
Moment 2: Ansvarsfördelning 

– vem ska göra vad?

Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och 
ärendehantering.
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Ansvar och roller

Myndigheten Arkivmyndigheten

•Arkivbildning

•Förvaring

•Skydd och vård

•Arkivbeskrivning

•Dokumenthanteringsplan
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•Tillhandahållande
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•Skydd och vård
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•Strategiskt arbete

•Omvärldsbevakning



Arkivfunktion på myndighet

• Varje myndighet (nämnd eller kommunalt företag) ansvarar för sitt arkiv fram till dess att 
det överlämnas till arkivmyndigheten. 

• Myndigheten ska se till att det finns personal som kan ta hand om arkivet så att reglerna 
följs. Vanligt är att arkivreglementet pekar ut formellt ansvarig för arkivet om inte 
myndigheten utsett särskild arkivansvarig, samt att arkivredogörare/arkivombud utses 
för att ta hand om den dagliga skötseln av arkivet.

• Myndigheten ska skydda arkivet och dess information från brand, stöld och obehörig 
åtkomst.

Vilka skyldigheter och befogenheter som myndigheterna har när det gäller arkivhanteringen, utöver det som 
bestäms av lagstiftningen, definieras i de styrande dokument som beslutas av fullmäktige (arkivreglemente). 



Arkivfunktion på myndighet

• Ta hand om den dagliga skötseln av arkivet. 

• Se till att handlingarna levereras till centralarkivet i enlighet med 
dokumenthanteringsplanen och arkivmyndighetens riktlinjer för hur leveranser 
ska ske.

• Se till att gallring utförs i enlighet med dokumenthanteringsplanen.

• Pröva utlämnande av allmän handling.

Vilka skyldigheter och befogenheter som myndigheterna har när det gäller arkivhanteringen, utöver det 
som bestäms av lagstiftningen, definieras i arkivreglementet , dokumenthanteringsplanen och övriga 
riktlinjer som arkivmyndigheten beslutat. 



Arkivmyndighetens ansvarsområden
Controllerfunktion
• Utöva tillsyn, utvärdera och göra uppföljningar
• Rapportera avvikelser till nämnden/arkivmyndigheten.

Rådgivning
• Rådgivning samband med upphandlingar och verksamhetsförändringar.

Utbildning och handledning
• Anordna/erbjuda utbildningar för arkivansvariga, arkivredogörare/arkivombud och 

handläggare.
• Handleda och utbilda verksamheten i olika frågor som har med dokument- och 

ärendehantering, offentlighet- och sekretess och arkivering att göra. 

Omvärldsbevakning
• Delta i nätverk, projekt och samverkan inom området arkiv – och 

informationshantering. 
• Förbereda införandet av digital ärendehanteringskedja och e-arkiv för långsiktigt 

bevarande. 



Arkivmyndigheten
Enligt 9 § i arkivlagen övergår hela ansvaret för det material som överlämnas 

till arkivmyndigheten.

Arkivmyndigheten ansvarar för att ta emot leveranser utifrån fastställd 
dokumenthanteringsplan och bevara de arkiv som överlämnats från 
myndigheterna.

Arkivmyndigheten kan även ta emot arkiv via särskilda överenskommelser 
eller när en myndigheten inte sköter sitt arkiv. 

När en myndighet eller verksamhet upphört ska de handlingar som inte 
behövs för den fortsatta verksamheten ska arkivhandlingarna levereras till 
arkivmyndigheten inom tre månader. 



Arkivmyndigheten

Arkivmyndigheten har en lagstadgad tillsynsplikt över andra myndigheter i 
organisationen, vilket är en av arkivmyndighetens viktigaste uppgifter. 

Tillsynen går ut på att se till så att kommunens nämnder och företag uppfyller 
arkivlagens bestämmelser och i viss mån även övrig offentlighetslagstiftning. 

Tillsynen innebär att arkivmyndigheten, genom dess verkställande tjänstemän, 
utför inspektioner ute i kommunens verksamheter.



Arkivmyndigheten

Arkivmyndigheten ska medverka i för kommunen strategiska projekt, tex 
omorganisationer, upphandling av nya verksamhetssystem och andra större 
förändringar som påverkar arkivbildningen. Arkivmyndigheten ska alltså vara 
en part i samband med upphandlingar och verksamhetsförändringar. 

Arkivmyndigheten ska ansvara för att personalen erbjuds utbildning, 
fortbildning och handledning/rådgivning i frågor som har med 
dokumenthantering, offentlighet- och sekretess och arkivering att göra.

Utveckling av verksamheten och omvärldsbevakning inom arkivområdet är en 
annan uppgift som vilar på arkivmyndigheten.



Central arkivfunktion
Arkivmyndighetens verkställande organ

• Förvara de arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten.

• Se till att informationshanteringen i kommunen är korrekt. 

• Se till att relevanta beslut fattas rörande bevarande och gallring.

• Se till att  gällande lagstiftning om beskrivning av allmänna handlingar 
uppfylls.

• Pröva utlämnande av allmän handling.

Arkivfunktionen kan även ha andra uppgifter som definieras i arkivreglementet



Central arkivfunktion

Den centrala arkivfunktionen har en strategiskt viktig funktion i kommunen, 
genom att till exempel se till att informationshanteringen i kommunen är 
korrekt, att relevanta beslut fattas rörande bevarande och gallring, och att 
gällande lagstiftning om beskrivning av allmänna handlingar uppfylls.  

Genom medverkan vid kravställning inför upphandling av it-system/-tjänst kan 
den centrala arkivfunktionen även beskrivas som en controllerfunktion, som 
genom uppdraget att utöva tillsyn utvärderar och gör uppföljning samt 
rapporterar till nämnden/arkivmyndigheten.



Varför offentlighet?

• De grundläggande reglerna när det gäller allmänhetens tillgång till 
allmänna handlingar finns i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen

• Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar 
– offentlighetsprincipen. 

• Handlingsoffentligheten garanterar rätten till insyn i såväl ärenden 
som myndighetens verksamhet i stort. 

• Grundstenar ärendeinsyn och verksamhetsinsyn. 

• Kunskapsinsyn = rätten att ta del av de omfattande 
informationsmängder som finns hos myndigheterna. 



TF och OSL

• Grundtesen är att allmänna handlingar är offentliga - TF

• Inskränkningar i offentligheten måste vara fastslagen i särskild lag -
OSL

• Kommunen kan inte själv bestämma att en handling omfattas av 
sekretess – här krävs lagstöd.



Offentlighet och sekretesslagen (OSL)

• Reglerar utlämnande

• Reglerar överklagan

• Reglerar registrering

• Reglerar tillgänglighet

• Reglerar hantering

• Reglerar redovisning



Utlämnande av allmän handling



Utlämnande av allmän handling

• Kommunala arkiv – sekretessprövning

• Om du nekar utlämnande/maskar – överprövning?

• Enskilda arkiv – begränsningar genom avtal

• Intyg från forskare om hur materialet ska användas

• Utlån av allmänna handlingar till enskild – totalförbjudet!!

• Utlämnande – digitalt eller på papper?

• Material saknas - hänvisa vidare!



Utlämnande externt

• Serviceskyldigheten – omgående eller så snabbt som möjligt

• Rätt att ta del av uppgift – vem får ta del av informationen?

• Handläggning - sekretessbedömning

• Hantering av handlingar - maskning

• Överklagan - besvärshänvisning



Utlämnande internt

• För verksamheten – ingen fri tillgång till arkivinformationen

• Kopiering

• Utlån

• Sekretess

• Socialtjänstens handlingar



Vanliga frågor

• Klasslistor – är de offentliga?

• Har vem som helst rätt att se någon annans betyg?

• Löneuppgifter och andra handlingar som innehåller personuppgifter –
är de offentliga?

• Revisionsrapporter?

• Socialtjänstens handlingar – vem får se dem?



Att tänka på

• Vad är det för typ av handling?

• Sekretessprövning?

• Vem är det som frågar?

• Hur gammal är den det berör?

• Medgivande från den det berör?



Registerutdrag enligt PuL

• När som helst kan det komma in en begäran om information enligt 26 § PUL till 
din organisation. 

• Alla har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka 
personuppgifter den organisation man vänder sig till behandlar om en själv. 

• Registerutdraget ska innehålla information bl.a. om ändamålet med 
behandlingen, om uppgifterna lämnas ut osv.

• Även om personen inte är kund eller anställd hos dig, är du skyldig att lämna 
registerutdrag till var och en som begär det. Finns det ingen information ska du 
meddela det. 



Registerutdrag enligt PUL

• Se till att det finns rutiner för att kontrollera era personregister.

• Du har en månad på dig att få fram all relevant information, sammanställa den på 
ett begripligt sätt och skicka ut den till den registrerade.

• Det är viktigt att registerutdragen blir korrekta, det kan vara straffbart att lämna 
felaktiga uppgifter till en person som begär information enligt 26 § PUL! 

• Viktigt att skicka informationen till rätt person. Annars kan registerutdraget 
orsaka en betydande kränkning av den personliga integriteten. 



Informationssäkerhet



Vår sårbarhet

• Pappersdokument och digital information innehåller en verksamhets samlade 
kunskap.

• Informationen lagras idag ofta planlöst och utan skötsel. 

• Delar av kunskapsbasen blir felaktig, inaktuell eller försvinner. 

• Stora delar av den information vi producerar är oåtkomlig för andra.



Informationens värde

• Information har ett bestående värde.

• Värdet minskar om en handling inte kan verifieras – d v s om 
äkthet och tillförlitlighet kan ifrågasättas.

• En enskild handling har inte 
samma värde om den rycks ur 
sitt sammanhang.



Ingen kedja är starkare 
än sin svagaste länk



Är du en svag länk?

• Låser du alltid din dator när du lämnar din arbetsplats?

• Har du en smart mobil via jobbet? Är den i sådana fall försedd med 
lösenord/pinkod?

• Vad gör din gamla mobiltelefon när du får en ny?

• Har du bärbar dator eller läsplatta med dig hem? Är den låst så att ingen obehörig 
kommer in i den?

• Låter du dina barn, barnbarn eller vänner använda din jobbmobil, dator eller 
surfplatta?



Är du en svag länk?

• Använder du USB-minne eller liknande för att flytta information mellan datorer?

• Hanterar du sekretessinformation med respekt, eller får de ligga framme när du 
lämnar rummet?

• Kan du låsa din dörr?

• Står närarkivet öppet dagtid?

• Står närarkivet öppet nattetid?

• Är sekretesshandlingar inlåsta separat?



Är du en svag länk?

• Sparar du din information/dina handlingar på din hemmakatalog, lokalt på din 
dator eller i ditt verksamhetssystem eller i en extern molntjänst?

• Garanterar verksamhetssystemet att bara rätt person kommer åt informationen? 

• Använder du ditt verksamhetssystem på bästa sätt så att även andra kan ta del av 
och återanvända informationen?



Är du en svag länk?

• Har du och din verksamhet en sådan ordning på era handlingar ni kan lämna ut 
handlingar omgående och på stället även om inte ansvarig person finns på plats?

• Blandar du handlingar som ska bevaras och gallras i samma pärm?

• Registrerar ni era sekretesshandlingar omgående när de upprättas eller 
inkommer?

• Kommer vem som helst in i centralarkivet?



Krav på dig som medarbetare

• Det är du som tjänsteman som ansvarar för det du producerar - avsett om det är 
på papper eller i digital form.

• De allmänna handlingar som du skapar i ditt arbete är inte dina personliga – de 
tillhör kommunen.

• Blanda inte handlingar som ska bevaras och gallras – dela upp dem i olika pärmar 
och/eller skilj dem åt med register.

• Hantera sekretesshandlingar med respekt!



Krav på dig som medarbetare

• Du får inte själv bestämma vilka handlingar som ska sparas eller gallras – det 
regleras dokumenthanteringsplanen.

• Du ansvarar för att den information som ska gallras verkligen blir förstörd.

• Glöm inte att gallra ut information i de digitala mapparna på din dator -
utifrån dokumenthanteringsplanen. Onödig information tar plats på 
servrarna, gör din dator långsammare och kräver extra backup-utrymme.

• Det som du betraktar som arbetsmaterial kanske behöver vara tillgängligt 
för andra i din verksamhet under de kommande åren eller för forskning i 
framtiden.



Slutligen - Kan vi komma överens om ett 
gemensamt mål?

Rätt person ska komma åt rätt information vid rätt tillfälle 

och inte

Alla som vill ska kunna komma åt vad de vill när de vill

eller

Ingen kommer åt någonting när de behöver det för ingen vet var det är



Frågor?

Anki Heimonen
1:e Arkivarie

Kommunalförbundet ITSAM 
Storgatan 36, 590 36 KISA
Växel: 0494-197 00
Direkt: 0494-197 34 
Mobil: 070 240 69 22
e-post: ann-christine.heimonen@itsam.se
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