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Vad vi ska prata om

• Läget för arkivredovisningen på AF

• Förvaringen av pappershandlingar – hur 
beskrivs denna

• Förvaringen av elektroniska handlingar – 
hur beskrivs denna



Vår myndighets förutsättningar

• Blev en myndighet 2008. Tidigare fanns 20 
länsarbetsnämnder samt AMS.

• Har ca 13000 anställda

• Har 320 arbetsförmedlingskontor

• Har en egen arkivdepån i Söderhamn dit allt 
arkivmaterial som inte är gallringsbart skickas 
efter relativt kort tid (2 år)



Vår myndighets förutsättningar

• Har fortfarande ett diarium med 
pappershandlingar

• Ett diarium för hela myndigheten med ca 650 
000 ärenden per år

• Fram till 2014 har en stor del av 
kärnverksamhetens handlingar varit på papper. 
Övergång till digitalt dokumenthantering pågår 
nu



Vår myndighets förutsättningar

• Har ca 300 Applikationer och IT-system 
varav en stor del innehåller uppgifter som 
måste utredas gallring eller bevarande för

• Har inget e-arkiv eller 
mellanlagringslösning. 



Läget hos Arbetsförmedlingen 
när det gäller ny arkivredovisning

• Den teoretiska bilden och idén om hur 
arkivredovisningen ska fungera har sedan 
länge varit klar.

• Det finns fastställda rutiner för arkiveringen 
gällande pappershandlingar

• Arkivläggning enligt nya arkivredovisningen



Läget hos Arbetsförmedlingen 
när det gäller ny arkivredovisning

Det finns en beslutad klassningsplan

Klassningsplanen innehåller 79 
ärendetyper/handlingsslag

Det finns dokumentplaner – beskrivning av 
verksamheten och ärendetyper/handlingsslag 
för 70 % av handlingsslagen



Läget hos Arbetsförmedlingen 
när det gäller ny arkivredovisning

Vi har fortfarande inte infört 
arkivredovisningen i ett systemstöd

Har dock en tydlig bild och kravställning kring 
hur den nya arkivredovisningen ska fungera 
både för:
- Verksamhetsbeskrivningar
-Förvaring

Allt som inte är beroende av ett systemstöd är 
driftsatt



Informationsmodellen



Förvaring av pappershandlingar
• Inget lokalt bevarande

• Lokala förvaringsenheter för enklare hantering och styrning, 
t.ex. sökandedossiéer, informationsdossié, diarieakt

• Den lokala förvaringsenhet används för:
- Att styra sortering av handlingar och leveranser till 

arkivdepån
- Att underlätta förteckningen av pappershandlingar då denna 

kan ske på en högre nivå än handlingstypen



Förvaring av pappershandlingar



Förvaring av pappershandlingar



Dokumenttyper - Lokala 
förvaringsenheter



Lokala förvaringsenheter - förvaring



Exempel personaldossié



Exempel Starta eget akt



Förvaring av elektroniska handlingar
• Inget e-arkiv

• Förvaring i verksamhetssystem

• Aktuella och avställda system vidmakthålls av 
förvaltningsobjekt som ansvarar för system som hör ihop 
verksamhets- eller ämnesmässigt



Förvaring av elektroniska handlingar



Förvaring av elektroniska handlingar



Från ”plats” till åtkomst

Arkivredovisning

10.1 Arbetssökandes 
grundärende /
Daganteckning

Förvaltningsobjekt

Internt förmedlingsstöd

Drift / Plattform

AISAIS

ÄTÄT

DT
Plats
DT
Plats

BS2000
> 2012
BS2000
> 2012

Oracle
2012 >
Oracle
2012 >

IP 
123.45. 
678.9 

IP 
123.45. 
678.9

Sy 
sd 
ok 

Sy 
sd 
ok



Vilka elektroniska dokumenttyper redovisas?
DT som har betydelse för att kunna förstå

– vad verksamheten gör,
– på vilka underlag verksamheten fattar beslut, och
– vilken information verksamheten använder.

Inga potentiella handlingar eller ens uppgiftsmängder 
redovisas

– Det har vi informations- och datamodeller för.
– Arkivredovisningen visar hur man kommer åt dem (Ärendetyp 3.1  

Utveckla verksamheten och systemstöden, Dokumenttyp 
Kravdokumentation)



Exempel – Tidrapportering i projekt



Exempel – Tidrapportering i projekt



Exempel – Slutredovisning från 
kompletterande aktör



Exempel – Slutredovisning från 
kompletterande aktör



Frågor?

liv.nystrom@arbetsformedlingen.se

daniel.hoffker@arbetsformedlingen.se

mailto:liv.nystrom@arbetsformedlingen.se
mailto:daniel.hoffker@arbetsformedlingen.se
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