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Verksamhetsområde 
2.Stödjande process 

Processbeskrivning 
Informationsförvaltning innefattar alla funktioner som krävs för en planerad, systematisk och uthållig informationsförvaltning. Arkivhantering och 
registratur är delar av denna förvaltning men här ingår även informationssäkerhet och verksamhetsnära systemförvaltning 

 
Det systematiska informationssäkerhetsarbetet initieras med att identifiera verksamhetens informationstillgångar och sammanställa dessa i ett 
register. Informationstillgångarna ska vidare klassas i SKR:s system ”KLASSA” och en riskanalys ska göras. Klassning och riskanalys ska 
uppdateras och följas upp löpande. Inträffade informationssäkerhetsincidenter ska i vissa fall anmälas till en tillsynsmyndighet. Incidenter ska 
vidare dokumenteras och följas upp. 
 
Stadsarkivet ansvarar för leveranser enligt lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material till Kungliga biblioteket. 

Process 
2.1 
Informations- 
förvaltning 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
Registratur Medgivande för postöppning Vid 

anställningens 
upphörande 

Papper/Filserver Förvaras hos registrator. 
Medgivande kan även samlas in via e-tjänst och förvaras på 
filserver/G:. 

Korrespondens av tillfällig eller 
ringa betydelse 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Se kommunövergripande beslut KS 278/12. 
Förvaras hos handläggare. 

Korrespondens av betydelse Bevaras Ciceron E-post, SMS, röstmeddelanden, meddelanden från 
social media skrivs ut. Om det inte går görs en 
tjänsteanteckning som diarieförs. 



  

 

 Diarium, ej anslutet till e-arkiv 
Årslistor över diarieförda handlingar 
i ärendehanterings-system som inte 
är anslutna till e-arkivet 

Bevaras Papper Registrator skriver årligen ut listor över alla ärenden dels 
i nummerföljd, dels efter initierare. Listorna arkivläggs 
tillsammans med de diarieförda handlingarna i den första 
volymen för respektive år. 
Arkivserien för ärendeakter, första volymen 
respektive år. 

 Diarium, anslutet till e-arkiv Bevaras Ciceron Utgör metadata i e-arkivet till diarieförda ärenden och 
handlingar. 
Sökbart för allmänheten via hemsida eller genom 
Ciceron- applikation för handläggare 

 Ärendekort med handlings- 
förteckning i ärenden som inte 
arkiveras digitalt 

Bevaras Papper När ärende avslutas skriver registrator ut ärendekort med 
handlingsförteckning som läggs först i ärendeakten. 

 Diarieförda handlingar i ärenden 
som inte arkiveras digitalt 

Bevaras Papper  

 Diarieförda handlingar på 
papper som scannats in till 
ärenden som arkiveras digitalt. 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Förvaras hos registrator. 
Handlingar kan gallras efter de scannats in i systemet 
Ciceron förutsatt att underskriven handling inte 
behövs för att kunna hävda juridisk giltighet. 
Pappershandlingar som ska bevaras ska förvaras hos 
registrator. 

 
Informations- 
hantering 

Dokumenthanteringsplan Bevaras Ciceron Beslutas av nämnd. Registreras som eget ärende 
tillsammans med tillhörande nämndhandlingar. 



  

 

 Arkivbeskrivning Bevaras Ciceron Häri ingår även beskrivning över myndighets allmänna 
handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen, OSL (2009:400). 

 Arkivförteckning Uppdateras 
löpande 

Visual Arkiv Arkivredogörare förtecknar förvaltningens serier (som 
ska bevaras) i Visual arkiv. 

Genomföra pliktleveranser 
till Kungliga biblioteket 

Pliktexemplar Gallras vid 
inaktualitet 

SiteVision Stadsarkivet ansvarar för stadens pliktleveranser till 
Kungliga biblioteket. 

Hantera systematiskt 
informationssäkerhets- 
arbete 

Register över informationstillgångar  
Uppdateras 
löpande 

G:  

 Sammanställning av 
informationsklassning 

Uppdateras 
löpande 

KLASSA Avser t.ex. säkerhetsåtgärdslista, upphandlingskrav. 

 Riskanalys Uppdateras 
löpande 

G: Avser även handlingsplan, beslut om åtgärder och 
riskacceptans. 
Förvaras hos verksamhetsansvarig. 

 Anmälan om 
informationssäkerhetsincidenter till 
myndighet 

Bevaras Ciceron Avser t.ex. incidenter enligt NIS-direktivet och 
säkerhetskyddslagen. 
Handlingar som omfattas av försvarssekretess diarieförs i 
Ciceron men förvaras fysiskt i säkerhetsskåp. 

 Dokumentation om 
informationssäkerhetsincidenter 

Bevaras Ciceron Avser t.ex. beskrivning av inträffad incident, beslut om 
åtgärder, uppföljning. 
Handlingar som omfattas av försvarssekretess diarieförs 
i Ciceron men förvaras fysiskt i säkerhetsskåp. 


