
  
  
  

 

 

  

  

 

 

 

 

Informationshanteringsplan för allmänna val och 
folkomröstning 
 

Bakgrund och syfte 
 
Informationshanteringsplanen är en sammanställning av de allmänna 
handlingar som hanteras inom valnämndens verksamhetsområde. 
Den innefattar huvudprocesserna administrera val och genomföra 
val. 
 
Här finns anvisningar om hur handlingarna ska hanteras och förvaras 
och här regleras också vilka handlingar som ska bevaras och vilka som 
ska gallras (förstöras) och när det ska ske.  
 
Informationshanteringsplanen är processbaserad, vilket innebär att 
de handlingar som inkommer och upprättas inom en specifik 
arbetsprocess återfinns där. Processerna och handlingarna har tagits 
fram tillsammans med berörd personal och behöver ses över och 
revideras regelbundet för att hållas aktuella. 
 
  

 
Informationshanteringsplanen fastställs av valnämnden. 
 
De processer som är kommunövergripande och inte förvaltnings-
specifika kallas styrande och stödjande processer. De är samman-
ställda i varsin egen informationshanteringsplan och fastställs av 
kommunstyrelsen. Exempel på kommunövergripande processer är 
sådana som rör arbetsmiljöarbete, ekonomi- och personal-
administration samt upphandling. 
 
Syftet med detta dokument är dels att leva upp till lagstiftningen kring 
redovisning av allmänna handlingar och arkivering, dels att skapa 
gemensamma hanteringsrutiner för ökad rättssäkerhet och 
effektivitet. 
 
Kommunens samtliga informationshanteringsplaner finns på 
Informationsredovisning - Vallentuna kommun 

  

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/arenden-och-handlingar/diarium-och-arkiv/informationsredovisning/


  
  
  

 

  

  
 
 

 

 

Förklaringar till begrepp i informationshanteringsplanen 
 
Här ges förklaringar till de olika begrepp som används i 
informationshanteringsplanens kolumner. 
 
Registrering/förvaring: Här anges om handlingen diarieförs i Platina, 
hanteras i något annat verksamhetssystem, förvaras i närarkivet eller 
hanteras på annat sätt. 
 

• Systematisk förvaring – handlingen förvaras på ett ordnat 
sätt, vanligtvis i mapp på datorn eller i en pärm i kronologisk 
ordning. 

 
Bevaras/gallras:  
 

• Bevaras – handlingen ska bevaras och slutarkiveras. 
 

• Vid inaktualitet – handlingen kan gallras omedelbart eller 
när den inte längre behövs i ärendet. Avgörs av 
handläggaren. 
 

• 2 år – om det står en tidsangivelse, t ex 2 år, ska handlingen 
gallras 2 år efter att den inkommit/upprättats.  
 

 

 
Sekretess: Anger om handlingen innehåller sekretessbelagda 
uppgifter eller inte. 
 
Slutarkivering: Anger om en handling ska slutarkiveras eller inte. 
Kommunens gemensamma e-arkiv heter Comprima. 
 
Anmärkning: Här finns förtydligande information om handlingen eller 
om hur den ska hanteras. 
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8.1 Administrera val 8.2 Genomföra val 
8.1.1 Hantera röstmottagare 8.2.1 Genomföra förtidsröstning 
8.1.2 Hantera valkretsar och vallokaler 8.2.2 Genomföra valdag 
8.1.3 Information, sammanställningar 8.2.3 Genomföra onsdagsräkning 
 8.2.4 Genomföra kommunal folkomröstning 

 

8.1 Administrera val          
8.1.1 Hantera röstmottagare  Registrering/förvaring Bevaras/gallras Sekretess Slutarkivering Anmärkning 
Intresseanmälningar Verksamhetssystem Vid inaktualitet Nej Nej   
Förordnande av röstmottagare Platina Bevaras Nej Comprima   
Förteckning över röstmottagare Valsamordnare Vid inaktualitet Nej Nej   
Inbjudan till utbildning Valsamordnare Vid inaktualitet Nej Nej   
Utbildningsmaterial Valsamordnare Vid inaktualitet Nej Nej   
Instruktioner Valsamordnare Vid inaktualitet Nej Nej Arbetssätt, processer mm 
Närvarolistor Närarkiv Vid inaktualitet Nej Nej Underlag för arvodering 
8.1.2 Hantera valkretsar och 
vallokaler Registrering/förvaring Bevaras/gallras Sekretess Slutarkivering Anmärkning 
Valdistriktskartor och 
kodförteckningar Platina Bevaras Nej Comprima   
Register över val- och 
förtidsröstningslokaler Platina Bevaras Nej Comprima   
Inspektionsrapport från val- och 
förtidsröstningslokaler Platina Bevaras Nej Comprima   
8.1.3 Information, 
sammanställningar Registrering/förvaring Bevaras/gallras Sekretess Slutarkivering Anmärkning 
Egenproducerat 
informationsmaterial 

Kommunikations-
avdelningen Se kommentar Nej Se kommentar 

Annonseras i lokaltidningar och läggs ut på 
hemsidan. Regelbundna uttag på papper görs. 

Anvisningar från valmyndighet Valsamordnare Vid inaktualitet Nej Nej   

Enkäter Närarkiv Vid inaktualitet Nej Nej 
Interna eller externa. Kan ingå i utvärdering av 
valåret. 

Statistik Platina Bevaras Nej Comprima   
Utvärdering av valåret Platina Bevaras Nej Comprima   
8.2 Genomföra val           



8.2.1 Genomföra förtidsröstning Registrering/förvaring Bevaras/gallras Sekretess Slutarkivering Anmärkning 

Dagrapport från röstningslokal Närarkiv 
Gallras när valet vunnit 
laga kraft Nej Nej   

Röstkort Närarkiv Gallras efter aktuellt val Nej Nej   
Sammanställning av förtidsröster Valdatasystem Gallras efter aktuellt val Nej Nej Förvaras hos länsstyrelsen 
Omslag med felaktigt ifyllda 
ytterkuvert för budröster Närarkiv Gallras efter nästa val Nej Nej   
Kvitto vid överlämning av 
förtidsröster från posten Närarkiv Gallras efter nästa val Nej Nej   
Ifylld väljarförteckning Närarkiv Gallras efter nästa val Nej Nej   
Informationsaffischer och skyltar Valförråd Gallras vid uppdatering Nej Nej   
8.2.2 Genomföra valdag Registrering/förvaring Bevaras/gallras Sekretess Slutarkivering Anmärkning 
Röstlängder Närarkiv Bevaras Nej Kommunarkiv   
Röstkort Närarkiv Gallras efter aktuellt val Nej Nej   
Kvitton leveranser av förtidsröster 
till valdistrikt Närarkiv Gallras efter nästa val Nej Nej   
Omslag med felaktigt ifyllda 
ytterkuvert för budröster Närarkiv Gallras efter nästa val Nej Nej   
Omslag med tomma ytterkuvert 
från godkända budröster Närarkiv Gallras efter nästa val Nej Nej   
Protokoll från valdistrikt över 
mottagna förtidsröster   Se kommentar Nej Nej Lämnas ifylld till länsstyrelsen 
Blankett innehåll röd kasse   Se kommentar Nej Nej Lämnas ifylld till länsstyrelsen 
Protokoll från vallokal med 
resultatbilagor    Se kommentar Nej Nej Lämnas till länsstyrelsen 
Omslag med röster   Se kommentar Nej Nej Lämnas till länsstyrelsen 

Överblivet valmaterial    Se kommentar Nej Nej 
Hanteras enligt valmyndighetens anvisningar - en 
del kan användas vid nästa val, annat ska slängas 

Informationsaffischer och skyltar Valförråd Gallras vid uppdatering Nej Nej   
8.3.3 Genomföra onsdagsräkning Registrering/förvaring Bevaras/gallras Sekretess Slutarkivering Anmärkning 
Kvitto över förtidsröster som 
mottagits från posten Närarkiv Gallras efter nästa val Nej Nej   
För sent inkomna brevröster Närarkiv Gallras efter nästa val Nej Nej   
Omslag med tomma ytterkuvert 
från godkända budröster Närarkiv Gallras efter nästa val Nej Nej   
Protokoll från preliminär 
rösträkning med resultatbilagor   Se kommentar Nej Nej Lämnas till länsstyrelsen 
Omslag med röster   Se kommentar Nej Nej Lämnas till länsstyrelsen 
8.2.4 Genomföra kommunal 
folkomröstning Registrering/förvaring Bevaras/gallras Sekretess Slutarkivering Anmärkning 



Röstlängder Närarkiv Bevaras Nej Kommunarkiv   
Röstkort Närarkiv Gallras efter aktuellt val Nej Nej   
Röstsedlar   Se kommentar Nej Nej Gallras 1 år efter KF:s fastställande av valresultatet 

Hantering av förtids- och budröster   Se kommentar     

KF beslutar hur röstning ska ske, bl a om det ska 
vara möjligt med bud- och förtidsröstning eller 
inte. Se övriga processer för info om hantering av 
dessa. 
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