
  
 

HANTERING OCH FÖRVARING AV PERSONALHANDLINGAR  

 
Personalhandlingar 

Med personalhandlingar avses de handlingar som skapas i en förvaltnings/bolags 

personaladministrativa verksamhet, t.ex. handlingar om anställning och personalsociala 

frågor samt övriga handlingar som upprättas vid personaladministration. Handlingar som 

tillkommer i löneadministration berörs inte. 

 

Offentlighets- och sekretesslagen skiljer på handlingar som upprättats i myndighetens 

personalsociala verksamhet, personaladministrativa verksamhet respektive handlingar i 

ärende om anställning respektive disciplinansvar. 

 

Upprätta en personalakt till varje medarbetare 

• Varje medarbetare ska ha en personalakt, d.v.s. de personalhandlingar som rör 

medarbetaren ska vara samlade i ett omslag. Personalakterna ska sorteras i 

personnummerordning. 

 

Personalakten ska bestå av två delar, med separata omslag eller kuvert: 1) Handlingar som 

rör anställningen t.ex. anställningsavtal och lönebeslut. 2) Handlingar som rör 

personalsocial verksamhet och annan personaladministrativ verksamhet där sekretess 

bedöms föreligga t.ex. rehabiliteringsutredningar, handlingar om omplaceringar.  

 

Digitala personakter kan användas om kommunen har ett verksamhetssystem för detta och 

då ska akten vara märkt med personnummer. För mer information kontakta Sydarkivera.  

 

DIARIEFÖR HANDLINGAR SOM OMFATTAS AV SEKRETESS 

Personalhandlingar som omfattas av sekretess ska alltid registreras, enligt reglerna i 

Offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att allmänheten ska kunna avgöra att en 

handling finns, även om man inte får ta del av den p.g.a. sekretess. I normalfallet sker 

registrering av handlingar i förvaltningens diarium. Handlingen ska diarieföras samma dag 

den inkommit eller upprättats. 

 

Eftersom ett diarium är offentligt bör avsändare och ärendemening uteslutas, eller 

formuleras så att sekretessen inte bryts, om det behövs för att diariet ska kunna visas för 

allmänheten. Handlingar som är offentliga, dvs. inte omfattas av sekretess, behöver inte 

registreras om de förvaras i personalakten.  

 

Handlingar som omfattas av sekretess får av säkerhetsskäl inte scannas, faxas eller skickas 

med e-post varken intern eller externt om man inte säkerställt att kryptering av 

informationen används av både avsändare och mottagare. För mer information kontakta 

Sydarkivera. För mer information kontakta Sydarkivera. 

 

Diarieföring 

Alla personalhandlingar som är markerade med en stjärna i detta dokument ska 

diarieföras. Nedanstående handlingar kommer inte att skannas och inte heller att finnas 

tillgängliga i en akt i diariet utan där finns endast registreringen och en notering om var 

handlingarna förvaras. Samtliga nedanstående handlingar, undantagna Lex Sara och Lex 

Maria förvaras i berörd persons personalakt. Frågor och begäran om utlämning av 

handlingarna besvaras därför av HR-specialisterna. 



2 

 

 

 

Utlämnande av handling och avidentifiering(maskning) 

Möjligheten att maska handlingar gäller enbart sekretessbelagda handlingar. Sekretess-

paragraferna på personalområdet innehåller som de flesta andra sekretessbestämmelser ett 

s.k. skaderekvisit. Det innebär att när någon begär ut en handling med uppgifter som 

omfattas av sekretess ska en bedömning göras av skaderisken för den enskilde och dennes 

närstående i varje enskilt fall. 

Om inte en uppgift kan härledas till den enskilde, lider denne givetvis ingen skada eller 

men av att uppgiften röjs. Detta medför, att myndigheterna i allmänhet bör kunna utlämna 

s.k. avidentifierade uppgifter, även kallat "maskning". JO har funnit det "i och för sig 

önskvärt att myndigheterna lämnar ut eljest sekretesskyddade uppgifter, då det är möjligt 

att avidentifiera dessa" (JO 184/85 s 269).  JO betonade dock att man måste iaktta stor 

försiktighet vid prövning av om uppgifterna är av sådant slag att det inte går att hänföra 

dem till en enskild person. Om situationen bedöms vara sådan att en handling kan lämnas 

ut avidentifierad bör man se till att åtminstone två personer läser igenom den "maskade" 

handlingen för att försäkra sig om att den inte innehåller några uppgifter som röjer den 

enskildes identitet. 

 

FÖLJANDE HANDLINGAR FÖRVARAS I PERSONALAKTEN  

 
Anställningshandlingar 

 

Observera att handlingar i omplaceringsärenden normalt inte är att betrakta som 

handlingar i anställningsärende enligt Offentlighets- och sekretesslagen utan är att betrakta 

som handlingar i myndighetens personaladministrativa verksamhet. 

 

Exempel på handlingar som ska finnas i omslaget för anställning: 

Rekrytering och tillsättning: Kommentarer 

*– Annons om utlysande av tjänst 

*– Ansökan om anställning 

 Ansökan diarieförs inte (inte heller 

ansökan på den som fått tjänsten) om ett 

elektroniskt e-rekryteringsverktyg används. 

Om ett sådant används gäller följande: 

Ansökningarna finns endast i e-

rekryteringsverktyget därför är det viktigt 

att HR-specialisten skriver ut eller sparar 

ned filerna digitalt av ansökan på den som 

fått tjänsten och lägger i personakten. Det 

enda som ska finnas i diariet är samman-

ställningen på vilka som sökt och vem som 

erhållit tjänsten. Detta gäller de nämnder 

/bolag som använder e-rekryterings-

verktyget annars diarieförs samtliga 

ansökningar till utlysta tjänster. OBS! 

Spontanansökningar/intresseanmälningar 

till tjänster ska inte diarieföras utan 

hanteras av respektive HR-specialist. 
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*– Sammanställning över sökande Den sammanställning som görs över 

 sökande till tjänsten i e-

 rekryteringsverktyget ska 

 diarieföras. I samband med att den skickas

 till diariet kan även annonsen för utlysande

 av tjänst skickas med om det inte gjorts

 tidigare. Noteringen om vem som fått 

 tjänsten kan göras här. 

*– Beslut om anställning Räcker med en notering i diariet vem 

 som fått tjänsten.  

– Anställningsunderlag Anställningsunderlaget d.v.s. CV, betyg 

den som sökt och erhållit tjänst m.m. på den som erhållit tjänsten ska 

 skrivas ut eller sparas ned digitalt och

 finnas i personalakten.m 

– Meritförteckning 

– Betyg/intyg från utbildningar 

– Betyg/intyg från anställningar 

– Intyg om arbetsförmåga              Kallas också tjänstbarhetsintyg, kan vara  

 föremål för sekretess. 

– Befattningsbeskrivning, individuell 

– Fritidsstudier 

– Arbetstillstånd 

– Anställningsavtal, anställningsbevis 

– Försäkran om tystnadsplikt Den behöver inte diarieföras då den främst 

är till för att göra personalen uppmärksam 

på vad som gäller, tystnadsplikt gäller 

oavsett om försäkran är underskriven eller 

inte. De kan också ha funktionen att tjäna 

som bevis om att en enskild anställd har 

vetskap om bestämmelserna i en rättegång 

om brott mot tystnadsplikten. 

 

 – PuL, information samt samtycken/  

återtaganden av samtycken till 

behandling av personuppgifter 

  

– PuL, samtycken och återtaganden av  

samtycken till utlägg på webbplats Kommer i maj 2018 ersättas av 

Dataskyddsförordningen. Lagen innebär att 

man inte kan skriva generella samtycken 

utan att samtycke kommer krävas om varje 

enskild uppgift. 
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– Registerutdrag enligt kontroll  

för arbete inom skola/förskola Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. 

Registerkontroll måste visas upp inför 

anställning i förskola, grundskola och 

motsvarande skolformer samt fritidshem 

och annan pedagogisk verksamhet. 

Registerkontroll ska visas upp inför 

anställning i gymnasieskola och 

gymnasiesärskola om du som arbetsgivare 

kräver det. Även administrativ personal, 

skolvaktmästare och kökspersonal omfattas 

av registerkontrollen. Arbetsgivare får ta en 

kopia på registerutdraget  

 

– Registerutdrag enligt kontroll 

för arbete med barn med funktions- 

nedsättning  Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. 

Registerutdraget eller en kopia av det ska 

bevaras i minst två år från det att en 

anställning, ett uppdrag eller en 

praktiktjänstgöring påbörjades. 

Arbetsgivare får ta en kopia på 

registerutdraget. Registerutdraget omfattar 

alla LSS-verksamheter som avses i lagen.  

– Registerutdrag enligt kontroll  

för arbete -hem för vård eller  

boende som tar emot barn  Giltighetstiden är 6 månader efter 

utfärdande. Notering om att utdraget visats 

upp får göras. Utdrag eller kopia som gäller 

den som anställs, får uppdraget eller 

praktiktjänsten ska bevaras under minst två 

år från det att anställningen, uppdraget eller 

praktiktjänstgöringen påbörjats. 

Arbetsgivaren får ta en kopia 

 

– Registerutdrag enligt kontroll  

för övrigt arbete med barn/kontakt 

med barn Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. 

Denna typ av utdrag ska inte användas om 

det finns andra utdrag som är tillämpliga, 

exempelvis skolutdrag eller LSS Du som 

arbetsgivare får inte dokumentera den 

utförda kontrollen på annat sätt än genom 

att anteckna att ett registerutdrag har visats 

upp. Arbetsgivaren får alltså inte behålla, ta 

kopia eller anteckna något om vad som står 

i utdraget. 
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Personaladministrativa handlingar  

upprättade efter det att anställning  

skett: 

– Lönebeslut 

– Lönedokumentation, äldre form Äldre typer av lönedokumentation ska 

förvaras i personalakt, t.ex. lönekort, 

matrikelkort, timmatrikelkort och 

frånvarokort. 

– Löne- och anställningsstyrande 

meddelande i personalärende 

– Anmälan om förändrad syssel- 

sättningsgrad 

– Handlingar rörande bisyssla Dessa ska inte diarieföras. För att hålla 

ordning på vilka som har bisyssla ska 

kopior av dem förvaras i t.ex. en pärm på 

ansvarig förvaltning. 

– Beslut om uppskjuten studie- 

ledighet 

– Tjänstgöringsbetyg 

– Tjänstgöringsintyg 

– Handlingar om tillfälligt  

försättande ur tjänst 

*– Meddelande om avstängning 

*– Anmälan om företrädesrätt 

– Resestipendier  

– Ledighetsansökningar OBS! Barn-, studie- och tjänstledigheter på 

över 6 månader ska diarieföras. 

 

Tjänstepension: 

*– Ansökan om pension 

*– Beslut om pension/pensionsbrev 

– Matrikelutdrag som rör pension Med tjänstepensionsgrundande 

anställningstid 

– Aktualiseringsbeslut 

 

Avveckling: 

*– Utredning om uppsägning av  Sekretess enl. 39 kap § 2 gäller enbart 

personliga skäl  enskilds hälsotillstånd. Utredningen 

diarieförs inte förrän beslutet är fattat. 

*– Ansökan och beslut om  

uppsägning på egen begäran 

*– Varsel/underrättelse om  

anställningens upphörande                    Gäller tillsvidareanställda men också

                     med tillfälliga anställningar om ändringar 

            görs i det tidsbegränsade  

            anställningsavtalet.    

*– Beslut om uppsägning  

*– Avtal om avgångsvederlag/ersättning 

– Dödsfall  
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Omställning: 

*– Utredning vid arbetsbrist Enligt omställningsavtalet. Utredningen 

diarieförs inte förrän utredningen är 

avslutad. Handlingar som berör enskild 

förvaras i personalakten. Handlingar som 

berör en hel grupp människor diarieförs 

och förvaras i diariet. 

 

Personalsociala handlingar 

Arbetsskada: 

*– Anmälan, beslut, utredning  Pröva sekretess enl. OSL 39 kap. § 1–2 

om arbetsskada 

*– Läkarutlåtande  Pröva sekretess enl. OSL 39 kap § 2 

 

Sjukersättning: 

*– Beslut om sjukersättning Från Försäkringskassan. Pröva sekretess 

enl. OSL 39 kap § 2.  

– Läkarintyg Pröva sekretess enl. OSL 39 kap § 2. 

Läkarintyg för sjukersättning diarieförs inte 

utan chef meddelar löneenheten genom 

mail där sjukperioden nämns eller genom 

att kopiera andra sidan av läkarintyget där 

orsaken till sjukskrivningen inte nämns. 

Därefter skickas läkarintyget till 

personalarkivet för aktläggning i 

personalakten. 

 

Omplacering: 

*– Utredning om omplacering Pröva sekretess enl. OSL 39 kap. § 2. 

Utredningen diarieförs inte förrän beslutet 

är fattat. 

*– Beslut om omplacering 

 

Särskilda anställningsformer:   Här avses t.ex. arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder, externfinansierade tjänster, 

platser i traineeprogram och praktikplatser 

och feriejobb 

– Beslutsunderlag till Arbetsförmedlingen   

för bidrag (nytt eller omprövning)  

inklusive handlingsplan Pröva sekretess enl. OSL 28 kap. § 11samt 

OSL 39 kap § 1. Diarieför om föremål för 

sekretess 

    

– Beslut om från Arbetsförmedlingen  

 avseende bidrag (nytt eller omprövning) Pröva sekretess enl. OSL 28 kap. § 11samt 

OSL 39 kap § 1. Diarieför om föremål för 

sekretess   

    

– Anställningsavtal 
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Rehabilitering  

Samtliga handlingar förvaras i en rehabliteringsakt till dess att ärendet är avslutat då 

ärendet överförs till personakten. När ärendet startas upp ska man be berörd registrator om 

ett diarienummer. 

 

*– Rehabiliteringsutredning Pröva sekretess enl. OSL 39 kap. § 1 

*– Test och arbetsprövning, rapport Pröva sekretess enl. OSL 39 kap. § 1 

*– Behandlingskontrakt Pröva sekretess enl. OSL 39 kap. § 1 

*– Resultat från behandling, rapport Pröva sekretess enl. OSL 39 kap. § 1 

*– Läkarutlåtande Pröva sekretess enl. OSL 39 kap. § 2 

 

Disciplinåtgärder: 

*– Beslut om disciplinär åtgärd T.ex. Skriftlig varning. 

*– Dokumentation om misskötsamhet  

*– Underlag inför disciplinär åtgärd Det råder inte sekretess i disciplinärenden 

utan både underlag och beslut är offentliga. 

 För mer information se OSL 39 kap 2 § 

*– Protokoll från överläggning  

*– Yttrande inför disciplinär åtgärd  

 

Övrigt: 

*– Upphävande av sekretess Skriftlig fullmakt från medarbetaren om att 

någon annan får ta del av handlingar som 

omfattas av sekretess. 

*– Beslut om första dags intyg Pröva sekretess enl. OSL 39 kap. 2 § 

 

Anm. För samtliga typer av handlingar som i kommentaren angivits med ”Pröva sekretess 

enl. OSL 39 kap 1–2 § ” skall sekretessprövning ske varje gång som någon önskar ta del 

av dem. Även andra handlingar än dem som här särskilt anmärkts kan vara föremål för 

sekretess.  

 

*Lex Sarah-ärenden 

Handläggningen som rör allvarliga missförhållanden ska dokumenteras. Dokumentationen 

ska göras fortlöpande. Allt som är av betydelse för utredningen ska dokumenteras. 

Dokumentationen ska utvisa: 

– Vad det anmälda missförhållandet bestod i 

– När den muntliga eller skriftliga anmälan togs emot 

– Vem som gjorde anmälan 

– När och hur det allvarliga missförhållandet upptäcktes 

– Vad som framkom när anmälan utreddes 

– Vilket beslut som utredningen avslutades med 

– Vilka åtgärder som vidtogs med anledning av anmälan 

– När (år, månad, dag och, om nödvändigt, klockslag) olika händelser inträffade och 

åtgärder vidtogs. 
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Eftersom en journalanteckning är att anse som en allmän handling, gäller punkterna ovan 

även journalanteckningar. Lex Sarah anmälningar ska diarieföras och bevaras. 

Utredningen med beslut förvaras ibland de diarieförda handlingarna men kopia av beslut 

eller notering om beslutet görs i berörd personalakt.   

 

*Lex Maria-ärenden 

Anmälan skall göras på blanketten SoSB 47015. Från den 1 juli 2017 kan anmälan göras 

digitalt till Inspektionen för vård och omsorg då de inrättar en ny tjänst för detta. Detta för 

att underlätta för dem som gör anmälan. 

 

Anmälan skall innehålla en intern utredning som skall innefatta  

– händelseförloppet,  

– omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder,  

– identifierade orsaker till händelsen,  

– riskbedömning, dvs. sannolikheten för att liknande händelser skall inträffa igen och 

tänkbara konsekvenser,  

– händelser av liknande art som tidigare har inträffat i verksamheten, och  

riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgångspunkt från riskbedömningen.  

 

Anmälan skall ha kommit in till Socialstyrelsens tillsynsenhet i respektive region inom två 

månader från det att händelsen inträffade. 

 

Lex Maria anmälningar ska diarieföras och bevaras. Utredningen med beslut förvaras 

ibland de diarieförda handlingarna men en anteckning om att patienten eller en närstående 

underrättats om Lex Maria-anmälan skall göras i patientjournalen. Det skall även 

antecknas om information inte lämnats och anledningen till detta. Om utredningen berör 

enskild person så tas en kopia av beslutet eller görs en notering i berörd personalakt. 

 

 

REGELVERK OM PERSONALHANDLINGAR 

Personalhandlingar är i regel allmänna handlingar och ska hanteras enligt 

Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, arkivförfattningarna och 

kommunens arkivregler. 

 

Offentlighet 

Personalhandlingar är offentliga med undantag för handlingar som omfattas av sekretess 

enligt Offentlighets- och sekretesslagen, främst 39 kapitel 1-2 §. Sekretessbelagda 

handlingar ska förvaras i ett eget omslag i personalakten om pappersakt används. 

 

Sekretessparagrafer 

Offentlighets- och sekretesslagen OSL 39 kap. 1–2 §§: 

Personalsocial verksamhet 

1 § Sekretess gäller i personalsocial verksamhet för uppgift som hänför sig 

till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds 

personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent eller en annan 

sådan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd 

och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan 

röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket för annan uppgift 

om en enskilds personliga förhållanden än som anges där, om det kan antas att 

den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
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Kommentar till paragrafen: Här avses t.ex. handlingar som upprättas av 

företagshälsovården. 

 

Personaladministrativ verksamhet i övrigt 

2 § Sekretess gäller i övrig personaladministrativ verksamhet än som anges 

i 1 § för dels uppgift om en enskilds hälsotillstånd, dels sådan uppgift om 

eller pensionering av en anställd, om det kan antas att den enskilde eller 

någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.  

 

Kommentar: Här avses t.ex. läkarintyg och handlingar om omplacering och pensionering 

Sekretessen gäller inte i ärende om anställning eller disciplinansvar och 

inte heller beslut i annat ärende som avses i första stycket. 

 

Kommentar: Här avses alla anställningshandlingar t.ex. betyg, intyg, referenshandlingar, 

anställningsbevis och samtliga handlingar inklusive beslut i disciplinärenden samt beslut 

om omplacering (placeringsmeddelande) och beslut om pension. 

 

Adresser, telefonnummer, m.m. 

3 § Sekretess gäller i annat fall än som avses i 1 och 2 §§ i personaladministrativ 

verksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 

enskilde eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men 

om uppgiften röjs. 

Vidare gäller sekretess hos Riksdagens ombudsmän i myndighetens 

personaladministrativa verksamhet för uppgift om en enskilds bostadsadress, 

hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, 

uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om 

närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 

enskilde eller någon närstående till denne lider men. Motsvarande sekretess gäller, i den 

utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, hos myndighet där personalen 

särskilt kan riskera att utsättas för våld eller lida annat allvarligt men. 

 

Kommentar: Sekretess gäller genom ett regeringsbeslut (Offentlighets- och 

sekretessförordningen) för personnummer, adress och telefonnummer till hem och 

fritidsbostad för personal som arbetar inom socialtjänsten eller inom hälso- och 

sjukvården. 

 

21 kap 1 §  

Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, 

såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, 

sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde 

eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften 

röjs. Sekretessen gäller inte för uppgift 

1. som avses i 35 kap. 1 § andra stycket andra meningen och 12 § femte 

stycket, 

2. som förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 36 kap. 1 §, eller 

3. som tas in i ett beslut. 

 

Kommentar: Sekretessen gäller i sjuttio år och rör alla handlingar hos myndigheten, inte 

bara de som hör till personaladministrativ verksamhet. 

   

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm#K39P1#K39P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm#K39P2#K39P2

