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Handlingsslag 
 

 
Medium och 
sortering 

 
Bevarande/ 
Gallring 

 
Anmärkning (Föreskrift) 

 
Ansvarig 

Övergripande administration:     

Affischer Papper Bevaras GMV-producerade Informatör, 
projektmedarbetare 

Annonser Papper Bevaras Rörande GMV:s verksamhet Informatör, 
projektmedarbetare 

Ansökningar till utlysningar Papper Bevaras Diarieföres Ansvarig administratör 

Avtal och kontrakt Papper Bevaras Diarieföres Ansvarig administratör 

Beslut Papper Bevaras Diarieföres Ansvarig administratör 

Diarieförda handlingar Dossiénr/år, 
alternativt 
löpnummer/år 

Bevaras Handlingar diarieförs i systemet 
Accessia 

Ansvarig administratör 

Diarier (Diarieföringssystemet 
Accessia) 

 Bevaras 
elektroniskt 

 Ansvarig administratör 

Elektroniskt upprättade eller 
inkomna handlingar, t ex e-post 
och fax 

  Behandlas som övrig 
korrespondens, och i de fall 
handlingarna skall bevaras skall 
de tas ut på papper 

 

Hemsidor   Enligt överenskommelse på GMV Informatör, 
projektmedarbetare 

Inbjudningar  Papper Bevaras Från GMV Informatör, 
projektmedarbetare 



 
Handlingsslag 
 

 
Medium och 
sortering 

 
Bevarande/ 
Gallring 

 
Anmärkning (Föreskrift) 

 
Ansvarig 

Informationsmaterial Papper Bevaras GMV-producerat Informatör, 
projektmedarbetare 

Kallelser och 
föredragningslistor 

 Vid 
inaktualitet 

2003:1 (Chalmersföreskrift)  

Kommunikationsplaner Papper Bevaras  Projektmedarbetare 

Korrespondens Papper Bevaras Viktiga brev diarieföres Projektmedarbetare 

Kvittens av nycklar eller 
passerkort 

 Vid 
inaktualitet 

2003:1 (Chalmersföreskrift)  

Larmlistor till anhöriga  Vid 
inaktualitet 

Kontaktlistor avsedda att 
användas i samband med olycka 
eller annan katastrofsituation 

 

Lokaler, handlingar rörande Papper Bevaras Avser större projekt rörande ny- 
ombyggnad respektive utrustning 

 

Lägesrapporter 
 

Papper 
Kronologisk 

Bevaras  Informatör, 
projektmedarbetare 

Nyhetsbrev, elektroniska Papper Bevaras  Informatör 

Pressreleaser Papper Bevaras  Informatör, 
projektmedarbetare 

Programblad Papper Bevaras  Informatör 

Protokoll: personalmöten / 
veckomöten 

Papper 
Kronologisk 

Bevaras 
 

 Mötessekreterare 

Rådsgruppsprotokoll Papper Bevaras  Mötessekreterare 



 
Handlingsslag 
 

 
Medium och 
sortering 

 
Bevarande/ 
Gallring 

 
Anmärkning (Föreskrift) 

 
Ansvarig 

Samverkansprotokoll, kopia av   Vid 
inaktualitet 

Originalen arkiveras hos 
Administration och Service, AoS 

 

Styrgruppsprotokoll Papper Bevaras  Mötessekreterare 

Trycksaker, övriga Papper Bevaras Trycksaker där GMV medverkar Informatör, 
projektmedarbetare 

Underlag för intern planering 
och verksamhetsredovisning; 
inkl miljösystem, arbetsmiljö, 
jämställdhet 

 Vid 
inaktualitet 

Kan gallras då sammanställning 
eller annan bearbetning gjorts 
2003:1 (Chalmersföreskrift) 

 

Årsberättelser Papper 
Kronologisk 

Bevaras  Informatör, 
projektmedarbetare 

Utbildning och forskning / 
Projekt: 

    

Fallstudier Papper Bevaras  Lärare, handledare 

Forskarluncher, handlingar 
rörande 

Papper Bevaras  Projektmedarbetare 

Forskarskola – studentarbeten  Bevaras Bevaras även på berörd institution Lärare, handledare 

Forskningsdata  Bevaras Kontinuerlig uppdatering till nya 
läsbara format. 
Systemdokumentation med 
variabel- och kodlistor tas ut på 
papper. 

Berörd forskare 

Forskningsprojektsförteckningar Papper 
Kronologisk 

Bevaras  Administratör 



 
Handlingsslag 
 

 
Medium och 
sortering 

 
Bevarande/ 
Gallring 

 
Anmärkning (Föreskrift) 

 
Ansvarig 

Konferenser, handlingar rörande Papper Bevaras Avser konferenser där GMV 
medverkat 

Informatör, 
projektmedarbetare 

Publikationer, inklusive 
särtryck, artiklar o d 

Papper 
Nr/år 

Bevaras GMV:s vetenskapliga 
publikationer 

Informatör, 
projektmedarbetare 

Publikationsförteckningar Papper 
Kronologisk 

Bevaras  Administratör 

Seminarier, handlingar rörande Papper Bevaras Avser seminarier där GMV 
medverkat 

Informatör, 
projektmedarbetare 

     

Personalhandlingar:     

Kopior av diverse 
personalhandlingar som 
-anställningsavtal, 
arvodsräkningar, ledigheter mm 

 Vid 
inaktualitet 

Bevarande sker på Administration 
och Service, AoS 

 

     
Ekonomihandlingar;     

Kopior av diverse 
ekonomihandlingar som 
verifikationer, rapporter mm 

 Vid 
inaktualitet 

Bevarande sker på AoS  



DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
En dokumenthanteringsplan kartlägger vilka handlingar som förekommer på en myndighet, när och om de ska gallras och ger råd om 
hur bevarandet kan göras. Arkivering syftar till att dokumentera och bevara en verksamhet för allmänheten och för framtida forskning. 
Diarieföring och arkivering underlättar dokumentsökandet i det dagliga arbetet. För ett centra som GMV där både medarbetare och 
projekt ständigt växlar och förnyas kan detta vara extra viktigt. Chalmers är, liksom statliga och kommunala instanser, skyldiga enligt 
arkivlagen att tillhandahålla sina allmänna handlingar för medborgarna.  
Denna plan innehåller fem kolumner:  
Handlingsslag, Medium och sortering, Bevarande/Gallring, Anmärkning (Föreskrift), Ansvarig  
 
ORDLISTA 
 
Allmän handling: en handling är allmän om den förvaras hos myndighet och anses vara inkommen eller upprättad hos 

myndighet. Regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF) kap. 2 
Arkiv:  ett bestånd av handlingar / uppgifter som har tillkommit i en myndighets verksamhet och som har 

arkiverats.  
Arkivförteckning:  sökmedel i vilket ett arkivs innehåll redovisas, vanligtvis systematiskt i serier och volymer. 
Bevarande:   handlingarna arkiveras och förvaras på ett sådant sätt att de är tryggade för framtiden 
Forskningsprojekt:  en i tiden och till syftet avgränsbar forskningsverksamhet, ofta knuten till ett visst uppdrag och / eller vissa 

personer 
Föreskrift:   reglerande förordning eller lag 
Gallring:  att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Får endast ske med stöd av  

författning eller beslut från bl a Riksarkivet.  (Till gallringsfristerna läggs alltid innevarande år;  d v s,  en 
handling som upprättas 2008 och har en tioårig gallringsfrist kan gallras år 2019).  

Handling:   uppgift på ett visst slags medium. Kan till exempel vara dokument, bilder, film, digitala filer med mera. 
Medium:  medium som handlingarna bevaras på är exempelvis papper, cd, film, digitala filer 
RA-FS:   Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Riksarkivets hemsida: http:/www.ra.se/ra/rafs.html 
RA-MS:  Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering.  

Riksarkivets hemsida: http:/www.ra.se/ra/rams.index.html 
Sortering:  i vilken ordning handlingarna systematiseras, exempelvis kronologiskt 
Vid inaktualitet:  handlingen kan gallras när den saknar betydelse för verksamheten. 


