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OM DOKUMENTHANTERINGSPLANEN

[1] Inte att förväxla med ”KLASSA”, som är ett verktyg för klassificering av IT-system med avseende på informationssäkerhet. 

Syftet med en dokumenthanteringsplan är att ge tjänstemännen ett verktyg för att se när de kan överlämna handlingar till kommun-arkivet, samt 
när de kan gallra (slänga/förstöra) handlingar som inte ska bevaras. Planen gör det även möjligt för kommunen att uppfylla vissa krav inom 
dataskyddslagstiftningen om hur register hanteras.

Enligt Ockelbo kommuns arkivreglemente (KF § 29/92) är kommunstyrelsen arkivmyndighet i kommunen. Arkivmyndigheten utövar tillsyn, det vill
säga kontrollerar att arkivverksamheten i övriga kommunen fungerar och sköts enligt gällande lagstiftning. Arkivering regleras i arkivlagen (SFS
1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). Kommunarkivet hör till arkivmyndigheten och är rådgivande i arkivfrågor.

Tidigare har det funnits separata dokumenthanteringsplaner för varje enskild nämnds förvaltning, samt kommunstyrelsens. Denna nya plan är
gemensam för hela kommunen och är uppbyggd efter processer, det vill säga arbetsuppgifter. Grundstommen är den kommunala
klassificeringsstrukturen, Klassa¹ (version 1.0), framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Samrådsgruppen för kommunala
arkivfrågor.

Varje enskild nämnd fattar beslut om sin verksamhets delar av dokumenthanteringsplanen. För gemensamma verksamheter (till exempel
ekonomi, personal) fattar kommunstyrelsen slutligt beslut efter att övriga nämnder godkänt dem.

Planen fungerar som gallringsbeslut. Står det alltså i planen att en handling kan gallras efter en viss tid, kan ansvarig tjänsteman genomföra
gallring när denna tid har gått ut. Om osäkerhet uppstår, kontakta kommunarkivarien för rådgivning.

Dokumenthanteringsplanen bör uppdateras en gång per år. Förslag på ändringar skickas till kommunarkivarien.
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Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen

Handlingar

”Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel.”

Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är omfattande, och därför genomgås endast en del grundläggande principer här.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar, och dess andra kapitel kallas för offentlighetsprincipen. Där slås fast att:

”1§ Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”

Samt i 14e kapitlet, 5§ andra stycket:

”Utlänning vare, såvitt ej annat följer av denna förordning eller annan lag, likställd med svensk medborgare.”

Det innebär att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från alla svenska statliga och kommunala myndigheter.

Tryckfrihetsförordningen, 2 kap., 3§:

En handling är en informationsbärare, och kan ha många olika former. Det kan vara ett foto, en utskriven rapport, en CD-skiva med dokument
eller bilder, ett kassettband med en inspelad intervju etc. Ett tomt papper, en CD-skiva utan något innehåll och så vidare räknas inte som en
handling.
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Allmänna handlingar

Kort om sekretess

Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav:

1.     De förvaras hos en myndighet

2.     De har inkommit till eller är upprättade hos en myndighet

En handling kan förvaras hos en myndighet även om den fysiskt befinner sig någon annanstans. Ockelbo kommuns verksamhetssystem befinner
sig exempelvis på servrar i Gävle. I det här fallet är det frågan om vem som ”äger” handlingarna.

En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till särskild tjänsteman, när den anlänt till denne. Om en
tjänsteman är på semester måste någon ändå ha befogenhet att öppna hens post. Vid sådana tillfällen räknas handlingen som inkommen när
den som öppnar tjänstemannens post tagit del av den.

En handling är upprättad när den är klar att expedieras (skickas iväg). Om handlingen inte ska expedieras räknas den som upprättad när den är
färdigställd och/eller redo att tas i bruk. Ett protokoll är exempelvis färdigställt då det är renskrivet och justerat, medan ett diarium räknas som
upprättat så snart man kan börja skriva in saker i det. Det behöver alltså inte stå något i diariet innan det är en allmän handling.

Det är skillnad på allmän och allmän offentlig handling. Det finns en hel del information som skyddas av sekretess, vanligtvis till skydd för en
enskild person. Andra skäl för sekretesskydd är exempelvis information som rör rikets säkerhet, information som måste skyddas för att förebygga
brott, med mera. Samtliga begränsningar listas i Tryckfrihetsförordningen 2 kap, 2§, och specificeras i Offentlighets- och sekretesslagen.

En sekretesskyddad handling är allmän när den uppfyller de två kraven ovan, men den är inte offentlig och man måste vara säker på att ingen
skada kan ske av att handlingen lämnas ut på begäran. Det betyder dock inte att man som tjänsteman kan neka att lämna ut en handling utan att
göra en sekretessprövning först. Enskilda har exempelvis normalt rätt att ta del av handlingar som rör dem själva.
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Utlämnande av handling

Avslag på begäran att ta del av handlingar

Den som begär ut en allmän handling eller uppgift ur en allmän handling har alltid rätt att vara anonym, och behöver inte lämna någon förklaring 
till varför de vill ta del av informationen. En tjänsteman får endast efterfråga namn och möjligen anledning om det är nödvändigt för att göra en 
sekretessprövning, till exempel om någon vill se sekretesskyddade handlingar som rör dem själva. Om den som begär ut handlingarna då nekar 
kan sekretessprövning inte genomföras och begäran kan avslås.

Det finns fall då en handling kan lämnas ut delvis, till exempel om bara vissa delar av informationen är sekretesskyddad. I sådana fall kan en 
kopia där den känsliga informationen inte är med lämnas ut. Om vi fortsätter exemplet där en person begär ut handlingar som rör den själva, kan 
sådana handlingar innehålla känslig information om andra i personens närhet, till exempel syskon eller föräldrar. Då får personen endast se just 
informationen om sig själv, men inte resten av familjen.

Utlämnande ska ske skyndsamt (Tryckfrihetsförordningen 2 kap., 13§ andra stycket), vilket betyder att frågan ska prioriteras. Beroende på 
mängden handlingar som begärs ut kan en fördröjning vara ofrånkomlig, men det får inte dra ut på tiden alltför länge.

Vissa begränsningar i myndighetens skyldigheter gentemot en person som begär ut allmänna handlingar finns. Till exempel är myndigheten inte 
skyldig att producera kopior av en handling ”om svårighet möter och handlingen kan tillhandahållas på stället” (TF 2 kap., 13§ första stycket).

Kommunanställda bör hålla sig uppdaterade om de lagar som styr offentlighet och sekretess. Kommunarkivarien kan även kontaktas för 
rådgivning.

Om ansvarig tjänsteman bedömer att en allmän handling inte kan lämnas ut, ska avslag meddelas skriftligt. En besvärshänvisning bifogas 
avslaget, med information om hur beslutet kan överklagas.
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Bevarande och gallring

Gallring

Gallringsfristen, det vill säga tiden som handlingar ska sparas innan de kan gallras, räknas från det år som sista anteckningen är gjord. Till 
exempel:

Gallring innebär förstörelse av information så att den inte kan återskapas. Dokumenthanteringsplanen fungerar som gallringsbeslut, vilket betyder
att man med stöd av denna kan gallra handlingar utan att något ytterligare beslut måste tas. I osäkra fall kan man rådgöra med arkivmyndigheten
(kommunstyrelsen) eller kommunarkivet. Inom socialtjänsten regleras gallring även i lag, och dokumenthanteringsplanen ska vid behov
uppdateras för att följa lagstiftningen.

För handlingar som hör till en akt, ett projekt eller ett pågående ärende, börjar man räkna gallringsfristen för samtliga handlingar från det att
ärendet avslutas. Det finns dock vissa handlingar som kan ”plockgallras” ur en akt, det vill säga kan gallras enligt en egen gallringsfrist som ej
gäller för hela akten. Om en typ av handling kan plockgallras, så ska det tydligt framgå i dokumenthanteringsplanen.

För handlingar i personakt inom socialtjänstens verksamhet är gallring tvingande enligt SoL 12 kap., 1§, vilket betyder att gallring SKALL
genomföras under det år då gallringsfristen går ut. Handlingar som ska bevaras ska vid samma tillfälle överlämnas till kommunarkivet. OBS, se
nedan om undantag från gallring.

Verifikationer har en gallringsfrist på 10 år.

En verifikation från 2015-01-24 kan gallras tidigast 2026-01-01.

En verifikation från 2015-09-12 kan gallras tidigast 2026-01-01.

En verifikation från 2018-01-24 kan gallras tidigast 2029-01-01.
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Bevarande

Bevarande och gallring i digitala akter och register

Om en typ av handling listas som ”Bevaras” i planen ska handlingarna/akterna ej gallras utan levereras till kommunarkivet när en viss tid har gått
efter ärendets avslutande. Detta räknas ut på samma sätt som gallringsfristen.

Om en handling ska bevaras innebär detta att den ska finnas kvar i all framtid. När handlingar har överlämnats till kommunarkivet övertar arkivet
ansvaret för handlingarna och ser till att de vårdas och förvaras så att bevarandeaspekten tillgodoses. När handlingar har överlämnats tar arkivet
även över ansvaret för att lämna ut handlingar vid begäran, inklusive sekretessbedömningar.

Dokumentation av ärenden oftast uppdelade i dels fysiska akter, dels digitala akter. I de fysiska akterna förvaras pappershandlingar, t.ex.
inkomna handlingar och beslut. I de digitala akterna förvaras ofta myndighetens upprättade handlingar, t.ex. utredningar och uträkningar i ett
ärende.

Dokumentation av ärenden oftast uppdelade i dels fysiska akter, dels digitala akter. I de fysiska akterna förvaras pappershandlingar, t.ex.
inkomna handlingar och beslut. I de digitala akterna förvaras ofta myndighetens upprättade handlingar, t.ex. utredningar och uträkningar i ett
ärende.

Kommunarkivet har idag begränsade möjligheter att ta emot elektroniskt material, men i framtiden kommer det att vara möjligt att arkivera digitalt,
det vill säga tanka ur information ur verksamhetssystem till ett centralt arkivsystem. Handlingarna som har skapats digitalt bevaras då digitalt.
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Överlämnande av handlingar till arkivet

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

Sedan 2016 förvaltas och handläggs det mesta som har med bygg- och miljlö att göra i Sandviken. Hanteringsanvisningar för handlingstyper 

Text framtagen av Anja Helldal, f.d. Kommunarkivarie Ockelbo

Gem (metall och plast)

Innan pappershandlingar överlämnas till arkivet ska akterna ha rensats från ovidkommande material. Detta inkluderar:

Kladdar som inte tillför ärendet något
Övertaliga kopior (om original saknas, kan dock en kopia bevaras istället)
Post-itlappar

Plastfickor

Detta är inte samma sak som att gallra, utan innebär bara att man städar ut material som inte tillför ett ärende något, för att spara plats och göra
det lättare att eftersöka material.

Post-itlappar, gem och plastfickor ska tas bort eftersom lim, plast och metall kan skada papperet. Metallgem börjar förr eller senare att rosta, och
plast och lim fräter på papperet. Om texten på post-itlappar tillför ett ärende något ska man ta en kopia av dem och spara kopiorna istället för
originalen.

När handlingar överlämnas till arkivet ska man först ta kontakt med arkivpersonalen. Vid leveransen av handlingarna skrivs ett leveranskvitto som
överlämnande myndighet kan få en kopia av. Detta görs för att arkivets personal ska kunna få en överblick över vad som lämnats in, vilket
underlättar deras verksamhet. För myndigheten som överlämnar handlingar är det även till hjälp att ha ett kvitto, om frågan skulle uppstå huruvida
handlingar överlämnats eller inte.

som förekommer i dessa processer återfinns i dokumenthanteringsplanen för Sandvikens kommun.
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