
Del 2: Att organisera 
informationshanteringen

INFORMATIONSHANTERING OCH DIGITALA TJÄNSTER



I det här avsnittet går vi igenom

• Informationshanteringsenheten och ledningens ansvar

• Vad är en informationshanteringsenhet?

• Ledningens ansvar och skyldigheter

• Fördelningen av ansvar

2



Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
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Tillämpning av 
bestämmelser om 

elektronisk överföring av 
information vid upphandling 

av informationssystem
(22-24 §)

Användning av data från en 
annan myndighet via ett 

tekniskt gränssnitt eller en 
visningsanslutning (20 §)

Utredning av regelbundet 
och standardiserat 

informationsutbyte mellan 
flera myndigheter (30.4 §)

Upprätthållande av 
informations-

hanteringssystem (5 §)

Beskrivning i syfte att 
genomföra handlings-
offentligheten (28 §)

Digitalisering av 
ankommande dokument 

(19.1 §)

Modifiering av befintliga 
informationssystem för att 
möta kraven på insamlingen 

av logguppgifter(17 §)

Tillgängliggörande av 
datamaterial i maskinläsbar 
form - om datamaterialet är 

direkt tillgängligt i 
maskinläsbar form

(19.2 §)

Organisering av 
ärendehantering och 
serviceinformation i 

enlighet med lagens krav
(26 ja 27 §)

Datasäkerhetskrav – andra 
än statsförvaltningen

(12 – 16 §)

Modifiering av befintliga 
informationssystem för att 

svara på kraven om 
elektronisk informations-

överföring (22 – 24 §)
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Lagen
träder i 

kraft

Källa: Finansministeriet

Ordnande av informations-
hanteringen i informations-

hanteringsenheter(4 §)

Kommunförbundets 
mall för 

förvaltnings-
stadga (kapitel 7) 

uppdaterad 03/2020

Tillämpning av 
bestämmelser om insamling 

av logguppgifter vid 
upphandling av infor-
mationssystem (17 §)



Informations-
hanteringsenheten 
och ledningens ansvar
Ansvaret för genomförande 
av informationshanteringen 
ligger hos informations-
hanteringsenheten



Kommunsektorn

• Kommuner

• Samkommuner

• Självständiga offentligrättsliga 
institutioner

Övrig offentlig sektor

• Statliga myndigheter och institutioner

• Statliga affärsverk

• Domstolar och nämnder för att 
behandla överklaganden

• Riksdagens institutioner

• Universitet och yrkeshögskolor

• Självständiga offentligrättsliga 
institutioner

Informationshanteringsenheter är



Alla myndigheterna i en kommun hör till 
samma informationshanteringsenhet
• Kommunala myndigheter är:

• fullmäktige,
• kommunstyrelsen,
• nämnder och ledningsgrupper,
• samkommunernas organ,
• Enskilda tjänsteinnehavare

• Alla myndigheter i kommunen hör till 
samma informationshanteringsenhet.

• Informationshanteringsenhetens 
uppgift är att organisera 
informationshanteringens enligt 
kraven i lagen.

• Informationshanteringsenheten är inte 
en egen organisation, utan ett 
namngivet ansvar

Myndighet Myndighet

Myndighet Myndighet

Informations-
hanteringsenhet

(kommun/samkommun...)



Myndigheter hör till en informationshanteringsenhet, vars uppgift är 
att organisera informationshanteringen enligt kraven i lagen. 

I vilka organisationer måste det finnas en 
informationshanteringsenhet?
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AKTÖR MED 
OFFENTLIG 

FÖRVALTNINGS
- UPPGIFT*

K
O

M
M

U
N

E
R

Informationshanteringsenhet: 
kommun

Ledning: kommunstyrelsen

Informationshanteringsenhet : 
samkommun

Ledning: sakommunens styrelse

AKTÖR SOM 
ANVÄNDER 

OFFENTLIG MAKT**

Behöver inte 
ha infor-
mations-

hanterings-
enhet

Informations-
hanteringsenhet

Ledning: styrelse

**Detta berör t.ex yrkeshögskolor 
som beviljar intyg

*annan än kommun



Vilket ansvar och 
vilka skyldigheter 
har ledningen för 
informations-
hanterings-
enheten?



Ledningen av informationshanterings-
enheten och ansvaret i kommunerna

• Kommunstyrelsen fungerar i allmänhet som ledning för 
informationshanteringsenheten, om inte ansvaret delegerats till andra organ eller 
tjänsteinnehavare, t.ex. kommundirektören

• Ledningen skall se till att det inom informationshanteringsenheten definieras de 
uppgifter och skyldigheter som följer av kravet på genomförandet av 
informationshantering i informationshanteringslagen eller i annan lagstiftning. 

Informationsnämndens rekommendation om genomförandet av ledningens 
ansvar i informationshanteringen på svenska:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162153?locale=lsv

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162153?locale=lsv


Ledningen för informationshanterings-
enheten skall se till att
1. definiera ansvaret kopplat till genomförandet av informationshanteringen

2. Det finns aktuella instruktioner om behandlingen av informationsmaterial, 
användningen av informationssystem, rättigheter att behandla information, 
ansvarsfördelningen för informationshanteringen samt genomförande av rätten 
till informationsinhämtning, informationssäkerhetsarrangemang samt 
förberedelser för exceptionella omständigheter

3. personal och aktörer i informationshanteringsenheten erbjuds utbildning. Det 
måste finnas tillräcklig kunskap om informationshantering, informations-
behandling, om regelverket för handlingars offentlighet samt om instruktioner 
och styrdokument från informationshanteringsenheten.

4. tillgodose tillgången på adekvata arbetsredskap

5. ordna tillräcklig övervakning
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Arbetet med informationshanteringen

Ledningen för informationshanteringsenheten 
skall se till att

Arbetsordning, 
förvaltnings-

stadgar, 
ledningsstadgar

Instruktioner om 
dokument, 

överlåtande av 
information och 
informations-

säkerhet

Utbildnings-
plan

Upphandlingar, 
avtal och 
licenser

Plan för 
övervakning och 

rapportering

...det finns en 
klar ansvars-
fördelning.

...det finns 
uppdaterade 
instruktioner.

...det erbjuds 
utbildning

...arbets-
redskapen är 
uppdaterade.

...övervakningen 
är tillräcklig.



Ansvar måste definieras för: 
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Fördelning av ansvar och ledningen av 
informationshanteringsenheten

Konvertering av 
informationsmaterial till 
elektronisk form och dess 
tillgänglighet.

Organisering av 
informationshanteringen för 
ärendehantering och tjänster 
samt förvaringen av 
informationsmaterial.

Insamling och upprätthållande 
av dokumentation som krävs i 
lagstiftningen.

Arrangemang för 
informationssäkerhet, 
datasystemens funktion och digital 
samverkan för olika datalager.

1 2

3 4

• Rollerna syns bland annat i förvaltningsstadgar, arbetsordningar
• Obs! I förvaltningsstadgarna defineras även andra roller, baserat på bland 

annat arkiveringslagstiftningen



Hur komma igång….

1. Gör en plan, tidtabell och budget för implementeringen!

2. Konstatera omfattningen av informationshanteringsenheten och fördela ansvar 
för informationshanteringen.

3. Kartlägg nuläget (gällande instruktioner, dokumentering och gällande 
rekommendationer)

4. Skapa och planera informationshanteringsmodell och beskrivning av 
handlingsoffentlighet och upprätthållande av dem

5. Fortsätta utvecklingen av system för ärendehantering, förvaring och arkivering, 
dataskydd, informationssäkerhet och riskhantering

6. Beakta förändringar och krav i kommande upphandlingar, avtalen i skick!

7. Samarbeta inom den egna organisationen och med utomstående 
samarbetsparter!




