HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2004:3

Historik – information om ändringar i vägledningen
2004:3 Försäkringskassan och Arkivhantering
Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större
ändringar eller när antalet ändringar blivit mer omfattande. Smärre
ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. I den elektroniska
versionen av vägledningen framgår de senaste ändringarna genom att
texten är markerad med grå bakgrund.
En ny vägledning får ett serienummer (årtal och ordningsnummer) och
versionsnummer 1. När vägledningen ändras första gången får
vägledningen versionsnummer 2.
I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som
gjorts i vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i
fallande kronologisk ordning – dvs. den senaste ändringen redovisas först.
Version
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Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

2
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De flesta kapitel är omgjorda och flera
kapitel har lagt till för att gällande lagar och
regler skall följas.

Version 2
Vägledningen Försäkringskassan och Arkivhantering uppdaterades senast
2004. Det har sedan dess skett stora förändringar inom arkiv- och
informationsområdet, bl.a. har Försäkringskassan digitaliserat handläggningen för i stort sett alla förmåner och ersättningar och vi har också
driftsatt ett fungerande digitalt långtidsarkiv. Förutom detta har arkivorganisationen ändrat utseende efter både förstatligandet 2005 och
programmet 2007–2008, vilket också påverkat hur stödet till myndigheten
sett ut.
Det har kommit nya föreskrifter från Riksarkivet, framför allt inom
området elektroniska handlingar, vilket påverkar hur Försäkringskassan
kan och ska hantera och redovisa sin information.
Detta rör sig alltså snarare om en total omarbetning av den gamla
vägledningen än en uppdatering av den. Alla kapitel har skrivits om och
anpassats till nuvarande lagstiftning och praxis; i stort sett ingenting finns
kvar av den gamla vägledningen från 2004. I och med detta får Försäkringskassans medarbetare en vägledning som tar hänsyn till gällande lagar
och regler och som beaktar den organisatoriska och tekniska utveckling
som skett sedan 2004.
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