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1 Inledning  

För att informationshanteringen och arkivvården ska fungera så smidigt som möjligt är det 

viktigt att ha en aktuell och ändamålsenlig informationshanteringsplan.   

 

Syftet med denna handledning är att den ska ge råd, vägledning och inspiration och 

samtidigt vara konkret redskap i det praktiska arbetet med att upprätta eller 

revidera en informationshanteringsplan.  

 

Under arbetet är du alltid välkommen att kontakta Sydarkiveras råd- och stödfunktion för 

rådgivning eller för diskussioner kring eventuella oklarheter. En lista över kontaktpersoner 

finns på Sydarkiveras webbplats www.sydarkivera.se.  

 

1.1 Versionshantering  

Utgåva  Datum   Kommentarer  

0.1  2018-07-10   Första utkast (AH)  

0.2  2019-02-07   Andra utkast efter arkivarieträff (EBO)  

0.3 2019-08-16  Tredje utkast (EBO) och (MÅ) 

1.0  2019-10-01  Publicerad version (EBO) 

       

 

  

http://www.sydarkivera.se/
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2 Vad är en informationshanteringsplan?  

Informationshanteringsplanen är ett register över alla allmänna handlingar som förekommer i 

verksamheten så väl analoga och digitala. Nyttan med planen är att medarbetarna lätt ska 

kunna hitta ”sina” handlingar och hur de ska hanteras. Planen beskriver var handlingar 

förekommer och styr hur myndighetens allmänna handlingar hanteras. Det finns många sätt 

att arbeta fram och skapa en plan på, men den ska alltid utgå från verksamheten där den 

upprättas och det viktigaste är att det tydligt framgår hur handlingarna ska hanteras. Det är 

viktigt att planen hålls uppdaterad. Informationshanteringsplanen är ett levande 

styrdokument som ska användas och uppdateras när förändringar sker i organisationen eller 

då nya handlingar tillkommer, försvinner eller byter namn. Till exempel när man byter 

verksamhetssystem som hanterar allmänna handlingar.  

 

Vill du veta mer? Se handboken på webben https://sydarkivera.se/offentlig-

forvaltning/handbok/  

 

Kärt barn har många namn! Dokumenthanteringsplan, dokumentplan, 
informationsplan, gallringsplan, dokument- och gallringsplan är några av de 
benämningar som kan användas istället för informationshanteringsplan. 
 

 

3 Varför ska myndigheter redovisa 

sin information?  

I Arkivlagen och Offentlighets- och sekretesslagen framgår att myndigheten ska 

redovisa sina handlingar så att det framgår var de uppstår och förekommer och hur de ska 

hanteras. Myndigheten måste även fastställa/besluta om vilka handlingstyper som 

ska gallras eller bevaras utifrån de lagar som finns inom området. Innan beslut tas i 

myndigheten/nämnden bör planen ses över av arkivmyndigheten.  

 

För verksamhetens dagliga arbete är det viktig att veta handlingarnas förvaringsplats, 

sorteringsordning, registrering/diarieföring och medium. Informationshantering berör helt 

enkelt alla sammanhang där information skapas eller förmedlas i de offentliga 

verksamheterna.  
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Utan kontroll över den information som hanteras är det svårt att uppnå god kvalitet i 

verksamheten. Av rättssäkerhetsskäl måste handlingar bevaras och redovisas på ett sätt så att 

det går att styrka rättigheter och skyldigheter. Offentlighetslagstiftningen ställer också krav 

på insyn i myndigheternas verksamhet.  

 

Även för internt bruk är det viktigt att ha ordning på informationen. Om dokumentationen 

tas om hand på ett strukturerat sätt får man en mer effektiv förvaltning, gör det lättare att 

hitta information. Vilket sparar tid och ger kontroll över hela informationskedjan – oavsett 

format.  

4 Att utarbeta en plan  

4.1 Förarbetet 

I regel är det arkivombudet (ibland kallad arkivredogörare) som ansvarar för att uppdatera 

planen, men för att försöka fånga upp alla handlingar som förekommer i verksamheten och 

som ska förtecknas i planen är det bra ett tillsätta en projektgrupp. Vid upprättande av en ny 

informationshanteringsplan krävs en noggrann kartläggning och inventering av de 

handlingstyper som förekommer i organisationens alla verksamheter, det vill säga vilka olika 

slags handlingar/dokument som skapas, kommer in och hanteras i verksamheten. Därför bör 

projektgruppens deltagare komma från samtliga verksamhetsområden i förvaltningen – 

gärna kompletterad med någon som har god överblick över helheten, till exempel 

förvaltningschef eller registrator. Om förvaltningen är stor kan det vara bra att ha flera olika 

grupper och gå igenom ett område i taget.  

 

Finns det redan en upprättad informationshanteringsplan så utgå från den. Sydarkivera 

erbjuder en standardmall för informationshanteringsplan, VerkSAM Plan. Sydarkivera 

rekommenderar att myndigheten inför VerkSAM Plan om förvaltningen inte sedan tidigare 

har en fungerande klassificering av sin information. Kontakta Sydarkivera om ni vill ta del av 

senaste versionen när ni påbörjar ert arbete.  

 

Om arbetet redan i denna fas känns tung, så bör ni överväga möjligheten att ta in en 

extern konsult eller kontakta Sydarkivera för stöd. 
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4.2 Kartläggning av myndighetens verksamhet   

Samla projektgruppen och kartlägg vilken verksamhet som bedrivs inom 

förvaltningen/avdelningen och vilken information/vilka handlingar som produceras inom 

verksamheten. Hjälp i det här arbetet kan vara reglementen, delegationsordningar och 

organisationsbeskrivningar. Spalta upp vad förvaltningen/avdelningen sysslar 

med (processer). Somliga processer är gemensamma för så gott som alla verksamheter, till 

exempel ekonomi- och personaladministration, nämndsadministration och 

posthantering/registrering. Andra processer är specifika.  

 

Verksamheterna fungerar ofta bra som rubriker i den tilltänkta planen. Under rubrikerna kan 

ni förteckna de handlingar som kommer in eller skapas inom respektive verksamhet. Ta 

gärna VerkSAM Plan till stöd i ert arbete! Tänk på att ni i så fall inte får ändra på de tre första 

nivåerna utan att konsultera Sydarkivera.  

 

Att samla handlingarna under verksamhetsområden och processer fyller flera syften: planen 

blir mer lättläst, risken minskar att man missar handlingar och dessutom fungerar en sådan 

plan som ett slags verksamhetsbeskrivning. Det kan man dra nytta av även i andra 

sammanhang – till exempel om man snabbt vill sätta sig in i förvaltningens organisation och 

verksamhetsområden, eller om man ska inleda ett kvalitetsarbete eller upphandla ett nytt 

verksamhetssystem, ett arbete som ofta handlar om att kartlägga, dokumentera och förbättra 

interna rutiner.  

 

4.3 Inventering av arbetsplatserna   

Efter den övergripande kartläggningen av verksamheten är det dags att genomföra en 

inventering av befintliga kontorslokaler, arbetsutrymmen, verksamhetssystem och digitala 

kataloger. Det bästa tillvägagångssättet är att helt enkelt gå från tjänsterum till tjänsterum 

och tala med de olika handläggarna om vilka handlingar som förekommer och hur de 

hanteras i dagsläget.  
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Följande frågor ska besvaras vid en inventering av handlingar:  

 

• Vilka handlingstyper finns det?  

• Vilken funktion har handlingen?  

• Handlingens benämning?  

• Vad står det på pärmarna i arkivet/förrådet? Ofta överensstämmer inte arbetsnamnet 

med vad som skrivs på pärmryggen, vad som finns tryckt på handlingen eller vilken 

ärendemening den får.  

• Var upprättas och förvaras original respektive kopior?  

• Databärare? Papper, elektroniskt lagrad, fotografi osv.?  

• Hur är handlingarna sorterade? Kronologiskt? Löpnummer? Personnummer?  

• Hur ska de slutförvaras? Pärm? Arkivbox? Digitalt?  

• Tänk på att det även finns information i olika verksamhetssystem, appar och på 

gemensamma ytor/kataloger ( t.ex. G:\ eller sharepoint-ytor eller teams).  

  

   

Det är viktigt att koncentrera inventeringen på den information som har stor juridisk 

vikt, sådant material som är unikt och handlingar av vikt för respektive verksamhet. Bortse 

från arbetsmaterial såsom kopior för kännedom, tillfälliga minnesanteckningar, och annan 

”referensinformation” som enbart används som stöd i arbetsprocessen men som inte tillhör 

ett ärende.   

 

Planen ska bara innehålla ”levande” information som hanteras i det dagliga arbetet. Man ska 

bortse från arbetsmaterial av ”privat” karaktär, till exempel sådant som berör enskilda 

tjänstemäns utbildning/fortbildning, utan någon direkt anknytning till kontorets specifika 

arbetsuppgifter. 

 

Glöm inte bort den information som är fäst på annat material än vanligt papper. Databaser, 

register och verksamhetssystem innehåller ofta information som är att betrakta som allmän 

handling. Kartor, bilder, foton, ljudupptagningar, filmer, mikrofilmer ska också 

noteras. Notera vilken information handlingarna/systemen innehåller och ange vad 

som eventuellt behöver tas ut på papper, om så krävs utifrån särskild lagstiftning. Sydarkivera 

rekommenderar att i möjligaste mån övergå till en digital informationskedja för att undvika 

dubbelarbete och risk för informationsförluster och försämrad sökbarhet.  
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4.4 Gallringsutredning   

Att säkerställa vad som ska bevaras eller gallras på ett tydligt sätt är själva kärnan i 

informationshanteringsplanen. Att gallra innebär att förstöra allmänna handlingar. Det är 

tillåtet att gallra allmänna handlingar, men det kväver att ett gallringsbeslut har fattats 

av ansvarig nämnd. För vilka slags handlingar (t.ex. protokoll, ansökningar mm) eller typer av 

handlingar (t.ex. kommunstyrelsens protokoll, jobbansökning) som ska gallras ska det finnas 

speciella gallringsfrister, vilket ska anges i informationshanteringsplanen. Med gallringsfrist 

menas den tid som ska förflyta innan handlingen får gallras. Det är bra att ha några 

fasta gallringsfrister. En del gallringsfrister är fastställda i lag.  

 

Gallringsbeslut får endast fattas efter avstämning med arkivmyndigheten. Gallringen måste 

vara genomtänkt och kunna motiveras (genom gallringsutredningen), om vi gallrar för 

mycket mister vi betydelsefull information. Alla former av förstörelse av uppgifter, sökbarhet 

eller autenticitet i allmänna handlingar är gallring oavsett medium.   

 

Utifrån handlingens livslängd bestäms hur den ska hanteras och själva grunden till 

gallringsbesluten finner vi i arkivlagens definition med syftet av myndigheternas 

arkivbildning. Enligt arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas 

så att de tillgodoser: 

 

• rätten att ta del av allmänna handlingar  

• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och   

• forskningens behov.  

 

I en gallringsutredning ska följande frågor besvaras:  

 

• Vilken funktion har handlingen?  

• Finns samma information på andra ställen inom organisationen?  

• Finns samma information hos en annan myndighet?  

• Är handlingen viktigt för att spegla verksamheten?  

• Behövs handlingen för att man ska kunna förstå annan information (beroenden)?  

• Hur länge behövs informationen för den egna verksamheten, revisionen eller andra 

legala skäl?  

• Bedöms informationen ha forskningsvärde?  

• Hur länge ska de olika handlingstyperna sparas? Ska de bevaras för framtiden?  
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• När/om ska handlingarna levereras till centralt arkiv (bedöms i samverkan med 

arkivfunktionen)?   

• Finns det lagar och regler kring informationen, exempelvis sekretessbestämmelser. 

 

Tänk på att dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på att man inte ska ha 

kvar och behandla personuppgifter som man inte har behov av, vilket kan 

påverka när en leverans till slutarkiv bör ske.  

  

4.5 Fastställa informationshanteringsplanens struktur   

Det finns inga bestämmelser om hur en informationshanteringsplan ska se ut eller 

vara strukturerad. En informationshanteringsplan kan skapas som ett pappersdokument, där 

man listar handlingar i bokstavsordning eller i gallringsordning. Det vanligaste och 

kanske lättaste, är att upprätta en tabell i Excel eller Word där handlingar/ärendetyper 

redovisas schematiskt. Använd gärna mallen VerkSAM Plan. 

 

Planen kan vara uppdelad efter verksamhet/process eller funktion. Det vanligaste är att 

organisationen och handläggarens arbetsuppgifter avspeglar sig i dispositionen. Hur man än 

väljer att strukturera planen ska man framförallt tänka på att den ska vara tillgänglig och 

begriplig. Det viktigt är att användarna förstår vad som är deras ansvar kring 

dokumenthanteringen. Ju mer information som finns om varje handling/ärendetyp, ju större 

användningsområde har planen.  

 

Exempel  

 

Avdelning: organisatorisk enhet.  

 

Funktion: Här beskrivs vilken funktion som handlingen stöder, i exemplet är det 

”Administrativa handlingar”.  

 

Handling/ärende: Benämning på handling eller ärende.   

 

Sorteringsordning: Anger i vilken ordning handlingarna sorteras.  

 

Förvaringsmedel: Ange lämpligt sätt att förvara arkiverade handlingar/ärenden på – 

papperskvalitet, mikrofilm, hårddisk, foto och så vidare. Arkivbox kan anges för 

pappershandlingar som ska bevaras för alltid.  
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Förvaringsplats: Anger i vilket tjänsterum, när/mellanarkiv, i vilket system 

eller dokumentskåp som handlingarna förvaras i.  

 

Anmärkning: Här kan man ange om handlingarna ska diarieföras, sekretessregler, alternativa 

och tidigare benämningar.  

 

Gallra/bevara: Antal år som ska förflyta innan en handling kan gallras. Om handlingarna ska 

bevaras för evigt ska det också anges här.  

 

Leverans till Centralarkiv: Här anges om handlingarna/ärenden ska flyttas från 

tjänsterum/avdelning till Centralarkivet. När det ska ske beslutas efter kontakt med 

arkivmyndigheten/-erna! Handlingar som ska bevaras bör åtskiljas från sådana som ska 

gallras efter en tid.  

 

5 Fastställa och besluta  

Ställ samman uppgifterna i planen. Skicka den på internremiss inom avdelningen så att 

alla kan lämna synpunkter på planens innehåll. Skicka även in planen till 

arkivmyndigheten för samråd.   

När allt är klart, ska planen antas i den nämnd som är ansvarig för verksamheten. Planen 

gäller först när nämnden har antagit den.  

Planen gäller inte retroaktivt. Vill man gallra information som skapats tidigare än när planen 

trädde i kraft (och man inte har en tidigare antagen plan) måste ansvarig nämnd fatta ett 

särbeslut om gallring av dessa handlingstyper. Gallringsbeslutet måste även i detta fall bygga 

på en dokumenterad gallringsutredning.  

 

6 Tillgängliggöra och uppdatera   

Den färdiga planen ska finnas tillgänglig för samtliga anställda. Ett enkelt sätt att 

tillgängliggöra planen är att lägga den på organisationens intranät tillsammans med annan 

förvaltningsinformation. Då har alla tillgång till en aktuell plan. Risken är annars stor att 

någon sitter med en gammal plan som inte stämmer överens med verksamheten.   

Arkivansvarig ansvarar för att personalen informeras om var den aktuella planen finns och att 

den hålls uppdaterad.  
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Att utforma en informationshanteringsplan upplevs ibland som invecklat och 

knepigt. Därför ska planen hållas aktuell och uppdateras vid omorganisationer, större 

förändringar i arbetsrutiner och när man inför nya system för informationshantering. Ta gärna 

hjälp av VerkSAM Plan!  

 

 

 

7 Sammanfattning 

 

Att göra lista: 

• Kontrollera om det finns en aktuell informationshanteringsplan. Tips! Fråga 

registrator/nämndsekreterare eller den centrala arkivfunktionen. 

• Behöver arkivbeskrivningen uppdateras? Gå med i nätverket VerkSAM 

Arkivredovisning på Yammer. 

• Samla in underlag och sammanställ uppgifter i mallen. 

• Behöver du mer hjälp? Kontakta din centrala arkivfunktion eller Sydarkivera (endast 

förbundsmedlemmar). 

• Skicka utkastet till Sydarkivera för godkännande (gäller för organisationer som har 

Sydarkivera som arkivmyndighet). 

• Ta upp informationshanteringsplanen i nämnd eller styrelse för att besluta om 

gallring. Det står i arkivreglementet vilken instans som ska besluta om gallring. 

• Skicka en kopia (gärna elektroniskt) till Sydarkivera. 

• Kontaktuppgifter till oss på Sydarkivera finns på sidan Kontakt (på sydarkivera.se) 

 

 

https://sydarkivera.se/kontakt/

