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 Kommunstyrelsen 
 
 

Gallring av e-postloggar 

E-postloggar är allmänna handlingar som behöver gallringsbeslut för att kunna raderas av IT-
avdelningen. Själva e-postmeddelandena är också allmänna handlingar men dessa hanteras av 
respektive handläggare som ansvarar för innehållet i sina inkorgar. Ett gallringsbeslut för e-
postläggar är därför nödvändigt eftersom det är IT-avdelningen som äger e-postloggarna.. 

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

E-postloggar gallras efter trettio (30) dagar. 

Cecila Stedt 

Tf Administrativ chef 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2019-01-18 

Ärendet expedieras efter beslut till: 

IT-avdelningen 

Kommunarkivarien 
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Bakgrund 
E-post som skickas från och till myndigheter i Ale kommun utgör allmänna handlingar hos 
respektive myndighet. Varje myndighet är ytterst ansvarig för den e-post som anställda tagit emot 
eller skickat i tjänsten. Varje anställd är i sin tur själv ansvarig för att löpande ur sin e-postlåda skilja 
ut och utan dröjsmål hantera allmänna handlingar enligt gällande regelverk. Att passivt låta e-posten 
ligga kvar är däremot inte godtagbart, se "Riktlinjer vid användning av e-post"  

 

 
Ett-postmeddelande får raderas ur e-postsystemet om det inte utgör en allmän handling, om det är 
av ringa eller tillfällig betydelse för myndighetens verksamhet och därför inte behöver registreras 
eller om meddelandet har överförts till och registrerats i ett ärende. Alternativt kan handlingen — 
under förutsättning att sekretess inte gäller — sparas (arkiveras) på något annat ordnat och 
dokumenterat sätt. 

Även information som skapas automatiskt i IT-systemen kan utgöra allmänna handlingar. Det 
gäller inte minst olika typer av loggfiler. I princip alla typer av filer som fortlöpande dokumenterar 
vad som sker i ett IT-system hos en myndighet är att betrakta som allmänna handlingar, och de 
uppgifter som förs in i loggfilerna blir allmänna i samma stund som de registreras. En e-postlogg är 
en där händelser registreras löpande, och syftet är primärt att man ska kunna analysera händelser i 
systemet i efterhand. 

Allmänheten kontaktar ibland myndigheter inom Ale kommun med begäran om att få ta del av 
förteckningar över all in- och utgående e-post s.k. epostloggar för att få en bild över hur e-
posttrafiken mellan vissa personer har varit under en viss tidsperiod.  Den tekniska registreringen i 
loggar över eposttrafiken ersätter dock inte myndigheternas diarieföring av e-posten då dessa loggar 
inte uppfyller kraven på att vara ordnade så att det lätt går att överblicka vilka handlingar som finns 
hos myndigheten. 

Motivering till gallring 
Det som är avgörande för när e-postloggarna i Outlook kan gallras är behovet av spårbarhet i 
systemet. IT-avdelnngen behöver inte ha tillgång till loggarna längre än trettio (30) dagar tillbaka i 
tiden för att kunna felsöka eventuella problem med e-postsystemet, och samtidigt inte fylla upp 
diskarna mer än nödvändigt. Loggar som är av betydelse för säkerheten i systemet kan förstås 
behöva sparas längre än enkla e-postloggar. 

Som framgått ovan utgör en e-postlogg en allmän handling. E-postmeddelanden som utgör 
allmänna handlingar ska registreras i myndigheternas diarium eller, om handlingarna är offentliga, 
sparas på något annat enhetligt och dokumenterat sätt. Allmänheten har alltså möjlighet att på 
något annat sätt, än att ta del av epostloggar, söka efter och få del av sådan e-post som utgör 
allmänna handlingar. 

Huvudregeln är att arkiven ska bevaras. 1 10 § arkivlagen medges dock att sådana allmänna 

handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ändamålen i 3  arkivlagen får gallras. 

Den tid loggarna sparas innan de gallras (raderas) är tillräcklig för 
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IT-avdelningen kontroll av överföringen. Regionarkivet anser vidare att en gallring av e-
postloggarna inte medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att handlingarna dessutom bedöms 
sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. 

Mot denna bakgrund gör Kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att e-postloggar i Outlook 
kan gallras efter trettio (30) dagar 

Beslutets omfattning 
Beslutet gäller e-postloggar som tillkommit hos samtliga myndigheter i Ale kommun sedan 
Outlook började driftas i Ale kommun vid årsskiftet 2011/2012. 


