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Introduktion till dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 
En dokumenthanteringsplan är en förteckning över alla processer som finns i 
verksamheten. I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, sortering 
och sökvägar. Här finns också instruktioner för den slutliga leveransen till 
stadsarkivet. Den är dessutom styrelsens/nämndens gallringsbeslut, d.v.s. reglerar 
vilka handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som ska förstöras och när.  
 
Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för de som hanterar informationen i 
verksamheten och för allmänheten som vill ta del av förvaltningens allmänna 
handlingar. Övriga handlingar, som inte är redovisade i Ystads kommuns 
dokumenthanteringsplan, hittas i Sveriges Kommuner och Landstings gallringsråd 
”Bevara eller gallra”. 
 
Planen ska ses över och revideras årligen av ansvarig förvaltningschef. 
 
Vilka lagrum styr registrering och hantering av allmänna handlingar? 
Hanteringen av en myndighets handlingar styrs av ett omfattande regelverk. Det 
omfattar allt från bedömningar av vad som utgör en handling till hur handlingar ska 
hanteras i olika sammanhang. Grundläggande är tryckfrihetsordningens (TF) samt 
offentlighets- och sekretesslagens (OSL) regler om allmänna handlingar. I den senaste 
återfinns också huvuddelen av regelverket för registrering av allmänna handlingar, det 
som i dagligt tal kallas diarieföring. 
 
Definitioner 
Handling Information som är lagrad, fixerad, på något underlag. I lagen 

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

Allmän handling En handling är allmän när den förvaras hos myndigheten och 
ska antingen ha kommit in till eller vara upprättad hos 
myndigheten.  
 Allmän handling 
 
 Offentlig handling Enskild handling 
   (socialtjänst, hälso- och  
   sjukvård, enskilda arkiv  
   med sekretessförbehåll) 
Insynsrätt  Inte insynsrätt 
 (sekretess) 
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Förvarad En handling är förvarad hos myndigheten när den är tillgänglig 

där. För fysisk handling betyder det att den ska finnas hos 
myndigheten. Digital handling anses förvarad när myndigheten 
har tillgång till den enligt ordinarie rutiner. 

Inkommen En handling har kommit in till myndigheten när den har anlänt 
dit eller när behörig tjänsteman har tagit emot den. 

Upprättad En handling är upprättad när den expedieras, d.v.s. när den 
skickas iväg utanför den egna myndigheten. En handling som 
inte expedieras anses upprättad när ärendet dit den hör slutligen 
behandlas hos myndigheten. Handlingar som inte tillhör något 
ärende anses upprättade när de undertecknats av en tjänsteman 
på myndigheten eller på annat sätt fastställts. 

Tjänsteanteckning En notering som handläggare gör när hen tar emot uppgifter 
som är av vikt för ärendets fortsatta handläggning. En 
tjänsteanteckning anses upprättad senast när ärendet den tillhör 
är avslutat. 
 
Tjänsteanteckning ska vara skriftlig, daterad och innehålla 
namnet på uppgiftslämnaren samt vem som tagit emot 
anteckningen. 
 
Ett ärendes första handling kan bestå av en tjänsteanteckning. 

Minnesanteckningar 
och koncept 

Alla handlingar som förvaras på en myndighet är inte allmänna 
handlingar. Vanligast undantag är sådana handlingar som är 
myndighetens interna arbetsmaterial, t.ex. utkast, koncept eller 
minnesanteckningar i ett pågående ärende. 

Gallras Innebär att allmänna handlingar förstörs och därmed inte kan 
återsökas eller återskapas. Sekretessreglerad handling ska 
strimlas eller slängas i sekretesstunna. 

Gallringsfrist Innebär den tid som ska ha förflutit från det att 
handlingen/informationen är färdig (upprättad, inkommen) tills 
det att den får förstöras, alltså gallras. 

Bevaras Innebär att handlingen ska sparas för all framtid i kommunens 
stadsarkiv. 
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Rensning Innebär att handlingar förstörs. Rensning kan dock aldrig 

förekomma när det gäller allmänna handlingar och 
arkivhandlingar, utan det är ett begrepp som främst är 
tillämpbart på arbetsmaterial, till exempel i diarieakter och 
journaler. 

Ringa betydelse Handingar som uppenbart saknar betydelse för verksamheten, 
d.v.s. sådana handlingar som inte föranleder någon övrig 
aktivitet. 

Aktomslag Allmänna handlingar som ska förvaras och bevaras länge ska 
vara skyddade mot damm, ljus, fukt, nötning, 
luftföroreningar och annat som kan skada dem. Ett aktomslag 
utgör ett primärskydd. 

 
 
Varför ska allmänna handlingar registreras? 
Huvudsyftet med registret (i form av diarium) är att redovisa vilka allmänna 
handlingar som finns hos myndigheten. Det underlättar hanteringen av informationen 
hos myndigheten samt ger en möjlighet att överblicka och arbeta med verksamhetens 
gemensamma informations- och dokumentmängd.  
 
I arkivlagen (1990:782) framgår det att myndighetens arkiv ska bevaras, hållas 
ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, samt 
3. för forskningens behov. 

 
Vilka handlingar ska registreras? 
Huvudregeln är att alla handlingar som kommit in till myndigheten eller upprättats där 
ska registreras. Det är absolut registreringsskyldighet för handlingar som innehåller 
sekretessreglerade uppgifter.  
 
I Ystads kommun ska allmänna, offentliga handlingar registreras i dokument- och 
ärendehanteringssystem för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. 
 
Vilka handlingar behöver inte registreras? 
Handlingar som bedöms ha ringa betydelse för myndighetens verksamheter är 
undantaget från registreringsskyldigheten. Denna bedömning ska göras utifrån 
handlingens betydelse hos myndigheten och avgöras från fall till fall. 
 
Handlingar av ringa betydelse är handingar som uppenbart saknar betydelse för 
verksamheten, d.v.s. sådana handlingar som inte föranleder någon övrig aktivitet.  
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Exempel på sådana handlingar kan vara inkomna: 

 pressklipp, 
 inbjudningar till kurser, konferenser, seminarier, etc. 
 enklare och rutinartade förfrågningar, 
 reklamtryck, 
 cirkulär,  
 pressmeddelande, och 
 handlingar med meningslöst eller obegripligt innehåll. 

 
Handlingar av ringa betydelse behöver inte hållas ordnade, även om de kan vara 
intressanta ur offentlighetssynpunkt. De kan alltså gallras direkt när de kommer till 
myndigheten. 
 
När ska handlingen registreras? 
Registreringens viktigaste syften är att ge myndigheten kontroll över sina inkomna och 
utgående handlingar. Registrering ska enligt lag ske utan dröjsmål sedan de blivit 
allmänna handlingar. Myndigheten ska dagligen registrera sina handlingar. 
 
Tänk på att regelverket för när en handling räknas som inkommen eller upprättad inte 
alls hör samman med om den är registrerad eller inte. Tiden för när handlingen räknas 
som inkommen kan alltså inte skjutas upp genom att registreringen fördröjs. 
 
Vad gör man vid registrering? 
Man för in metadata (beskrivande/informationsbärande uppgifter) i ett system 
(register) för att underlätta åtkomst och insyn enligt lagens krav (obligatoriska 
uppgifter). 
 
Vad måste stå i registret? 
Obligatoriska uppgifter som måste finnas med i registret är följande: 
 

 datum då handlingen kom in eller upprättades, 
 diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått vid registrering, 
 uppgift om handlingens avsändare eller mottagare, och 
 beskriv i korthet vad handlingen rör. 

 
Om du har funderingar kring registrering av en handling 
Diskutera handlingen med registrator eller din närmaste chef för att bestämma hur den 
ska hanteras. 
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System Samhällsbyggnad 

 Teknik 
o Evolution 
o Infra controll 
o BFUS 
o VA-banken 
o Lisa 
o Raindance 
o IOF 

 
 Fastighet 

o Evolution 
o Husar 
o Geosecma 
o FRI 
o Unison 
o Lisa 
o Raindance 
o IOF 
o Momentum PM 
o Momentum RC 

 
 Stadsbyggnad 

o Evolution 
o Byggreda 
o Lisa 
o Raindance 
o IOF 
o KM Tech 
o Geosecma 
o ArcGis 

 
 Kost och lokalvård 

o Evolution 
o Adrito 
o Lisa 
o Qlickwiew 
o Raindance 
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