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Kommunstyrelsen 

Gemensam klassificeringsstruktur för Uppsala kommun 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att införa en gemensam klassificeringsstruktur inom Uppsala kommunkoncern enligt före-

dragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Riksarkivet tagit fram en klas-

sificeringsstruktur för informationshantering som utgår från processer inom kommuner, reg-

ioner och landsting. Klassificeringsstrukturen är baserad på den lagsstiftning som reglerar 

kommunens verksamhet, inte hur organisationen är indelad. Det gör det lättare att hitta in-

formation från en viss verksamhet även om olika förvaltningar har ansvarat för verksamheten 

vid olika tillfällen. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att införa en ny klassificeringsstruktur inom kommunkon-

cernen, här benämnd I-Klassa, som utgår från SKL:s klassificeringsstruktur. Den övergri-

pande klassificeringsstrukturen ska omfatta alla delar av kommunkoncernen, inklusive hel- 

och majoritetsägda bolag. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Uppsala kommun saknar i dag en övergripande klassificeringsstruktur som kan hantera alla 

kartlagda processer och arbetssätt som pågår inom kommunen. Med en övergripande klassifi-

ceringsstruktur skulle kommunen ha ett verktyg som, förutom att systematiskt hantera och 

bevara information, även kan användas för utvecklings- och effektivitetsåtgärder inom flera 

områden. Informationen skulle också bli organisationsoberoende och lättare att använda och 

återanvända. 

 



Med hjälp av den nya klassificeringsstrukturen kan kommunens alla processer klassificeras 

med en övergripande, organisationsoberoende och över tid hållbar struktur. Detta underlättar 

vid informationshantering, processkartläggningar och andra former av verksamhetsutveckl-

ing. Likartade arbetsprocesser underlättar samarbete över organisationsgränser. Det skulle 

också underlätta medborgarnas möjlighet till insyn i kommunens verksamheter, inte minst 

över tid. 

 

Tanken är att i möjligaste mån följa den standardstruktur som tagits fram nationellt. Meningen 

är att klassificeringen ska tillämpas på den information som skapas i varje process. På så sätt 

ökar förutsättningarna för att kommunens information blir generellt och långsiktigt hanterbar 

och användbar för olika ändamål, däribland vid organisationsförändringar, uppföljningar, 

e-arkivering och återanvändning av information. 

 

Klassificeringsstrukturen kommer att införas successivt inom de olika användningsområdena, 

inledningsvis inom området informationsklassificering i samband med övergången till det nya 

digitala handläggarstödet DHS. 

 

Kommunledningskontoret kommer att ansvara för implementeringen av I-Klassa. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Införandet av en ny klassificeringsstruktur innebär inte några direkta kostnader. Det nya digi-

tala handläggarstödet DHS är förberett för I-Klassa. Det kommer även ingå i kravspecifikat-

ionen vid kommande systemupphandlingar när så är aktuellt. 
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