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Digital städning av G: och H:
Dokumentet ska fungera som ett hjalpmedel for att avgora vad som ska gallras eller
rensas av den information som nu finns lagrad pa G: och H:. Eftersom det ar svart att
tacka in alla informationstyper som forekommer pa G: och H:, siktar dokumentet in sig
pa vanligt forekommande fall.
Översikt
Den digitala stadningen bestar av tva steg.
1. Gallring och rensning
2. Flytt till annan lagringsyta

Definition av gallring och rensning
•
•

Med gallring menas att forstora allmanna handlingar eller uppgifter i allmanna
handlingar.1
Med rensning avser vi istallet att ta bort information som inte utgor allman
handling, exempelvis utkast och dokument som innehaller privat information
som inte ror myndighetens verksamhet.

Ansvaret för gallring och rensning
Ansvaret for gallring, rensning och arkivering av den information som ingar i en
handlaggares verksamhetsomrade finns hos den enskilde handlaggaren2.

Styrande dokument om gallring och arkivering
Styrande dokument om gallring och arkivering hittar du pa Medarbetarsidorna via Var
styrning ->Policyer och interna regler ->Dokumenthantering.
Har finns dokumenthanteringsplaner som innehaller gallringsregler samt sarskilda
beslut om gallring inom foljande omraden.
• Gallring av handlingar av tillfallig eller ringa betydelse
• Tillampningsbeslut inom personal- och loneadministrativ verksamhet
• Gallring och arkivering av handlingar avseende upphandling och avrop.
• Gallring av rakenskapshandlingar
Pa samma stalle hittar du Tillvaxtverkets interna regler om utlamnande av allmanna
Enligt Riksarkivets definition innebar ocksa gallring att vidta andra atgarder med handlingarna som
medfor forlust av betydelsebarande data, forlust av mojliga sammanstallningar, forlust av
sokmojligheter, eller forlust av mojligheter att bedoma handlingarnas autenticitet.
1

Öm ansvaret ar oklart t.ex. pa grund av att medarbetare som skrivit dokumentet har slutat pa
Tillvaxtverket och/eller att det har gatt en lang
tid sedan ett dokument skapades eller senast uppdaterades bor ansvaret ligga hos chefen for
motsvarande verksamhet idag.
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handlingar. I bilaga 1 till det styrdokumentet finns en promemoria som beskriver vad
allmanna handlingar ar.

Exempel på handlingar som kan gallras och rensas:
•
•
•

•
•
•

Kopior och dubbletter av handlingar dar ett original finns kopplat till ett
verksamhetssystem3, elektroniskt eller i pappersform
Handlingar som hor till interna moten av olika slag t.e.x protokoll och
minnesanteckningar av tillfallig eller ringa betydelse som inte ar aktuella
langre.
Tillfalliga hjalpmedel sasom register, liggare och andra planeringsunderlag av
kortvarig betydelse som tillkommit for att underlatta det interna arbetet t.ex. ett
Excelark for tillfallig bearbetning av uppgifter som sedan anvands i andra
upprattade handlingar.
Utkast till beslut som sedan har upprattats i Tillvaxtverkets diarium
Pa G: och H: kan ej antagna anbud forekomma. Dessa far gallras 5 ar efter att
tilldelningsbeslut har fattats. Det ar i detta fall alltsa viktigt att kontrollera om
denna tidsfrist har lopt ut eller inte
Videofilm som har upprattats for internt bruk. Öm det ar sa att en videofilm
tillfor sakuppgift till ett arende ska en tjansteanteckning dokumentera den
delen av filmen.

Arkivering är huvudregeln för allmänna handlingar
Huvudregeln da det galler allmanna handlingar ar egentligen bevarande och inte
gallring. Öm det vid inventeringen av vara mappar framkommer handlingar som annu
inte ar arkiverade, exempelvis eftersom dokument utgor vasentliga handlingar i ett
arende4, sa ska kontakt tas med enheten juridik och dokumenthanteringsgruppen for
bedomning av pa vilket satt arkivering ska utforas. Exempel pa sadana dokument ar.
• Forfragningsunderlag till upphandling eller avrop som inte har lagts in som ett
digitalt dokument i Public 360.
• Ölika typer av projekthandlingar
• Minnesanteckningar och protokoll som tillfor sakuppgifter till ett arende.

Lagringsytor för det du inte gallrar/rensar
Efter genomford gallring och rensning ar nasta steg att lyfta over den information som
inte ska gallras omedelbart, till en ny lagringsyta/verksamhetssystem. I huvudsak ar
det foljande verktyg/system som da ar aktuella:
•

•

3

Öffice 365, t.ex. ÖneDrive och Öffice 365 grupp, for information som ska gallras i
ett senare skede eller av nagon anledning ska arkiveras senare5. Öbservera att
information som ar sekretessreglerad, kanslig (exempelvis vissa
personuppgifter), eller olamplig av andra skal inte ska lagras i Öffice 365.
Verksamhetssystemen Nyps, Nyps 2020 och Public 360 for arkivering av
handlingar. 6

Exempelvis Nyps Agresso Public 360 (Diabas)

4

Det kan bade rora sig om arenden som ar avslutade och sadana som inte ar det
Public 360 eller annat verksamhetssystem.
6 Fran dessa system kommer ocksa information att arkiveras i Tillvaxtverkets e-arkiv.
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GDPR kan förstärka behovet av gallring och rensning
Den huvudsakliga anledningen till gallring av information bor vara att den ar av tillfallig
eller ringa betydelse och att den darfor inte langre fyller nagot behov. Behovet av
gallring och rensning kan da ocksa forstarkas av forekomsten av personuppgifter
utifran regelverket i dataskyddsforordningen (GDPR).
Inte minst finns det skal att vara extra noggrann med att ta bort bilder som innehaller
personuppgifter och som inte ar nodvandiga for var verksamhet. Detta eftersom bilder
kan upplevas som ett storre intrang i den personliga integriteten an manga andra
personuppgifter. Tank ocksa pa att vi for det mesta behover skriftligt samtycke for att
kunna spara och anvanda narbilder, det vill saga bilder dar en eller flera personer ar i
fokus.
Daremot ska inte bestammelser i GDPR paverka de krav som finns pa Tillvaxtverket da
det galler arkivering av allmanna handlingar och inte heller paverka de gallringsfrister
som Tillvaxtverket har beslutat om med stod av Riksarkivets foreskrifter.
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