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Checklista  
Förbereda för närarkiv och leverans till kommunarkivet (Sydarkivera) 

OBS! Om inte leveransen till Sydarkivera är förberedd enligt nedan kommer materielen att återsändas. Leverera till kommunarkivet enligt årshjulet. 
 

 

 

 

 

 
☐ 

Rensa arkivmateriel 
Allt som ska lämnas till kommunarkivet ska vara rensat från: 

- Gem 

- Gummiband 

- Plastfickor 

- Post-it lappar (kopiera post-it lappen om den innehåller värdefull information) 
- Övertaliga dubbletter eller kopior (där det ligger flera på samma ställe och då det uppenbart är kopior) 

- Arbetsmaterial som inte tillför ärendet sakuppgift. 

Aktomslag ersätter gemens, gummibandens och plastfickornas funktion. 

Om häftklammer används kan den sitta kvar eftersom pappret riskerar att förstöras om de tas bort. Observera att man inte ska häfta ihop 

papper i efterhand med häftklamrar. 

Tejpa inte trasiga handlingar. 

 

 

 

 
☐ 

Kontrollera materiel inför leverans 
Kontrollera att följande finns på plats innan arbetet med att arkivlägga handlingar påbörjas: 

- Arkivboxar A 4 – boxar, finns i 55 respektive 80 mm bredd (använd företrädesvis 55 mm) 

- Vid behov aktomslag för att omsluta och avskilja handlingar (vitt kopieringspapper i A3-format) 
- Mjuk blyertspenna för att anteckna utanpå arkivboxen 

- Bläckpenna märkt ”Svenskt arkiv” för eventuell anteckning på aktomslaget 

Nya arkivboxar ska användas för det som ska levereras till kommunarkivet. För gallringsbara handlingar kan begagnade arkivboxar används. 
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☐ 

Ordna arkivmateriel 
Arbeta endast med en typ av handlingar åt gången, ex. personalakter, nationella prov m.m., se 

informationsplan/dokumenthanteringsplan samt Bilaga 1. Skilj på gallringsbara handlingar och det som ska bevaras. 

- Ta ut handlingarna ur det förvaringsmedel (t.ex. pärm eller hängmapp) som de förvaras i. 

- Placera handlingarna efter den ordning som finns i kolumnen Arkivläggning i dokumenthanteringsplanen, t.ex. kronologisk (ex. 

protokoll) och/eller alfabetisk (ex. fastighetshandlingar). Samtliga akter (ex. personalakt, elevakt, journal) sorteras i 

personnummerordning. 

- Tänk på att lägga äldsta handlingen överst, ex. för sortering utifrån personnummer/födelsedatum, ska den först födda ligga överst och 

för sortering i alfabetisk ordning ska A ligga överst (efternamnet styr när personnummer/födelsedatum saknas). 

Vid behov av aktomslag 
- Lägg handlingarna i aktomslaget 

- Skriv längs vikningen i lodrät riktning, eftersom då kan man bläddra bland aktomslagen utan att behöva ta ut dem ur arkivboxen om 

man lägger vikningen utåt. 

- Anteckna uppgift om innehåll med arkivbeständig bläckpenna (se rubrik ”Kontrollera materiel inför leverans”). 

 

 

 

 

 
 

 

Aktomslagets vikning 

 

 

 

 

 

 
Aktomslag 
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☐ 

Arkivlägga i arkivbox A4 (för andra format, se sista sidan) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fyll arkivboxen till strax under kanten 

 

 
- Lägg handlingarna i arkivboxen med arkivomslagets vikning utåt. 

- Fyll upp arkivboxen ordentligt, till strax under kanten. Inga halvfulla eller överfulla arkivboxar, utnyttja hela boxens utrymme. 

- Får inte alla handlingar plats i en arkivbox, dela upp i två eller flera boxar. Anpassa arkivboxarnas bredd efter handlingarnas mängd. 

- För att undvika en ”skidbacke” p.g.a. häftade handlingar, kan man dela hälften av innehållet och vända den ena delen så att hälften 

kommer att ligga upp och ner med texten uppåt. 

-  

 

 

☐ 

Märka arkivbox 
Arkivboxen ska märkas med mjuk blyertspenna på nedre delen av arkivboxens rygg med följande uppgifter: 

Rad 1: Verksamhetens namn när handlingarna tillkom (ex. Samhällsbyggnad eller Snapphaneskolan) 

Rad 2: Typ av handling (använd det som står i kolumnen ”Handling, serie” i dokumenthanteringsplanen) 

Rad 3: Innehållets tidsomfattning (vilket/vilka år) 

Rad 4: Har mer än en arkivbox använts för samma typ av handling, ska uppdelningen framgå (Exempel 1: på box 1 anges jan-mars, box 2 april- 

dec eller Exempel 2: box 1 Dpl1 32.2 - 35.1, box 2 Dpl1 35.2-37.0) 

 

 

1 Diarieplanskod 
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För gallringsbara handlingar För handlingar som ska levereras till kommunarkivet  

 

Gallras 2019                      Leverans 2020 

 

                    På boxryggen skrivs  
 

 
Samhällsbyggnad Göingeskolan 

Momsrapporter från Skogssällskapet Betygskataloger 

2016 2014 

 

När gallrings-/leveransår anges, ska inte året som handlingen tillkom räknas. Exempel: Om handlingen upprättas i maj 2018, och 

gallringstid/leverans till kommunarkivet är 2 år, kan handlingen gallras/levereras tidigast i januari 2021. Sist upprättade handling i varje 

arkivbox styr gallrings-/leveransår. 
 

☐ Förvara i närarkiv 
De märkta arkivboxarna sätts i närarkiv. 

 

 

☐ 
Gallra 
Gäller de boxar som är märkta med ”Gallras 20XX”. Sekretesshandlingar ska lämnas till sekretessåtervinningen. Kontrollera vad som 

gäller er.  

 

 

 
☐ 

Leverera arkivmateriel 
Gäller de boxar som är märkta med ”Leverans 20XX”. 

- Kontakta kommunarkivet via e-post: xxxx@xxxxx.se eller tel: xxx-xxxxxxx och boka tid för leverans. 

- Skriv Leveransreversal, skriv ut i 2 exemplar på vanligt kopieringspapper och underteckna med arkivbeständig penna. 

- Leverera materiel på avtalad tid, ta med 2 ex av ifylld Leveransreversal och arkivboxarna (se exempel). 

- När kommunarkivet godkänt leveransen undertecknas Leveransreversalen. Ett ex. återsändes till den som levererat arkivmateriel och ett 

ex. bevaras av Sydarkivera. 

 

☐ 
Vid behov återsänds arkivmaterielen 
Om leveransen inte är korrekt enligt ovan kan en av två saker hända: 1. arkivmateriel återsändas för åtgärd. Information från Sydarkivera om 

vad som behöver åtgärdas följer med återleveransen. 2. Kostnad utgår för åtgärd. Räkna med att 50 cm arkivmateriel tar 8 h att åtgärda.  

mailto:xxxx@xxxxx.se
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Arkivläggning, andra format än A4 
 

 

 

☐ 

Arkivläggning i registerlåda A5 för kortregister 
För kortregister i A5-format används särskilda registerlådor som har lock. A4- handlingar ska inte läggas i registerlådor! 

Ställ handlingarna upprätt i registerlådan så att bläddring kan ske uppifrån. Om inte hela utrymmet kan fyllas upp med kortregister riskerar 

innehållet att blandas eller att hamna fel. Eventuellt tomrum kan fyllas med arkivkartong från överblivna registerlådor eller arkivboxar som 

beskärs till rätt mått. Korten skall stå fast och stadigt och får inte kana runt. Om flera sorters kortregister placeras i samma registerlåda kan 

dessa skiljas genom att placera en flik emellan. Sådana blandningar bör minimeras för att underlätta återsökning och redovisning. 

Registerflikar följer med när registerkorten kartongläggs om sådana finns. Är flikarna av plast kopieras de på vanligt papper eller byts ut. 

 

☐ 
Arkivläggning av handlingar i folioformat 
Handlingar som är i folioformat ska arkivläggas i arkivboxar i folioformat. Dessa får inte vikas och läggas i andra arkivboxar av mindre format 

såsom A4 eller A5. 

 
☐ 

Arkivläggning av ritningar, kartor och planscher 
Ritningar, kartor och planscher skall planförvaras och får inte vikas eller rullas. De skall förvaras i ritningskonvolut som är anpassade efter 

innehållets storlek. I ett ritningskonvolut läggs handlingar som hör ihop med varandra genom t.ex. geografisk indelning, projekt, diarienummer 

eller liknande. Märkningen av ritningskonvolut görs i nedre högra hörnet längs långsidans öppning. Använd mjuk blyertspenna. 

 

☐ 
Arkivläggning av fotografiskt bildmateriel 
Fotografiskt bildmateriel skall arkivläggas för sig och inte arkiveras tillsammans med pappershandlingar. Fotografier som är svart-vita skall 

inte förvaras tillsammans med färgfoton beroende på att dessa skall förvaras i olika temperaturer. Kontakta Sydarkivera om du ska arkivera 

denna typ av materiel.  

 

☐ 
Arkivläggning av rörlig film och ljudupptagningar 
Rörliga filmer och ljudupptagningar på analoga kassetter såsom VHS, Betamax, kassettband m.m. ska rapporteras in till Sydarkivera. I 

framtiden behöver bevarandetekniker tas fram för detta material. Omfånget behöver dokumenteras.  

 

☐ 

Äldre digitalt material 
  Äldre typer av digitala lagringsmedia ska överlämnas till Sydarkivera centralt. Till det äldre digitala materialet hör till exempel 5,25” och 3,5”  

  disketter, DAT-band och cd-skivor från 80- och 90-talet, fram till ca 2003. Kontakta Viktor Öhrnberg 
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Bilaga 1 

 

Vad ska sorteras på vilket sätt? 
 

Protokoll – oavsett vilken typ av protokoll det gäller ska de sorteras kronologiskt med årets första 

sammanträdesprotokoll överst i högen och den sista nederst i högen. Förutom själva protokollen ska en 

ärendelista följa med protokollen. Övriga protokoll sorteras på samma sätt och placeras i arkivboxar.  
 

Diarieakter – sorteras i första hand kronologiskt efter det år akten är upprättad och i andra efter 

diarieplansbeteckning. Den akt med ex diarieplan 001 läggs överst i högen och den med högst 

diareplansnummer nederst i högen.  
 

Personakter och – journaler – sorteras i personnummerordning med det personnummer som är äldst 

under aktuell avställningsperiod överst och den som är yngst nederst i högen.  
 

Betygskataloger – sorteras kronologiskt efter skola och årskurs och kurskod. Samtliga kurser ska vara 

i separata aktomslag med följande uppgifter skrivna på omslaget: kurskod, datum, klasser. Exempel: 

DAA1201, 2008-03-23 - 2008-06-09 BF3A, OP3B, NV3C, IV1.  

(Alla klasser som gått DAA1201 under det läsåret ska vara i samma aktomslag, sorterade efter 

klassordning.). Betygskataloger bör OCR-skannas för ökad sökbarhet. 

  

Betygskopior – sorteras i personnummerordning. Kopiorna bör OCR-skannas för ökad sökbarhet. 
 

Nationella prov – Kronologiskt. Varje klass för sig i aktomslag. I aktomslaget ska de ligga i alfabetisk 

ordning efter efternamn. 
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Skolhälsovårdsjournaler – sorteras i personnummerordning med den tidigast födda individens 

journal överst i högen och den senast födda nederst i högen.  
 

Ritningar och kartor – sorteras efter fastighetsbeteckning eller objektnummer, därefter kronologiskt. 

Det är vanligt att varje ritning har ett identitetsnummer, i förekommande fall ska ritningarna i tredje 

hand sorteras efter identitetsnumret. Ex ritning AA1:1, AA1:2, AA1:3 och så vidare.  

  

Projekthandlingar – sorteras efter dokumentens karaktär och användande. För EU-projekthandlingar, 

se dokumenthanteringsplanen för EU-projekt.  

En tumregel är att handlingar som rör en person sorteras efter personnummer och handlingar som rör 

verksamheten kronologiskt efter ämne (eller område, projekt). Är du osäker på hur du ska göra, hör av 

dig till kommunarkivet så hjälper vi dig.  
 


