt tryckfrihetsförordningen och lagen om offentlighet och sekretess. 
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5.d ) Arkivbeständiga handlingar 
 
Handlingar som ska arkiveras 

 ska vara arkivbeständiga både när det gäller papper och text. Miljövänligt papper som är 
åldringsbeständigt och skrift med SVENSKT ARKIV-godkända skrivmedel enligt SP,  

 ska vara sorterade i enlighet med dokumenthanteringsplanen, 

 sorteringen ska göras enligt följande: 

 diarienummer/diarieplansbeteckning: årsvis i nummerordning med början på 1 

 datumordning: det äldsta materialet först och fyll på i datumordning 

 personnummerordning: personnummerordning med de äldsta först  

 fastighetsbeteckning: bokstavsordning och därefter i nummerordning 
  

 ska vara rensade från oväsentligt material, broschyrer, gem, plastfickor etc 

 ska läggas i: 

aktomslag i A4-format (dubbelvikt A3) eller  

häftas samman med pappersbindare/häftklammer  eller  

levereras i befintlig pärm (önskas pärmar i retur skriv det på leveranslistan) 
 

 på aktomslag ska på framsidan längst upp till höger anges diarienummer/   
  diarieplansbeteckning eller personnummer och namn eller fastighetsbeteckning etc 

 på sammanhäftade handlingar ska längst upp på första sidan eller försättsblad  
 anges 

      

                       XX KOMMUN 

Y nämnden 

Handlingstyp t.ex.   

 protokoll, rapport 

År som ingår t.ex. 

                            2000-2006 
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Arkivbeständighet - pappershandlingar 
Det är också nödvändigt att tänka på vilket material som används för att kunna bevara handlingar för 
framtiden. Köp kopiatorer, skrivare, kopieringspapper med mera efter kommunens avtal.  
 
Använd inte … 

 Reklampennor eller pennor med kul färger 
 Överstrykningspennor 
 Tejp (bryts snabbt ner och skadar pappret) 

 
Plocka bort… 

 Självhäftande notislappar (lim och färg missfärgar annat papper) 
 Gem 
 Gummiband 
 Plastfickor 
 Piprensare 
 Nålar 
 … eller allt som missfärgar, skadar eller påskyndar nedbrytningen av pappret.  
 

Observera! Nedbrytningen går fort – efter bara ett par år i fel miljö kan handlingen vara totalförstörd! 
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6. UTLÅN OCH INLÅN 

6.a ) Hos myndigheten 
Så länge myndigheten har kvar handlingar hos sig får den själv besluta om utlån, med de begränsningar 
som följer av offentlighets- och sekretesslagen och andra lagar, gällande: 

- för tjänsteändamål till annan myndighet och 
- för vetenskapligt ändamål till institutioner som beviljats inlåningsrätt av Riksarkivet. 

 
För andra utlån som myndighet önskar göra fordras arkivmyndighetens medgivande. 
När myndighet lånar in handlingar från kommunarkivet medföljer ett lånekvitto, som ska medfölja 
handlingen vid retur till kommunarkivet så snart handlingen inte behövs i verksamheten.  

Myndighet som lånar in handlingar från kommunarkivet får inte låna ut dem i sin tur. Uppstår ett sådant 
behov, ska lånet återlämnas till kommunarkivet, som därefter lånar ut handlingarna enligt behovet. 

Handlingar får aldrig lånas ut till privatpersoner eller andra privata aktörer. 

6.b ) Hos kommunarkivet 
För kommunarkivet gäller samma regler beträffande möjligheten att låna ut handlingar. 

Handlingar som lämnats till kommunarkivet kan lånas tillbaka till myndigheten. Kontakta 
kommunarkivet, helst via e-post, och meddela vilken handling som önskas. Handlingen kommer 
vanligtvis att levereras inom 2 dagar. Idag lämnas oftast en kopia, men vissa volymer kräver utlån. 

Lån förs in i register hos kommunarkivet där låntagares namn, datum och handling antecknas. 

Utlåningskvitto bifogas handling. Där anges att handlingen omgående bör återlämnas till kommunarkivet 
när ärendet avslutats. Kommunarkivet gör årligen uppföljningar gällande utlånade handlingar för att ha 
kontroll över arkivhandlingarna. 
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7. ARKIVLOKALER 

7.a )  Arkivsäkerhet  
Inom myndighetens verksamheter ska samma säkerhetskrav vid dokumenthantering ställas inom 
samtliga verksamheter. Brand, stöld, vattenskador och otillbörligt tillgripande kan förekomma inom 
samtliga verksamheter.  

Planerar myndigheten ha verksamhet i en lokal ska samtidigt planeras för behovet av arkivsäkert 
utrymme för handlingar som omgående ska förvaras i närarkiv enligt dokumenthanteringsplanen. 

 
Arkivhandlingar skall OMGÅENDE efter handlingens inkommande eller tillskapande förvaras 
arkivsäkert. Arkivhandlingar är omgående lika värdefulla som när de sedan efter ett antal år kommer 
till kommunarkivet. Handlingarna ska skyddas från förstörelse och otillåtet tillgrepp. 

 

 

7.b ) Arbetsplats 
Varje arbetsplats skall ha tillgång till arkivsäkert utrymme i arbetsrummet eller alldeles i närheten för att 
arbetet ska fungera. Alla arbetsplatser har behov av att ha ett arkivsäkert utrymme, olika stor beroende 
på verksamhet. Det kan vara antingen inbyggt arkivutrymme eller ett fritt stående arkivskåp som klarar 
minst 60 minuters brand.  

Kontakta Arkivmyndigheten för vidare råd om detta! 

 

Regler för inrättande av arkivlokal inom myndigheten 

Planering 
-läge 
-utrymmesbehov 
Yttrande från arkivmyndighet vid 
- nybyggnad 
- ombyggnad 
- förhyrning 
- inköp av arkivskåp 
Arkivmyndigheten ska underrättas 
- slutbesiktning 
- inflyttning 
Skyddskrav 
- Riksarkivets riktlinjer 
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7.c ) Stöld och olaga intrång 
För att förhindra stöld och olaga intrång ska arkivlokal gå att låsa. Endast ett begränsat antal personer 
skall ha tillgång till nyckeln. 

Med tanke på risken för olaga intrång ska fönster inte finnas i arkivlokalen. Dessutom ökar fönster risken 
för fuktskador och skadligt ljus. Finns fönster i en befintlig arkivlokal ska dessa förses med galler och 
fönsterluckor eller ljustätgardiner. 

Om sekretesskänsligt material förvaras tillsammans med annat arkivmaterial bör detta också kunna låsas 
in i exempelvis ett skåp i själva arkivlokalen. 

7.d ) Brandskador 
För att skydda handling mot brand, inom och utom arkivlokalen är det viktigt att dörrar och väggar håller 
viss teknisk brandklass. Enligt Riksarkivets anvisningar skall dörrar hålla brandklass E I eller C 120, det vill 
säga stå emot brand i 120 minuter. Detsamma gäller väggar, tak och golv, som ska stå emot brand i 
minst 120 minuter.  

Vid genomförda brandtekniska prov har det visat sig att brandutvecklingen numera har ett sådant 
förlopp att 60 minuters brandsäkerhet är helt acceptabel om lokalerna är belägna inom normalt avstånd 
från räddningsstation.  

7.e ) Fukt och vatten 
För att skydda handlingarna mot vatten och skadlig fukt får det inte finnas vatten-, värme- och 
avloppsledningar som gåt igenom arkivlokalen. Finns rör i en tilltänkt arkivlokal skall dessa stängas av. 
Finns det rör som inte går att stänga av ska dessa kläs in och förses med droppskydd. 

Det får inte heller finnas golvbrunnar i en arkivlokal eftersom risken för översvämning och därmed 
fuktskador är stor. Finns golvbrunn ska den förses med översvämningsskydd. Handfat och andra liknande 
VVS-installationer får inte heller finnas i arkivlokalen. 

För att minska skadeverkningarna vid en eventuell vattenläcka är det viktigt att inte placera 
handlingarna direkt på golvet utan se till att det understa hyllplanet kommer upp 10-15 cm från golvet. 
Av samma skäl är det olämpligt att förvara handlingar i kartonger stående direkt på golvet i arkivlokalen. 

Om det förekommit vatten- eller fuktskador i befintlig arkivlokal eller i anslutning till den ska någon typ 
av fuktvakt installeras. Kontrollera regelbundet temperatur och relativ luftfuktighet i arkivlokalen! Se 
vidare under rubriken 7.i ) Klimat. 

7.f ) Elektricitet 
Arkivlokal skall kunna göras spänningslös då ingen vistas i den. En strömbrytare placerad utanför lokalen 
kan användas för att slå av och på spänningen. Elektriska apparater får inte finnas i arkivlokal. Om så är 
fallet måste de vara frånkopplade när ingen vistas i arkivet. 

7.g ) Ventilation  
Ventilationen i en arkivlokal ska vara försedd med länpliga brandspjäll, som automatiskt stängs vid 
brandrisk. 

7.h ) Brandfarliga varor 
Brandfarliga varor t.ex. gas och brandfarliga vätskor får inte förvaras i arkivlokal.  
 

- En lokal avsedd för förvaring av arkivhandlingar i pappersformat ska inte innehålla något annat än 
arkivhandlingar – julgranar i plast, adventsljusstakar, kontorsmaterial och annat hör inte hemma i 
arkivlokalen! 
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7.i ) Klimat 
Riksarkivet har utarbetat riktlinjer för arkivlokaler gällande statliga arkiv. 

Det är rimligt att försöka uppnå samma säkerhet för kommunens handlingar som för statens. 

I en arkivlokal ska man sträva efter att skapa ett klimat som är gynnsamt för handlingarna. Enligt 
Riksarkivets rekommendationer för pappershandling skall temperaturen vara 18o C och relativa 
fuktigheten 30-40 %. Det är viktigt att värdena hålls så stabila som möjligt. 

För hög relativ luftfuktighet innebär bl.a. ökad risk för mögeltillväxt och skadedjursangrepp.  

7.j ) Belysning 
I en arkivlokal ska användas lysrörsarmatur av god kvalitet som kontrolleras regelbundet. Armaturen ska 
vara försedd med så kallade HF-don. 

Placeringen av armaturen kan vara helt avgörande för belysningseffekten 

7.k ) Förvaring av andra medier 
Klimatet i en arkivlokal avsedd för pappershandlingar är inte lämpligt för andra medier. 

Kontakta Arkivmyndigheten för mer information om förvaring av digitala medier, mikrofilm, fotonegativ 
och dylikt. 

 LÄS kortfattad folder om arkivlokaler på internet: 
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=11032 
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8. Slutord 
 
Arkivhandboken ska vara ett hjälpmedel för kommunens verksamheter. Speciellt vid introduktion av 
personal, organisationsförändringar och förflyttning av verksamhet är det nödvändigt att följa de råd och 
anvisningar som presenteras i handboken. 

 TÄNK PÅ att alltid kontakta Arkivmyndigheten om du är osäker eller har ytterligare frågor 
gällande arkivering! 

 
Denna handbok är ett föränderligt dokument. Mycket av informationen bygger på erfarenheter genom 
praktiskt arbete inom kommunen. Vi som tillsammans arbetar med dokumenthantering inom 
kommunens verksamheter kan därför göra den ännu bättre.  
 
Så om du tycker att något saknas, som du skulle behöva information om eller något som borde ändras, 
så kontakta ITSAM Arkiv. Skicka i så fall e-post till 
 
ann-christine.heimonen@itsam.se 
monica.lansberg@itsam.se 
 
För övriga frågor och förslag gällande arkivering och dokumenthantering kan du även kontakta oss via 
telefon. 
Anki  Heimonen tel 0494-19734 
Monica Länsberg tel 0494-19737 
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9. Ordlista 
 
Akt Sammanlagda handlingar i ett och samma ärende. När ärendet avslutats är akten 

färdigbildad och inga ytterligare handlingar tillförs. 

Aktomslag  Papper som viks kring handlingar i avgränsande och skyddande syfte. 

Allmän handling Handlingar som upprättats hos eller inkommit till en myndighet och som alla, både 
svenska och utländska, medborgare har rätt att ta del av om inte sekretess gäller 
enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Arkiv Bestånd av handlingar som uppkommit hos en arkivbildare som en följd av dess 
verksamhet. 

Arkivansvarig Anställd som utsetts att formellt ansvara för en myndighets arkivverksamhet t.ex. 
administrativ chef eller motsvarande. 

Arkivbeskrivning Kortfattad och översiktlig information om en myndighet, dess arkiv och 
arkivbildning, i syfte att underlätta användandet av arkivet. 

Arkivbeständigt Skrivpapper med förstärkande egenskaper för att motstå åldring och  
papper nötning. Arkivbeständigt papper är starkare och tål betydligt mer hantering   
    än ålderbeständigt papper. 

Arkivbildare Myndighet, organisation, bolag eller enskild person som genom egen verksamhet 
alstrar och samlar handlingar, vilka bildar ett arkiv. 

Arkivbildning Ett arkivs successiva framväxt genom att handlingar kontinuerligt förs samman i 
planerad och strukturerad form. 

Arkivbox Förvaringsmedel för arkivhandlingar i form av box tillverkad av syrafri kartong.  
 

Arkivförteckning Systematisk innehållsförteckning över ett arkiv. 

Arkivhandling Handling vilken upprättas eller inkommer till en arkivbildare som ett led    

   i verksamheten och som sedan arkiveras. 

Arkivinstitution Institution med uppgift att förvara, vårda och tillhandahålla arkiv, 
 exempelvis Landsarkivet i Vadstena. 

Arkivlokal Lokal för förvaring av arkiv, som uppfyller riksarkivets allmänna råd och 
 föreskrifter om lokaler för förvaring av allmänna handlingar. 

Arkivläggning Placering av handlingar i en viss förutbestämd ordning sedan ett ärende  
     avslutats, t.ex. enligt gällande handläggningsordning. 

Arkivmyndighet Myndighet som har att utöva tillsyn gentemot andra myndigheters 
 arkivfunktion och arkivbildning. 

Arkivredogörare Anställd med uppgift att utföra vissa delar av myndighets arkivverksamhet. 

Avställa Uttagande av redan arkiverade handlingar ur en ordning för att arkivera 
 dem i en annan ordning. Förekommer exempelvis i ett personaldossié- 
 system där avställning sker vid uppsägning eller personalavgång. 

Diarieplan Ämnesindelat klassificeringsschema för handlingar som grund för 
 diarieföring och arkivläggning i dossiéer. 
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Diarium Kontinuerligt förda anteckningar över inkommande och utgående handlingar.   

Dokument- Även arkivbildningsplan eller ärendehanteringsplan, styrinstrument för 
hanteringsplan arkivbildning hos en arkivbildare, innehåller vägledande uppgifter om bl.a. 
 arkivläggning och gallring. 

Dossié Handlingar eller akter i ärenden rörande samma ämne som placerats tillsammans. 

Gallra Förstöra handlingar eller uppgifter i arkiv efter på förhand fastställda rutiner.   

Gallringsbeslut Formellt beslut om vad som får gallras i ett arkiv och under vilka former 
 det skall ske. 

Leverans Överföring av hela eller delar av arkiv till kommunarkiv eller arkivinstitution. 

Leveranslista Följesedel vid leverans av arkiv innehållande en översiktlig lista över de
 levererade handlingarna. 

Leveransreversal/ Kvitto på levererade handlingar till kommunarkivet. 
Leveranskvitto 

Proveniens Arkivhandlingens härkomst eller ursprung beträffande arkivbildare. 

Proveniensprincipen  Regel om synen på arkiv som en enhet vars handlingar bör hållas åtskilda från 
 andra arkivbildares handlingar, med en inre ordning som speglar dess 
 tillkomstsituation. 

Sekretess Begränsning av rätten att ta del av allmän handling regleras i tryckfrihets- 
 förordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 

Serie Svit av handlingar eller volymer som utgör fortsättning på varandra eller är av
 likartat slag, och som skapats genom arkivbildares verksamhet eller 
 ett senare ordningsarbete. 

Seriesignum Seriebeteckning enligt arkivförteckningen. 

Skrivmateriel Medel och underlag för skriftlig framställning t.ex. papper, pennor eller kopiator. 

Volym Beteckning för fysisk enhet som innehåller arkivhandlingar och samtidigt 
 utgör beståndsdel i en serie, exempelvis boxar eller pärmar. 

Åldersbeständigt  Skrivpapper med egenskaper att motstå åldrande. Åldringsbeständigt  
papper    papper är svagare och tål inte lika mycket hantering som arkivbeständigt  
    papper. 

 



 

 

 

Fördelning: 

Handläggare utses 

Handläggning: 

Beredning som 
sker ger färdig 
handling 

Nämndsärende: 
Ordförande- 
beredning 

Ej nämndsärende: 

 

Föredragnings-
lista skapas 

Inkommande 
dokument, 

Uppdrag, 

  Registrering: 

a) kronologiskt 
b) diarieförs 
c) objektsvis 

Beslut 

Protokoll 

Expediering 

och verkställighet 

Ärendeavslut Arkivering 

                  

                  = den formella dokumentvägen 

                  = såväl formella som informellla informationsvägar  
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Är handlingen allmän men vissa 
uppgifter skyddas av sekretess ska en 
skade- eller menbedömning göras 

För att kunna göra en bedömning av skada eller men 
är det ibland nödvändigt att fråga personen om dess 
identitet eller syfte med att ta del av den allmänna 
handlingen. 

Personen behöver inte svara men då kan inte heller 
en skade- eller menbedömning göras fullt ut. 

Steg 2 

Informeras personen om att 
handlingen el. uppgiften inte lämnas ut 
av sekretesskäl, hänvisa till relevant § i 
sekretesslagen. Informera även om att 
utlämnandet kan prövas av 
kommunen. 

Normalt framgår det av delegationsordningen vem 
som har rätt att pröva beslut om utlämnande av 
allmän handling. Om delegationsordning saknas ska 
beslut tas i styrelsen. Även du som anställd kan be 
kommunen ta över beslutet om utlämnande av 
allmän handling.  

Beslut att inte lämna ut allmän 
handling ska lämnas skriftligt till den 
som begärt få ta del av handlingen. 

Om personen avser att överklaga ska 
besväret adresseras till Kammarrätten 
men lämnas till kommunen. 

Besväret ska ha inkommit inom tre veckor från det 
att skriftligt beslut lämnats. I så fall skickas besväret 
vidare till Kammarrätten.  

Beslutet ska innehålla en hänvisning till relevanta § i 
sekretesslagen samt en kort motivering till beslutet. 
Vidare ska man bifoga en s.k. besvärshänvisning som 
redogör för hur personen ska gå till väga för att 
överklaga beslutet. 

Är handlingen allmän och 
offentlig ska den omgående 
lämnas ut 

Personen har rätt att ta del av handlingen/uppgiften på plats. 

Önskar personen kopior eller att handlingarna skickas per 
post kan kommunen ta betalt enligt fastställd taxa. 

Kommunen är inte skyldig att låta personen ta del av 
handlingar i elektronisk form om det inte enkelt kan ske. 

Steg 1 

Någon begär att få ta 
del av handling eller 
uppgift 

Personen har rätt att vara anonym men ska kunna definiera 
ungefär vilka handlingar eller uppgifter man önskar ta del 
av. 

Begäran kan antingen vara muntlig eller skriftlig. Man kan 
inte kräva att begäran ska vara skriftlig. 

Läs igenom handlingen 
och bedöm om den är 
allmän och offentlig (steg 
1) eller om den omfattas 
av sekretess (steg 2). 

Bedömningen ska ske så snart som möjligt. Om någon 
arbetar med den efterfrågade handlingen behöver arbetet 
inte avbrytas men inga onödiga dröjsmål får förekomma. 

Gör man bedömningen att handlingen inte är allmän ska 
personen upplysas om detta. 
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LEVERANS TILL KOMMUNARKIVET 

Nämnd, verksamhet 

 

Arkivhandling Omfattar tiden Anteckningar 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Besvara följande frågor: 

1. Har organisationsförändring skett senaste året? 
2. Behöver dokumenthanteringsplanen justeras? 
3. Har förändring skett inom verksamheten? 

 

Leveransen skickas den Namnteckning 

Mottagandet kvitteras den Namnteckning 

 

 Bilaga 3 



 

 

 

 

 Arkiv 

 

 

 

ARKIVERING
är sällan brådskande,

men tänk på att den dag 
informationen behövs från arkivet 

DÅ ÄR DET BRÅTTOM!!!!
_________________________________________________________________

SÅ KOM IHÅG:

ARKIVERING 
är en del i det 
dagliga arbetet

=roligare och effektivare
 

 

 


