
 
 

Arkiv 

Åtgärdsplan vid arkivinspektion 
Arkivinspektioner ingår i arkivmyndighetens rutiner för tillsyn. Tillsynsarkivarie anställd hos 

arkivmyndigheten besöker och granskar informationsförvaltningen hos en myndighet (nämnd 

eller bolag). Efter genomförd arkivinspektion sammanställs en åtgärdsplan som redovisas för 

arkivmyndigheten. 

Identifierade avvikelser 

Organisation (t.ex. kommun): 

 

Myndighet (nämnd eller bolag): 

 

Inspektionsdatum: 

Eventuellt fokus för inspektionen  
 Registrering och diarieföring av handlingar 
 Planering av dokumenthantering och redovisning av arkiv 
 Handlingar på analoga medier och arkivlokaler 
 Elektronisk information  
 Gallring 

Tillsynsarkivarie: 

 

Deltagare vid inspektionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsynsarkivariens sammanfattande intryck (både positivt och negativt) och 

slutsatser om informationsförvaltningen. Notera även eventuella 

förbättringsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstaterades några avvikelser? 

 Nej Om inga avvikelser konstaterades är åtgärdsplanen klar. Åtgärdsplanen diarieförs och 

publiceras.  



 
 

Arkiv 

 Ja, följande avvikelser framkom: Är avvikelsen av 

allmänt intresse:  

1.   Ja Nej 

2.   Ja Nej 

3.   Ja Nej 

4.   Ja Nej 

5.   Ja Nej 

6.   Ja Nej 

7.   Ja Nej 

8.   Ja Nej 

Åtgärdsplanen skickas till berörd chef senast en vecka efter tillsynstillfället. 

Berörd chef ansvarar för att fylla i orsak och korrigera åtgärder inom tre veckor från det att 

åtgärdsplanen tagits emot.  

Chefen ansvarar också för att åtgärderna genomförs inom åtta veckor från det att 

åtgärdsplanen fots emot. Endast då de korrigerade åtgärderna är mycket omfattande kan en 

längre tid sättas. Det anges i så fall i listan med avvikelser.  

Åtgärdsplanen översänd till berörd chef, datum:  

 

 

 

Fastställt av 

Xxxx 

Yyyy 

Utgåvedatum 
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Redovisning av orsaker samt korrigerande och förebyggande åtgärder 
 

Orsak till avvikelserna – varför har de uppkommit? Ställ gärna frågan varför 5 ggr 

för att hitta grundorsaken.  (Fylls i av chefen)  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Korrigerande och förebyggande åtgärder – vad gör ni för att det 

inte ska hända igen? (Fylls i av chefen) 

Klart datum 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

När blanketten är ifylld så här långt skickas en elektronisk kopia till arkivansvarig och 

arkivsamordnare. Tillsynsarkivarien ansvarar därefter för att följa upp och granska att 

åtgärderna är genomförda och bedöma om de kommer att ha tillräcklig effekt så att 

avvikelser inte uppkommer på nytt.  
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Gränsning av korrigerade och förebyggande åtgärder 

Granskning av korrigerade och förebyggande åtgärder (fylls i av 

tillsynsarkivarien) 

Avvikelsen är 

stängd datum 

1.  Tillfredsställande        Otillfredsställande  

2.  Tillfredsställande        Otillfredsställande  

3.  Tillfredsställande        Otillfredsställande  

4.  Tillfredsställande        Otillfredsställande  

5.  Tillfredsställande        Otillfredsställande  

6.  Tillfredsställande        Otillfredsställande  

7.  Tillfredsställande        Otillfredsställande  

8.  Tillfredsställande        Otillfredsställande  

 

Ny granskning av korrigerade och förebyggande åtgärder (Fylls 

i av tillsynsarkivarien) 

Avvikelsen stängd 

datum:  

Nr       Tillfredsställande        Otillfredsställande  

Nr       Tillfredsställande        Otillfredsställande  

Nr       Tillfredsställande        Otillfredsställande  

Nr       Tillfredsställande        Otillfredsställande  

Nr       Tillfredsställande        Otillfredsställande  

Tillsynsarkivariens signatur när samtliga avvikelser är 

åtgärdade och eventuella kommentarer 

 

 

 

Datum 

 

 

Åtgärdsplanen diarieförs, redovisas för arkivmyndigheten och publiceras 
 

 

 


