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Arkivredovisning

• Sök- och insynsinstrument till
myndighetens allmänna
handlingar

• Ett sätt att redovisa handlingar
– ej ett sätt att arkivera (ordna) handlingarna

• Innehåller verksamhetsbeskrivning
– Kontext till handlingar

• Arkivförteckningen
– Instrument för beskrivning av handlingar

(logisk)

– Redovisning av förvaringsenheter
(fysiska och logiska)
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Arkivredovisningens funktion

1 § Myndigheten ska upprätta en arkivredovisning
som gör det möjligt att

- förstå sambanden mellan verksamhet och
handlingar,

- överblicka handlingsbeståndet,

- söka och ta fram handlingar, och

- hantera och förvalta handlingar.
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- förstå sambanden mellan verksamhet och
handlingar,
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- söka och ta fram handlingar, och

- hantera och förvalta handlingar.
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Beskriva myndighetens handlingar

• Beskrivning av myndighetens
handlingar
– Kan användas för att styra hanteringen av

handlingar

– Ska underlätta insyn

• Handlingsslag (HS)
– Mängd av handlingar som tillkommer genom att en

process genomförs upprepat

– T.ex. anställningshandlingar, inspektionsärenden

• Handlingstyper (HT)
– Handling som tillkommer genom att en aktivitet

genomförs upprepat

– T.ex. anställningsintyg, inspektionsrapport

HTHT HS

HT
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Beskrivningsnivå och redovisningsnivå

Upprätta
kravprofil

Anställa
Upprätta
annons

Ta emot
ansökan

Intervjua
Meddela
beslut

2.2 Personal

2.2.1 Anställa personal

HT HT HTHT HT HT
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Handlingstyper som ska redovisas

• alla handlingstyper som vanligen förekommer i en
given process ska redovisas

• även gallringsbara handlingar

• oavsett format eller medium

• beteckning på handlingstyper får anges vid behov

• särskilda krav på redovisning av handlingstyper ur
databaser – 17§
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Uppgifter om handlingsslag och
handlingstyper

 beteckning på handlingsslaget,

 namn på handlingsslaget,

 namn på ingående handlingstyper

 handlingsslagets och de ingående handlingstypernas
organisation,

 gallring, och

 sekretess.
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Om handlingstyper ur databaser

 Typer av uppgifter som ingår i handlingstypen

 Hur handlingstypen presenteras

 Samband med andra handlingstyper

 I vilken databas handlingstypen ingår

 Samband med dokumentation över systemet











8


	Forum om Verksamhetsbaserad arkivredovisning� - Redovisning av handlingsslag och handlingstyper
	Arkivredovisning
	Arkivredovisningens funktion
	Beskriva myndighetens handlingar
	Beskrivningsnivå och redovisningsnivå
	Handlingstyper som ska redovisas
	Uppgifter om handlingsslag och handlingstyper
	Om handlingstyper ur databaser

