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1. DEFINITION AV EN HEMLIG HANDLING

Hemliga handlingar är allmänna handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter som även skyddas enligt 
säkerhetsskyddslagen till skydd för rikets säkerhet. Handlingarna har ett behov av högre säkerhetsskydd än övriga 
handlingar. Säkerhetsskyddet gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och ska bl.a. skydda mot spioneri, 
sabotage och terroristbrott.
Hanteringsreglerna för hemliga handlingar blir därmed väldigt viktiga att följa. Eventuella brott mot dessa kan 
resultera i polisanmälan och personligt straffansvar.

2. REGISTRERING
Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. För att säkerhetsskyddslagen 
ska vara tillämplig krävs inte att hela verksamheten ska utgöra säkerhetskänslig verksamhet, utan det är tillräckligt att 
någon del av verksamheten utgör säkerhetskänslig verksamhet. Uppgifter som kan omfattas av säkerhetsskydds-
lagen och som kan vara säkerhetsskyddsklassade (hemliga) kan t.ex. röra verksamheter inom totalförsvaret, rätts-
väsendet, energi- eller vattenförsörjning, telekommunikation, livsmedelsförsörjning eller transportsektorn.

Roller
Följande roller är iblandade i registrering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar:

Registrator: Ansvarar för att diarieföra/registrera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Servicepersonal: Hanterar postöppning och utdelning av post inom organisationen.

Säkerhetsskyddschef: Ansvarar för att det finns riktlinjer för en säker hantering samt har kontrollansvaret att 
hanteringen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter sker efter angivna riktlinjer.

Instruktion
Inkommande och utgående post 

• Handlingar med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som inkommer till organisationen får inte öppnas av 
   servicepersonal som inte är säkerhetsklassad.

• Hemliga handlingar får aldrig  distribueras i öppna kuvert t.ex. internpostkuvert.

• Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska skickas med postens värdepåse/rekommenderat brev.

• Posten ska överlämnas oöppnad till säkerhetsklassad registrator.
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Postöppning och märkning av pappershandlingar
• Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar öppnas endast av Karlshamns kommun utsett säkert rum eller av säkerhets-     
  skyddschefen tillfälligt utsett rum. Platsen ska vara skyddad och inga obehöriga får finnas i närheten.

• Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska hanteras omedelbart och hanteras genom hela processen tills den är  
  inlåst. Den får aldrig lämnas oövervakad.

• En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska som vanligt stämplas med datum när den inkommit men både inkomna  
  och upprättade handlingar ska även förses med en sekretessmarkering.

• Innan en handling lämnas ut till någon, som begärt att få ta del av allmän handling, måste en sekretessprövning av  
  innehållet göras oavsett om handlingen är sekretessmarkerad eller inte enligt 5 kap. 5 § offentlighets- och sekretess-
  lagen (2009:400).

• En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska på första sidan förses med en anteckning (märkning) om den högsta  
  säkerhetsskyddsklassen som uppgifterna i handlingen är placerade i. Om handlingen innehåller bilagor, ska varje 
  bilaga på första sidan förses med den högsta säkerhetsskyddsklassen som uppgifterna i bilagan är placerade i.

• Klasserna är begränsat hemlig, konfidentiell, hemlig och kvalificerat hemlig.

• Ytterligare en stämpel för säkerhetskyddsklass ska användas på övriga sidor om en säkerhetsklassificerad handling 
  består av flera sidor. Om handlingen består av flera sidor ska sidan två och följande sidor stämplas med säkerhets- 
  skyddsklassen som finns på första sidan. Den stämpeln visar dock enbart vilken säkerhetsklass som handlingen avser.  
  Även bilagor som består av flera sidor ska märkas upp på samma sätt.

• Märkningen genom stämplar ska vara tydligt utformad. Den ska vara röd och bestå av säkerhetsskyddsklassen ut-
  skriven omgiven av en ram. Upp till säkerhetsskyddsklassen hemlig bör ramen vara enkel. För säkerhetsskyddsklassen  
  kvalificerat hemlig bör ramen vara dubbel.  Endast de stämplar som är inköpta speciellt till Karlshamns kommuns  
  hemliga handlingar godkänns. 

Märkning av andra typer av lagringsmedia förutom papper
• Om andra lagringsmedium än papper används för uppgifter som är säkerhetsskyddsklassificerade så ska höljet på  
  dessa förses med en anteckning (märkning) om den högsta säkerhetsklass lagringsmediet är avsett för. Bestämmelsen  
  gäller såväl lagringsmedier som en person har kvitterat ut för personligt tjänstebruk, som lagringsmedier som används    
  för drift och säkerhetskopiering, t.ex. i en server.

• Med hölje avses den yttersta delen som omsluter lagringsmediet, t.ex. utsidan på en hårddiskkassett eller ett   
  USB-minne.

• Vissa fast monterade lagringsmedier, vanligtvis sådana som är avsedda för drift och säkerhetskopiering, är inte alltid  
  möjliga att märka. Om lagringsmedierna inte kan märkas placeras istället märkningen synligt och i så nära anslutning  
  till medierna som möjligt.

• För att märka upp andra lagringsmedia än papper finns klisterlappar anskaffade för ändamålet. Märkningen ska se  
  likadan ut som den gör för pappershandlingar.
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Ändring av märkning av handlingar och lagringsmedia

• Säkerhetsskyddschef  tar beslutet om ändring och borttagning av märkning.

• Ändring av märkning sker genom att den ursprungliga märkningen överkorsas och en ny märkning tillförs tillsam- 
   mans med en anteckning om datum för när ändringen görs. Det ska även framgå vem som genomfört ändringen.

• Borttagning görs genom att märkningen överkorsas och datum för när borttagning gör antecknas. Det ska även  
  framgå vem som genomfört borttagningen.

• Ändring och borttagning av märkning av säkerhetsskyddsklass kvalificerat hemligt sker efter att man kontaktat  
  den myndighet som upprättat handlingen och fått ett samtycke.

Registrering i allmänna dokument- och ärendehanteringssystemet
• En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska alltid registreras i kommunens ärende- och dokumenthanterings-
  system. Om en handlings avsändare och mottagare eller ärendemening innehåller en uppgift som omfattas av  
  sekretess enligt OSL ska fortfarande datum då handlingen kom in eller upprättades samt diarienummer föras in i  
  det diarium som är tillgängligt för allmänheten. Existensen av en allmän handling får inte undanhållas allmänheten,  
  även om uppgifterna om handlingen i registret som allmänheten har insyn i kan vara begränsade.
• När det gäller säkerhetsskyddsklassificerade handlingar så registreras datum och diarienummer medan uppgiften  
  om handlingens avsändare och mottagare inte tas med.
• Beskrivningen av handlingens innehåll (ärendemening) behöver inte föras in i diariet om den skulle avslöja inne- 
  hållet i handlingen. Skriv ärendemeningen om det är möjligt. Det är viktigt att inte specifika uppgifter i ärende-
  meningen avslöjar innehållet i den hemliga handlingen. Om man är osäker kan man skriva HEMLIG i ärende-
  meningen för att slippa lämna det tomt.
• I diariet ska också införas en anteckning om att handlingen är sekretessbelagd med hänvisning till paragraf  i 
  offentlighets- och sekretesslagen. De paragrafer som används är OSL kap 15 1-2. I normalfallet är det OSL  
  kap15:2 som gäller för kommuner och regioner. § 1 rör utrikes säkerhet.
• Av registreringen ska framgå var handlingen förvaras.

OBSERVERA

Den aktuella hand-
lingen får inte scan-
nas in eller sparas 
digitalt någonstans i 
det allmänna diariet.
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Registrering i hemligt diarium

• Kommunens hemliga handlingar upprättas i hemligt diarium. Det hemliga diariet är analogt för att ha kontroll  
  över handlingarna.

• Registret innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL men allmänheten kan trots det begära att få  
  ta del av register och handlingar. Vid varje begäran av en handling måste en sekretessprövning göras på samma 
  sätt som man vanligen gör när någon vill ta del av en allmän handling.

• Tillgången till registret är begränsat inom organisationen till de personer som behöver tillgång till registret. 
  Dokument finns som styr behörigheten till uppgifterna som en person kan ta ut  med hänsyn till vilka uppgifter  
  personerna är behöriga till.

• Genom registreringen skapas underlag för inventering av handlingar och lagringsmedier för att kontrollera om  
  handlingarna och lagringsmedierna fortfarande är i behåll eller om de har förlorats.

• Registret ger även underlag för vilka handlingar och lagringsmedier som ska förstöras eller arkiveras efter att de  
  har återlämnats.

• Ett register över handlingar som innehåller hemliga uppgifter behövs även för att i efterhand kunna avgöra vilka  
  handlingar som en person har haft tillgång till, t.ex. som underlag i en utredning om spioneri.

• I det hemliga diariets register ska finnas datum, diarienummer, avsändare/mottagare, ärendemening, hemligt löp- 
  nummer och exemplarnummer, ansvarig handläggare, ute/inne, original/kopia.

• En handling kan finnas i flera exemplar. Ur säkerhetssynpunkt är det nödvändigt att upprätthålla kontrollen över  
  varje exemplar. Det innebär att registreringen i det hemliga diariet ska ske av varje exemplar av en hemlig handling,  
  t. ex. om den har kopierats eller om det gjorts ett utdrag. När ett exemplar av en hemlig handling registreras anges  
  vem handlingen är avsedd för.

Av registret ska framgå:
1. Datum då handlingen mottagits eller avsänts, diarienummer, avsändare och mottagare.
2. Handlingens innehåll i korthet i form av ärendemening. Skriv den så att inga säkerhetsskyddsklassade 
 uppgifter röjs.
3. Hemligt löpnummer
4. Exemplarnummer
5. Ansvarig handläggare
6. Förvaltning/enhet
7. Återlämnande datum Detta ska 

framgå...
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3. MÄRKNING
Exemplar av allmänna handlingar som är säkerhetsskyddsklassade ska kunna följas upp så att myndigheten vet var ett 
exemplar förvaras eller om det förkommit eller förstörts. Handlingen ska vara märkt med identifierade uppgifter som 
kan användas i ett register över exemplaren. Syftet är att uppnå spårbarhet för varje exemplar av sådana handlingar.

Roller
Registrator: Ansvarar för att samtliga säkerhetsskyddsklassificerade handlingar märks upp med rätt ID-nummer.

Instruktion
• Märkningen ser ut enligt följande modell: Ordinarie diarienummer/hemligt löpnummer: exemplarnummer (första  
  position: nummer på vilket exemplar av det totala antalet som det registreringen gäller, andra position: nummer på  
  antal kopior som framställts).
  Exempel: 2019–5.3.1–275/001:1/1

Denna märkning ska också medfölja andra lagringsmedia ex. hårddisk, USB, skrivare, kopiator och server. Använd 
klisterlappar.

• Ett säkerhetsskyddklassificerat lagringsmedium ska märkas med identifieringsuppgift på höljet.

• Om lagringsmediet är fast monterat i utrustning som omöjliggör märkning på lagringsmediet ska märkningen  
  istället göras på utrustningen eller annan lämplig plats i anslutning till lagringsmediet.

Exempel på identifikationsnummer.

7



4. DISTRIBUTION
För att en säkerhetsskyddsklassad handling oavsett om det är original, kopia eller utdrag ska kunna lämnas till en 
handläggare så måste uppgift om behörigheten som visar vilka handläggare/övriga anställda som är behöriga att ta 
del av informationen i en säkerhetsskyddsklassad handling finnas . Listan över vilken personal som är behörig att ta 
del av säkerhetsskyddsklassad information kallas distributionslista.

Roller
Följande roller är iblandade i distribution av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar:

Registrator: Ansvarar för kopiering och överlämning av säkerhetsskyddsklassificerad handling till handläggare samt 
uppdaterar liggare. Ansvarar för upprättade handlingar, diarieför och uppdaterar liggare samt skickar iväg extern 
post. Ska säkerställa handläggares behörighet att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade handling innan distribution.

Handläggare: Ansvarig handläggare mottar handling och ansvarar för förvaring. Överlämnar upprättade handlingar 
som säkerhetsskyddsklassats till registrator för registrering och expediering.

Personalansvarig chef: Ansvarar för att säkerhetsklassade handläggare förs upp på förteckningen över säkerhets-
klassad/behörig personal.

Instruktion
Utlämnande av säkerhetsskyddsklassificerad handling

• Registrator ska innan överlämnande av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar till handläggare, säkerställa hand- 
  läggarens behörighet mot distributionslistan över säkerhetsklassad handläggare/personal och tillse att de får ta del  
  av säkerhetsskyddsklassificerad handling.

• Kontrollera att handläggaren har behörighet att ta del av verksamhetsområdet som det gäller. Behörighet kan för  
  handläggare gälla endast vissa typer av handlingar för att de ska kunna utföra sitt arbete.

• Det innebär att de inte får ta del av övriga säkerhetsskyddsklassificerade handlingar inom andra verksamhets-
  områden än de är behöriga till.

• Varje gång en hemlig handling lämnas ut till handläggare ska detta dokumenteras i det hemliga diariet.

Kopiering av säkerhetsskyddsklassificerad handling
• I normalfallet är det originalet av den säkerhetsskyddsklassificerade handlingen som lånas ut till behörig hand-
  läggare. Används den inte ska den vara inlåst i säkerhetsskåpet.

• Om handlingen behöver kopieras ansvarar registrator för att detta görs. Registratorn ska även säkerställa att 
  exemplarhanteringen dokumenteras i det hemliga diariet.

• Om man inte registrerar varje kopia i hemliga diariet så blir det en svartkopia, vilket innebär att myndigheten inte  
  har kontroll över handlingarna. Svartkopior minskar skyddseffekten av att hanteringen av övriga exemplar är spårbar. 
  En förlust av en svartkopia kan inte uppmärksammas i en inventering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar då  
  uppgift om kopian (exemplaret) saknas i registret över myndighetens säkerhetsklassificerade handlingar.
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Förvaring av säkerhetsklassificerade handlingar
• Arbetar man inte aktivt med en säkerhetsskyddsklassificerad handling ska den vara inlåst.

• Den som ansvarar för en säkerhetsskyddsklassificerad handling måste hela tiden ha uppsyn över den om den inte  
  förvaras enligt de säkerhetsregler som finns.

Vid problem
• Om registratorn får problem när det gäller distributionen av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar, det     
  kan gälla handläggare eller chefer som inte följer de rutiner som finns, så ska detta anmälas direkt till säkerhets- 
  skyddschefen.

5. KVITTERING

Roller 
Registrator: Ansvarar för att kvitteringslista finns fäst ovanpå den hemliga handlingen. Säkerställa att mottagande 
och ansvarig handläggare kvitterar handlingen.

Handläggare: Ansvar för att kvittera kvitteringslistan. Handläggaren ansvarar även från och med kvitteringen för 
handlingen och säkerställer att den förvaras rätt.

Instruktion
Säkerhetsskyddsklassade handlingar, det vill säga hemliga handlingar, ska kvitteras av mottagande handläggare. Till 
det används en kvitteringslista som medföljer den hemliga handlingen. Kvitteringslistan ska häftas fast vid den hem-
liga handlingen.

Handläggaren som hämtar ut den hemliga handlingen kvitterar på kvitteringslistan genom att signera och skriva 
namnförtydligande samt det datum som handlingen hämtas ut.

Vilka som tagit del av uppgifter ur en hemlig handling ska vara dokumenterade i kvitteringslistan. Andra handläg-
gare som tar del av handlingen ska kvittera på kvitteringslistan och det är den ansvarige handläggaren som ansvarar 
för att andra handläggare är behöriga att ta del av hemliga handlingen. Innan man låter en annan person ta del av en 
hemlig handling ska man alltså tillse att den personen är behörig att göra detta.

Tänk på att kvittering också kan ske genom muntlig överföring av uppgifter och visning av uppgifter i mötessam-
manhang. Vid dragningar av ärende där hemliga uppgifter föredras muntligt eller via presentation ska alltså samtliga 
deltagande åhörare kvittera att de tagit del av uppgifter ur handlingen.

Om inte kvittering sker har verksamheten tappat kontrollen över handlingen och det ska anmälas till säkerhetsskyddschef.
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6. INVENTERING

Roller
Registrator: Leder inventeringen av hemliga handlingar.
Ej registrator/säkerhetsklassad person dock ej säkerhetsskyddschef: Övervakar inventering.
Handläggare: Uppvisar hemlig handling.

Instruktion
Årlig inventering av hemliga handlingar som ej förvaras i diarium eller arkiv.

Kontroll av  
• Rätt skydd av handling
• Uppvisa samtliga handlingar
• Undersöka förekomst av svartkopia
• Inventera hårddiskar och USB-minnen

Inventeringsmall  
Resultatet rapporteras till säkerhetsskyddschef  som utreder eventuella röjda handlingar och vidtar åtgärder.

7. ÅTERLÄMNING

Roller
Registrator: Ansvarar för att uppdatera hemliga diariet samt låsa in handlingen för förvaring.

Handläggare: Ansvarar för att omgående återlämna hemliga handlingar som ej behövs för handläggning.

Instruktion
När ett ärende är avslutat ska hemliga handlingar överlämnas till registrator. Registratorn uppdaterar det hemliga 
diariet och låser in handlingarna för förvaring. Kopior av hemliga handlingar som inte ska bevaras ska rensas. 
Vid återlämning stryks handlingen i det hemliga diariet med ett streck så att texten under fortfarande går att läsa 
som tecken på att handlingen är återlämnad. Datumet då handlingen återlämnats ska även dokumenteras i diariet. 
Vid en ny utlåning skrivs en ny post i det hemliga diariet med handlingens exakta id-nummer.
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8. ARKIVERING OCH GALLRING

Roller
Registrator: Ansvarar för att hemliga handlingar förvaras på rätt sätt. Ordnar hemliga handlingar i en egen serie. 
Överlämnar bevarande handlingar till arkivet.

Arkivarie: Mottar arkivboxar på sedvanligt sätt och kvitterar dessa som vanligt. Arkivboxarna ska hållas åtskilda 
från det vanliga arkivet och skall låsas in i godkända skåp.

Instruktion
Arkivering

Hemliga handlingar och ärenden som berör hemliga handlingar ska hållas åtskilda från det vanliga arkivet. 
Handlingarna skall ordnas i en separat serie. Vanligtvis ”hemliga handlingar ordnade efter diarienummer”.
Serien med hemliga handlingar skall förtecknas som en separat serie i arkivförteckningen. Nedan är ett exempel på 
hur det kan se ut i arkivförteckningen.

F Handlingar ordnade efter nämnd
– F1 Diarieförda Ärenden
– – F1a Diarieförda ärenden.
– – F1b Hemliga handlingar ordnade efter diarienummer.

Arkiveringen av hemliga handlingar skall ske på så vis att de hemliga handlingarna har högre skydd än det vanliga 
arkivet. Vanligtvis placeras ett säkerhetsskåp i arkivet för förvaring av hemliga handlingar.

Gallring (förstöring)

Hemliga handlingar får inte kastas i sekretesstunna eller pappersåtervinning. De ska alltid förstöras på plats under 
överseende av säkerhetsskyddschefen.
Samtlig destruktion av hemliga handlingar eller medier ska dokumenteras i en destruktionsliggare.

Bilagor:
1. Mall för hemligt diarium
2. Distributionslista
3. Mall – Kvitteringslista som ska medfölja hemlig handling när en handläggare övertar ansvaret för den.
4. Mall- Inventeringslista

BILAGOR
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Kommunledningsförvaltningen
KARLSHAMNS KOMMUN

Rådhuset, Rådhusgatan 10
374 81 Karlshamn

Telefon: 0454-810 00
karlshamn.se



Datum: Hemligt diarium: Sid nr:

Datum: Dnr nr: H-löpnr: Exemplar nr:

Avsändare/Mottagare:

Ansvarig handläggare:

Ärendemening:

Förvaltning:

Datum åter:

Datum: Dnr nr: H-löpnr: Exemplar nr:

Avsändare/Mottagare:

Ansvarig handläggare:

Ärendemening:

Förvaltning:

Datum åter:

Datum: Dnr nr: H-löpnr: Exemplar nr:

Avsändare/Mottagare:

Ansvarig handläggare:

Ärendemening:

Förvaltning:

Datum åter:

Datum: Dnr nr: H-löpnr: Exemplar nr:

Avsändare/Mottagare:

Ansvarig handläggare:

Ärendemening:

Förvaltning:

Datum åter:

Datum: Dnr nr: H-löpnr: Exemplar nr:

Avsändare/Mottagare:

Ansvarig handläggare:

Ärendemening:

Förvaltning:

Datum åter:

Datum: Dnr nr: H-löpnr: Exemplar nr:

Avsändare/Mottagare:

Ansvarig handläggare:

Ärendemening:

Förvaltning:

Datum åter:

SEKRETESS
Enligt 15 kap 2 § OSL (2009:400)

HEMLIG



Datum: Handläggare: Verksamhetsområde:

Hemlig handling   -   Distributionslista

Signatur:



Hemligt diarienr:

Handläggare: Signatur: Datum

Hemlig handling   -   Kvitteringslista



Hemligt diarienr: Handläggare: Inv.datum: Resultat: Sign.handl: Sign.reg:

Hemlig handling   -   Inventeringslista




