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Verksamhetsområde 
2.Stödjande process 

Processbeskrivning 
Systemförvaltning innefattar aktiviteter som administrera, styra, förbereda och verkställa förändringsarbete med IT-stöd i drift. 
Systemförvaltningen ska även stödja användandet av IT-stöd. 

 
Arbete med systemförvaltning handlar om att följa verksamhetens behov och krav och tillgodose dessa genom att underhålla befintliga funktioner 
och tjänster men även implementera nya funktioner. 

 
Systemarkitektur hanterar teknisk design av hela eller delar av IT-system och IT-miljö. 

Service/supportavtal hanteras i enlighet med process 2.4. Inköp. 

Process 
2.2 
Systemförvaltning 
och arkitektur 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
Hantera system och 
användarloggar 

Loggar 6 månader Graylog, Kibana, Splunk, 
Elasticsearch, Solarwinds, 
Hybrid Access Gateway, Palo 
Alto, Windows-servrar 

Används för spårbarhet och felsökning. Varierande 
lagringstid beroende på uppgifters karaktär och 
platsdimensionering för rotation av loggar. 
 
Gallring kan ske vid inaktualitet, KS beslut om gallring av 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse KS 278/12 men 
senast efter 6 månader. 
 
Kan även avse ytterligare verksamhetssystem. 

E-postloggar 30 dagar   

Hantera surfloggar Surfloggar 6 månader Centralt loggningssystem och 
brandvägg 

Gallring kan ske vid inaktualitet, KS beslut om gallring av 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse KS 278/12 men 
senast efter 6 månader. 

Hantera säker 
kommunikation till 
medborgare 

Logg över försändelser 6 månader Mina Meddelanden Gallring kan ske vid inaktualitet, KS beslut om gallring av 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse KS 278/12 men 
senast efter 6 månader. 

Hantera e-tjänster i stadens 
e-tjänstplattform Open 
EPlatform 

Ansökningar Senast 1 år 
efter 
avslutat 
ärende 

Open EPlatform Handlingar inkomna till stadens e-tjänstplattform Open 
EPlatform gallras efter 1 år. Handlingar som ska bevaras 
eller som har en längre gallringsfrist ska föras över 
till/förvaras i respektive verksamhetssystem. Jämför 
respektive process för specifika bevarande/gallringsfrister. 



  

 

Förvalta system Systemdokumentation Uppdateras 
löpande 

Sharepoint Databas i Sharepoint. Gallras när system avvecklats. 
Systemdokumentation tillhörande system som är anslutna 
till e-arkivet ska bevaras. Diarieförs i anslutningsprojektet. 

Hantera fel Felanmälan Gallras vid 
inaktualitet 

Nilex Service Platform Sparas som kunskapsdatabas. Kan gallras när IT- 
avdelningen inte längre har behov av informationen. 

Hantera beställning av 
verksamhetsstöd 

Beställningar av verksamhetsstöd Gallras vid 
inaktualitet 

Nilex Service Platform Sparas som kunskapsdatabas. Kan gallras när IT- 
avdelningen inte längre har behov av informationen. 

Hantera backup Säkerhetskopior - katastrofbackup 14 dagar VEEAM Avser servrar och databaser. 
Säkerhetskopia utgör inte allmän handling enligt 
Tryckfrihetsförordningen. 
Databas i backupsystemet. 

 Säkerhetskopior - filbackup 30 dagar Hårddisk Säkerhetskopia utgör inte allmän handling enligt 
Tryckfrihetsförordningen. 

Hantera licenser Licenser för användande 
av datasystem 

Bevaras Ciceron IT-plattform och drift. 
Databas/Excel 


