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Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar och öppna 
ärenden i samband med avslutande av anställning samt 
byte av anställning vid Luleå tekniska universitet. 
 

 Inledning 
Under den tid en anställd varit verksam vid Luleå tekniska universitet (LTU) upprättas många 
allmänna handlingar. För att upprätthålla god offentlighetsstruktur är det av vikt att det som 
utgör allmän handling ska registreras (diarieföras) eller ordnas systematiskt centralt, för att 
kunna begäras ut. Det är därför angeläget att fastställa en ordning för hantering av sådana 
handlingar i samband med att en anställning avslutas. 
 
Det är vidare angeläget att fastställa en ordning för hur de ärenden som den anställde, i 
egenskap av handläggare eller på annat sätt, svarar för ska hanteras i samband med 
anställningens avslutande. Motsvarande gäller då en anställd byter organisatorisk tillhörighet i 
samband med omorganisation eller vid övergång till annan verksamhet inom universitetet. 
 
De dokumenthanteringsplaner som arkivarie upprättar utgör grund för samtlig hantering av 
allmänna handlingar vid LTU. 
 

 Ansvar vid avslutad anställning 
Ansvarig för att hantering av handlingar och öppna ärenden i samband med avslutande av 
anställning sker enligt dessa riktlinjer är i första hand den anställde själv, i andra hand den 
anställdes närmaste chef.  
 

 Användarkonto, hemkatalog och e-post 
Det bedöms som rimligt att den anställdes digitala lagringsyta och e-post gallras tillsammans 
med användarkontot och den backup som finns av dessa inom 90 dagar efter avslutad 
anställning. Tidsfristen motsvarar den tid som det tar att samla resurser till och genomföra en 
granskning av materialet om den anställde inte redan genomfört detta. Gallringen finner stöd i 
Riksarkivets föreskrift RA-FS 1991:6 med förutsättning att denna riktlinje har följts. 
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När anställning upphör ska ansvarig chef tillse att en vidarebefordran av inkommande e-post, 
till en för ändamålet avsedd e-postlåda kommer till stånd. Detta gäller emellertid inte vid byte 
av organisatorisk tillhörighet. 
 

 Avslut av anställning 
Det åligger varje anställd att se till att gallring och arkivering enligt vad som anges i tillämplig 
dokumenthanteringsplan ska vara utförd senast på den sista arbetsdagen, eller i den mån detta 
ej är möjligt inom 90 dagar efter anställningens avslut. 
 
I de fall den anställde inte är kontaktbar, ska det material som denne lämnat efter sig gås 
igenom av anställdes närmaste chef, detta dels i enlighet med tillämplig 
dokumenthanteringsplan, men också i samråd med någon som besitter sakkunskap om det 
område som den anställde varit verksam inom.  
 
I de fall som den anställde av olika anledningar rensar/gallrar alla sina dokument och 
potentiella handlingar ska om möjligt digitalt material återläsas från backup och gås igenom så 
som ovan. Pappershandlingar kan av naturliga skäl inte återläsas från backup och betraktas 
således som gallrade om detta sker. 
 
Vid händelse av dödsfall gäller detsamma som då den anställde inte är kontaktbar, med 
skillnaden att anhöriga till den anställde ska beredas möjlighet att gå igenom de efterlämnade 
handlingarna för omhändertagande av eventuellt privat material eller annat som önskas sparas 
som minne. 
 

 Särskilt om undervisnings- och forskningsmaterial 
I samband med undervisnings- och forskningsverksamheten framställs material i betydande 
omfattning. Sådant material är i många fall att betrakta som upprättade allmänna handlingar 
och ska hanteras i enlighet med tillämplig dokumenthanteringsplan. Viktigt att beakta är att 
upprättade riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial framställt vid Luleå tekniska 
universitet (LTU-674-2012) gäller trots att materialet betraktas som allmän handling. 
 

 Avslutande och överlämning av ärenden 
Den anställde ansvarar för att de avslutade ärenden denne är handläggare för också är avslutade 
i diariet. Redogörelse över pågående ärenden ska lämnas till närmaste chef för beslut om 
utseende av ny handläggare. I de fall den anställde inte är anträffbar eller har avlidit är det upp 
till närmaste chef att tillse att avslutade ärenden är avslutade i diariet samt att ny handläggare 
utses för sådana ärenden som inte är avslutade. 
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I de fall den anställde lämnar en organisatorisk enhet för en annan inom LTU ska en 
redogörelse över pågående ärenden lämnas till närmaste chef för den organisatoriska enheten 
som lämnas, för beslut om vilka ärenden den anställde ska slutföra själv samt i förekommande 
fall utseende av ny handläggare. 
 

 Övrigt att ta hänsyn till 
Påträffas material vilket uppenbart är allmän handling och som inte överensstämmer med 
något som anges i tillämplig dokumenthanteringsplan får detta material inte gallras.  
 
Om det finns önskemål om att gallra visst material som inte finns innefattat i tillämplig 
dokumenthanteringsplan ska ansvarig arkivarie ta fram en gallringsframställan för beslut hos 
rektor. 
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