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Detta är en liten lathund med tips från Linköpings stadsarkiv på hur du ska hantera 

handlingar du har på det egna tjänsterummet. Den kan användas i det vardagliga arbetet, 

men blir särskilt viktig om du ska sluta din tjänst. 

 

1 Vad är en allmän handling? 

I princip är samtliga handlingar (in- och utgående) som hanteras i kommunen, allmänna 

handlingar och får inte kastas. Oavsett i vilket format de är: digitalt eller på papper. 

(Mer finns att läsa i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel.) 

 

 

2.  Vad är det för skillnad mellan att gallra och rensa? 

Betydelsen gallra i arkivsammanhang är att man förstör allmänna handlingar eller 

uppgifter i allmänna handlingar. Däremot betyder rensa att man kastar sådana 

handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som inte ska arkiveras dvs. när ett ärende 

avslutas rensas akten från arbetsmaterial. 

 

 

3.  Vilka papper får jag slänga? 

Allmänna handlingar får inte kastas om de inte finns ett gallringsbeslut bland 

Linköpings stadsarkivs föreskrifter, som benämns LiSA-F. Gallringsfristerna ska även 

vara med respektive verksamhets/nämnds dokumenthanteringsplan. Har du handlingar 

som du inte kan placera in bland de i planen upptagna handlingstyper måste du kontakta 

den arkivansvariga, för att få in dem i planen. När det gäller handlingar som önskas 

förstöras, så måste en gallringsbegäran lämnas in av den arkivansvariga till stadsarkivet. 

Tänk på att när du gallrar digital information så ska även ev. papperskopior gallras, och 

omvänt. 

 

Ett generellt gallringsbeslut för allmänna handlingar av ringa eller tillfällig betydelse 

finns att läsa i sin helhet på Linköpings stadsarkivs hemsida på linkoping.se, LiSA-F 

2014:2. 

 

Arbetsdokument t.ex. utkast är inte allmänna handlingar om de inte tagits om hand för 

arkivering eller behöver sparas för förståelse av ärendet. 

 

Varje verksamhetschef ansvarar för att gallringen av verksamheten/nämndens allmänna 

handlingar sker på ett korrekt sätt. Gallras en allmän handling utan att beslut om 

gallring finns, s.k. ”otillåten gallring”, kan detta innebära att värdefull information går 

förlorad för förvaltningen och kommunen kan då lida skada. Vid gallring måste man 

dessutom ta hänsyn till att den är ett undantag och att ingen begränsning finns i behovet 

av information för rättsskipning, allmänhetens grundlagsskyddade rätt att ta del av 

allmänna handlingar samt den framtida forskningens behov. 

 

 

 

 

http://www.linkoping.se/Om-kommunen/Stadsarkivet/Arkivinformation-till-offentlig-forvaltning/
file://///SR-Disk-2/Hem0005/andaar/Föreskrifter/LiSA-F%202008_1.pdf
file://///SR-Disk-2/Hem0005/andaar/Föreskrifter/LiSA-F%202008_1.pdf
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Varje handläggare är ansvarig för sina handlingar och är den som känner materialet och 

kan göra en bedömning vad som är viktigt information för ärendet. Det är svårt för 

någon annan att sätta sig in i materialet. Särskilt viktigt är det för dig som går i pension 

eller på annat sätt är på väg att lämna verksamheten, att se till att materialet blir 

omhändertaget på rätt sätt alternativt rensas. Inga handlingar får packas i flyttlådor och 

ställas undan i källare eller förrådsutrymme! 

 

 

4. Gallring av sekretesskyddade handlingar 

Mindre mängder av handlingar med sekretesskyddad information kan med fördel 

strimlas i dokumentförstörare. Större mängder handlingar bör tas om hand för 

destruktion – kontakta vaktmästare. 

 

 

5. Diarieförda ärenden 

När ett diariefört ärende har avslutats ska det lämnas till registratorn. Glöm inte att 

rensa akten = arbetskopior och arbetsanteckningar rensas. Akten får inte heller innehålla 

gem, häftklamrar, plastfickor, post-it-lappar eller andra föremål som kan skada 

handlingen. Tejp och gummisnoddar får EJ användas. 

 

 

6. Leverera handlingar till stadsarkivet 

Enligt Linköpings kommuns arkivreglemente ska handlingar som inte längre behövs för 

det dagliga administrativa arbetet överlämnas till stadsarkivet. Praxis är att 

förvaltningen förvarar dem i fem år, men även andra tidsfrister förekommer. 

Stadsarkivet tar emot originalhandlingar som ska bevaras för all framtid. Handlingarna 

som ska levereras har i dokumenthanteringsplanen beteckningen ”bevaras” i kolumnen 

”Gallringsfrist”. 

Gör så här: 

1. Handlingarna ska vara omslutna av aktomslag samt vara rensade och ordnade enligt 

dokumenthanteringsplanen eller efter överenskommelse med arkivarie. Gem, 

häftklamrar, plastfickor och post-it-lappar ska vara bortplockade.  

2. Handlingarna levereras i arkivboxar som packas i numrerade flyttlådor. Bifoga en 

leveransreversal för hela leveransen. Finns att hämta på: 

http://www.linkoping.se/utforarwebben/arkiv/leverans-av-arkivhandlingar/ 

3. Kontakta din kontaktperson för tillsyn (Bo, Maria eller Monica), för bokning av dag 

och tid. Alla handlingar ska överlämnas personligen och får inte skickas med 

internposten! 

  

http://www.linkoping.se/utforarwebben/arkiv/leverans-av-arkivhandlingar/
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7. Förvaring av handlingar 

Verksamheterna ska ha tillgång till brandsäkra närarkiv. Närarkiven sköter 

verksamheterna själva. Stadsarkivet bistår med råd och stöd i frågor kring arkivvården 

men ansvaret för varje närarkiv ligger hos verksamheterna själva. 

 

I närarkiven bör ärenden och handlingar förvaras som ännu inte är avslutade och som 

väntar på att levereras till slutarkiv eller på att gallras. Det går även bra att förvara 

arbetskopior och överexemplar av handlingar i närarkiven förutsatt att det framgår 

tydligt att det är kopior (särskild kopiestämpel bör användas för märkning av 

handlingarna). Tänk också på att kopior inte behöver skyddas från brand och att det 

därför kan vara onödigt att uppta arkivutrymme för dessa. 

 

8. Kontakta stadsarkivet 

Frågor kan mailas till stadsarkivet@linkoping.se eller kontakta oss: 

 

Dan Malmsten, chef för stadsarkivet, tel. 013-20 70 28, e-post: 

dan.malmsten@linkoping.se  

 

 

Bo Peter Persson, stadsarkivarie, kontaktperson  för kommunala bolag och stiftelser 

tel. 013-20 65 94, e-post: bo.persson@linkoping.se 

 

Maria Dalbark, kommunarkivarie, kontaktperson  för  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunalförbundet Fjärde 
storstadsregionen, 013-26 30 22, e-post: maria.dalbark@linkoping.se 

 

Monica Klingberg, kommunarkivarie, kontaktperson för alla kommunala 
förvaltningar, styrelser och nämnder (ej MoS), Samordningsförbundet centrala 
Östergötland och enskilda utförare, tel. 013-20 73 84, e-post: 
monica.klingberg@linkoping.se 
 

 

Arkivansvarig hittar du i din egen organisation. 

 

mailto:stadsarkivet@linkoping.se

