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Inledning 

Beslut om gallring 

Gallringsråden i den här dokumenthanteringsplanen bygger på Sveriges Kommun och 
Landstings (SKL) serie Bevara eller Gallra, framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet. 

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av Arkivlagen (1990:782). Enligt 
Arkivlagen ska det i varje kommun finnas en arkivmyndighet. Lagen säger att allmänna 
handlingar får gallras (förstöras) om kommunen fattat beslut om det. 

Hur beslut om gallring ska fattas inom kommunen framgår av arkivreglementet. 
Beslutanderätten kan ligga hos vederbörande nämnd/styrelse eller vara centraliserad till en 
enda myndighet, i första hand arkivmyndigheten. En enskild tjänsteman får aldrig fatta 
beslut om gallring om inte sådan beslutsrätt blivit delegerad till tjänstemannen från den 
nämnd/styrelse som ska fatta beslut om gallring. Normalt ska samråd i gallringsfrågor ske 
med kommunens arkivmyndighet. Hur samrådsförfarandet ska gå till regleras i 
arkivreglementet. 

Skanning eller mikrofilmning 

Byte av data bärare eller medium är gallring, om det leder till informationsförlust, förlust av 
möjliga informationssammanställningar och/eller om förlust av sökmöjligheter. Elektroniska 
handlingar, information i IT-system eller liknande skrivs ibland ut på papper eller 
mikrofilm/mikrofiche. Om information eller möjligheter till sökningar och samman-
ställningar därvid förloras är detta likvärdigt med gallring och förutsätter ett gallringsbeslut. 
Detsamma gäller om man vill föra över information från papper till någon form av 
elektronisk databärare och förstöra pappret (ex.vis. vid skanning av leverantörsfakturor). 

Gallring 

Att en handling gallras betyder i arkivsammanhang att handlingen förstörs. Om 
gallringsfristen exempelvis är fem år betyder det att handlingen får förstöras fem kalenderår 
efter det att handlingen upprättades. Gallringsfristen ”vid inaktualitet” innebär en 
gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas av förvaltningen själv utifrån dess behov 
av informationen. 

Rensning 

Innan ett ärende avslutas ska akten rensas. Arbetsmaterial rensas av respektive handläggare 
innan ärendet avslutas rensning innebär att material som inte tillfört ärendet något kan 
avlägsnas. Om dock arbetsmaterial arkivläggs, blir detta allmän handling och omfattas av 
bestämmelserna om gallring. Rensning kräver god kännedom om ärendet, varför detta 
lämpligast görs av aktuell handläggare.  

Bevaras 

Bevaras betyder att arkivhandlingen ska till centralarkivet, varje avdelning avgör hur länge 
handlingen ska bevaras på avdelningen i närarkivet innan den skickas till centralarkivet. 
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Arkivbeständighet 

Papper 

Pappershandlingar som ska bevaras för framtiden ska vara upprättade på åldringsbeständigt 
eller arkivbeständigt underlag. Med Bevaras syftas på arkivhandlingar som i princip ska 
bevaras för all framtid. Om man har anledning att tro att papperet kommer att utsättas för 
slitage, ska det vara arkivbeständigt. Papper som är arkivbeständigt är utvärderat enligt SS-
ISO 11108 och i Sverige oftast märkt med beteckningen ”Svenskt Arkiv”. 
Åldringsbeständigt papper utvärderas enligt ISO 9706. Det åldringsbeständiga papperet är 
inte dyrare än annat brukspapper avsett för skrivare och kopiatorer. Det uppfyller normalt 
också alla krav man ställer på miljövänligt papper. 

Mikrofilmning 

Vid mikrofilmning av handlingar som ska bevaras ska silverfilm användas. Mikrofilm ska 
vara godkänd för arkivändamål och framställd på ett sådant sätt att den kan långtidsförvaras 

Elektroniskt format 

Kommunen använder sig i dagsläget inte av digital långtidsarkivering. Skulle detta bli aktuellt 
i framtiden måste kommunen säkerställa att handlingarna är maskinläsbara även i framtiden. 
Riksarkivet har tagit fram föreskrifter i frågan. 

Arkivlokaler 

Av Riksarkivets föreskrifter framgår vilka krav som ställs på arkivlokaler. 

Arkivläggning av material som ska bevaras 

Material som ska bevaras för framtiden ska arkivläggas, d.v.s. förpackas för förvaring, på ett 
sådant sätt att det utsätts för minsta möjliga slitage. Det innebär att: 

 Plastfickor ska vara borttagna, använd istället aktomslag avsedda för arkivering. 

 Gem, häftklamrar, trycksaker och broschyrer (vid absolut behov sparas 1 arkiv-ex) ska 
vara borttagna. 

 Handlingarna ska vara packade i arkivkartonger, på kartongens kortsida ska det stå 
skrivet med blyerts vad kartongen innehåller. 

 En arkivföljesedel ska medfölja leveransen till kommunarkivet. På följesedeln ska det 
stå upptaget vad som har överlämnats till kommunarkivet.  
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Hantering av allmänna handlingar – regelverk och 

praktiska anvisningar 

Regelverk 

Regelverket kring allmänna handlingar behandlas i: 

- Tryckfrihetsförordningen 

- Offentlighets- och sekretesslagen 

- Arkivlagen och arkivförordningen 

- Riksarkivets författningssamling (RA-FS) och myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS) 

Offentlighetsprincipen 

I tryckfrihetsförordningen framgår att varje svensk (även utländsk) medborgare har rätt att ta 
del av allmänna handlingar med syftet att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig 
upplysning. 

Allmän handling 

Som allmän räknas en handling om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen 
eller upprättad hos myndighet. Handlingar kan också räknas som ej allmänna, offentliga och 
hemliga. Uppgifter i allmänna handlingar kan enbart räknas som hemliga om det finns stöd 
för detta i sekretesslagen. 
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Sekretess samt utlämnande av allmänna handlingar 

Huvudparten av de allmänna handlingar som förekommer i Vara kommun är offentliga och 
ska vid begäran lämnas ut skyndsamt av den handläggare som vårdar handlingen. Uppgifter 
som skyddas av sekretess ska i regel inte lämnas ut. Några exempel är:   

- Inkomna sekretess handlingar 

- Uppgifter om enskilds personliga förhållande hos kurator, studievägledare eller psykolog 

- Uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inom hälso- och 
 sjukvården 

- Uppgift om enskilds personliga förhållanden i miljömedicinsk, socialmedicinska, 
 psykiatriska och andra medicinska studier, samt i beteende- och samhällsvetenskapliga 
 studier 

- Viss personaladministrativ eller personalsocial verksamhet, t.ex. omplaceringar 

- Pågående upphandlingar 

- Uppdragsforskning 

I respektive nämnds delegationsordning framgår vem som har rätt att besluta om att inte 
lämna ut allmän handling eller lämna ut allmän handling med förbehåll.  

Förekommer osäkerhet om en handling får lämnas ut eller ej ska frågan hänskjutas till 
myndigheten centralt (nämnden) för beslut. 

Frågor om offentlighet och sekretess besvaras av kommunjurist tfn 0512-31000 (växel)  

Registrering av allmänna handlingar 

Grundregeln är att allmänna handlingar ska registreras, under förutsättning att de inte är av 
ringa betydelse för verksamheten. För handlingar som berörs av sekretess finns ett absolut 
krav om registrering. Övriga handlingar måste åtminstone hållas ordnade så att de kan tas 
fram vid begäran (systematiskt ordnade).  

Registrering kan ske i olika former av register. Diarieföring är en typ av registrering. Andra 
register som förekommer i Vara kommun är bl.a. Procapita samt personal- och 
ekonomisystemen. Arkivförteckningar kan också ses som register. 

Vad bör diarieföras? 

Inkomna eller upprättade handlingar som kan föranleda beslut, yttranden eller åtgärd t.ex.: 

- Anställningar (utlysande, ansökningar, beslut, tillkännagivande, förordnande); gäller alla 
 slag av anställningar 

- Avtal  

- Befordringsärenden 

- Bokslut 

- Budget 

- Delegationer 

- Disciplinärenden 

- Gåvo- och donationsbrev 

- Kontrakt 

- Kurs- och programplaner 
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- Policydokument 

- Regleringsbrev 

- Remisser/remissvar 

- Revisionsrapporter 

- Sekretessbelagda handlingar 

- Stipendier (ledigkungörelser, ansökningar, beslut) 

- Studiegång (byte av program, tillgodoräknande, studieortsbyte, studieuppehåll m.m.) 

- Tillstånd (hantering av miljöfarliga ämnen, forskning på människor och djur m.m.) 

- Upphandling (anbudsförfrågan/anbudsunderlag) 

- Varsel 

- Verksamhetsplaner/verksamhetsberättelser 

- Överklaganden 

Handlingar som inte ska diarieföras (räknas inte som allmänna handlingar eller räknas som av tillfällig och 
ringa betydelse) 

- Enklare förfrågningar om kurser m.m. 

- Författningstryck och offentliga utredningar 

- Obegripliga skrivelser 

- Post till fackliga företrädare 

- Privata brev och meddelanden 

- Protokoll inkomna för kännedom 

- Reklam/”spam” 

- Tidskrifter och publikationer 

Handlingar som bör förvaras i systematisk ordning 

- Forskningshandlingar (primärmaterial, bearbetningsmaterial, redovisningsmaterial) 

- Informationsmaterial 

- Kursdokumentation (litteraturlistor, deltagarlistor, tentamensformulär, sammanställda 
 kursutvärderingar m.m.) 

- Protokoll 

- Semester och tjänstledighetsansökningar 

- Sjukförsäkran 

- Utbildningsbevis 

- Verifikationer och räkenskapsmaterial 

- Övrig korrespondens (även e-post) som inte diarieförs 

Frågor om diarieföring besvaras av huvudregistrator tfn 0512-31000 (växel)                 

Frågor rörande arkivhantering besvaras av kommunarkivarie tfn  0512-31033    
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Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad 

Dokumenthanteringsplanen gäller för kommunens samtliga nämnder, bolag och 
förvaltningar. Det är endast i den mån en typ av dokument enbart finns inom en nämnd, ett 
bolag eller en förvaltning, som detta är särreglerat. Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd 
på följande sätt: 

Inledning – beskriver allmänt vad som gäller för hantering av dokument avseende förvaring 
och arkivering 

Politiska organ inklusive bolagsstyrelser – beskriver hur de politiska organen samt 
bolagsstyrelserna ska hantera sina dokument. Det är gemensamma regler som gäller för 
samtliga dessa. 

Administration – beskriver gemensamma regler inom områdena allmän administration, 
personal och ekonomi 

Förvaltning för utveckling och service– beskriver regler för de områden som enbart finns 
inom denna förvaltning. 

Bildningsförvaltning – beskriver regler för de områden som enbart finns inom denna 
förvaltning. 

Socialförvaltning – beskriver regler för de områden som enbart finns inom denna 
förvaltning. 

Miljö- och byggnadsförvaltning – beskriver regler för de områden som enbart finns inom 
denna förvaltning. 

Teknisk förvaltning – beskriver regler för de områden som enbart finns inom denna 
förvaltning. 

E-tjänster och sociala medier – Beskriver regler som gäller för detta område. 
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Politiska organ inklusive 

bolagsstyrelser 

Allmänt 
Handlingar från de politiska organen, d.v.s. kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, 
revision och överförmyndarnämnd samt bolagsstyrelser (inklusive beredningar, delegationer, 
utskott o.dy) bör, med få undantag, bevaras. Detta gäller oberoende av om de (utöver själva 
protokollet) utgörs av protokollsbilagor och liknande och ingår i diarieförda handlingar. 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Arvodesbestämmelser Bevaras KF:s protokoll. 

Arvodesunderlag, förtroendevalda. 10 år Förrättningsrapporter, 
inkomstuppgifter, 
reseräkningar o.d.. Jfr även 
närvarolistor. 

Delegationsbeslut-/förteckningar Bevaras  

Förtroendevalda, förteckningar över. Bevaras Om inte detta registreras i 
centralt förtroende-
mannaregister. 

Ljud- och bildupptagningar (bandinspelningar, ljudfiler, filer 
från webbsändningar o.d.) eller stenografiska protokoll från 
fullmäktigesammanträden. 

Bevaras  

Föredragningslistor (dagordningar, kallelser). Bevaras  

Förtroendemannaregister Bevaras  

Inkomna och utgående skrivelser. Bevaras För arvodesberedningen till 
exempel avsägelser och 
nomineringar. 

Justeringsanslag Bevaras Om tillkännagivandet av 
justeringen antecknats på 
protokollet kan anslaget 
gallras. 

Kungörelser (annonser), fullmäktigesammanträden. 2 år  

Närvarolistor Bevaras  Ingår i protokollet. 

Protokoll från politiska organ - inklusive presidier, råd, 
politiska arbetsgrupper, kommittéer, referensgrupper, 
styrgrupper, samarbets-/samrådsgrupper. 

Bevaras 

Omgående till 
närarkiv. Till 
centralarkiv 5 år. 

 

Protokollsbilagor - skrivelser/tjänsteutlåtanden och andra 
handlingar som ligger till grund för besluten eller innehåller 
unik information av direkt relevans. 

Bevaras 

Omgående till 
närarkiv. Till 
centralarkiv 5 år. 

Ingår ofta i diarieförda 
handlingar. 

Voteringslistor Bevaras Protokollsbilagor. 

Sekretessbevis/tystnadspliktsförsäkringar för 
förtroendevalda 

Bevaras Om inte anteckning om 
påminnelse istället görs i 
protokollet. 

Förtjänsttecken (motsvarande). Bevaras  



 

 11 

Gåvor till kommunen av större betydelse. Bevaras  

Tackbrev o d ordförandekorrespondens. Bevaras  

Vänorter, handlingar rörande. Bevaras  

Särskilt gällande valnämnd 

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. I valnämnden arkiv finns vissa 
handlingar som har stor betydelse för forskningen kring de allmänna valen, exempelvis 
material rörande röstmottagare, vallokaler, förtidsröstning, preliminär rösträkning m.m. När 
det gäller oanvänt material som exempelvis blanketter och kuvert kan Valmyndigheten efter 
valet meddela vad som ska sparas för att användas vid kommande val. 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Anvisningar och utbildningsmaterial (särskilt för 
röstmottagare och kommunala bud) från Valmyndigheten 
(och länsstyrelsen) som enbart gäller ett val. 

Kan förstöras 
efter valet. 

 

Brevröster, för sent inkomna Kan förstöras när 
valet vunnit laga 
kraft. 

 

Informationsmaterial, kommunspecifikt (för allmänheten, 
spec. om förtidsröstningen och om dubblettröstkort). 

Bevaras  

Kvitton avseende från posten mottagna röster Sparas under 
valperioden. 

 

Omslag med ytterkuvert från godkända budröster. Sparas under 
valperioden. 

 

Omslag med budröster som underkänts och tagits omhand. Sparas under 
valperioden. 

 

Protokoll över mottagna förtidsröster. Sparas under 
valperioden. 

 

Röstkort som samlats upp i vallokaler och röstningslokaler. Kan förstöras 
efter valet. 

 

Röstlängder som använts vid val Bevaras  

Uppföljning av till exempel lokaler, transporter, kommunala 
bud, intern och extern information (kommunens planerings- 
underlag). 

Bevaras  

Kommunspecifikt utbildningsmaterial och lokala 
instruktioner (särskilt för röstmottagare och kommunala 
bud). 

Bevaras  

Uppföljning av röstmottagningen (kommunens 
planeringsunderlag till nästa val). 

Bevaras  

Valdistrikt, kartor och kodförteckningar över (motsv) Bevaras  

Väljarförteckningar Sparas under 
valperioden. 
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Särskilt gällande revision 

Fullmäktige väljer revisorer och revisorsersättare för sin och allmänhetens kontroll av och 
insyn i hur styrelse och nämnder m.fl. uppfyller sina uppdrag och mål. Fullmäktige utser 
även lekmannarevisorer till kommunens bolag. De handlingar som upprättas av de 
förtroendevalda revisorerna i deras bedömning av verksamhet, räkenskaper och intern 
kontroll ska som huvudregel bevaras. Vidare bör de handlingar bevaras som belyser 
revisionens organisation, den specifikt granskade verksamheten och revisionens resultat. 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Fakturakopior Till närarkiv efter 
4 år. 

Förvaringsplats KR. 

Inkomna skrivelser Till närarkiv efter 
4 år.  
Till centralarkiv 
efter 4 år. 

Förvaringsplats KR, KS. 

Kommunal författningssamling  Förvaringsplats KR, KS. 

Minnesanteckningar Till närarkiv efter 
4 år.  
Till centralarkiv 
efter 4 år. 

Förvaringsplats KR, KS. 

Protokoll, original Till centralarkiv 
efter 4 år. 

Förvaringsplats KS. 

Revisionsrapporter Till centralarkiv 
efter 5 år. 

Förvaringsplats KR. 

Strategi, arb.plan Till närarkiv efter 
4 år. 

Förvaringsplats KR. 

Utgående skrivelser Till närarkiv efter 
4 år.  
Till centralarkiv. 
efter 4 år. 

Förvaringsplats KR, KS. 

Stiftelser 
Kommunen har ett antal utdelningsstiftelser. Dessa bildades ursprungligen genom 
donationer från privatpersoner, vanligtvis genom testamenten, och kallas ofta för 
donationsfonder. Stiftelserna förvaltar och delar ut medel till olika specificerade ändamål. 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Anmälningar till stiftelseregistret Vid inaktualitet  

Ansökningar till Kammarkollegiet om tillstånd att ändra, 
upphäva eller åsidosätta föreskrifter i stiftelseförordnandet, 
överklaganden till domstol av Kammarkollegiets beslut. 

Bevaras  

Bidragsansökningar och beslut Bevaras  

Protokoll Bevaras  

Revisionsberättelser Bevaras  

Räkenskapshandlingar för stiftelser som är 
bokföringsskyldiga enl. lag 

 Se ”Ekonomiavdelningen.” 

Räkenskaper över belopp som har inbetalats eller utbetalats.  Förvaras fram 
t.o.m. det tionde 
året efter utgången 
av det kalenderår 

Stiftelser som inte är 
bokförings skyldiga enligt 
bokföringslagen. 
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då räkenskapsåret 
avslutades. 

Sammanställning för räkenskapsåret 
(räkenskapssammandrag) 

Bevaras Stiftelser som inte är 
bokföringsskyldiga enligt 
bokföringslagen. 

Stiftelseförordnande eller motsvarande (donationsurkunder, 
gåvobrev, testamenten). 

Bevaras  

Verifikationer för in- och utbetalningar Förvaras fram 
t.o.m. det tionde 
året efter utgången 
av det kalenderår 
då räkenskapsåret 
avslutades. 

Stiftelser som inte är 
bokföringsskyldiga enligt 
bokföringslagen. 

Årsbokslut Bevaras  

Årsredovisning Bevaras  

Allmän administration 

Handlingar som tillkommit i allmän administrativ och förvaltande verksamhet kan, med 
vissa undantag, gallras när de inte längre har någon praktisk betydelse. Vissa handlingar har 
ett rättsligt värde och får inte gallras förrän detta värde har upphört. Ett urval av handlingar 
måste också bevaras för framtiden. Det gäller handlingar som ska tjäna som underlag för 
studier av kommunens roll i samhället och handlingar som är nödvändiga för ett långsiktigt 
utvecklingsarbete och för olika slags forskning.  

Diarieföring (registrering) m.m. 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Adresslistor Vid inaktualitet  

Diarier Bevaras  

Diarieförda handlingar. Omgående till 
närarkiv.  
Till centralarkiv  
efter 4 år. 

Datum, diarieplan, 
ärendemening. 
 

Diarieplaner Omgående till 
närarkiv.  
Till centralarkiv 
vid varje 
uppdatering. 

Diarieplansnummer. 

Ej diarieförda handlingar (handlingar med endast dokument 
ID).  

Omgående till 
närarkiv.  
Gallring efter  
1 år. 

Datumföljd. 
Ajourhålls. 

Fax, försättsblad Vid inaktualitet  

Fax, körjournal och sändningskvitton, sekretessbelagda 
handlingar 

2 år  

Fax, körjournal och sändningskvitton, övrigt  Vid inaktualitet  

Register till diarier Bevaras Om sådana upprättas. 

Korrespondens (ej diarieförd), av vikt för verksamheten. Bevaras Kan noteras på postlista. 

Korrespondens, rutinmässig Vid inaktualitet Kan noteras på postlista. 

Minnesanteckningar Vid inaktualitet  

Postlistor Vid inaktualitet Ofta integrerade i diarie-
systemet. 
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Skrivelsepärm med handlingar som inte är kopplade till ett 
ärende. 

Bevaras  

Arkivering 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Arkivförteckningar Bevaras  

Arkivbeskrivning Bevaras   

Dokumenthanteringsplan Bevaras  Ingår ofta i diarieförda 
handlingar. 

Gallringsbeslut  Ingår i dokumenthant-
eringsplanen. 

Leveransreversal Bevaras Kvitto över handlingar 
levererade till arkiv-
myndigheten. 

Information/kommunikation 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Bildarkiv & fotosamlingar, digitala och analoga. Bevaras Jfr Fotosamlingar nedan. 
Gäller ej arbetsmaterial. 

Dagstidningar  Gallring efter 3 
veckor. 

Datumföljd. 

Fotografier, filmer, video, ljudband, CD-skivor o.d. som 
dokumenterar den egna verksamheten. 

Bevaras   

Fotografier, filmer, video, ljudband, CD-skivor o.d. 
framtagna för till exempel intern information och utbildning. 

Vid inaktualitet  

Informationsskrifter och broschyrer Bevaras Digitalt och analogt. 

Information på Internet Bevaras Om unik, annars vid 
inaktualitet. 

Nyhetsbrev Bevaras  

Pressklipp, nyhetssammandrag eller motsvarande omvärlds-
bevakning med direkt anknytning till verksamheten. 

Bevaras  

Pressmeddelanden Bevaras Digitalt och analogt. 

Telefonkataloger, interna Bevaras Om uppgifter om 
befattning, organisatorisk 
placering o.d. ingår, annars 
vid inaktualitet. 

Tidningar, egenupprättade Bevaras Arkivexemplar av till 
exempel hushållstidning, 
personaltidning. 

Kvalitetsarbete 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Enkäter,    

- sammanställningar/rapporter Bevaras  

- svar och andra underlag Vid inaktualitet  

- kartläggningar o.d. (med svar) Bevaras Om av betydelse för 
verksamheten. 

- kundundersökningar etc. (med svar) Vid inaktualitet Om av ringa betydelse för 
verksamheten. 

Förslagsverksamhet   

 - riktlinjer Bevaras  
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 - inkomna förslag, register Bevaras  

 - inkomna förslag, belönade Bevaras Ej belönade förslag kan 
gallras vid inaktualitet. 

   

Kvalitetsdokument, processbeskrivningar 
o.d./kvalitetssäkringssystem 

Bevaras  

Målarbete Bevaras Dokumentation av mål, 
strategier samt 
utvärderingar av arbetet. 

 

Styrande dokument 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Arbetsordning Bevaras      Ingår i diarieförda 
handlingar. 

Delegationsordningar Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar. 

Handböcker Vid inaktualitet Om framtagna för den egna 
verksamheten. 

Instruktioner Bevaras  

Manualer/lathundar Vid inaktualitet  

Miljöcertifiering/-diplomering, dokumentation av Bevaras  

Organisationsscheman/beskrivningar Vid inaktualitet Ingår ofta i handling som 
skrivelser/tjänsteutlåtande
n, årsberättelser e d. 

Policy, lednings- och styrdokument, strategisk plan, 
sektorsprogram, verksamhetsplaner. 

Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar. 

Reglementen och bestämmelser. Bevaras Protokoll. 

Riktlinjer, anvisningar Bevaras Protokoll. 

Rutinbeskrivningar Vid inaktualitet  

Generellt förekommande verksamhetsanknutna 

handlingar 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Avtal Bevaras Ingår ofta i diarieförda 
handlingar. Se även 
upphandlingsärenden. 

Avtal, rutinmässiga 2 år efter 
inaktualitet. 

Till exempel leasing av 
kopiatorer, städ. Om alla 
avtal diarieförs bevaras 
även dessa i diarieförda 
handlingar. 

Beredskapsplaner, handlingsplan för förebyggande 
verksamhet. 

Omgående till 
närarkiv. 

Datumföljd. 
Ajourhålls (lag om skydd 
mot olyckor). 

Klagomålshantering  Ingår i diarie. 

 - klagomål/synpunkter (inklusive svar) Bevaras  

 - klagomål/synpunkter och förslag av rutin artad, allmän 
karaktär 

2 år  
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 - sammanställningar, rapporter och statistik Bevaras  

Kurser seminarier och andra utbildningar i egen regi. Se anm. Program, deltagarlistor, ev. 
unikt studiematerial samt 
kopior av ev. kursintyg 
bevaras. Övriga handlingar 
(som inte ingår i 
ekonomisk eller 
personalredovisning) kan 
gallras vid inaktualitet. 

Protokoll eller mötesanteckningar från ledningsgrupper 
(förvaltningsledning). 

Bevaras  

Protokoll eller mötesanteckningar från olika interna 
verksamhetsmöten - avdelningsmöten, personalmöten, 
informationsmöten m.m. 

Vid inaktualitet  Om de inte innehåller 
beslut eller unik 
information av direkt 
betydelse för verksamheten. 

Protokoll från facklig samverkan (samarbetsorgan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare). 

Se Personal-
administration/ 
facklig samverkan. 

 

Remisser och remissvar/yttranden Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar. 

Spontanofferter och leverantörsinformation. Vid inaktualitet  

Uppdragshandlingar Bevaras För exempelvis konsulter, 
projekt. Ingår ofta i 
diarieförda handlingar. 

Utredningar och studier Bevaras  

Projekthandlingar 

Projekthandlingar hör hemma vanligtvis hemma i en verksamhet och bedöms i 
arkivhänseende i det sammanhanget. Det är dock viktigt att observera att kommunen lider 
allvarliga informationsförluster i den ofta stora informationsmängden.  

Kommunen bedriver ibland även s.k. EU-projekt. Handlingar inom EU-projekt kan ha 
gallringsfrister som avviker från det man normalt beslutar om för liknande handlingar inom 
annan verksamhet. Det är därför lämpligt att man håller samman ett EU-projekts handlingar 
och att man innan projektstart kontrollerar den aktuella EU-fondens regler och instruktioner 
om vilken dokumentation som ska finnas och hur länge. 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Avtal Bevaras Till exempel 
samarbetsavtal, sponsor-
avtal, ”outsorcingavtal”. 

Delrapporter Bevaras  

Ekonomisk slutredovisning Bevaras  

Förstudier Bevaras  

Minnesanteckningar Vid inaktualitet Jfr Protokoll. 

Protokoll med dagordning och deltagarlista. Bevaras Från styr-/projekt-/arbets-
/referensgrupper, m.m. 

Projektplaner Bevaras  

Projektorganisation Bevaras Till exempel projektets 
sammansättning, 
projektledare, deltagare, 
delprojekt, delprojektledare, 
tidsplaner, tilldelade 
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resurser (fastställda 
budgetramar), budgetan-
svar, attestregler, riktlinjer 
för projektet m.m. 

Slutrapporter Bevaras Ingår ofta i diarieförda 
handlingar. 

Uppdragshandlingar Bevaras Direktiv, 
uppdragsbeskrivningar, 
uppdragsavtal etc.  

Utvärderingar Bevaras Om utvärdering görs. 

Personaladministration 

Arbetsmiljö 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Arbetsmiljöutredningar Bevaras Ofta utförda av extern 
konsult; avser till exempel 
teamutveckling, kartlägg-
ning av psykosociala 
förhållanden, utredning av 
inomhusmiljö som 
ventilation. 

Protokoll, arbetsmiljö (arbetsmiljöronder, skyddsronder etc.) 5 år  

Systematiskt arbetsmiljöarbete   

- organisation för arbetsmiljöarbetet med delegering av 
arbetsmiljö arbetsuppgifter/ansvar, handlingsplan mot 
kränkningar, krishanteringsplaner. 

Bevaras  

- arbetsskador och tillbud (till exempel tillbudsanmälningar, 
års sammanställningar). 

Bevaras System Lisa. 

Facklig samverkan, förhandling 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Facklig tid, rapporter och sammanställningar 2 år  

Förhandlingsprotokoll, 
löner/löneöversyn/revisionsförhandlingar med bilagor. 

10 år Om inte protokollen 
diarieförs. 

Lokala samverkansöverenskommelser. Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar alternativt i 
protokollsbilagorna. 

Protokoll med bilagor från samverkan på förvaltningsnivå. Bevaras  

Protokoll med bilagor från samverkan på 
verksamhetsområdena (lokal samverkan). 

Bevaras  

Protokoll från förhandlingar enligt medbestämmandelagen 
(MBL). 

Bevaras Till exempel individärenden 
och förhandlingar enligt 38 
§ MBL m.fl. som inte 
ersätts av centrala 
samverkansöverens-
kommelser. 

Protokoll/anteckningar, arbetsplatsträffar eller motsvarande 
samverkan på arbetsplatsnivå. 

2 år  
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Kompetensutveckling 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Behörighetsgivande utbildning, bevis/intyg på Bevaras I personalakt. 

Fritidsstudier Bevaras I personalakt. 

Utbildningar   

- program, deltagarlista och eventuellt unikt studiematerial Bevaras Även till exempel 
studieresor, arbetsrotation 
kan behöva 
dokumenteras/bevaras. 

- övrig dokumentation Vid inaktualitet Om där inte ingår 
handlingar som hör till den 
ekonomiska redovisningen. 

Kompetensutvecklingsplaner Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar. 

Kursinbjudningar Vid inaktualitet  

Resestipendier Bevaras  I personalakt. 

Utvecklingsplaner, individuella När anställningen 
upphör. 

 

Utvecklingssamtal, dokumenterade överenskommelser. När anställningen 
upphör. 

 

Utvecklingssamtal, övriga anteckningar. Vid inaktualitet  

Lönebildning 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Befattningsbeskrivningar   

- generella Bevaras Jfr befattnings- och 
arbetsvärderingssystem 
under Central 
personalenhet ovan. 

- individuella Bevaras I personakt. 

Lönesättning, underlag för/förhandlingsunderlag, lönesamtal Vid inaktualitet  

Omställning 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Omplacering, handlingar ang. Bevaras Närarkiv HR-stab, 
sekretessakt 

Personalvård 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Disciplinärenden Bevaras  

Företagshälsovård, avtal om Bevaras Ofta i Diarieförda 
handlingar. 

Förmåner, beslut om Bevaras Till exempel 
motionssubventioner, 
lunchkuponger. 

Förslags-/idéverksamhet  Se kvalitetsarbete. 

Försäkringar, avtal om Bevaras Ofta i Diarieförda 
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handlingar. 

Gratifikation Bevaras  

Personalenkäter Bevaras Till exempel NMI Nöjd 
medarbetarindex. 

Terminalglasögon, beslut/rekvisition 10 år Med faktura. 

 

Rehabilitering 
Handling  Gallring  Annmärkning  

Arbetsanpassning, dokumentation av behov och ev. åtgärder. Bevaras  

Arbetsförmågebedömning, underlag för (lista över samtliga 
arbetsuppgifter som ingår i ordinarie arbete). 

Bevaras  

Arbetsträning, dokumentation av Bevaras  

Arbetsskada (till exempel anmälan, läkarintyg, 
utredningsdokumentation, beslut om skadeersättning, 
ansökan om ersättning från AGS, TGA m.fl.). 

Bevaras  

Besked till anställd enligt AB 05 § 12 att anställningsvillkoren 
skall omregleras på grund av att den anställde har rätt till 
partiell sjukersättning som inte är tidsbegränsad. 

Bevaras  

Företagshälsovårdens bedömning av arbetsförmågan. Medarbetaren kan 
med stöd av AB 
05 § 28 anvisas dit 
för en 
komplettering av 
läkarintyget. 

 

Försäkringskassans anteckningar från avstämnings-
/uppföljningsmöten 

Bevaras  

Försäkringskassans beslut avseende rehabiliteringsersättning. Bevaras  

Försäkringskassans beslut avseende sjukersättning 
(sjukpenning). 

Bevaras  

Försäkringskassans förfrågan om anställds inkomst och 
årsarbetstid. 

2 år  

Handlingsplan (rehabplan) Bevaras  

Kompetensutvecklingsinsatser, dokumentation av eventuella. Bevaras  

Livränta Bevaras  

Läkarintyg 2 år Jfr Löneadministration 
ovan. 

Missbruk av alkohol eller andra droger, handlingsprogram 
för hantering av. 

Bevaras  

Rehabiliteringsmöten (samtal), övriga anteckningar. Bevaras  

Rekrytering och introduktion av nya medarbetare 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Assessment center, utlåtanden från, referenser, utlåtanden 
från rekryteringskonsulter. 

Vid inaktualitet  

Annonser (kungörelser) Vid inaktualitet Kan diarieföras och bevaras 
som en del av 
tjänstetillsättningsärendet. 

Ansökningshandlingar, erhållen tjänst Bevaras  I personal akt. 

Ansökningsuppgifter, ej erhållen tjänst 2 år P.g.a. möjligheten att 
överklaga enligt § 23 i lag 
om förbud mot 
diskriminering. 

Anställningsavtal Bevaras Benämns även Förordande. 
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Bevaras i personakt. 

Intresseanmälningar (spontanansökningar) Vid inaktualitet  

Introduktionsprogram för nyanställda. 2 år  

Kvittenser för nycklar och passerkort, behörigheter till IT-
system m.m. 

2 år efter 
inaktualitet 

 

Postöppning, fullmakt (motsvarande). Vid inaktualitet  

PuL, information samt samtycken/återtaganden av 
samtycken till behandling av personuppgifter. 

Bevaras  Kan ingå i 
Anställningsavtal, Avtal 
med 
konsult/uppdragstagare. 
Bevaras i personal akt. 

PuL, samtycken och återtaganden av samtycken till utlägg på 
webbplats. 

Bevaras  Kan ingå i 
Anställningsavtal, Avtal 
med 
konsult/uppdragstagare. 
Bevaras i personal akt. 

Tystnadsplikt, påminnelse om Bevaras  Sekretessförbindelsen kan 
ingå i Anställningsavtal, 
Avtal med 
konsult/uppdragstagare. 
Bevaras i personal akt. 

Särskilda anställningsformer 

Med särskilda anställningsformer avses till exempel arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
(lönebidrag, nystartsjobb m.m.), externfinansierade tjänster, praktikplatser och feriejobb 
Mycket av personaladministrationen för de här särskilda anställningsformerna följer den 
vanliga gången.  

Handling  Gallring  Anmärkning  

Avisering om utbetalt belopp från Arbetsförmedlingen. 2 år  

Bekräftelse av anställning till Arbetsförmedlingen. 2 år  

Beslut från Arbetsförmedlingen avseende bidrag (nytt eller 
omprövning). 

Bevaras   

Beslutsunderlag till Arbetsförmedlingen för bidrag (nytt eller 
omprövning) inklusive handlingsplan. 

Bevaras   

Rekvisition av bidrag till Arbetsförmedlingen. 2 år  
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Vigseladministration 

Huvudansvaret för vigseladministrationen ligger på länsstyrelserna och Skatteverket, varför 
flertalet handlingar inte behöver bevaras hos kommunen.  

Handling  Gallring Anmärkning  

Intyg vigsel 2 år Lämnas till kommunen, 
fås från Skatteverket . 

Protokoll 2 år Förrättarens protokoll. 
Insänds årligen till 
Länsstyrelsen.  

Underrättelse till Skatteverket om vigsel/partnerskap.  
Enligt äktenskapsbalken 4 kap. Vigsel § 4 

2 år Görs av förrättaren eller 
kommunen. 

 

Budget- och skuldrådgivning 
Handling  Gallring Anmärkning  

Ärenden rörande budgetrådgivning. (Ärendeblad, 
minnesanteckningar, skuldöversikter, kalkyler, förslag till 
hushållsbudget) 

5 år  

Ärenden rörande skuldrådgivning ej prövade enligt 
skuldsaneringslagen. (Ärendeblad, minnesanteckningar, 
skuldöversikter, kalkyler. Underlag från långivare, kopior av 
korrespondens, överenskommelser med fordringsägare) 

5 år efter att 
betalningstiden 
löpt ut. 

 

Ärenden rörande skuldsanering prövade enligt 
skuldsaneringslagen. Ärendeblad, minnesanteckningar, 
skuldöversikter, kalkyler. Underlag från långivare, kopior av 
korrespondens, överenskommelser med fordringsägare, 
Kopior av ansökan till och beslut från kronofogdemyndighet 
samt förekommande tingsrättsbeslut) 

5 år efter att 
betalningstiden 
löpt ut. 

 

Register till ärenden rörande budget- och skuldrådgivning. 5 år  

Bokningslistor 1 år  

Statistikunderlag/statistik som sammanställts till årsstatistik 
eller motsvarande. 

När 
sammanställning/ 
redovisning skett 
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Handlingar av ringa betydelse 

Inkomna handlingar vars informationsinnehåll är av ringa betydelse. Gäller oberoende av 
hur handlingen har inkommit (vanlig post, e-post, fax). 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Reklam, broschyrer etc.  Omedelbart  Gallras av registrator eller 
den som har hand om 
handlingen.  

Handlingar med meningslöst eller obegripligt innehåll.  Omedelbart  Gallras av registrator eller 
den som har hand om 
handlingen.  

Felsänd post. Omedelbart  Ska om möjligt överlämnas 
till rätt mottagare eller 
återsändas till avsändaren.  

Information som inte berör Vara kommuns verksamhet.  Omedelbart   

SPAM  Omedelbart  Överförs till en särskild 
mailserver. Se vidare IT-
avdelningen. 

E-post som innehåller skadlig programkod Omedelbart  Överförs till en särskild 
mailserver.  

Information som lagrats på PC under Internet-användning, 
t.ex. cookies, temporary internet files, history files.  

2 månader Gallras av varje enskild 
användare.  

Handlingar av tillfällig betydelse 

Inkomna handlingar vars informationsinnehåll är av tillfällig betydelse. Gäller oberoende av 
hur handlingen har inkommit (vanlig post, e-post, fax) eller upprättats (papper, digitalt). 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Inkomna handlingar 

Handlingar för kännedom, t.ex. rapporter, årsredovisningar, 
verksamhetsberättelser, remissyttranden, pressmeddelanden, 
cirkulär, protokoll m.m.  

1 år Under förutsättning att 
innehållet inte ger upphov 
till ett ärende eller har 
betydelse för ett pågående 
ärende.  

Inbjudningar och kallelser till kurser, seminarier, konferenser 
och möten.  

Vid inaktualitet.   

Bokningsbekräftelser och dylikt.  Vid inaktualitet. Kurser, seminarier m.m.  

Kursdokumentation.  Vid inaktualitet.  

Allmänna frågor (oftast e-post).  3 månader Under förutsättning att 
innehållet inte ger upphov 
till ett ärende eller har 
betydelse för ett pågående 
ärende.  

Internetsidor som laddas ner eller skrivs ut.  Omedelbart Under förutsättning att 
innehållet inte ger upphov 
till ett ärende eller har 
betydelse för ett pågående 
ärende.  

Andra övertaliga utskrifter eller kopior.  När de inte längre 
behövs för 
verksamheten.  

 

Allmän handling som är offentlig.  3 månader Hos ansvarig handläggare. 
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Upprättade handlingar 
Övertaliga kopior och dubbletter i ett ärende.  När ärenden 

avslutas. 
Under förutsättning att ett 
arkivexemplar finns 
bevarat.  

Utkast och andra anteckningar i ett ärende.  När ärendet 
avslutas. 

Under förutsättning att det 
inte innehåller någon 
sakuppgift av betydelse.  

Register, liggare, listor, E-postlista och andra tillfälliga 
hjälpmedel som har tillkommit för att underlätta arbetet.  

När de inte längre 
behövs för 
verksamheten.  

 

Underlag för Vara kommuns interna planering och 
verksamhetsredovisning.  

När 
sammanställning 
gjorts och 
underlaget inte 
längre behövs för 
verksamheten.  

 

Filer i och utdata från administrativa system för uppföljning 
och kontroll av driftsäkerhet och tids redovisning.  

När de inte längre 
behövs för 
verksamheten. 

 

Kallelser till möten som protokollförs.  När protokoll 
upprättats och 
justerats. 

 

Säkerhetskopior/backuper.  Enligt gällande 
driftinstruktion. 

 

Svar på allmänna frågor (oftast e-post).  3 månader  

Överförts till annan media eller till andra handlingar 
E-post till myndighetens officiella adress  Gallras av 

registrator två 
veckor efter att  
e-posten 
vidarebefordrats 
till ansvarig 
befattningshavare.  

 

E-post som skrivs ut. Efter utskrift Utskrift görs eftersom 
innehållet ger upphov till ett 
ärende eller har betydelse 
för ett pågående ärende.  

Meddelande till röstbrevlåda, telefonsvarare och mobilsvar.  Efter mottagandet Om meddelandet har 
betydelse för ett ärende ska 
tjänsteanteckning göras.  

Felaktiga uppgifter i datafiler av registerkaraktär som 
tillkommit genom skrivfel, räknefel eller motsvarande 
förbiseendefel.  

Efter rättning  

Dataupptagningar och mikrofilm som ersatts av nya 
exemplar inom samma medium.  

Efter överföring  

Dataupptagningar som endast framställts för överföring, 
utlämnande, utlåning eller spridning av handlingar.  

När det inte längre 
behövs för 
verksamheten.  
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Förvaltningen för utveckling och 
service 

Kansliavdelning 

Se huvudstycket Allmän administration sid 13 

Juridisk verksamhet 

Kommunens juridiska funktion bereder eller deltar ofta i beredningen av ärenden till 
kommunens ledningsorgan. Den dokumentationen återfinns då ofta i 
protokollshandlingarna, vilka ska bevaras (se avsnitt om politiska organ).  Den juridiska 
funktionen lämnar råd och stöd till kommunens nämnder och förvaltningar, genomför 
rättsutredningar samt tillhandahåller utbildningar m.m. 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Dom Bevaras  

- fullmakt Bevaras  

- föreläggande Vid inaktualitet  

- kallelse till förhandlingar Vid inaktualitet  

- korrespondens Bevaras  

- korrespondens, rutinmässig Vid inaktualitet Korrespondens som ej tillför 
sakuppgift och som är av 
tillfällig eller ringa betydelse 

- tjänsteanteckningar Bevaras  

- tjänsteanteckningar, rutinmässiga Vid inaktualitet Minnesanteckningar som ej 
tillför sakuppgift och som 
är av tillfällig eller ringa 
betydelse. 

- protokoll Bevaras  

- stämningsansökan Bevaras  

- underlag för framställt krav Bevaras  

- yttrande Bevaras  

- yttrande från motpart Bevaras  

Rådgivning Vid inaktualitet Frågor med underlag, 
tjänsteanteckningar, 
korrespondens och förslag 
till exempel avtalsförslag. 

PM, promemorior Bevaras Anvisningar och 
meddelanden p.g.a. nyheter 
i regelverk, domstolsutslag o 
d. 

Utbildningar, handlingar rörande Vid inaktualitet  
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PuL-administration 

Varje nämnd/styrelse är i Vara kommun personuppgiftsansvarig. I kommunen har man 
utsett ett personuppgiftsombud för varje nämnd. 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Anmälan av behandling av personuppgifter till 
Datainspektionen. 

Bevaras  

Anmälan av behandling av personuppgifter till 
personuppgiftsombudet. 

Vid inaktualitet  

Anmälan av personuppgiftsombud till Datainspektionen. Vid inaktualitet  

Entledigande av tidigare anmält personuppgiftsombud. Vid inaktualitet Ingår i ”Anmälan av 
personuppgiftsombud. 

Förordnande av personuppgiftsombud. Bevaras Ingår i protokollsbilagor. 
och/eller diarieförda 
handlingar. 

Informationsmaterial till personuppgifts ombud från 
Datainspektionen. 

Vid inaktualitet  

Inrättande av personuppgiftsombud. Bevaras Ingår i protokoll, 
protokollsbilagor och/eller 
diarieförda handlingar. 

Nämndens/styrelsens instruktion för förvaltningen angående 
behandling av personuppgifter. 

Bevaras Ingår i protokoll, 
protokollsbilagor och/eller 
diarieförda handlingar. 

Personuppgiftsbiträde, avtal med Bevaras  

Personuppgiftsbiträde, instruktion för Bevaras  

Personuppgiftsbiträde, checklista för kontroll av 
avtalsuppfyllelse till exempel säkerhet. 

Vid inaktualitet  

Registerförteckningar Bevaras Personuppgiftsombudets 
förteckning över 
personregister. 

Registerutdrag, begäran om samt svar, enligr 26 § PUL 
(registerutdrag). 

1 år  
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Personalavdelning 

Personalavdelningen handlägger ärenden till de politiska organen vad gäller övergripande 
personalpolitiska dokument. Dessa ingår i protokollshandlingar, vilka ska bevaras. Vidare 
arbetar avdelningen med anvisningar, riktlinjer m.m. på personalområdet, vilka även de ska 
bevaras (se policy-/styrdokument/riktlinjer) 

För att kommunen ska kunna fullgöra sina plikter som arbetsgivare måste kommunen 
bevara viss information om sin personal. I en personalakt samlas normalt alla handlingar 
som rör den anställde, t.ex. anställningsavtal, betyg, tjänstgöringsintyg, handlingar rörande 
längre pensionsgrundande ledigheter och dokumentation av kompetensutveckling. Eftersom 
akterna innehåller centrala uppgifter om de anställda bör de bevaras även efter det att 
vederbörande gått i pension. 

Löneenheten 
Handling  Gallring  Anmärkning  

I personalakt ingår 
Anställningsavtal 
Tjänstledigheter 
Ansökningshandlingar 
Betyg 
Beslutsprotokoll från anställningsmyndighet 
om tjänstetillsättning 
Beslut om löner, pensioner, avgångsgåva m m 
Uppsägning egen + av arbetsgivaren 
Pensionsavgång 
Tjänstegrupplivsförsäkringsbeslut 

 
Bevaras 

 

Efter avslutad anställning 
finns akten kvar inne-
varande år + 3 år i när-
arkivet. Gallras på 
personalavdelningen innan 
överföring till 
Centralarkivet. 

 

Matrikelkort 
Lärare 
Övriga anställda 
Avslutade anställningar 

Bevaras Äldre i pärm i närarkiv. 

Rapporter 
Källrapportering via Besched 
Övriga rapporter 

 
3 år 

 
Datafil. 
Närarkiv 1 år, därefter 
centralarkiv 

Lönelistor 
Microwebb 
Retrolistor 

 
Bevaras 
 
3 år 

 
Närarkiv (Sista i varje 
serie). 
Centralarkiv omgående 
Närarkiv. 

Försäkringar 
 
Avtalsförsäkringar (Arbetsskada, Sjukförsäkring)    
Läkarintyg 

 
 
3 år 

 

Närarkiv (Kopior). 

Kronofogdemyndighetsbeslut 3 år Närarkiv. 

Intresseavdragslistor 3 år Närarkiv. 

Momskvitton, personliga utlägg, samtliga löneunderlag 10 år Närarkiv 3 år, därefter 
BU-arkivet. 

Sökregister Bevaras  

Datajournaler 
Arbetsgivardeklarationer 
 
Matrikeluppgifter 
Kontrolluppgifter 

 
 
10 år 
 
Bevaras 
10 år 

 
 Närarkiv 

Närarkiv 
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Personalhandlingar 
Sekretessförbindelse 
Diarieförda sekretesshandlingar 
Skriftliga varningar 

 
Bevaras 

 
Närarkiv. Sekretessakt 
HR-stab 

Personalenheten 
Handling  Gallring  Anmärkning  
Pensionshandlingar Bevaras KPA . 

Pensiondirekt. 
Pensionsvalet. 

Förhandling 
Förhandlingsprotokoll 

 
Bevaras 

 
Närarkiv sekretessakt 
HR-stab 

Övrigt 
 
Rehabilitering 
 
Arbetsskador/ Tillbud 
 
Delegationslista över anställningar 

 
 
3 år 
 
3 år 
 
Bevaras 

 

Miljödata: Adato/Lisa. 

 

Arkivbox 
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Ekonomiavdelning 

Ekonomiavdelningen handlägger ärenden till de politiska organen vad gäller övergripande 
ekonomiska dokument. Dessa ingår i protokollshandlingar, vilka ska bevaras (se ”politiska 
organ” sid 10). Vidare arbetar avdelningen med anvisningar, riktlinjer m.m. på 
ekonomiområdet, vilka även de ska bevaras (se policy-/styrdokument/riktlinjer). 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Anläggningsregister/reskontra (bokslutsbilaga)  Bevaras  

Anläggningsreskontra 10 år Exkl det utdrag som ingår 
i Bokslutsbilagorna till 
Årsbokslut. 

Attest- och utanordningsbehörigheter Bevaras  

Avstämning integrerade filer,( löner, IFO ) 10 år  

Avstämningslista bankgiro/plusgiro 2 år  

Avstämningslistor, leverantörsbetalning 10 år  

Bankställning 2 år  

Behörighetslistor 2 år  

Betalningsförslag/betalning av leverantörsfakturor 
(datalistor) 

2 år  

Bilagor till inkomstverifikationer 2 år Om de inte är nödvändiga 
komplement till 
verifikationerna i 
bokföringen. 

Bokföringsorder 10 år  

Budget Bevaras  

Bokslutsbilagor exkl årsbokslut 10 år Specifikationer. 

Dagrapporter 10 år Dagbokföringen/kassan. 

Debiteringsunderlag 2 år  

Delårsbokslut Bevaras Terrial. 

Ekonomiadministrativt system (eventuellt i urval utgående 
ifrån denna sammanställning över data som bör bevaras). 

Bevaras  

Fakturajournaler 10 år Avstämningar sida, skrivs 
inte ut, finns i datorn. 

Fordringar, utestående, listor över 2 år Boksluts specifikationer. 

Förskott, kvittenser vid resor och kurser 2 år I bokföringen. 

Försäkringshandlingar, inaktuella 2 år  

Kassan Bevaras  

Handkassa, redovisning 10 år Specifikationer. 

Inkassoärenden, avslutade 2 år  

Inteckningar, avslutade 2 år  

Intern kontroll Bevaras Dokumentation av upplägg 
och arbetsformer samt 
rapporter och eventuella 
åtgärdsplaner 
(motsvarande). 
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Inventarieförteckningar 10 år  

Kassarapporter/avstämningar (med kvitton) 10 år I bokföringen. 

Kontantförsäljning, kvitton 10 år I bokföringen. 

Kontoavstämningar 10 år Specifikationer. 

Kontoplaner med kodförteckningar, kodplaner Bevaras  

Kontoutdrag 10 år Banken 

Kundfakturor, underlag för makulering och nedskrivning av 2 år Nons om varför i systemet. 

Kundfordringar, avskrivningar av, med beslut/specifikation 10 år  

Kundreskontra  10 år Specifikation. 

Kvittenskopior 2 år I bokföring. 

Leverantörsbetalningar, girolista 10 år I bokföringen. 

Leverantörsfakturor 10 år Skannade hos 
skanningsbolag. 

Leverantörsreskontra 10 år Specifikationer. 

Momsredovisning 10 år  

Obligationslån, bankens redovisningar 2 år  

OCR-listor, betalning av kundfakturor (datalistor) 2 år  

Rekvisitioner 2 år  

Skatterevision, underlag för 2 år  

Systemdokumentation Bevaras  

Utbetalningslista plusgiro/bankgiro 2 år  

Utbetalningsorder, -uppdrag 10 år  

Verifikationer 10 år Jfr ovan Bevarande och 
resonemang. I bokförigen. 
Dagbokföring. 

Under 
Ekonomiadministration. 

Verksamhetsberättelser se Årsberättelser   

Uppföljningsrapporter Bevaras Verksamhetsuppföljning i 
form av månads-, kvartals- 
och/eller delårsrapporter 
med bokslut till 
nämnd/styrelse (ibland 
även till fullmäktige eller 
styrelse). Ingår ofta i 
diarieförda handlingar. Jfr 
ekonomiadministration 
nedan. 

Årsredovisning Bevaras Ingår ofta i diarieförda 
handlingar. Jfr 
Ekonomiadministration 
nedan. 

Årsbokslut med bokslutsbilagor (till exempel 
huvudbokssammandrag). 

Bevaras  
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Upphandling 
Handling  Gallring  Anmärkning  

Anbud, inte infordrade (och inte antagna) Vid inaktualitet  

Anbud tävlingsbidrag. Bilagor till anbud och tävlingsbidrag i form av 
modeller, ritningar och planer gallras om de är beskrivna (eller 
avbildade) i dokumentationen. 

Bevaras  

Anbudsansökningar 8 år  

Anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll och 
liknande. 

8 år  

Anbudsutvärderingar 8 år  

Annons (jfr Förfrågningsunderlag, Kompletterande 
handlingar). 

8 år  

Antalsstatistik per artikel 2 år  

Artiklar med negativt saldo, månadslista 2 år  

Artiklar med överlager 2 år  

Beslut om antagande/förkastande av anbud (tilldelande av 
kontrakt, slutande av ramavtal) eller beslut om att avbryta en 
upphandling respektive göra om en upphandling. 

8 år  

Beskrivning (tillhörande anbud) 8 år  

Bevis om avsändningsdatum för annonsunderlag till EGT 2 år  

Branschvillkor/-bestämmelser 2 år  

Broschyrer Vid inaktualitet  

Cirkulärskrivelser, inköp/upphandling Vid inaktualitet  

Förfrågningsunderlag (med till exempel tekniska 
specifikationer). 

8 år  

Förhandlingsprotokoll 8 år  

Garanti-/avtalshandlingar Så länge garanti/ 
avtal gäller 

 

Inbjudan att komma in med anbud eller att förhandla, 
tävlingsinbjudan. 

8 år  

Information från leverantörer Vid inaktualitet  

Intresseanmälningar, inte infordrande (och inte antagna) Vid inaktualitet  

Intyg från erkända organ. 8 år  

Kompletterande handlingar (till annons, 
förfrågningsunderlag). 

8 år  

Kompletterande upplysningar (om annons, 
förfrågningsunderlag). 

8 år  

Kommunikation, informationsutbyte rörande ett 
upphandlingsärende. 

8 år  

Konstruktionshandlingar, byggentreprenader. 8 år  

Kontrakt (byggentreprenadkontrakt, tjänstekontrakt, 
varukontrakt). 

8 år  
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Kontroll av leverantörers lämplighet, dokumentation kring. 8 år  

Leveransstatistik 2 år  

Lokala bestämmelser för upphandling och leveranser. Bevaras KS-ansvarsområde. 

Meddelanden till EG:s kommission. 8 år  

Modell (tillhörande anbud) 8 år  

Offerter, inte infordrade (och inte antagna) Vid inaktualitet  

Prisblad, prisändringsmeddelanden Vid inaktualitet  

Protokoll enligt 9 kap 12 § LOU. 8 år  

Protokoll med beslut från inköpsnämnd/-delegation eller 
motsvarande. 

8 år  

Projektbeskrivning (vinnande bidrag i projekttävling). 8 år  

Ramavtal 8 år  

Ramavtal, skriftligt samråd med leverantör som är part. 8 år  

Ramavtal, komplettering av anbud. 8 år  

Ritningar (tillhörande anbud, vinnande bidrag i 
projekttävling). 

8 år  

Ritningar, byggentreprenader 8 år  

Statistik, inköps-, löpande 8 år Årssammanställningar 
bevaras. 

Statistik: inköps- och artikelstatistik (motsvarande) i års- 
sammanställd form. 

Bevaras  

Statistik, leverantörs-, löpande 2 år  

Sändlistor 2 år  

Tjänsteanteckningar, kontakter med leverantörer, 
entreprenörer, konsulter 

2 år  

Transaktionslistor 2 år  

Underlag för ADB-bearbetning 2 år  

Underrättelse om beslut till anbuds sökande/anbudsgivare. 8 år  

Upphandlarprofil (sammanställning av uppgifter tillgänglig 
på Internet som innehåller information om den 
upphandlande myndigheten och dess upphandlingar). 

Vid inaktualitet  

Upplysningar på begäran av leverantör (då ansökan avslagits 
eller anbud förkastats). 

Bevaras  

Uteliggande beställningar, listor 2 år  

Uteslutning av leverantör, dokumentation kring. 8 år  

Varukataloger Vid inaktualitet  
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IT-avdelning 

IT i kommunen är en del dels av den allmänna administrationen och förvaltningen, dels av 
de specifika verksamheterna. De mesta av de handlingar som IT hanterar regleras genom 
den verksamhetsprocess där handlingarna ”hör hemma”. Frågor rörande 
användardokumentation samt granskningsloggar hanteras dock av respektive verksamhet. 
Granskningsloggar är loggar i nätverk och/eller databaser som dokumenterar tillgång till 
information och som kan behövas i revisioner, ansvars-/disciplinärenden, skadestånd, 
brottmål t.ex. dataintrång m.m. 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Användardokumentation Bevaras Om unik, annars vid 
inaktualitet. Det är upp 
till varje systemägare att se 
till att relevant användar-
dokumentation bevaras. 

Granskningsloggar   

- loggar över systemfel och felmeddelande/larm i IT-
infrastrukturen (s.k. systemlogg). 

3 månader  

- spårningsloggar för analys av fel (varje aktivitet visas i 
loggen). 

3 månader  

- övervaktningsloggar (intrångsförsök, virusangrepp etc.) 3 månader  

- loggar över händelser som rör applikationens säkerhet (s.k. 
säkerhetslogg). 

3 månader  

- loggar över systemfel och felmeddelande/larm i 
applikationer. 

3 månader 
 

 

- loggar över genomförd transaktionshantering i 
applikationer (s.k. transaktionslogg). 

1 år Rör system hos Kansli-, 
Ekonomi- och Personal-
avdelningen. Systemägare 
är ansvarig. 

- loggar över Internetaccesser. 3 månader  

- loggar över e-postaccesser. 3 månader  

- loggar över in- och utloggar i AD (lyckade och misslyckade 
försök). 

3 månader  

- loggar över lösenordsbyte i AD-katalogen.  3 månader  

- loggar över åtkomst till fysisk utrustning (processorer, 
minnen/lagringsmedia). 

3 månader  

Systemdokumentation Bevaras Om unik, annars vid in 
aktualitet. Systemägaren 
ansvarig men IT-
avdelningen utför. 
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Bildningsförvaltning 

Förskoleverksamhet 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Ansökan och beslut om reducerad avgift. Bör ingå bland 
diarieförda handlingar. 

Bevaras  

Förteckningar över barn i respektive förskola, pedagogisk 
omsorg, etc. 

Bevaras  

Handlingar och beslut i förtursärenden etc. Bör ingå bland 
diarieförda handlingar. 

Bevaras  

Köstatistik, beläggningsstatistik. Kan ingå i verksamhets-
/årsberättelserna. 

Bevaras  

Protokoll, verksamhetsmöten med bilagor eller motsvarande. Bevaras  

Dagböcker och planeringskalendrar bör bevaras i de fall de 
har förts löpande och i sådan form att de dokumenterar 
verksamheten. 

Bevaras  

Dokumentation om pedagogisk inriktning och verksamhet. Bevaras  

Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten. Bevaras  

Handlingar rörande skador och/eller tillbud. Bevaras  

Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev eller skola. 

Bevaras  

Arbetsplaner, lokala. Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Ansökningar om plats eller ändring av plats inom 
förskola/pedagogisk omsorg 

Vid inaktualitet  

Inkomstuppgifter Vid inaktualitet  

Kölistor Vid inaktualitet Köstatistik bör bevaras. 

Närvarolistor 3 år  

Uppgifter om vistelsetid 3 år Planerad vistelse. 

Uppsägning av plats inom förskola/pedagogisk omsorg 2 år  

Grundskola 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Protokoll, elevrådsmöten. Bevaras  

Protokoll eller minnesanteckningar från lokala 
samverkansgrupper inom skolan eller annan avgränsning, 
t.ex. skola -fritid, skola - näringsliv. 

Bevaras  
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Protokoll, lokala styrelser, skolråd/föräldraråd/klassråd. Bevaras  

Protokoll, skolkonferenser. Bevaras  

Organisationsplaner. Bevaras  

Arbetsplan, arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, hälsoplan, 
lokalt utarbetade. 

Bevaras  

Skolplaner. Bevaras  

Skolpsykologjournaler med underlag som t.ex. testmaterial Bevaras  

Statistik, egen upprättad enhetsspecifik. Bevaras  

Förteckning över fördelning av premier och stipendier. Bevaras  

Informationsmaterial. Bevaras  

Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev eller skolan. 

Bevaras  

Ordningsregler, handlingar rörande ordningen vid 
skolenheterna samt tillsyn och vård av lokaler, inventarier 
och utbildningsmaterial, utfärdas av styrelsen och återfinns 
vanligen i handlingar till protokollen. De ger en god bild av 
skolenheternas resurser och skolmiljön, och bör bevaras 
centralt. 

Bevaras  

Läromedel, egenproducerat. I den mån kompendier, foton, 
diabilder. Videoinspelningar eller multimediepresentationer 
produceras på skolan för att användas i undervisningen bör 
ett exemplar av varje bevaras. 

Bevaras  

Kvalitetsredovisningar. Innehåller en bedömning av dels i 
vilken mån målen för utbildningen uppnåtts, dels vilka 
åtgärder som behöver vidtas om målen inte har uppnåtts 
(skollagen SFS 2010:800). 

Bevaras  

Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten. Bevaras  

Övrig utrednings-/kartläggningsdokumentation avseende 
enskilda elever (t.ex. pedagogiska, sensomotoriska, tal- 
utredningar eller bas-utredningar kring psykisk ohälsa ).  

Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Meddelanden och information av tillfällig betydelse från 
myndigheter, andra rektorsområden, skolor m.m. 

Vid inaktualitet  

Statistik till andra myndigheter (t.ex. SCB, Skolverket) Vid inaktualitet Statistiken sammanställs 
ur verk-samhetssystemet, 
varför varje enskild rapport 
kan åter-upprepas. 

Rapporter ur verksamhetssystem av tillfällig betydelse. Vid inaktualitet  

Elevregistrering 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Elevhistorik (”elevkort”). Uppgifter om elevs studieplan, 
tillval, eventuellt studieavbrott och skolgång 
(klasstillhörighet, skolor, etc.). Vid ett elektroniskt bevarande 
bör säkerställas att dessa uppgifter kan sammanställas ur 

Bevaras  
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uttaget. 

Klasslistor/gruppförteckningar. Slutgiltig med 
dokumenterade förändringar under året. Bör innehålla 
uppgifter om skola, läsår, klassbeteckning, lärare, elevnamn, 
personnummer och adress. 

Bevaras  

Skol- (elev-) kataloger, t.ex. fotokataloger eller motsvarande. Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Handlingar rörande val av skola 1 år Skolvalsblanketter 

Anhörigblanketter Vid inaktualitet  

Ansökan om att få gå om årskurs eller uppflyttning till högre 
årskurs. 

Vid inaktualitet  

Underlag för registrering Vid inaktualitet Meddelanden om skol- eller 
klass- 

byten, in- och avflyttning, 
frånvaro 

m.m. 

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, blankett Vid inaktualitet Bör förvaras så länge 
personen är aktuell i 
systemet och så länge som 
person bär skydd runt 
personuppgift. 

Handlingar rörande samtycken enligt PuL Vid inaktualitet För t.ex. bilder på 
hemsida. 

Samtycken bör vara 
tidsbegränsade och gallras 
tidigast efter att eleven 
avslutat sin skolgång 

Studieorganisation 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Ansökan och beslut till särskola Bevaras  

Förteckningar över elever som fått modersmålsundervisning 
och studiehandledning. 

Bevaras  

Förteckningar över elevers placeringar under praktisk 
arbetslivsorientering (PRAO). 

Bevaras  

Handlingar som presenterar de ämnen eleverna kan välja 
som tillval. 

Bevaras  

Disciplinära åtgärder, handlingar rörande 
(avstängning/förvisning av elev, varning etc). 

Bevaras  
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Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Anmälan/avanmälan om modersmålsundervisning Vid inaktualitet När eleven slutat skolan 

Anmälan och beslut om svenska som andra språk Vid inaktualitet  

Ansökan och beslut om studiehandledning på modersmål Vid inaktualitet  

Handlingar rörande praktik och praktikplatser Vid inaktualitet T.ex. arbetsplatskontakter, 
praktikbesked, omdömen. 

Under förutsättning att 
uppgifter 

om genomförd praktik 
dokumenteras i 
elevmatrikel eller 
motsvarande 

Ledighet för elev, ansökan Vid inaktualitet Då elev slutar skolan 

Närvaro och frånvarouppgifter Vid inaktualitet  

Språkval Vid inaktualitet  

Överenskommelser om t.ex. datoranvändning Vid inaktualitet Då eleven slutar skolan. 

Undervisningsplanering 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Läsårsdata (kan ingå i skolkatalog). Bevaras  

Protokoll från klassråd och andra sammankomster om 
pedagogiska frågor eller elevhälsa t.ex. 
arbetsenhetskonferenser, ämneskonferenser, 
klasskonferenser, studiekonferenser. 

Bevaras  

Lokala kursplaner, arbets- och timplaner. Bevaras  

Läromedel, egenproducerade. I den mån kompendier, foton, 
diabilder, ljudband, videoinspelningar eller 
multimediepresentationer produceras på skolan för att 
användas i undervisningen bör ett exemplar av varje bevaras. 

Bevaras  

Läromedel, förteckningar Bevaras  

Schema, klass- (slutligt för varje läsår och skolenhet). Bevaras  

Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor. Bevaras  

Ansökan och beslut m.fl. handlingar om särskilda 
utbildningsinsatser, t.ex. särskild undervisningsgrupp och 
anpassad studiegång. 

Bevaras  

Ansökan och beslut m.fl. handlingar rörande särskild 
undervisning, t.ex. på sjukhus, specialpedagog m.m. 

Bevaras  

Handlingar rörande undervisningsprojekt av särskild 
och/eller lokal betydelse. 

Bevaras  
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Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Beställning av läromedel 2 år  

Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter Vid inaktualitet T.ex. meddelande från 
vårdnadshavare kring 
deltagare 

 

Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök eller andra 
kulturella aktiviteter. 

Vid inaktualitet  

Lärarschema 3 år Klasschema bör dock 
bevaras 

(se ovan) 

Elevutveckling och lärande 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Elevrådskonferenser, protokoll. Bevaras  

Särskilt stöd, särskild undervisning (med ev underlag, t.ex. 
läkarintyg), ansökan och beslut om. 

Bevaras  

Anpassad studiegång, ansökan och beslut om. Bevaras  

Betygskatalog, betygssammanställningar. Eventuella 
förkortningar och sifferkoder ska förklaras. Tas fram årsvis 
efter klass. Skall vara ett pappersdokument enligt SKOLFS 
2007:27. 

Bevaras  

Kodplaner och övriga förklaringar rörande betygsuppgifter. Bevaras  

Intyg om anpassad studiegång. Intyg ska utfärdas för elev 
med ofullständigt slutbetyg, och åtföljer detta. 

Bevaras  

Resultat av prövning, med anteckning om betyg. Har samma 
betydelse som betygskatalog och bör förvaras tillsammans 
med denna. 

Bevaras  

Individuella utvecklingsplaner med omdömen. Bevaras  

Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev eller skolan. 

Bevaras  

Åtgärdsprogram. Läs mer om åtgärdsprogram i kapitel 13, 
Elevhälsa. 

Bevaras  

Nationella prov i svenska och svenska som andra språk, 
elevlösningar, samtliga delar. 

Bevaras  

Sammanställningar över resultat i nationella prov i svenska. Bevaras  

Överklaganden (gäller beslut om placering i särskild 
undervisningsgrupp). 

Bevaras  

Omprövning av betyg, beslut och handlingar. Bevaras  

Intyg om avgång från grundskola (utfärdas om elev avgår 
utan slutbetyg). Bör förvaras tillsammans med betygskatalog. 
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Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Utvecklingssamtal eller motsvarande, 

anteckningar från 

Vid inaktualitet Under förutsättning att 
uppgifter 

för uppföljning m.m. 
dokumenterats i t.ex. 
åtgärdsprogram 

Nationella prov, elevlösningar i samtliga ämnen utom svenska 5 år Gallras 5 år efter 
provtillfället. 

Elevlösningar i svenska 
bevaras, 

se ovan. 

Sammanställningar av resultat från nationella prov utom 
svenska 

5 år Sammanställningar av 
resultat från nationella prov 
i svenska bevaras, 

se ovan. 

Kunskapsprofiler Vid inaktualitet Gäller samtliga ämnen 

Diagnostiska prov, elevlösningar Vid inaktualitet  

Skriftliga tester och prov, elevlösningar Vid inaktualitet Då betyget är satt och då 
tiden för omprövning av 
betyg löpt ut. 

Särskola 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Ansökningar med underlag och beslut om mottagande. Bevaras  

Överklaganden (beslut om mottagande kan överklagas av 
vårdnadshavare). 

Bevaras  

Arbetsplaner. Bevaras  

Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten. Bevaras  

Handlingar rörande elevens val. Bevaras  

Kursplaner. Bevaras  

Timplaner. Bevaras  

Handlingar rörande särskild undervisning, t.ex. på sjukhus. Bevaras  

Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev eller skolan. 

Bevaras  

Ordningsregler, handlingar rörande ordningen vid 
skolenheterna samt tillsyn och vård av lokaler, inventarier 
och utbildningsmaterial, utfärdas av styrelsen och återfinns 
vanligen i handlingarna till protokollen. De ger en god bild 
av skolenheternas resurser och skolmiljön, och bör bevaras 
centralt. 

Bevaras  

Pedagogiska utredningar/journaler med bilagor. Bevaras  
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Protokoll, beslutskonferenser. Bevaras  

Protokoll, elevvårdskonferenser och klassråd, och andra 
sammankomster om pedagogiska frågor eller elevhälsa t.ex. 
arbetsenhetskonferenser, klasskonferenser, skolkonferenser 
eller motsvarande. 

Bevaras  

Protokoll eller minnesanteckningar från lokala 
samverkansgrupper inom skolan eller annan avgränsning, 
t.ex. skola -fritid, skola - näringsliv. 

Bevaras  

Protokoll, lokala styrelser, skolråd/föräldraråd/klassråd. Bevaras  

Individuella utvecklingsplaner med omdömen. Bevaras  

Scheman, individuella. Bevaras  

Åtgärdsprogram. Läs mer om åtgärdsprogram i kapitel 13, 
Elevhälsa. 

Bevaras  

Intyg om genomgången utbildning. Bevaras  

Studieomdömen. Bevaras  

Betygskataloger, betygssammanställningar (förkortningar och 
sifferkoder förklaras). Tas fram årsvis efter klass. Se vidare 
under kapitel 3. Särskilt om IT-stöd inom skolan. 

Bevaras  

Samlat betygsdokument. I de fall det getts i stället för 
slutbetyg. 

Bevaras  

Slutbetyg, kopia (avgångsbetyg). Gäller främst gymnasiet. Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Individuella studieplaner Då eleven slutat 
skolan 

Gymnasiesärskolan. 
Uppgifter om studieväg, 
kurs val, fullständigt eller 
utökat program. 

Rutinkorrespondens Vid inaktualitet Handlingar med innehåll 
av kortvarig betydelse som 
tillfällig befrielse från 
gymnastik m.m. 

Intagning 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Protokoll med beslut om intagning. Bevaras  

Överklagande, handlingar rörande (görs till skolväsendets 
överklagandenämnd). 

Bevaras  

Informationsmaterial. Bevaras  

Intagningsstatistik, uppgifter som ger en sammanfattning av 
intagningen. T.ex. antal intagna per utbildning och 
behörighet, kvoter etc. 

Bevaras  
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Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Ansökningshandlingar för ej intagna elever 1 år Efter avslutad 
reservintagning 

Ansökningshandlingar för intagna elever Vid inaktualitet När eleven slutat sin 
skolgång kan handlingarna 
gallras på 
intagningsenheten. 

Bekräftelser på intagning till gymnasieskolan Vid inaktualitet  

Intagningslistor Vid inaktualitet Efter avslutad 
reservintagning 

Register och listor som används för sortering och kontroll Vid inaktualitet  

Tidsplan med instruktioner 1 år  

Yttrande/beslut över skolgång i annan kommun Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång. 

Underlag/kontroll för 
interkommunal ersättning. 

Gymnasieskola 

Övergripande planering 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Protokoll, elevrådsmöten. Bevaras  

Protokoll, klassråd, skolkonferenser, och andra 
sammankomster om pedagogiska frågor och övergripande 
elevhälsa t.ex. arbetsenhetskonferenser, ämneskonferenser, 
klasskonferenser eller motsvarande. 

Bevaras  

Protokoll eller minnesanteckningar från lokala 
samverkansgrupper inom skolan eller annan avgränsning, 
t.ex. skola -fritid, skola - näringsliv. 

Bevaras  

Protokoll, lokala styrelser, skolråd/föräldraråd/klassråd. Bevaras   

Protokoll, stipendiekommiteer eller motsvarande. Bevaras  

Protokoll, yrkesråds-/ämnesråd. Bevaras  

Arbetsplaner, arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, hälsoplan, 
lokalt utarbetade. 

Bevaras  

Betygskriterier, lokalt utarbetade. Antas av den nämnd som 
ansvarar för skolverksamheten. 

Bevaras  

Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten. Bevaras  

Förteckningar över fördelning av premier och stipendier. Bevaras  

Handlingar rörande utbytesstipendiater. Bevaras  

Informationsmaterial, t.ex. handlingar som presenterar 
kurser och ämnen samt det som elever kan välja som tillval, 
fria aktiviteter, etc. 

Bevaras  

Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan med Bevaras  
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uppgifter väsentliga för elev eller skolan. 

Kvalitetsredovisningar. Innehåller en bedömning av dels i 
vilken mån målen för utbildningen uppnåtts, dels vilka 
åtgärder som behöver vidtas om målen inte har uppnåtts 
(upprättas enligt skollagen SFS 2010:800). 

Bevaras  

Läromedel, egenproducerat. I den mån kompendier, foton 
diabilder, videoinspelningar eller multimediepresentationer 
produceras på skolan för att användas i undervisningen bör 
ett exemplar av varje bevaras. 

Bevaras  

Ordningsregler, handlingar rörande ordningen vid 
skolenheterna samt tillsyn och vård av lokaler, inventarier 
och utbildningsmaterial, utfärdas av styrelsen och återfinns 
vanligen i handlingarna till protokollen. De ger en god bild 
av skolenheternas resurser och skolmiljön, och bör bevaras 
centralt. 

Bevaras  

Statistik, enhetsspecifik och egenupprättad. Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Meddelanden och information av tillfällig betydelse från 
myndigheter, andra rektorsområden, skolor m fl. 

Vid inaktualitet  

Kursutvärderingar Vid inaktualitet  

Elevregistrering 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Elevhistorik (”elevkort”). Uppgifter om elevs studieplan, 
tillval, eventuellt studieavbrott och skolgång 
(klasstillhörighet, skolor etc). Vid ett elektroniskt bevarande 
bör säkerställas att dessa uppgifter kan sammanställas ur 
uttaget. 

Bevaras  

Klasslistor. Slutgiltig med dokumenterade förändringar 
under året. Bör innehålla uppgifter om skola, läsår, 
klassbeteckning, lärare, elevnamn, personnummer och 
adress. 

Bevaras  

Skol-(elev-) kataloger, t.ex. fotokataloger eller motsvarande. Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Byte av skola, ansökan 1 år  

Grupplistor, kurs- Vid inaktualitet Av tillfällig betydelse 

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, blankett  Vid inaktualitet Bör förvaras så länge 
personen är aktuell i 
systemet och så länge som 
personen bär skydd runt 
personuppgift. 

Handlingar rörande samtycken enligt Pul Vid inaktualitet se 
anm. 

För t.ex. bilder på 
hemsida. 
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Samtycken bör vara 
tidsbegränsade och gallras 
tidigast efter eleven avslutat 
sin skolgång. 

Studieorganisation 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Individuellt val, utbudsbroschyr. Bevaras  

Befrielse från visst utbildningsinslag/undervisning, 
handlingar rörande. 

Bevaras  

Överenskommelse om studiegång. Särskild 
överenskommelse för enskild elev. 

Bevaras  

Intyg om avgång och reducerat program. Bevaras  

Praktik, placering. Bevaras  

Disciplinära åtgärder, handlingar rörande 
(avstängning/förvisning av elev, varning etc). 

Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Elevens val, inlämnad blankett Vid inaktualitet  

Språkval Då eleven slutat 
skolan 

 

Ansökan om studieavbrott, 

ändrat tillval, flyttning etc. 

Vid inaktualitet Kan gallras då anteckning 
gjorts i verksamhetssystem, 
på ”elevkort” eller 
motsvarande. 

Byte av kurs, anhållan om Vid inaktualitet  

Byte av program, ansökan (t.ex. från nationellt program till 
specialutformat program) 

Vid inaktualitet Får ske senast 1 okt det 
avslutande året 

Anmälan/avanmälan modersmålsundervisning Då eleven slutat 
skolan 

 

Anmälan till prövning Vid inaktualitet  

Avtal/överenskommelse om t.ex. datoranvändning Vid inaktualitet Då elev slutat skolan 

Ledighet för elev, ansökan Vid inaktualitet Då eleven har slutat skolan 

Närvaro- och frånvarouppgifter Vid inaktualitet  

Individuella studieplaner Då eleven slutat 
skolan 

Uppgifter om studieväg, 
kurs val, fullständigt eller 
utökat program 

Utvecklingssamtal, anteckningar från Vid inaktualitet Under förutsättning att 
uppgifter för uppföljning 
dokumenteras i t.ex. 
åtgärdsprogram. 
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Undervisningsplanering 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Läsårsdata. Kan ingå i skolkatalog. Bevaras  

Läromedelsförteckning. Bevaras  

Protokoll, ämnes-, ämnesrådskonferenser, klasskonferenser. Bevaras  

Handlingar rörande undervisningsprojekt av särskild 
och/eller lokal betydelse. 

Bevaras  

Schema, klass- (slutgiltigt). Bevaras  

Läromedel, egenproducerade. I den mån kompendier, foton, 
diabilder, ljudband, videoinspelningar eller 
multimediepresentationer produceras på skolan för att 
användas i undervisningen bör ett exemplar av varje bevaras. 

Bevaras  

Kursplaner, lokala. Bevaras  

Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor. Bevaras  

Ansökan och beslut m.fl. handlingar om särskilda 
utbildningsinsatser, t.ex. särskild undervisningsgrupp och 
anpassad studiegång. 

Bevaras  

Ansökan och beslut m.fl. handlingar rörande särskild 
undervisning, t.ex. på sjukhus, specialpedagog m.m. 

Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Schema, lärar-, kurs. 3 år Klasschema bör dock 
bevaras. 

Se ovan 

Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter Vid inaktualitet T.ex. medgivande från 
vårdnadshavare kring 
deltagandet 

Elevutveckling och lärande 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Stödundervisning, ansökan och beslut om. Bevaras  

Åtgärdsprogram. Se även kap.16. Bevaras  

Särskilt stöd, särskild undervisning (med ev underlag, t.ex. 
läkarintyg), ansökan och beslut om. 

Bevaras  

Elevvårdskonferenser, protokoll. Bevaras  

Specialarbeten/projektarbeten, handlingar rörande. Bevaras  

Nationella prov i svenska och svenska som andra språk, 
elevlösningar, samtliga delar. 

bevaras  
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Sammanställningar över resultat i nationella prov i svenska. Bevaras  

Betygskatalog. Eventuella förkortningar och sifferkoder ska 
förklaras. Tas fram årsvis efter klass. Skall vara ett 
pappersdokument enligt SKOLFS 2007:42. 

Bevaras  

Kodplaner och övriga förklaringar rörande betygsuppgifter. Bevaras  

Slutbetyg, kopia (avgångsbetyg). Se motivering i kapitel 3. 
Särskilt om IT-stöd inom skolan. 

Bevaras  

Samlat betygsdokument, kopia. För elever som ej får 
slutbetyg. 

Bevaras  

Skriftliga bedömningar/intyg. Om skriftlig bedömning/intyg 
ges istället för slutbetyg. 

Bevaras  

Resultat av prövning med anteckning om givet betyg. Har 
samma betydelse som betygskatalog. Bör bevaras 
tillsammans med betygskatalog eller individuella betyget. 

Bevaras  

Omprövning av betyg, beslut och handlingar. Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Nationella prov, elevlösningar i samtliga ämnen utom 
svenska 

5 år Gallras 5 år efter 
provtillfället. 

Elevlösningar i svenska 
bevaras, 

se ovan. 

Sammanställningar av resultat från nationella prov utom 
svenska 

5 år Sammanställningar av 
resultat från nationella prov 
i svenska bevaras, 

se ovan. 

Kunskapsprofiler Vid inaktualitet Gäller samtliga ämnen 

Diagnostiska prov, elevlösningar  Vid inaktualitet  

Skriftliga tester och prov, elevlösningar Vid inaktualitet Då betyg är satt och då 
tiden för omprövning av 
betyg löpt ut. 

Gymnasial lärlingsutbildning 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Ansökningar om att anordna gymnasial lärlingsutbildning, 
handlingar rörande. 

Bevaras  

Avtal mellan skolhuvudmannen och mottagande 
arbetsplatser. 

Bevaras  

Protokoll/minnesanteckningar lärlings råd. Bevaras  

Dokumentation av lärlingsarbetet. Bevaras  

Utbildningskontrakt/avtal. Bevaras  
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Intyg från arbets-/praktikplatser. Om en elev avbryter den 
arbetsplats- förlagda delen av utbildningen ska rektorn 
utfärda ett intyg om eleven begär det med uppgifter om hur 
stor del av utbildningen som eleven har genomgått och 
innehållet i den genomgångna delen av utbildningen. 

Bevaras  

Elevhistorik (”elevkort”) eller annan elevförteckning. Bevaras  

Betyg med bilagor (beskrivning av de utbildningsavsnitt som 
genomförts på en arbetsplats). 

Bevaras  

Betygskataloger. Eventuella förkortningar och sifferkoder 
ska förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 

Bevaras  

Det kommunala ansvaret för uppföljande studie- och 
yrkesorientering 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Individuella elevplaner. Bevaras  

Akter över ungdomar i den uppföljande verksamheten kan 
bl. a. Innehålla: >avtal/överenskommelser, >intyg/betyg, 
>handlingsplaner. 

Bevaras  

Protokoll från möten där undervisningen eller elevhälsa 
behandlats. 

Bevaras  

Statistik, typ av åtgärder, antal deltagare etc.( kan även ingå i 
årsberättelser/årsredogörelser) 

Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Anvisningar och beslut från AF angående ungdomsplats Efter upphörd 
placering 

 

Elevregister, förteckningar eller sammanställningar Vid inaktualitet Samtliga elever som 
omfattas av 
uppföljningsansvaret 

Närvarorapporter 1 år Kan ligga tillgrund för 
utbetalning genom t.ex. 
socialtjänsten 

Rapporter/redovisning från arbetsgivare 2 år  

Övriga handlingar som tjänat som underlag för registrering 
och redovisning av den uppföljande verksamheten. 

2 år Under förutsättning att 
vederbörlig redovisning eller 
kontroll skett och att 
handlingarna inte längre 
behövs för förvaltningen. 
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Utbildning för vuxna 

Övergripande planering 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Protokoll eller andra beslutshandlingar från styrelse, linje-
nämnd eller motsvarande organ för utbildning eller 
forskning, med bilagor. 

Bevaras  

Protokoll från sammanträden, och möten, personal-
konferenser, samarbetsnämnd, studie- och yrkesorienterings-
konferenser kring undervisning eller elevhälsa. 

Bevaras  

Protokoll eller mötesanteckningar, lokala 
samverkansgrupper, t.ex. skola -statliga myndigheter, skola-
kommunala myndigheter, skola -fritid, skola - näringsliv. 

Bevaras  

Redovisning av statsbidrag. Bevaras  

Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten. Bevaras  

Ordningsregler, handlingar rörande ordningen vid 
skolenheterna samt tillsyn och vård av lokaler, inventarier 
och utbildningsmaterial, utfärdas av styrelsen och återfinns 
vanligen i handlingarna till protokollen. De ger en god bild 
av skolenheternas resurser och skolmiljön, och bör bevaras 
centralt. 

Bevaras  

Informationsmaterial, t.ex. handlingar som presenterar 
kurser och ämnen. 

Bevaras  

Läromedel, egenproducerat. I den mån kompendier, foton, 
diabilder, videoinspelningar eller multimediepresentationer 
produceras på skolan för att användas i undervisningen bör 
ett exemplar av varje bevaras. 

Bevaras  

Statistik, enhetsspecifik och egenupprättad. Bevaras  

Kvalitetsredovisningar som kan innehålla bedömningar av 
dels i vilken mån målen för utbildningen uppnåtts och dels 
vilka åtgärder som behöver vidtas om målen inte har 
uppnåtts. 

Bevaras  

Elevregistrering 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Antagningslistor. Bevaras  

Klass/studerandelistor. Bevaras  

Elevhistorik (elevkort/studerandekort). Uppgifter om elevs 
genomförda kurser och studieavbrott. Vid ett elektroniskt 
bevarande bör säkerställas att dessa uppgifter kan 
sammanställas vid uttag.  

Bevaras  

Skol- (elev-) katalog. Bevaras  
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Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Anmälningar/Ansökningshandlingar Vid inaktualitet Tidigast efter att eleven 
avslutat sin utbildning. 

 

Övriga register över elever som upprättats i syfte att 
underlätta intern kontroll och redovisning 

2 år T.ex. för debitering av 
interkommunala avgifter 

Handlingar av rutinkaraktär rörande elever Vid inaktualitet Underlag för planering, 
redovisning och kontroll 

Grupplistor, kurs- Vid inaktualitet  Av tillfällig betydelse 

Skydd av personuppgift i verksamhets- 

systemet, blankett 

Vid inaktualitet Bör förvaras så länge 
personen är aktuell i 
systemet och så länge som 
person bär skydd runt 
personuppgift. 

Handlingar rörande samtycken enligt PuL. Vid inaktualitet För t.ex. bilder på 
hemsida. 

Samtycken bör vara 
tidsbegränsade och gallras 
tidigast efter att eleven 
avslutat sin skolgång. 

Studieorganisation 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Disciplinära åtgärder, handlingar rörande. (T.ex. varning, 
avstängning/förevisning av elev). 

Bevaras  

Prövning, resultat med anteckning om givet betyg. Har 
samma betydelse som betygskatalog. Bör förvaras 
tillsammans med betygskatalog eller individuella betyget. 

Bevaras  

Överenskommelse om studiegång. Särskild överens-
kommelse för enskild elev. 

Bevaras  

Disciplinära åtgärder, handlingar rörande. (T.ex. varning, 
avstängning/förevisning av elev). 

Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Ansökningar, kursbyten Vid inaktualitet  

Ansökningar, studieavbrott, ändrat tillval, flyttning etc. Vid inaktualitet Kan gallras då 
anteckningar gjorts på 
elevkort eller motsvarande. 

Anmälningar till prövning Vid inaktualitet När prövningen är 
genomförd 

Meddelande om genomförd prövning Vid inaktualitet När uppgiften är 
dokumenterad 

Avtal/överenskommelse om t.ex. datoranvändning Vid inaktualitet Då elev slutat skolan 
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Individuella studieplaner  Då eleven slutat 
skolan 

Uppgifter om studieväg, 
kursval, fullständigt eller 
utökat program. 

Ledighetsansökningar - elev Vid inaktualitet  

Närvaro- och frånvarouppgifter Vid inaktualitet  

Undervisningsplanering 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Läsårsdata. Bevaras  

Arbetsplaner, lokala. Bevaras  

Timplaner, lokala. Bevaras  

Kursplaner, lokala. Bevaras  

Läromedel, egenproducerat. I den mån kompendier, foton, 
diabilder, videoinspelningar eller multimediepresentationer 
produceras på skolan för att användas i undervisningen bör 
ett exemplar av varje bevaras.  

Bevaras  

Orienteringskurser, lokala. Bevaras  

Protokoll från ämneskonferenser etc. Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Schema, lärar-, kurs. 3 år  

Elevutveckling och lärande 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Betygsdokument, samlat. Utbildningsbevis. Den som vill ha 
ett samlat betygsdokument får själv bestämma vilka kurser 
eller delkurser som ska ingå i dokumentet. 

Bevaras  

Betygskatalog. Betyg och intyg ska kunna sammanställas för 
varje enskild deltagare. 

Bevaras  

Betygskopior av slutbetyg. Se motivering under kapitel 3. 
Särskilt om IT-system inom skolan. 

Bevaras  

Betygskriterier, lokalt utarbetade. Bevaras  

Handlingar rörande lokala, individuella kurser och 
projektarbeten. 

Bevaras  

Intyg, kopior. Från genomförda individuella kurser och 
orienteringskurser. 

Bevaras  

Korrespondens med elev med uppgifter väsentliga för elev 
eller skolan. 

Bevaras  

Nationella slutprov (Sfi)/ämnesprov i svenska, elevlösningar, 
samtliga delar. 

Bevaras  
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Sammanställningar över resultat i nationella prov i svenska. Bevaras  

Specialarbeten/projektarbeten. Originalet behålls av 
författaren. En kopia av arbetet bör bevaras i likhet med 
bevarandet av uppsatser inom den statliga högskolan. 

Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Nationella prov, elevlösningar i samtliga ämnen utom 
svenska 

5 år Gallras 5 år efter 
provtillfället. 

Elevlösningar i svenska 
bevaras, 

se ovan. 

Sammanställningar av resultat från nationella prov utom 
svenska 

5 år Sammanställningar av 
resultat från nationella prov 
i svenska bevaras, 

se ovan. 

Kunskapsprofiler Vid inaktualitet Gäller samtliga ämnen 

Diagnostiska prov, elevlösningar Vid inaktualitet  

Skriftliga tester och prov, elevlösningar Vid inaktualitet Då betyg är satt och då 
tiden för omprövning av 
betyg löpt ut. 

Kulturskola 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Kataloger eller annat informationsmaterial kring kursutbud. Bevaras  

Kursprogram och informationsmaterial, per läsår. Bevaras  

Program eller motsvarande som visar egna konserter eller 
andra aktiviteter. 

Bevaras  

Organisationsplaner. Bevaras  

Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten. Bevaras  

Inventarieförteckningar. Bevaras  

Korrespondens. Korrespondens som inte är rutinmässig och 
inte finns bevarad centralt bör bevaras på skolan. 

Bevaras  

Verksamhetsberättelser eller verksamhetsplaner som ger en 
bild av undervisningens innehåll. 

Bevaras  
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Elevregistrering 

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Deltagaranmälningar 3 år Ny- ändringsanmälningar 

Närvarolistor 3 år  

Hyresavtal Vid inaktualitet Hyra av instrument 

Övriga skolrelaterade verksamheter 

Undervisningsplanering 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Protokoll eller mötesanteckningar från ämneskonferenser, 
personalkonferenser och andra möten där undervisningens 
uppläggning och innehåll dokumenteras. 

Bevaras  

Ensemblelistor Bevaras  

Scheman. Ett exemplar med uppgift om lärare, tider och 
instrument bör bevaras om sådana upprättas. 

Bevaras  

Elevhälsa 

Särskilda stödinsatser 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Anmälningar och utredningar om kränkande behandlingar 
eller diskriminering. 

Bevaras  

Åtgärdsprogram. Bevaras  

Protokoll, elevvårdskonferenser. Bevaras  

Olycksfalls-/incidentrapporter Bevaras  

Arbetsskada (elev), handlingar rörande. T.ex. vid PRAO. Bevaras  

Barnhälsovårdsjournaler (tillhör normalt landstingen). Bevaras  

Skolhälsovårdsjournaler. I skolhälsovårdsjournalen ingår bl.a. 
remisser, kostintyg, läkarintyg, vaccinationstillstånd. Se även 
Bevara eller gallra 6. 

Bevaras  

Register/förteckningar över journaler/journaluppgifter som 
har överlämnats till annan huvudman. Om original över-
lämnats ska beslut om avhändande (arkivlagen, SFS 
1990:782, § 15) fattas av fullmäktige. Se vidare Sveriges 
Kommuner och Landstings cirkulär 2009:44. 

Bevaras  

Handlingar som rör skolkurators verksamhet, t.ex. 
kuratorskort, korrespondens med elever och föräldrar. 

Bevaras  

Skolpsykologjournaler med underlag som t.ex. testmaterial Bevaras  
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Övrig utrednings-/kartläggningsdokumentation avseende 
enskilda elever (t.ex. pedagogiska, sensomotoriska, tal -
utredningar eller bas-utredningar kring psykisk ohälsa). 

Bevaras  

Skolskjutsar 

Handlingar som bör bevaras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Ansökan och beslut om skolskjuts vid växelvis boende. Bevaras Centralarkiv 3 år 

Dispensansökningar och beslut om skolskjuts i enskilt fall. Bevaras Del. beslut se bevarande 

Årsstatistik över skolskjutsverksamheten (kan återfinnas 
bland handlingar till protokollen). 

Bevaras  

Handlingar som kan gallras 

Handling  Gallring  Anmärkning  

För skolskjutsverksamheten inkomna uppgifter, 
elevförteckningar, scheman m.m. 

Vid inaktualitet  

Buss-/skolkort, handlingar rörande 2 år Under förutsättning att 
vederbörlig kontroll och 
redovisning skett. 

Skolskjutsregister 3 år  T.ex. med uppgifter om 
antagna entreprenörer, anta 
elever per skjuts, färd- tid 
m.m. Kan gallras under 
förutsättning att statistik 
bevaras. 

Övriga handlingar rörande skolskjutsverksamheten Vid inaktualitet Med undantag av 
räkenskapsinformation,  

se kapitel 1, 
Styrelse/nämnd för 
utbildning. 
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Kultur Vara 

Protokoll 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Kulturråd Omgående till 
närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter 3 år. 

Närarkiv. Minnesant. 
Datum. 

Konstkommitté Omgående till 
närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter 3 år. 

Närarkiv.  
Datum. 

Övrigt 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Arrangemang.  Närarkivet. 

Bidragsansökningar jämte handlingar. Till närarkiv efter  
1 år. 
Gallring efter 
4 år. 

Tjänsterum. 
Årsvis. 

Program för sportlovsaktiviteter. Omgående till 
närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter 3 år. 

Närarkiv.  
Datum. 

Register över konstverk. Omgående till 
närarkiv. 

 

Dator + Närarkiv. 
Reg, nr-ordning. 
Ajourhålls. 

Badverksamhet 

Handling  Gallring  Anmärkning  

Närvaroförteckningar, t.ex. över elever som deltagit i 
simundervisning. 

Gallring efter 
2 år 

Personalrum. 
Datum. 

Märkesnoteringar för simskolegrupper. Till centralarkiv 
Efter 2 år. 

Personalrum. 
Datum. 

Biblioteksverksamhet 

Handling  Gallring  Anmärkning  

SCB-statistik. Omgående till 
närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter 10 år. 
  

 

Närarkiv.  
Datum. 

Handlingar och protokoll från andra nämnder. Vid behov Magasin. 
Datum. 
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Socialförvaltning 

Personal 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Ersättningar, kopia. Gallring efter  
1 år. 

Egen bokhylla: 
Pärm. 
Om utbetalning skett via 
lönesystemet, annars 10 år. Tex 
bilersättningar (inkl körjournal 
om grund för bilersättning) 
reseersättningar, traktamenten, 
sjukvårdskvitton. 

Flextidssammanställningar. Gallring efter 2 år. Egen bokhylla: 

Försäkran om tystnadsplikt. Gallring: 
Bevaras. 

Personalkontoret. 
Till personalakten på 
personalkontoret efter 
underskrift. 

Jourjournal, jourlistor, jourredovisning. Gallring efter 3 år. Enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. 
Ansvar: Resp. Chef.  

Kvittenser för nycklar och passerkort, behörigheter till IT-
system mm.  

Gallring: 
2 år efter 
inaktualitet. 

 

Körjournal, leasingbil. Gallring efter 2 år. Egen bokhylla: 
Pärm. 
Ansvar: Resp. Chef. 

Medarbetar- och utvecklingssamtal inkl. 
kompetensutvecklingsinsatser. 

Gallring när 
anställningen 
upphör. 

Egen bokhylla: 
Pärm inlåst. 
Ansvar: Resp. Chef. 

Nyckelkvittenser. Gallring: 
Vid inaktualitet. 

Egen bokhylla: 
Pärm. 
Till exempel återlämnande. 
Ansvar: Resp. Chef. 

Skyddsrond. Egen bokhylla: 
Gallring efter 3 år. 

Pärm. 
Om ny skyddsrond genomförs varje 
år. 

Ansvar: Resp. Chef. 

Ekonomi 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Attestlistor och utbetalningar IFO. 
 

Gallring efter 2 år. Egen bokhylla: 
Pärm/dator. 
Vuxen-, barn- och 
familjesektionen samt 
Integrationsenheten granskar 
utdrag som gäller deras 
respektive sektion och lägger 
till assistenten. Sektionschef för 
Ekonomisektionen granskar 
original som sedan förvaras hos 
assistent. 
Ansvar: Ekonom. 

Fakturor; externa. 
 

Till närarkiv samt 
SN-arkiv. 
Gallring: 
Original efter  
10 år. 

Egen bokhylla. 
Pärm/dator. 

Fakturor, interna. Till närarkiv samt 
SN-arkiv. 

Egen bokhylla. 
Pärm. 
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Gallring: 
Original efter  
10 år. 

Fakturor; bokföringsorder. 
 

Till närarkiv samt 
SN-arkiv. 
Till centralarkiv 
efter 2 år. 
Gallring efter 
10 år. 

Egen bokhylla. 
Pärm. 

Körjournaler, leasingbilar. 
 

Gallring efter 3 år. Egen bokhylla: 
Förvaringsbox. 
Sparas under bilens 
leasingslängd. 
Ansvar: Avtalsskrivare. 

IT 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Granskningsloggar för åtkomst till brukaruppgifter inom 
socialtjänsten. 

10 år  

Administration & Arkivering 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Bevis om överlämnande av handlingar till centralarkiv. 
 

Till centralarkiv 
efter 10 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Egen bokhylla: 
Pärm. 
Närarkiv. 
 

Mottagningsbevis. 
 

Till närarkiv. 
Gallring efter 2 år. 

Pärm. 

Postöppning; fullmakt. 
 

Gallring vid 
inaktualitet. 

Egen bokhylla: 
Pärm i postrum. 

Rapportering till inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
samt svar på remisser, om ej verkställda beslut enligt LSS 
och SoL. 
 

Till närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter 5 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Pärm/dator. 
 
 
Ansvar: Utredare. 

Remisser och beslut/dom från 
Socialstyrelsen/Förvaltningsrätten på ej verkställda beslut 
enligt LSS och SoL 
 

Till närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter 5 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Pärm/dator. 
 
 
Ansvar: Utredare.. 

Äldreomsorg (ÄO) och omsorgen kring personer med 

funktionsnedsättning (OF) 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Anmälningar; Lex Maria. 
 

Till närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter  
10 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Pärm. 
Diarieförs. 
 
 
Ansvar: MAS. 
 

Rapport; Lex Sarah 14 kap 2 § SoL, 24b § LSS. 
 

Till närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter  
10 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Pärm. 
Diarieförs. 
Utredare/utveckling 
 
 

Anmälan till IVO 14 kap 7 § 24f LSS Bevaras  

Avvikelserapportering HSL. Gallring efter10 år. Procapita. 
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 Ansvar: MAS. 
 
 

Behörighet att ordinera. 
 

Gallring efter 
3 år. 

Egen bokhylla: 
Pärm. 
Ansvar: MAS. 
 

Fallincidenter; sammanställning. 
 

Gallring efter 
5 år. 

Pärm/dator. 
Ansvar: MAS. 

Nyckelkvittenser till brukares hem. 
 

Gallring efter 
2 år. 

Egen bokhylla: 
Pärm. 
Efter upphörd service. 
Ansvar: Resp. Chef. 
 

 

Introduktion för invandrare 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Akter inom flykting- och invandrarverksamhet. 
 

Till centralarkiv 
efter 2 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Egen bokhylla: 
Procapita IFO. 
Efter två år flyttas de över till 
IFO. Se handbok Bevara eller 
gallra: Handlingar som bör 
förvaras i LMA-akt sid 79-
80. Handlingar som bör 
förvaras i LIF-akt sid 80-82. 
Ansvar: Assistenter. 
 

Introduktionsplaner. Till centralarkiv 
efter 2 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Egen bokhylla: 
Procapita IFO. 
Efter två år flyttas de över till 
IFO. 
Ansvar: Assistenter. 
 

Register över flyktingar. Till centralarkiv 
efter 2 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Egen bokhylla: 
Procapita IFO. 
Ansvar: Handläggare. 

Statsbidragsansökningar. 
 

Gallring efter 10 
år. 

Egen bokhylla: 
Procapita IFO. 
Ansvar: Resp. Chef. 

Underlag till statsbidragsansökningar. Gallring efter  
2 år. 

Egen bokhylla: 
Procapita IFO. 
Ansvar: Resp. Chef. 

Utbetalningslistor över statsbidrag. 
 

Gallring efter 10 
år. 

Egen bokhylla: 
Procapita IFO. 
Ansvar: Resp. Chef. 

Varningsbrev och uppsägningar med mottagningsbevis. Gallring efter  
2 år. 

Egen bokhylla: 
Procapita IFO. 
Läggs i akt. 
Ansvar: Handläggare. 

Nämnd, råd & liknande 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Protokoll från kommunala rådet för funktionsnedsatta 
(KRF) och pensionärsrådet. 

Till centralarkiv 
efter 5 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Egen bokhylla: 
Pärm/dator. 
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Brukare 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Bostadsanpassning; beslut om bostadsanpassningsbidrag och 
återställningsbidrag. 
 

Till närarkiv. 
Gallring: 
10 år efter 
beslutsårets 
utgång. 

Pärm. 
 
 
Ansvar: Handläggare. 

Bostadsanpassning; dokumentation om material och 
installationer som behövs för framtida reparation och 
underhåll. 
 

Till närarkiv. 
Gallring: 
10 år efter 
beslutsårets 
utgång. 

Pärm. 
 
 
Ansvar: Handläggare. 

Bostadsanpassning; protokoll över beslut om 
bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. 
 

Till närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter 5 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Pärm. 
 
 
Ansvar: Handläggare. 

Bostadsanpassning; register över åtgärdade lägenheter. 
 

Till närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter 5 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Pärm. 
 
 
Ansvar: Handläggare. 

Bostadsanpassning; statistiksammanställningar. 
 

Till närarkiv. 
Till centralarkiv 
efter 5 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Pärm. 
 
 
Ansvar: Handläggare. 

Bostadsanpassning; övriga handlingar rörande 
bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. 
 

Till närarkiv. 
Gallring 2 år efter 
besluts-årets 
utgång. 

Pärm. 
 
Ansvar: Handläggare. 

Bostadskostnader; beslut om dubbla . 
 

Till närarkiv. 
Gallring efter 5 år, 
OBS undantag. 

Respektive akt i 
arkivet/pärm. 
5-15-25 ska följa med akten, 
sorteras in i akt en gång/år. 
Resterande beslut står kvar i 
pärm och gallras efter 5 år. 
Ansvar: Arkivredogörare. 

Donationsfonder; ansökningar med bilagor. 
 

Till närarkiv. 
Gallring efter  
5 år. 

Pärm 
Delegeringsordning 2.1 
Ansvar: Förvaltningschef. 

Donationsfonder; utdelning ur fonder. 
 

Till närarkiv. 
Gallring efter  
5 år. 

Pärm 
 
Ansv.: Handläggare. 

Dödsboanmälningar. 
 

Till närarkiv. 
Gallring efter  
5 år. 

Pärm. 
Se handbok: Bevara eller 
gallra sid 84-85. 
 
Ansvar: Handläggare. 

El-skulder; uppsägning av abonnemang. 
 

Till närarkiv. 
Gallring: 
Vid inaktualitet. 

Pärm. 
 
Ansvar: Handläggare. 

Familjehem; ansökan om att bli familjehem, utredningar om 
enskilda familjehem. 
 

Till närarkiv. 
Gallring 5 år 
efter inaktualitet. 

Pärm. 
 
Ansvar: Resp. Chef. 

Familjehem; avtal med familjehem, kopia. Till närarkiv. 
Gallring efter  
2 år. 

Pärm. 
Ansvar: Familjehems-
sekreterare. 
 

Familjehem; familjehemsutredning för speciellt barn. 
 

Till närarkiv. 
Till centralarkiv 

Akt. 
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efter 5 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Ansvar: Familjehems-
sekreterare. 
 

Familjehem; förteckning över barn som vistas i familjehem 
eller annat enskilt hem. 
 

Till närarkiv. 
Gallring: 
Vid inaktualitet. 

Pärm. 
Ansvar: Familjehems-
sekreterare. 
 

Familjehem; förteckning över familjehem. 
 

Till närarkiv. 
Gallring: 
Vid inaktualitet. 

Pärm. 
Ansvar: Familjehems-
sekreterare. 
 

Familjehem; lönerapportering. 
 

Till närarkiv. 
Gallring efter 
2 år. 

Pärm. 
Ansvar: Handläggare. 

Familjerätt. 
 

Gallring efter 
5 år, OBS 
undantag. 

Procapita IFO. 
Se handbok: Bevara eller 
gallra sid 65-74; Faderskaps- 
och föräldraskapsärenden sid 
67-69; Adoptionsärenden sid 
70-71; Ärenden rörande 
vårdnad, boende och umgänge 
sid 72-74. Dag 5, 15, 25 
sparas. 
Ansvar: Handläggare. 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst. 
 

Gallring efter 
2 år. 

Dator. 
Ansvar: Bistånds-
handläggare 

Hyreskontrakt; besiktningsprotokoll etc. för bostäder som 
tillhandahålls av socialtjänsten. Hyreskontrakt äldreboende. 

Gallring 2 år efter 
det att kontraktet 
upphört att gälla. 

Egen bokhylla: 
Pärm. 
Under förutsättning att 
hyresskuld inte kvarstår. 
Ansvar: Boende-
handläggare. 
Ansvar: Ekonomi-
handläggare. 

Hyror; fakturor, underlag. Gallring efter 10 
år. 

Pärm. 
Ansvar: Boende-
handläggare. 
Ansvar: Ekonomi-
handläggare. 
 

Inkomstuppgifter. Egen bokhylla: 
Året + föregående 
år hos resp. 
ekonomi-
handläggare. 
Till närarkiv  
2 år gamla. 
Gallring efter 
2 år. 

Egen bokhylla: 
Pärm. 
 
Ansvar: Ekonomi-
handläggare. 
 
 
 
 
 

Kontaktperson, kontaktfamilj; förteckning över 
kontaktpersoner/kontaktfamiljer. 

Till närarkiv. 
Gallring: 
Vid inaktualitet. 

Pärm. 
När ny förteckning upprättas. 
Ansvar: Resp. Chef. 

Larmloggar. Gallring efter  
2 år. 

Egen bokhylla: 
Dator. 
Ansvar: Resp. Chef. 
 

Socialförsäkringsbalken (SFB);  
utbetalningsbesked från Försäkringskassan. 

Till närarkiv efter 
1 år. 
Till centralarkiv 
SN-arkiv efter 1 
år. 
Gallring efter 10 

Pärm/arkivbox. 
Oersatt SFB; de 20 första 
timmarna (original), 
externfaktura. 
Ansvar: Ekonomi-
handläggare. 
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år.  
 

SFB; utbetalningsbesked från Försäkringskassan. Till närarkiv. 
Gallring efter 10 
år. 

Pärm. 
Ersatt SFB totalt och per 
person (original). 
Ansvar: Resp. Chef. 
 

SFB /LSS; Beställning/justering. Året + hos resp. 
ekonomi-
handläggare. 
Gallring efter  
1 år. 

Egen bokhylla: 
Pärm. 
Ansvar: Ekonomi-
handläggare. 
 

LSS; Närvarolista för dagcenter, korttidshem – underlag för 
debitering. 

Egen bokhylla  
Till närarkiv 
föregående år. 
Gallring efter  
2 år. 

Egen bokhylla 
(årets). 
Pärm. 
Ansvar: Ekonomi-
handläggare. 
 

LSS/ SFB; Månadsrapporter hemtjänst. 
 

Året + föregående 
år hos resp. 
ekonomi-
handläggare. 
Till närarkiv 
rapport 2 år 
gamla. 
Gallring efter  
2 år. 

Egen bokhylla: 
Pärm. 
Underlag till utgående 
fakturor. 
 
Ansvar: Ekonomi-
handläggare. 
 
 

Personakter IFO. Gallring efter  
5 år, OBS 
undantag. 

Procapita IFO 
Se handbok: Bevara eller 
gallra sid 20-33. Dag 5, 15, 
25 sparas. 

Personakter SoL, HSL, LSS (HSL ska bevaras i tio år, och 
5,15,25 bevaras för evigt.). 
För fördjupning se riktlinjer 

Till centralarkiv 
efter  
5 år. 
Gallring 5 år efter 
sista hantering i 
ärendet OBS! 
Undantag. 

Procapita. 
Dag 5,15,25 sparas + hälso- 
och sjukvårdsjournaler med 
förlängd sparandetid. 
Faderskap, adoption och 
placeringar i familjehem och 
hem för vård eller boende ska 
sparas. Se handbok Bevara 
och gallra sid 15-19. 
Ansvar: Resp. Chef. 

Privata medel; förteckning.  Egen bokhylla: 
Inlåst. 
Redovisning lämnas till den 
enskilde, anhörig eller god 
man. 
Ansvar: Resp. Chef 

Rapporter och anmälningar som inte tillhör ärende och inte 
ger upphov till ärende, inklusive register ”slaskpärmen”. 

Till närarkiv. 
Gallring efter  
5 år. 

Pärm. 
Till exempel: polisrapporter, 
LOBar, meddelande om 
avhysning, elskulder. OBS! 
Sådana handlingar måste 
diarieföras enligt OSL. 
Ansvar: Resp. Chef. 

Relationsvåld. Till centralarkiv 
efter  
5 år. 
Gallring: 
Bevaras. 

Procapita. 
Begränsad behörighet till 
uppgifterna. 
Ansvar: Samornare 
relationsvåld. 

Uppsägning hyresavtal. Till närarkiv. 
Gallring efter  
2 år. 

Pärm. 
Ansvar: Boende-
handläggare 
Ansvar: Ekonomi-
handläggare. 
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Utbetalningar IFO. 
 

Gallring efter 10 
år. 

Egen bokhylla: 
Pärm/dator. 
Ansvar: Resp. Chef. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Ansökningar i personakter Gallring efter 5 år. Sitter i pärm, ansvarig är 
arkivredogörare. 
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Miljö- och Byggnadsförvaltning 

Miljöövervakning 

Handlingar som bör bevaras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Beslut om samordnad kontroll, t.ex. vatten- eller luftvård Bevaras  

Mätdata Bevaras Validerad mätdata som inte 
rapporterats till annan 
datavärd eller sammanställt i 
en rapport eller liknande. 
Mätdata som är 
ärendeanknutet sparas på 
respektive ärende 

Inventering av arter, ekosystem och grönområden  Bevaras  

Undersökningar/sammanställningar: Mätning av miljögifter 
och tungmetaller i fisk, grönsaker Mätning av tätortsluft 
Hälsoundersökningar Besvärsundersökningar Kartläggning 
av buller Kartläggning av trafik Kartläggning av industrier, 
utsläpp, föroreningar Kartläggning av vatten, påverkan 
tillstånd Beskrivning av avfallshantering Kartläggning av 
resursförbrukning, varuflöde Beskrivning av exploatering, 
hus, vägar Miljöbeteende, befolkningens miljö vanor, handla 
miljövänligt, sopmängder etc. 

  

Handlingar kan gallras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Mätdata Vid inaktualitet Mätdata som har 
sammanställts i en rapport 
eller har rapporterats till en 
annan datavärd bedöms 
kunna gallras. Detsamma 
gäller mätdata som inte är 
validerat 

Naturvård 

Handlingar som bör bevaras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Anteckningar i ärende Bevaras  

Naturvårdsplan Bevaras Hos nämnd som ansvarar för 
naturvårdsfrågor 

Naturvårdsinventeringar, länsstyrelsen/kommunen Bevaras Hos nämnd som ansvarar för 
naturvårdsfrågor  

Naturresursinventeringar, länsstyrelsen t.ex. naturgrusplan Bevaras Hos nämnd som ansvarar för 
naturvårdsfrågor 

Beslut om kommunalt naturreservat Bevaras Hos nämnd som ansvarar för 
naturvårdsfrågor 

Länsstyrelsebeslut om bildande av naturreservat Bevaras Hos nämnd som ansvarar för 
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naturvårdsfrågor 

Statliga beslut om bildande av nationalpark Bevaras Hos nämnd som ansvarar för 
naturvårdsfrågor 

Skötselplaner  Bevaras Hos nämnd som ansvarar för 
naturvårdsfrågor 

Dokumentation av samrådsplikt med länsstyrelsen vid t.ex. 
bildande av naturreservat 

Bevaras Hos nämnd som ansvarar för 
naturvårdsfrågor 

Inkomna yttranden och remisser Bevaras  

Handlingar kan gallras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Förelägganden vid nedskräpning (26 kap 9 § och 15 kap 30 § 
MB) 

10 år  

Beslut om uppstädning (26 kap 9 § MB) 10 år  

Planering 

Handlingar som bör bevaras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Utredningsmaterial Bevaras Hos ansvarig nämnd 

Remisser (yttrande/synpunkter) Bevaras Egna remisser bevaras 

Samråd om planförslag Bevaras Egna remissvar bevaras. 
Planförslag förvaras hos 
ansvarig nämnd 

Utställt planförslag Bevaras Egna remissvar bevaras. 
Planförslag förvaras hos 
ansvarig nämnd 

Plan Bevaras Som vunnit laga kraft förvaras 
hos ansvarig nämnd 

Besvärshandlingar Bevaras Överklaganden och yttranden 

Arbete rörande hållbar utveckling, Agenda 21, eko- 

och klimatkommunarbete, sektorsövergripande 

miljöarbete m.m. 

Handlingar som bör bevaras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Kommunala miljömål och revision av dessa (gröna 
bokslut/miljörevision) 

Bevaras  

Kommunens lokala dokument rörande hållbar utveckling 
och Agenda 21 

Bevaras  

Årsdokument av arbetet rörande hållbar utveckling och 
Agenda 21 

Bevaras  

Sammanställningar av pågående miljöprojekt (i den mån 
dessa uppgifter inte finns med i års-dokumentationen) 

Bevaras  
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Andra lokala dokument rörande hållbar utveckling och 
Agenda 21 

Bevaras  

Ekokommunarbete Bevaras  

Klimatkommunarbete Bevaras  

Beskrivningar och uppföljningar av genomförda 
miljöprojekt och andra utvecklingsprojekt med miljöfrågor 
som utgångspunkt 

Bevaras  

Handlingar rörande miljöpriser och utmärkelser Bevaras  

Enskild persons eller grupps miljöarbete Bevaras  

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens 

tillsyns- och kontrollverksamhet 

Hälsoskydd  

Handlingar som bör bevaras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Inspektionsrapporter Bevaras Kan ha betydelse för framtida 
utredningar om skador på 
människors hälsa och miljön 

Ansökan och beslut om enskilt avlopp (9 kap 7-8 §§ MB och 
13 § FMH) 

Bevaras Förutsatt att anläggningen 
byggts. Observera att detta 
kräver rutiner för uppföljning. 
Omfattar även intyg om 
slutbesiktning 

Ansökan och beslut om ändring av avloppsanläggning (9 kap 
7-8 §§ MB och 14 § FMH) 

Bevaras Förutsatt att anläggningen 
ändrats. Observera att detta 
kräver rutiner för uppföljning. 
Omfattar även intyg om 
slutbesiktning 

Ansökan och beslut om förmultnings-/alternativa toaletter  
(15 kap 18 § MB och 40 § FMH) 

Bevaras  

Anmälan, ansökan och beslut om tillstånd för värmepump (9 kap 8 § 
MB och 14 § FMH) 

Bevaras Förutsatt att anläggningen 
byggts. Observera att detta 
kräver rutiner för uppföljning 

Anmälan om vissa offentliga lokaler (38 § FMH) Bevaras Förutsatt att verksamheten 
funnits 

Inventeringar, projekt, sammanställningar, 
besvärsundersökningar, resultat och beskrivning av 
kampanjer och liknande sammanställt material 

Bevaras  

Geologiska radonspårningskartor Bevaras  

Mätning av radon i inomhusluft Bevaras Inkl. uppföljningsmätningar. 
Alla mätningar bevaras p.g.a. 
ständigt nya kunskaper om 
utvärderingen 

Mätning av markradon vid byggnation Bevaras Byggnadsnämnden (motsv.) är 
ansvarig för att mätning utförs. 
Berörda myndigheter bör 
komma överens om var 
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handlingen slutligt förvaras 

Mätning av radon i dricksvatten Bevaras Kan även förekomma inom 
livsmedel 

Utredningar om olägenhet för människors hälsa Bevaras  

Handlingar kan gallras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Polismyndighetens beslut om tillstånd för jakt inom planlagt 
område (skyttar som kommunen anlitar för 
skadedjursbekämpning) 

Vid inaktualitet  

Anmälan, ansökan och beslut som inte utnyttjas 5 år eller då 
tillståndet upphör 

Tillståndet kan vara 
tidsbegränsat 

Begäran om polishandräckning, råd och anvisningar 2 år  

Beslut om föreläggande, förbud och rättelse på annans 
bekostnad jämte förslag och erinringar över förslag 

10 år efter det att 
verksamheten 
upphört eller 10 år 
efter senast 
vidtagna åtgärd 

 

Beslut om avgift i enskilt fall 10 år I de fall det rör sig om en fast 
årlig avgift kan besluten 
gallras 10 år efter det att 
förhållandena ändras. 
Underlag för debitering måste 
finnas tillgängliga i minst 10 
år från räkenskapsårets 
utgång 

Ansökan och beslut om tillstånd för viss djurhållning m.m (9 
kap 11 § MB, 39 § FMH och lokala hälsoskyddsföreskrifter) 

Vid inaktualitet Kan även handläggas inom 
djurskydd 

Obefogade anmälningar om olägenhet för människors hälsa 2 år  

Livsmedel och smittskydd 

Handlingar som bör bevaras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Registrering av livsmedelsanläggning (art 6.2 i förordning 
(EG) nr 852/2004) 

Bevaras  

Godkännande av livsmedelsanläggning (art 4 i förordning 
(EG) nr 853/2004, art, 3 i förordning (EG) nr 854/2004 och 
LIVSFS 2005:20 

Bevaras  

Tillfälligt eller permanent upphävande av godkännande (art. 
31 och 54 i förordning (EG) nr 882/2004, art 4 i förordning 
(EG) nr 853/2004 och livsmedelsförordningen 

Bevaras  

Anmälan om mindre ändring av livsmedelsanläggning Bevaras  

Sammanställningar och utredningar av t.ex. vatten- och 
livsmedelsburen smitta 

Bevaras Även handlingar gällande 
smittskydd 

Projektinriktad kontroll, beskrivning och resultat Bevaras  

Analysprotokoll vattenanläggningar Bevaras Från ackrediterat 
laboratorium 
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Handlingar kan gallras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Beslut om avgift i enskilt fall 10 år I de fall det rör sig om en fast 
årlig avgift kan besluten 
gallras 10 år efter det att 
förhållandena ändras. 
Underlag för debitering måste 
finnas tillgängliga i minst 10 
år från räkenskapsårets 
utgång 

Kontrollrapporter 5 år Har mer kortsiktig betydelse 
för människors hälsa 

Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande på 
marknaden (art 54.2 i förordning (EG) nr 882/2004 

10 år  

Av Livsmedelsverkets meddelade villkor eller saluförbud för 
kännedom (6 § LL och 5 § LF) 

Då saluförbudet 
upphävs 

 

Föreläggande och förbud (22 § LL) 10 år  

Begäran om polishandräckning (27 § LL) 2 år  

Beslut om omhändertagande av livsmedel 10 år  

Åtalshandlingar 10 år  

Villkorat godkännande (art, 4 i förordning (EG) nr 
853/2004, art, 3 i förordning (EG) nr 854/2004  

Vid inaktualitet  

Tidsbegränsat godkännande/registrering av 
livsmedelsanläggning 

Vid inaktualitet  

Analysprotokoll livsmedel 3 år eller när 
verksamheten har 
upphört 

Dricksvattenprotokoll 
vattenanläggning bevaras 

Följesedlar laboratorieprov Vid försäkran om 
att proverna har 
anlänt till 
laboratorium 

 

Anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om smittsam 
sjukdom vid livsmedelshantering 

5 år eller tidigast 
när verksamheten 
upphör 

 

Råttsaneringsbevis, kopior 10 år  

Beslut om ersättning vid förstöring av ägodelar för att hindra 
spridning av samhällsfarliga sjukdomar 

10 år  

Föreläggande/förbud i enskilda fall för att förhindra 
spridning av samhällsfarliga sjukdomar 

10 år  

Miljöskydd och kemiska produkter 

Handlingar som bör bevaras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Anteckningar i ärende Bevaras  

Inspektionsrapporter Bevaras Kan ha betydelse för framtida 
utredningar om skador på 
människors hälsa och miljön 
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Anmälan och beslut om miljöfarlig verksamhet 

(9 kap 6 § MB, 14 §, 17 § och 21 § FMH) 

Bevaras Inkl. ritningar, tekniska 
beskrivningar, ev. 
Miljökonsekvensbeskrivningar. 
Samrådsredogörelse etc. 

Bedömningsunderlag i tillståndsärenden och andra 
handlingar (22 kap  3 § och 22 kap. 11-13 §§ MB9 

Bevaras T.ex. kungörelser, 
samrådsanteckningar, 
besiktning, inkomna yttranden 
och synpunkter från enskilda, 
organisationer och myndigheter 

Dokumentation av samråd och besiktningar Bevaras  

Regeringsbeslut om miljöskyddsområde 

(7 kap 19-20 §§ MB) 

Bevaras  

Yttranden till miljöprövningsdelegation och miljödomstol 
över den s.k. kompletteringsremissen 

(22 kap 4 § MB) 

Bevaras  

Yttranden över ansökan till miljöprövningsdelegation och 
miljödomstol om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet 

Bevaras  

Miljökonsekvensbeskrivningar (6 kap MB) Bevaras Originalhandling som krävts 
in av miljö- och 
hälsoskyddsnämnd ska 
bevaras. MKB som inkommit 
för kännedom och finns 
bevarad hos annan myndighet 
kan gallras vid inaktualitet 

Miljörapporter (26 kap20 § MB) Bevaras Lämnas in årligen från 
tillståndspliktiga verksamheter 
via SMP. 

(Svenska 
miljörapporteringsportalen) 

Framställningar till länsstyrelsen om överlåtelse av tillsyn och 
länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn 

(26 kap 3 § MB och10 § FTM) 

Bevaras  

Miljöprövningsdelegations och miljödomstols beslut om 
förbud eller upphävda villkor 

(24 kap 3 § och 5 § MB) 

Bevaras  

Kontrollprogram som vunnit laga kraft (26 kap19 § MB) Bevaras  

Årlig sammanställning över ozonnedbrytande ämnen Bevaras Enskilda årsrapporter kan 
gallras efter 5 år 

Inventering och åtgärdsplan för PCB i byggnader och 
anläggningar (26 kap 9, 21-22 §§ MB och 16-18 §§ 
Förordning om PCB) 

Bevaras  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om 
miljösanktionsavgifter 

Bevaras  

Åklagares beslut med anledning av miljö- och 
hälsoskyddsnämndens begäran om åtalsprövning 

Bevaras  

Utredningar om luft-, vatten- och markföroreningar samt 
kemikalier 

Bevaras  

Projektinriktad kontroll, inventeringar och annat 
sammanställt material 

Bevaras  

Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn av täkttillstånd Bevaras  

Köldmedier, sammanställning över årlig rapportering Bevaras Enskilda årsrapporter gallras 
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efter 5 år 

Förelägganden om undersökning (26 kap 22 § MB) Bevaras Bevaras med anledning av 
eventuella framtida utredningar 
om misstänkt förorenade 
områden 

Föreläggande om försiktighetsmått eller förbud 

(26 kap 9 § MB) 

Bevaras Bevaras med anledning av 
eventuella framtida utredningar 
om misstänkt förorenade 
områden 

Föreläggande om upplysning och undersökningar 

(26 kap 9 § och 21 §§ MB) 

Bevaras Bevaras med anledning av 
eventuella framtida utredningar 
om misstänkt förorenade 
områden 

Förordnande om rättelse på annans bekostnad (26 kap 18 § 
MB) 

Bevaras Bevaras med anledning av 
eventuella framtida utredningar 
om misstänkt förorenade 
områden 

Anmälan om vissa cisterner i mark samt ovan mark Bevaras Bevaras med anledning av 
eventuella framtida utredningar 
om misstänkt förorenade 
områden 

Kontrollrapport för inomhuscisterner Bevaras Bevaras med anledning av 
eventuella framtida utredningar 
om misstänkt förorenade 
områden 

Handlingar kan gallras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgifter i 
enskilda fall (27 kap 1 § MB) 

10 år efter att 
verksamheten 
upphört 

 

Tillståndsbeslut (9 kap 6 § MB och 5 § FMH) Vid inaktualitet Originalet förvaras av 
länsstyrelsen 

Kungörelser vid anmälningsärenden 2 år  

Provtagning enligt kontrollprogram (ackrediterat 
laboratorium) 

5 år om 
sammanställning 
av typen 
miljörapport 
lämnas, annars 10 
år 

 

Övrig provtagning (ackrediterat laboratorium) 10 år  

Begäran om handräckning (26 kap 17 §, 29 kap 1-4 §§ MB, 
lag om betalningsföreläggande och handräckning) 

10 år  

Beslut om avgift i enskilt fall 10 år I de fall det rör sig om en fast 
årlig avgift kan besluten 
gallras 10 år efter det att 
förhållandena ändras. 
Underlag för debitering måste 
finnas tillgängliga i minst 10 
år från räkenskapsårets 
utgång 

Anmälan från försäkringsgivare om betalningsförsummelse, 
miljöskadeförsäkring 

10 år  
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande om 
betalningsskyldighet (33 kap 4 § MB) 

10 år  

Årsrapporter, ozonnedbrytande ämnen 5 år Sammanställning bevaras 

Förslag till föreläggande eller förbud, ozonnedbrytande 
ämnen 

10 år  

Erinringar från verksamhetsutövaren mot förslag till 
föreläggande 

2 år  

Renhållning och avfall 

Handlingar som bör bevaras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Anteckningar i ärende Bevaras  

Inspektionsrapporter Bevaras Kan ha betydelse för framtida 
utredningar om skador på 
människors hälsa och miljön 

Sammanställningar, inventeringar, miljö- beteende m.m. Bevaras  

Handlingar kan gallras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Ansökan om beslut om befrielse eller uppehåll från sop- och 
latrinhämtning (15 kap18 § MB och lokala föreskrifter) 

Efter 
giltighetstidens 
utgång eller om 
förhållandena 
ändras 

Beslutet kan vara 
tidsbegränsat 

Beslut om föreläggande/förbud (26 kap 9 § MB) 10 år  

Redovisning från länsstyrelsen av transporterad mängd 
farligt avfall 

10 år  

Förfrågningar och klagomål av rutin- artad karaktär 2 år  

Anmälan om kompostering av matavfall (lokala föreskrifter) Vid inaktualitet  

Anmälan om latrinkompost (lokala föreskrifter) Vid inaktualitet  

Anmälan om ändrat tömningsintervall för enskilt avlopp 
(lokala föreskrifter) 

Vid inaktualitet  

Beslut om avgift i enskilt fall  10 år Underlag för debitering måste 
finnas tillgängliga i minst 10 
år från räkenskapsårets 
utgång 
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Byggverksamheten 

Verksamhetsområde Bygglovsverksamhet 

Processer bygglov, förhandsbesked, villkorsbesked, bygglovför tillfällig åtgärd, marklov 

samt rivningslov. 

Beskrivning 
Bygglov: Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till, för förändring av byggnad eller ändrad 

användning. För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (t.ex. upplag, plank och 

murar) krävs också bygglov. Beslut om bygglov tas antingen av Miljö- och byggnadsnämnden eller 

av Bygglov-handläggare.  

 

Förhandsbesked: För åtgärder som kräver bygglov kan man begära förhandsbesked. Ansökan görs 

hos Miljö- och byggnadsnämnden. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar dvs. 

ansökningshandlingarna behöver inte vara fackmannamässigt utförda. I förhandsbeskedet 

behandlas bara frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Syftet är att den som planerar 

ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är 

svårbedömda. Miljö- och byggnadsnämnden är bunden av sitt beslut vid prövning av en 

bygglovansökan som görs för åtgärden inom två år från dagen för beslut om förhandsbeskedet.  

 

Villkorsbesked: Besked om ev. följdkrav kommer att ställas i samband med en tänkt 

ombyggnadsåtgärd. 

 

Anmälningsplikt: Rivning. Ändring av konstruktion eller planlösning. Vissa installationer (hissar, 

eldstäder, ventilation, vatten, avlopp mm). 

Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet. Underhåll av byggnadsverk med särskilt 

bevarandevärde. Ej lovpliktiga vindkraftverk 

 

Marklov: Marklov krävs inom detaljplan för att schakta eller fylla ut så marknivån avsevärt 

ändras.  

Rivningslov: Inom detaljplanelagt område krävs alltid rivningslov för en byggnad eller del av 

byggnad. Utanför detaljplan behövs inte rivningslov, bara rivningsanmälan.  

 

Rättslig grund: PBL, BBR, EKS, LBF, FBF. De beslut som fattas av Miljö- och 

byggnadsnämnden eller av handläggare på delegation kan överklagas. En avgift enligt taxa 

beslutad av KF tas ut för handläggning av ärendet. 

 

I de flesta fall är bygglovshandlingar inte belagda med sekretess. Sekretess kan förekomma 

beroende på vem som söker bygglov. Bygglovshandlingar från banker kan vara exempel på sådana 

handlingar. 
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Allmänt om bygglov 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

A-ärenden (tjänsteanteckningar) Inaktualitet  

Bygglovsregister Bevaras Fastighetsbeteckning och 
Diarienummer. 

 

Ansökan om bygglov, marklov, rivning och tillfällig 

åtgärd 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

A-ritning Bevaras Befintliga ritningar visar hur 
det ser ut idag. Beskriv 
ritningen som vanligt t ex A-
ritning Fasad osv. 

Ansökan Bevaras.  
Se anmärkning. 

Ansökan som återtagits av 
sökande i ett tidigt skede 
gallras efter att ärendet 
avslutats. Om ansökan återtas 
i avslagsärenden ska ansökan 
ändå bevaras. 

Ofullständiga ansökningar 
som avvisas gallras efter beslut 
om avvisning 

Illustration Bevaras Illustrationer kan vara 
fotomontage m.m. 

Konstruktionsritning Bevaras Konstruktionsritningar bevaras 
i den mån förvaltningen anser 
sig ha praktiska möjligheter 
att arkivera på ett sökbart sätt 
utan stora kostnader. 

Kontrollplan förslag Gallras efter 
slutbesked. 

 

Markplaneringsritning Bevaras  

Plan- och fasadritningar. Bevaras  

Planritning Bevaras  

Sektionsritning Bevaras  

Situationsplan/Nybyggnadskarta Bevaras  

Utskick rörande bygglov 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Besked om fullständig ansökan Gallras efter 
slutbesked. 

 

Begäran om kompletteringar. Gallras efter 
slutbesked. 

 

Beskrivningar av utförande, material, färgsättning m.m. Bevaras  

Fotografier Bevaras  
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Föreläggande om komplettering Bevaras  

Ritningar utan beslutsstämpel Gallras efter 
slutbesked. 

 

 

Grannar och sakägare 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Besvärshänvisning Gallras  

Delgivningskvitto Bevaras  

Grannhörande (skrivelser till grannar som skickas ut). Gallras efter 
slutbesked. 

 

Grannyttrande (yttranden från grannar som kommer in). Bevaras  

Information till sakägare (beslut som skickas till grannar som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda). 

Bevaras Skicka med 
överklagningshänvisning och 
delgivningskvitto. 

Information till sakägare (beslut som skickas till sakägare). Bevaras Skicka kopia på beslutet. 

Post och inrikestidningar. 

Remissvar Bevaras  

Reviderat beslut A-ritning och ritningsnummer. Bevaras  

Sändlista, karta Bevaras  

Överklagan 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Överklagande av beslut. Bevaras  

Överklagan i rätt tid. Bevaras  

Utskick rörande överklagan 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Handlingar till LST angående överklagande. Gallras efter 
slutbesked. 

 

Kungörelse Gallras efter 
slutbesked. 

Post och Inrikes tidningar, 
POIT 

Underrättelse om laga kraft Bevaras  

Anmälanprocess 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Anmälan, Rivningsanmälan, Färdigställande av projekt, 
Anmälan kontrollansvarig. 

Bevaras  
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Tekniskt samråd 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Brandskyddsdokumentation Bevaras  

Byggfelsförsäkring Bevaras  

Energibalansberäkning Bevaras  

K-ritningar Bevaras  

Kallelse till samråd. Gallras efter 
slutbesked. 

 

Kontrollansvarig Bevaras  

Kontrollplan fastställd. Bevaras  

Luftflödesprotokoll Bevaras  

Ritning (tillgänglighet). Bevaras  

Skyddsrumsdokumentation Bevaras  

Tekniskt samrådsprotokoll Bevaras  

Vent-ritning Bevaras  

Startbesked 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Startbesked Bevaras  

Utskick startbesked. Bevaras  

Tillsyn Arbetsplatsbesök 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Arbetsplatsbesök, protokoll Bevaras  

Geoteknisk undersökning. Bevaras  

Utskick  Utskick till byggherre och 
kontrollansvarig. 

Slutsamråd 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Kallelse till slutsamråd. Gallras efter 
slutbesked. 

 

KA:s anteckningar Bevaras  

Interremisktiskt slutbesked. Bevaras  

Slutbesked Bevaras  

Slutsamrådsprotokoll Bevaras  
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Handlingar för slutbevis innan och efter slutbesked 

2011-05-02 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

A-ritning + ritningsnummer, K-ritning, VA-ritning, Vent-

ritning, VS-ritning, VVS-ritning. 

Bevaras Alla relationsritningar ska ha 
beskrivning + 
ritningsnummer. 

Signerad kontrollplan. Bevaras  

Slutbevis och slutbesked Bevaras  

Övrigt 
Handlingar  Gallring Anmärkning 

Beslut från LST. Bevaras  

Energideklaration, eventuellt föreläggande. Bevaras  

Ingripandebesked, beslutsföreläggande. Bevaras  

Tillsyn Hiss/Portar, besiktningsprotokoll med anmärkning. Bevaras framtill 
nästa besiktning. 

 

OVK, Eventuellt föreläggande. Bevaras  
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Teknisk förvaltning 
Handlingar som bör bevaras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Tekniska utskottets protokoll (är ett utskott under 
kommunstyrelsen) 

Omgående till 
närarkiv.  
 
Till centralarkiv 
efter 5 år 

Tekniska utskottets protokoll 
bevaras i tekniska 
avdelningens närarkiv 

Diarielistor, diarieakter för tekniska förvaltningen 
 

Se 
kommunstyrelsen  

Diarielistor och diarieakter för 
tekniska förvaltningen finns 
under övrig diarieföring för 
kommunstyrelsen. 

Ritningar och Bygghandlingar Omgående till 
närarkiv.  
 
Gallring: 
Vid inaktualitet. 

 

Div. utredningar. Omgående till 
närarkiv eller 
diarieföring 
 
Gallring efter 10 år 
om ej diariefört 

 

Arbetsmaterial VA-enheten.  
Exempelvis filmer ledningsnät, DUF-rapporter, ritningar, 
rapporter TV-inspektion  

Närarkiv.  
 
Gallring vid 
inaktualitet.  

Vissa handlingar såsom 
arbetsmaterial bevaras i 
gatukontoret 

Relationshandlingar. Omgående till 
närarkiv. 
 
Gallring vid 
inaktualitet 

 

Låsschema. Omgående till 
närarkiv 
Gallring: 
ajourhålls. 

 

Hyror, kontrakt. Omgående till 
närarkiv.  
 
Gallring ajourhålls 

Hyreskontrakt bevaras i 
näraktiv antingen hos 
ekonomiavdelning eller teknisk 
förvaltning.  
 
Vid hyreskontrakt som löper 
över längre perioder kan det 
finnas diariesakter.  

Förteckning över kommunens fastighetsobjekt.  Omgående till 
närarkiv. 
 
Gallring: ajourhålls 

Gamla mappar med ej 
ajourhållet system. 

Torghandel. Omgående till 
närarkiv.  
 
Gallring efter 3 år. 

 

Allmän platsmark, tillstånd. Omgående till 
närarkiv 
 
Gallring efter 3 år. 

Bevaras hos teknisk 
förvaltning 

Lokala trafikföreskrifter. Bevaras 
 
 

Antas av tekniska utskottet 
och finns då i diariet. 
 
Bevaras även i en digital 
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mappstruktur i kommunen.  

Lokala trafikföreskrifter som upphört. Gallring:  
Gallras inte 

Bevaras även i en digital 
mappstruktur i kommunen. 

Tillfällig lokal trafikföreskrift. Diarieförs. Omgående till 
närarkiv. 
 
Gallras: 
Efter 3 år. 

Bevaras även i en digital 
mappstruktur i kommunen. 
Digitalt till tekniska@vara.se 

Parkeringstillstånd, PRH. Bevaras i närarkiv. 
Ajourhålls.  
 
Gallring: 
Ej gällande 
parkeringstillstånd 
gallras 2 år efter att 
dessa slutat gälla.  

Sköts av kansliet. 

Transportdispenser Omgående till 
närarkiv. 
 
Gallras:  
Efter 3 år 

 

Avtal VA-anslutningar Omgående till 
närarkiv 
 
Gallring: ajourhålls 

Bevaras hos teknisk 
förvaltning. Lista i alfabetisk 
ordning. 

Avgifter för renhållning. 
 

Gallring: 
Vid inaktualitet. 

Hanteras av extern part efter 
upphandling och förvaras av 
denne. 
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E-tjänster och sociala medier 
För e-tjänster gäller samma förfarande som vid vanlig ärendehantering, alltså om handlingen 
tillhör ett ärende ska den skrivas ut och läggas till den akt ärendet tillhör. 

Handlingar som bör bevaras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Information som kommunen efterfrågar. Bevaras  

Kommentarer och inlägg som kommunen bedömer vara 
av särskilt intresse. 

Bevaras  

Sekretessbelagd information som inkommit via kommentars- 
funktioner  

Bevaras Gallras omedelbart från 
mediet. 

Kommunens sida på Facebook scannas 1 ggr/kvartalet 
samt om systemet genomgår en större förändring. 

Bevaras  

Handlingar kan gallras 

Handlingar  Gallring Anmärkning 

Frågor som genererar svar av enklare karaktär. Vid inaktualitet.  

Kommentarer och inlägg som gäller för kännedom. Vid inaktualitet.  

Kommentarer och inlägg som ej berör kommunens 
verksamhet. 

Vid inaktualitet.  

Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande 
karaktär, 

 Gallras omedelbart från 
mediet. 

Gallringsbeslut gäller för handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion, 
är av tillfällig art, ringa betydelse eller av anspråkslösare slag (se gallringlista).  
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Index 

A 

Adresslistor 13 Ansökan 69 

Akter inom flykting- och 
invandrarverksamhet. 

55 Ansökan och beslut till särskola 35 

Akter över ungdomar i den uppföljande 
verksamheten kan bl. a. Innehålla: 
>avtal/överenskommelser, >intyg/betyg, 
>handlingsplaner. 

45 Ansökan och beslut om reducerad 
avgift. Bör ingå bland diarieförda 
handlingar. 

33 

Alkohollagen. 56 Ansökan om att få gå om årskurs eller 
uppflyttning till högre årskurs. 

34 

Allmän platsmark, tillstånd. 73 Ansökan om studieavbrott, 

ändrat tillval, flyttning etc. 
(gymnasieskola) 

42 

Allmänna frågor (oftast e-post). 22 Ansökningar, studieavbrott, ändrat 
tillval, flyttning etc. 

47 

Allmän handling som är offentlig. 22 Ansökningar, färdtjänst. 59 

Analysprotokoll livsmedel 64 Ansökningar, kursbyten 47 

Analysprotokoll vattenanläggningar 63 Ansökningar med underlag och beslut 
om mottagande. 

38 

Anbudsansökningar 30 Ansökningar till Kammarkollegiet 12 

Anbudsförteckningar, sammanställningar, 
mm. 

30 Ansökningar om att anordna gymnasial 
lärlingsutbildning, handlingar rörande. 

44 

Anbudsutvärderingar 30 Ansökningar om plats eller ändring av 
plats inom förskola/pedagogisk 
omsorg 

33 

Anbud, inte infordrande (och inte 
antagna) 

30 Anmälningar/ Ansökningshandlingar. 47 

Anbud tävlingsbidrag 30 Antagningslistor. 46 

Andra lokala dokument rörande hållbar 
utveckling och Agenda 21 

62 Ansökningshandlingar, erhållen tjänst 19 

Andra övertaliga utskrifter eller kopior 22 Ansökningshandlingar för ej intagna 
elever 

40 

Anhörigblanketter 35 Ansökningshandlingar för intagna 
elever 

40 

Anläggningsregister/reskontra 
(bokslutsbilaga) 

28 Anteckningar i ärende 67 

Anläggningsreskontra 28 Antalsstatistik per artikel 30 

Anmälan, ansökan och beslut som inte 
utnyttjas 

63 Anvisningar och beslut från AF 
angående ungdomsplats 

45 

Anmälan/avanmälan om 
modersmålsundervisning (grundskola) 

36 Anvisningar och utbildningsmaterial 11 

Anmälan/avanmälan 
modersmålsundervisning (gymnasieskola) 

42 Användardokumentation 32 

Anmälan och beslut om svenska som 
andra språk 

36 Arbetsanpassning 19 

Anmälningar/Ansökningshandlingar 47 Arbetsförmågebedömning 19 
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Anmälningar och utredningar om 
kränkande behandlingar eller 
diskriminering. 

50 Arbetsmiljöutredningar 17 

Anmälan, Rivningsanmälan, 
Färdigställande av projekt, Anmälan 
kontrollansvarig. 

70 Arbetsordning 15 

Ansökan och beslut m.fl. handlingar om 
särskilda utbildningsinsatser, t.ex. särskild 
undervisningsgrupp och anpassad 
studiegång. 

36 Arbetsplan, arbetsmiljöplan, 
jämställdhetsplan, hälsoplan, lokalt 
utarbetade. (grundskola) 

34 

Ansökan och beslut m.fl. handlingar om 
särskilda utbildningsinsatser, t.ex. särskild 
undervisningsgrupp och anpassad 
studiegång. 

43 Arbetsplaner, arbetsmiljöplan, 
jämställdhetsplan, hälsoplan, lokalt 
utarbetade. (gymnasieskola) 

40 

Ansökan och beslut m.fl. handlingar 
rörande särskild undervisning, t.ex. på 
sjukhus, specialpedagog m.m. 

36 Arbetsplaner, lokala. 33 

Ansökan och beslut m.fl. handlingar 
rörande särskild undervisning, t.ex. på 
sjukhus, specialpedagog m.m. 

43 Arbetsplaner, lokala. 48 

Ansökan och beslut om skolskjuts vid 
växelvis boende. 

51 Arbetsplatsbesök, protokoll 71 

Ansökan och beslut om studiehandledning 
på modersmål 

36 Arbetsskada (elev), handlingar rörande. 
T.ex. vid PRAO. 

50 

Ansökan och beslut om enskilt avlopp (9 
kap 7-8 §§ MB och 13 § FMH) 

62 Arbetsträning, dokumentation av 19 

Ansökan och beslut om ändring av 
avloppsanläggning (9 kap 7-8 §§ MB och 
14 § FMH) 

62 Arkivbeskrivning 14 

Ansökan och beslut om förmultnings-
/alternativa toaletter (15 kap 18 § MB och 
40 § FMH) 

62 Arbetsskada (till exempel anmälan, 
läkarintyg, utredningsdokumentation, 
beslut om skadeersättning, ansökan om 
ersättning från AGS, TGA m.fl.). 

19 

Anmälan, ansökan och beslut om tillstånd för 
värmepump (9 kap 8 § MB och 14 § FMH) 

62   

Ansökan och beslut om tillstånd för viss 
djurhållning m.m (9 kap 11 § MB, 39 § 
FMH och lokala hälsoskyddsföreskrifter) 

63 A-ritning 69 

Anmälan från försäkringsgivare om 
betalningsförsummelse, 
miljöskadeförsäkring 

66 Arkivförteckningar 14 

Ansökan om beslut om befrielse eller 
uppehåll från sop- och latrinhämtning (15 
kap18 § MB och lokala föreskrifter) 

67 Arrangemang. 52 

Anmälan om mindre ändring av 
livsmedelsanläggning 

63 Artiklar med negativt saldo, 
månadslista 

30 

Anmälan om kompostering av matavfall 
(lokala föreskrifter) 

67 Artiklar med överlager 30 

Anmälan om latrinkompost (lokala 
föreskrifter) 

67 Arvodesbestämmelser 10 

Anmälan om vissa cisterner i mark samt 
ovan mark 

66 Arvodesunderlag, förtroendevalda 10 

Anmälan om vissa offentliga lokaler (38 § 
FMH) 

62 Assessment center 19 

Anmälan om ändrat tömningsintervall för 67 Attest- och utanordningsbehörigheter 28 
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enskilt avlopp (lokala föreskrifter) 

Anm. personuppgiftsombud 
Datainspektionen. 

25 Attestlistor och utbetalningar IFO. 53 

Anmälan av personuppgifter 
(Datainspektionen) 

25 Avgifter för renhållning. 
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Anmälan av personuppgifter 
(personuppg.omb.) 

25 Avisering 20 

Anmälan och beslut om miljöfarlig 
verksamhet 

(9 kap 6 § MB, 14 §, 17 § och 21 § FMH) 

65 Av Livsmedelsverkets meddelade 
villkor eller saluförbud för kännedom 
(6 § LL och 5 § LF) 

64 

Anmälan till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden om smittsam 
sjukdom vid livsmedelshantering 

64 Avstämning integrerade filer,( löner, 
IFO ) 

28 

Anmälan till prövning 42 Avstämningslista bankgiro/plusgiro 28 

Anmälningar till prövning 47 Avstämningslistor, 
leverantörsbetalning 

28 

Anmälningar; Lex Maria. 54 Avtal 15 

Anmälningar; Lex Sarah 14 kap2 § 
SoL,24a § LSS 

54 Avtal 16 

Anmälningar till stiftelseregistret 12 Avtal mellan skolhuvudmannen och 
mottagande arbetsplatser. 

44 

Annons (jfr Förfrågningsunderlag, 
Komp.handl.) 

30 Avtal, rutinmässiga 15 

Annonser (kungörelser) 19 Avtal VA-anslutningar 74 

Anpassad studiegång, ansökan och beslut 
om. 

37 Avtal/överenskommelse om t.ex. 
datoranvändning 

42 

Anställningsavtal 19 Avtal/överenskommelse om t.ex. 
datoranvändning 

47 

Arbetsmaterial VA-enheten.  
Exempelvis filmer ledningsnät, DUF-
rapporter, ritningar, rapporter TV-
inspektion  

73 Avvikelserapportering HSL. 54 

A-ritning + ritningsnummer, K-ritning, 

VA-ritning, Vent-ritning, VS-ritning, 

VVS-ritning. 

72 A-ärenden (tjänsteanteckningar) 69 

B 

Bankställning. 28 Betalningsförslag/betalning av 
leverantörsfakturor (datalistor) 

28 

Barnhälsovårdsjournaler (tillhör normalt 
landstingen). 

50 Betyg med bilagor (beskrivning av de 
utbildningsavsnitt som genomförts på 
en arbetsplats). 

45 

Bedömningsunderlag i tillståndsärenden 
och andra handlingar (22 kap  3 § och 22 
kap. 11-13 §§ MB9 

65 Betygsdokument, samlat. 
Utbildningsbevis. Den som vill ha ett 
samlat betygsdokument får själv 
bestämma vilka kurser eller delkurser 
som ska ingå i dokumentet. 

48 

Befattningsbeskrivningar, - generella 18 Betygskatalog. Betyg och intyg ska 
kunna sammanställas för varje enskild 
deltagare. 

48 

Befattningsbeskrivningar, - individuella 18 Betygskatalog, 
betygssammanställningar. Eventuella 
förkortningar och sifferkoder ska 
förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 

37 
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Skall vara ett pappersdokument enligt 
SKOLFS 2007:27. 

Befrielse från visst 
utbildningsinslag/undervisning, handlingar 
rörande. 

42 Betygskatalog. Eventuella 
förkortningar och sifferkoder ska 
förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 
Skall vara ett pappersdokument enligt 
SKOLFS 2007:42. 

44 

Begäran om handräckning (26 kap 17 §, 
29 kap 1-4 §§ MB, lag om 
betalningsföreläggande och handräckning) 

66 Betygskataloger. Eventuella 
förkortningar och sifferkoder ska 
förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 

45 

Begäran om kompletteringar. 69 Betygskataloger, 
betygssammanställningar 
(förkortningar och sifferkoder 
förklaras). Tas fram årsvis efter klass. 
Se vidare under kapitel 3. Särskilt om 
IT-stöd inom skolan. 

39 

Beslut om omhändertagande av livsmedel 64 Betygskopior av slutbetyg. Se 
motivering under kapitel 3. Särskilt om 
IT-system inom skolan. 

48 

Begäran om polishandräckning (27 § LL) 64 Betygskriterier, lokalt utarbetade. 48 

Begäran om polishandräckning, råd och 
anvisningar 

63 Betygskriterier, lokalt utarbetade. 
Antas av den nämnd som ansvarar för 
skolverksamheten. 

40 

Behörighet att ordinera 55 Bevis om avsändningsdatum för 
annonsunderlag till EGT 

30 

Behörighetsgivande utbildning, 
bevis/intyg på 

18 Bevis om överlämnande av handlingar 
till centralarkiv 

54 

Behörighetslistor 28 Bidragsansökningar jämte handlingar. 52 

Bekräftelse av anställning till 
Arbetsförmedlingen 

20 Bidragsansökningar och beslut 12 

Bekräftelser på intagning till 
gymnasieskolan 

40 Bilagor till inkomstverifikationer 28 

Beredskapsplaner, handlingsplan för 
förebyggande verksamhet. 

15 Bildarkiv & fotosamlingar, digitala och 
analoga. 

14 

Besked om fullständig ansökan 69 Biståndsbeställning samt justering. 56 

Besked till anställd enligt AB 05 § 12 att 
anställningsvillkoren skall omregleras på 
grund av att den anställde har rätt till 
partiell sjukersättning som inte är 
tidsbegränsad. 

19 Bokföringsorder. 28 

Beskrivning (tillhörande anbud) 30 Bokningsbekräftelser och dylikt.  22 

Beskrivningar av utförande, material, 
färgsättning m.m. 

69 Bokningslistor 21 

Beskrivningar och uppföljningar av 
genomförda miljöprojekt och andra 
utvecklingsprojekt med miljöfrågor som 
utgångspunkt 

62 Bokslutsbilagor exkl årsbokslut 28 

Beslut från Arbetsförmedlingen avseende 
bidrag (nytt eller omprövning). 

20 Bostadsanpassning; beslut om 
bostadsanpassningsbidrag och 
återställningsbidrag. 

56 

Beslut från LST. 72 Bostadsanpassning; dokumentation 
om material och installationer som 
behövs för framtida reparation och 
underhåll. 

56 

Beslut om att begränsa eller förbjuda 
utsläppande på marknaden (art 54.2 i 

64 Bostadsanpassning; protokoll över 
beslut om bostadsanpassningsbidrag 

56 
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förordning (EG) nr 882/2004 och återställningsbidrag. 

Beslut om antagande/förkastande av 
anbud (tilldelande av kontrakt, slutande av 
ramavtal) eller beslut om att avbryta en 
upphandling respektive göra om en 
upphandling. 

30 Bostadsanpassning; register över 
åtgärdade lägenheter 

56 

Beslut om avgift i enskilt fall 63 Bostadsanpassning; 
statistiksammanställningar. 

56 

Beslut om avgift i enskilt fall 64 Bostadsanpassning; övriga handlingar 
rörande bostadsanpassningsbidrag och 
återställningsbidrag. 

56 

Beslut om avgift i enskilt fall 66 Bostadskostnader; beslut om dubbla. 56 

Beslut om avgift i enskilt fall  67 Brandskyddsdokumentation 71 

Beslut om ersättning vid förstöring av 
ägodelar för att hindra spridning av 
samhällsfarliga sjukdomar 

64 Branschvillkor/-bestämmelser 30 

Beslut om föreläggande/förbud (26 kap 9 
§ MB) 

67 Brevröster, för sent inkomna 11 

Beslut om föreläggande, förbud och 
rättelse på annans bekostnad jämte förslag 
och erinringar över förslag 

63 Broschyrer 30 

Beslut om kommunalt naturreservat. 60 Budget 28 

Beslut om samordnad kontroll, t.ex. 
vatten- eller luftvård. 

60 Buss-/skolkort, handlingar rörande 51 

Beslut om uppstädning (26 kap 9 § MB) 61 Byggfelsförsäkring 71 

Beslutsunderlag till Arbetsförmedlingen 
för bidrag (nytt eller omprövning) 
inklusive handlingsplan. 

20 Bygglovsregister 69 

Beställning av läromedel 37 Byte av kurs, anhållan om 42 

Besvärshandlingar 61 Byte av program, ansökan (t.ex. från 
nationellt program till specialutformat 
program) 

42 

Besvärshänvisning 70 Byte av skola, ansökan 41 

C 

Cirkulärskrivelser, inköp/upphandling 30 Cookie- och Globalfiler 32 

D 

Dagböcker och planeringskalendrar bör 
bevaras i de fall de har förts löpande och i 
sådan form att de dokumenterar 
verksamheten. 

33 Disciplinärenden 18 

Dagrapporter 28 Dispensansökningar och beslut om 
skolskjuts i enskilt fall. 

51 

Dagstidningar  14 Div. utredningar. 73 

Datajournaler 
Arbetsgivardeklarationer 
 
Matrikeluppgifter 
Kontrolluppgifter 
 

26 Dokumentation om pedagogisk 
inriktning och verksamhet. 

33 

Dataupptagningar och mikrofilm som 
ersatts av nya exemplar inom samma 
medium.  

23 Dokumenthanteringsplan 14 
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Dataupptagningar som endast framställts 
för överföring, utlämnande, utlåning eller 
spridning av handlingar.  

23 Dokumentation av lärlingsarbetet. 44 

Debiteringsunderlag 28 Dokumentation av samrådsplikt med 
länsstyrelsen vid t.ex. bildande av 
naturreservat 

61 

Delegationsbeslut-/förteckningar 10 Dokumentation av samråd och 
besiktningar 

65 

Delegationsordningar 15 Dom, - fullmakt 24 

Delgivningskvitto 70 Dom, - föreläggande 24 

Delrapporter 16 Dom, - kallelse till förhandlingar 24 

Deltagaranmälningar 50 Dom, - korrespondens 24 

Delårsbokslut 28 Dom, - korrespondens, rutinmässig 24 

Diagnostiska prov, elevlösningar 38 Dom, - protokoll 24 

Diagnostiska prov, elevlösningar 44 Dom, - stämningsansökan 24 

Diagnostiska prov, elevlösningar 49 Dom, - tjänsteanteckningar 24 

Diarieförda handlingar. 13 Dom, - tjänsteanteckningar, 
rutinmässiga 

24 

Diarielistor, diarieakter för tekniska 
förvaltningen 
 

73 Dom, - underlag för framställt krav 24 

Diarieplaner 13 Dom, - yttrande 24 

Diarier 13 Dom, - yttrande från motpart 24 

Disciplinära åtgärder, handlingar rörande 
(avstängning/förvisning av elev, varning 
etc). (grundskola) 

35 Donationsfonder; ansökningar med 
bilagor. 

56 

Disciplinära åtgärder, handlingar rörande 
(avstängning/förvisning av elev, varning 
etc). (gymnasieskola) 

42 Donationsfonder; utdelning ur fonder. 56 

Disciplinära åtgärder, handlingar rörande. 
(T.ex. varning, avstängning/förevisning av 
elev). 

47 Dödsboanmälningar. 57 

E 

Ej diarieförda handlingar 13 Energideklaration, eventuellt 
föreläggande. 

72 

Ekokommunarbete 62 Enkäter - kartläggningar o.d. (med 
svar) 

14 

Ekonomiadministrativt system (eventuellt 
i urval utgående ifrån denna 
sammanställning över data som bör 
bevaras). 

28 Enkäter - kundundersökningar etc. 
(med svar) 

14 

Ekonomisk slutredovisning 16 Enkäter - sammanställningar/rapporter 14 

Elevens val, inlämnad blankett 
(gymnasieskola) 

42 Enkäter - svar och andra underlag 14 

Elevhistorik (”elevkort”) eller annan 
elevförteckning. 

45 Ensemblelistor 50 

Elevhistorik (”elevkort”). Uppgifter om 
elevs studieplan, tillval, eventuellt 
studieavbrott och skolgång 
(klasstillhörighet, skolor, etc.). Vid ett 
elektroniskt bevarande bör säkerställas att 
dessa uppgifter kan sammanställas ur 

34 Enskild persons eller grupps 
miljöarbete 

62 



 

 82 

uttaget. (grundskola) 

Elevhistorik (”elevkort”). Uppgifter om 
elevs studieplan, tillval, eventuellt 
studieavbrott och skolgång 
(klasstillhörighet, skolor etc). Vid ett 
elektroniskt bevarande bör säkerställas att 
dessa uppgifter kan sammanställas ur 
uttaget. (gymnasieskola) 

41 Entledigande av tidigare anmält 
personuppgiftsombud. 

25 

Elevhistorik (elevkort/studerandekort). 
Uppgifter om elevs genomförda kurser 
och studieavbrott. Vid ett elektroniskt 
bevarande bör säkerställas att dessa 
uppgifter kan sammanställas vid uttag.  

46 E-post som innehåller skadlig 
programkod 

22 

Elevregister, förteckningar eller 
sammanställningar 

45 E-post som skrivs ut. 23 

Elevrådskonferenser, protokoll. 37 E-post till myndighetens officiella 
adress  

23 

Elevvårdskonferenser, protokoll. 43 Erinringar från verksamhetsutövaren 
mot förslag till föreläggande 

67 

El-skulder; uppsägning av abonnemang. 57 Ersättningar, kopia. 53 

Energibalansberäkning 71   

F 

Facklig tid, rapporter och 
sammanställningar 

17 Föreläggande om komplettering 70 

Fakturajournaler 28 Föreläggande om upplysning och 
undersökningar 

(26 kap 9 § och 21 §§ MB) 

66 

Fakturakopior 12 Förelägganden om undersökning (26 
kap 22 § MB) 

66 

Fakturor; bokföringsorder. 54 Förelägganden vid nedskräpning (26 
kap 9 § och 15 kap 30 § MB) 

61 

Fakturor; externa 53 Företagshälsovård, avtal om 18 

Fakturor, interna. 53 Företagshälsovårdens bedömning av 
arbetsförmågan. 

19 

Fallincidenter; sammanställning. 55 Förfrågningar och klagomål av rutin- 
artad karaktär 

67 

Familjehem; ansökan om att bli 
familjehem, utredningar om enskilda 
familjehem. 

57 Förfrågningsunderlag (med till 
exempel tekniska specifikationer). 

30 

Familjehem; avtal med familjehem, kopia. 57 Förhandling 
Förhandlingsprotokoll 

27 

Familjehem; familjehemsutredning för 
speciellt barn. 

57 Förhandlingsprotokoll 30 

Familjehem; förteckning över barn som 
vistas i familjehem eller annat enskilt hem 

57 Förhandlingsprotokoll, 
löner/löneöversyn/revisionsförhandlin
gar med bilagor. 

17 

Familjehem; förteckning över familjehem. 57 Förmåner, beslut om 18 

Familjehem; lönerapportering. 57 Förordnande av 
personuppgiftsombud. 

25 

Familjerätt. 57 Förordnande om rättelse på annans 
bekostnad (26 kap 18 § MB) 

66 

Fax, försättsblad  13 Förskott, kvittenser vid resor och 
kurser 

28 

Fax, körjournal och sändningskvitton, 13 För skolskjutsverksamheten inkomna 51 
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sekretessbelagda handlingar uppgifter, elevförteckningar, scheman 
m.m. 

Fax, körjournal och sändningskvitton, 
övrigt  

13 Förslags-/idéverksamhet 18 

Felaktiga uppgifter i datafiler av 
registerkaraktär som tillkommit genom 
skrivfel, räknefel eller motsvarande 
förbiseendefel.  

23 Förslag till föreläggande eller förbud, 
ozonnedbrytande ämnen 

67 

Felsänd post. 22 Förslagsverksamhet - inkomna förslag, 
belönade 

15 

Filer i och utdata från administrativa 
system för uppföljning och kontroll av 
driftsäkerhet och tids redovisning.  

23 Förslagsverksamhet - inkomna förslag, 
register  

15 

Flextidssammanställningar. 53 Förslagsverksamhet - riktlinjer 14 

Fordringar, utestående, listor över 28 Förstudier 16 

Fotografier 69 Försäkran om tystnadsplikt. 53 

Fotografier, samlade för att belysa den 
egna verksamheten. (förskoleverksamhet) 

33 Försäkringar, avtal om 18 

Fotografier, samlade för att belysa den 
egna verksamheten. (grundskola) 

34 Försäkringar 
Avtalsförsäkringar (Arbetsskada, 
Sjukförsäkring)    
Läkarintyg 

26 

Fotografier, samlade för att belysa den 
egna verksamheten. (särskola) 

38 Försäkringshandlingar, inaktuella 28 

Fotografier, samlade för att belysa den 
egna verksamheten. (gymnasieskola) 

40 Försäkringskassans anteckningar från 
avstämnings-/uppföljningsmöten 

19 

Fotografier, samlade för att belysa den 
egna verksamheten. (utbildning för vuxna) 

46 Försäkringskassans beslut avseende 
rehabiliteringsersättning. 

19 

Fotografier, samlade för att belysa den 
egna verksamheten. (kulturskola) 

49 Försäkringskassans beslut avseende 
sjukersättning (sjukpenning). 

19 

Fotografier, filmer, video, ljudband, CD-
skivor o.d. framtagna för till exempel 
intern information och utbildning. 

14 Försäkringskassans förfrågan om 
anställds inkomst och årsarbetstid. 

19 

Fotografier, filmer, video, ljudband, CD-
skivor o.d. som dokumenterar den egna 
verksamheten. 

14 Förteckningar över barn i respektive 
förskola, pedagogisk omsorg, etc. 

33 

Framställningar till länsstyrelsen om 
överlåtelse av tillsyn och länsstyrelsens 
beslut om överlåtelse av tillsyn 

(26 kap 3 § MB och10 § FTM) 

65 Förteckningar över elever som fått 
modersmålsundervisning och 
studiehandledning. 

35 

Fritidsstudier 18 Förteckningar över elevers placeringar 
under praktisk arbetslivsorientering 
(PRAO). 

35 

Frågor som genererar svar av enklare 
karaktär. 

75   

Färdtjänst/Riksfärdtjänst. 57 Förteckning över fördelning av 
premier och stipendier. 

34 

Följesedlar laboratorieprov 64 Förteckningar över fördelning av 
premier och stipendier. 

40 

Föredragningslistor (dagordningar, 
kallelser) 

10 Förteckning över kommunens 
fastighetsobjekt. (diarieakter över 
fastighetsobjekt) 

73 

Föreläggande/förbud i enskilda fall för att 
förhindra spridning av samhällsfarliga 
sjukdomar 

64 Förtjänsttecken (motsvarande) 10 

Föreläggande och förbud (22 § LL) 64 Förtroendevalda, förteckningar över 10 
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Föreläggande om försiktighetsmått eller 
förbud 

(26 kap 9 § MB) 

66 Förtroendemannaregister 10 

G 

Gallringsbeslut 14 - loggar över systemfel och 
felmeddelande/larm i applikationer. 

32 

Garanti-/avtalshandlingar 30 - loggar över genomförd 
transaktionshantering i applikationer 
(s.k. transaktionslogg). 

32 

Geologiska radonspårningskartor 62 - loggar över Internetaccesser. 32 

Geoteknisk undersökning. 71 - loggar över e-postaccesser. 32 

Godkännande av livsmedelsanläggning 
(art 4 i förordning (EG) nr 853/2004, art, 
3 i förordning (EG) nr 854/2004 och 
LIVSFS 2005:20 

63 - loggar över in- och utloggar i AD 
(lyckade och misslyckade försök). 

32 

Grannhörande (skrivelser till grannar som 
skickas ut). 

70 - loggar över lösenordsbyte i AD-
katalogen.  

32 

Grannyttrande (yttranden från grannar 
som kommer in). 

70 - loggar över åtkomst till fysisk 
utrustning (processorer, 
minnen/lagringsmedia). 

32 

Granskningsloggar 32 Granskningsloggar för åtkomst till 
brukaruppgifter inom socialtjänsten. 

54 

- loggar över systemfel och 
felmeddelande/larm i IT-infrastrukturen 
(s.k. systemlogg). 

32 Gratifikation 19 

- spårningsloggar för analys av fel (varje 
aktivitet visas i loggen). 

32 Grupplistor, kurs- 41 

- övervaktningsloggar (intrångsförsök, 
virusangrepp etc.) 

32 Grupplistor, kurs- 47 

- loggar över händelser som rör 
applikationens säkerhet (s.k. 
säkerhetslogg). 

32 Gåvor till kommunen 11 

H 

Handböcker 15 Handlingar rörande samtycken enligt 
Pul (gymnasieskola) 

41 

  Handlingar rörande samtycken enligt 
PuL. 

47 

Handkassa, redovisning 28 Handlingar rörande skador och/eller 
tillbud. 

33 

Handlingar av rutinkaraktär rörande elever 47 Handlingar rörande studieresor, 
skolresor och lägerskolor. 

36 

Handlingar för kännedom, t.ex. rapporter, 
årsredovisningar, verksamhetsberättelser. 

22 Handlingar rörande studieresor, 
skolresor och lägerskolor. 

43 

Handlingar med meningslöst eller 
obegripligt innehåll.  

22 Handlingar rörande särskild 
undervisning, t.ex. på sjukhus. 

38 

Handlingar och beslut i förtursärenden etc. 
Bör ingå bland diarieförda handlingar. 

33 Handlingar rörande 
undervisningsprojekt av särskild 
och/eller lokal betydelse. 

36 

Handlingar och protokoll från andra 
nämnder. 

52 Handlingar rörande 
undervisningsprojekt av särskild 
och/eller lokal betydelse. 

43 

Handlingar till LST angående 
överklagande. 

70 Handlingar rörande 
utbytesstipendiater. 

40 
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Handlingar rörande elevens val. 38 Handlingar rörande val av skola 35 

Handlingar rörande friluftsdagar och 
utflykter 

37 Handlingar som presenterar de ämnen 
eleverna kan välja som tillval. 

35 

Handlingar rörande friluftsdagar och 
utflykter 

43 Handlingar som rör skolkurators 
verksamhet, t.ex. kuratorskort, 
korrespondens med elever och 
föräldrar. 

50 

Handlingar rörande konsert- eller 
teaterbesök eller andra kulturella aktiviteter. 

37 Handlingsplan (rehabplan) 19 

Handlingar rörande lokala, individuella 
kurser och projektarbeten. 

48 Hyreskontrakt; besiktningsprotokoll 
etc, för bostäder som tillhandahålls av 
socialtjänsten. Hyreskontrakt 
äldreboende. 

57 

Handlingar rörande miljöpriser och 
utmärkelser 

62 Hyresavtal 50 

Handlingar rörande praktik och 
praktikplatser 

36 Hyror; fakturor, underlag 57 

Handlingar rörande samtycken enligt PuL 
(grundskola) 

35 Hyror, kontrakt. 73 

I 

Illustration 69 Inrättande av personuppgiftsombud. 25 

Inbjudan att komma in med anbud eller att 
förhandla, tävlingsinbjudan. 

30 Inspektionsrapporter 67 

Inbjudningar och kallelser till kurser, 
seminarier, konferenser och möten.  

22 Inspektionsrapporter 64 

Individuella studieplaner (särskola) 39 Inspektionsrapporter 62 

Individuella studieplaner (gymnasieskola) 42 Instruktioner 15 

Individuella studieplaner 48 Intagningslistor 40 

Individuella elevplaner. 45 Intagningsstatistik, uppgifter som ger 
en sammanfattning av intagningen. 
T.ex. antal intagna per utbildning och 
behörighet, kvoter etc. 

39 

Individuella utvecklingsplaner med 
omdömen. 

37 Inteckningar, avslutade 28 

Individuella utvecklingsplaner med 
omdömen. 

39 Interremisktiskt slutbesked. 71 

Individuellt val, utbudsbroschyr. 42 Internetsidor som laddas ner eller 
skrivs ut.  

22 

Information från leverantörer 30 Intern kontroll 28 

Information på Internet 14 Intresseanmälningar, inte infordrande 
(och inte antagna) 

30 

Informationsmaterial. 34 Intresseanmälningar 
(spontanansökningar) 

20 

Informationsmaterial. 39 Intresseavdragslistor 26 

Informationsmaterial, kommunspecifikt 
(för allmänheten, spec. om förtidsröst-
ningen och om dubblettröstkort). 

11 Introduktionsplaner. 55 

Informationsmaterial, t.ex. handlingar som 
presenterar kurser och ämnen. 

46 Introduktionsprogram för nyanställda. 20 

Informationsmaterial, t.ex. handlingar som 
presenterar kurser och ämnen samt det 
som elever kan välja som tillval, fria 

40 Intyg från arbets-/praktikplatser. Om 
en elev avbryter den arbetsplats- 
förlagda delen av utbildningen ska 
rektorn utfärda ett intyg om eleven 

45 
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aktiviteter, etc. begär det med uppgifter om hur stor 
del av utbildningen som eleven har 
genomgått och innehållet i den 
genomgångna delen av utbildningen. 

Informationsmaterial till personuppgifts 
ombudet från Datainspektionen. 

25 Intyg från erkända organ. 30 

Informationsskrifter och broschyrer 14 Intyg, kopior. Från genomförda 
individuella kurser och 
orienteringskurser. 

48 

Information som inte berör Vara kommuns 
verksamhet.  

22 Intyg om anpassad studiegång. Intyg 
ska utfärdas för elev med ofullständigt 
slutbetyg, och åtföljer detta. 

37 

Information som kommunen efterfrågar. 75   

Information som lagrats på PC under 
Internet-användning, t.ex. cookies, 
temporary internet files, history files.  

22 Intyg om avgång från grundskola 
(utfärdas om elev avgår utan 
slutbetyg). Bör förvaras tillsammans 
med betygskatalog. 

37 

Information till sakägare (beslut som 
skickas till grannar som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda). 

70 Intyg om avgång och reducerat 
program. 

42 

Information till sakägare (beslut som 
skickas till sakägare). 

70 Intyg om genomgången utbildning. 39 

Ingripandebesked, beslutsföreläggande. 72 Intyg vigsel 21 

Inkassoärenden, avslutade 28 Inventarieförteckningar 29 

Inkomna och utgående skrivelser 10 Inventarieförteckningar. 49 

Inkomna skrivelser 12 Inventering av arter, ekosystem och 
grönområden  

60 

Inkomna yttranden och remisser 61 Inventeringar, projekt, 
sammanställningar, 
besvärsundersökningar, resultat och 
beskrivning av kampanjer och 
liknande sammanställt material 

62 

Inkomstuppgifter. 33 Inventering och åtgärdsplan för PCB i 
byggnader och anläggningar (26 kap 9, 
21-22 §§ MB och 16-18 §§ Förordning 
om PCB) 

65 

Inkomstuppgifter. 57   

 

J 

Jourjournal, jourlistor, jourredovisning. 53 Justeringsanslag 10 

K 

Kallelse till samråd.  71 Kontroll av leverantörers lämplighet, 
dokumentation kring. 

31 

Kallelse till slutsamråd. 71 Korrespondens. Korrespondens som 
inte är rutinmässig och inte finns 
bevarad centralt bör bevaras på 
skolan. 

49 

Kallelser till möten som protokollförs.  23 Korrespondens med elev med 
uppgifter väsentliga för elev eller 

48 
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skolan. 

KA:s anteckningar 71 Korrespondens med 
elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev eller 
skolan. (förskoleverksamhet) 

33 

Kassa 28 Korrespondens med 
elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev eller 
skola. (grundskola) 

34 

Kassarapporter/avstämningar (med 
kvitton) 

29 Korrespondens med 
elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev eller 
skolan. (elevutveckling o lärande) 

37 

Kataloger eller annat informationsmaterial 
kring kursutbud. 

49 Korrespondens med 
elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev eller 
skolan. (särskola) 

38 

Klagomålshantering, - 
klagomål/synpunkter (inklusive svar) 

15 Korrespondens med 
elev/vårdnadshavare/annan med 
uppgifter väsentliga för elev eller 
skolan. (gymnasieskola) 

40 

Klagomålshantering, - 
klagomål/synpunkter och förslag av rutin 
artad, allmän karaktär 

15 Korrespondens (ej diarieförd), av vikt 
för verksamheten. 

13 

Klagomålshantering, - sammanställningar, 
rapporter och statistik 

16 Korrespondens, rutinmässig 13 

Klasslistor/gruppförteckningar. Slutgiltig 
med dokumenterade förändringar under 
året. Bör innehålla uppgifter om skola, 
läsår, klassbeteckning, lärare, elevnamn, 
personnummer och adress. (grundskola) 

35 K-ritningar 71 

Klasslistor. Slutgiltig med dokumenterade 
förändringar under året. Bör innehålla 
uppgifter om skola, läsår, klassbeteckning, 
lärare, elevnamn, personnummer och 
adress. (gymnasieskola) 

41 Kronofogdemyndighetsbeslut 26 

Klass/studerandelistor. 46 Kulturråd 52 

Klimatkommunarbete 62 Kundfakturor, underlag för 
makulering och nedskrivning av 

29 

Kodplaner och övriga förklaringar rörande 
betygsuppgifter. 

37 Kundfordringar, avskrivningar av, 
med beslut/specifikation 

29 

Kodplaner och övriga förklaringar rörande 
betygsuppgifter. 

44 Kundreskontra 29 

Kommentarer och inlägg som kommunen 
bedömer vara 
av särskilt intresse. 

75   

Kommentarer och inlägg som gäller för 
kännedom. 

75   

Kommentarer och inlägg som ej berör 
kommunens 
verksamhet. 

75   

Kommentarer och inlägg av stötande eller 
kränkande 
karaktär, 

75   

Kommunal författningssamling 12 Kungörelser vid anmälningsärenden 66 

Kommunala miljömål och revision av 
dessa (gröna bokslut/miljörevision) 

61 Kunskapsprofiler 38 

Kommunens lokala dokument rörande 61 Kunskapsprofiler 44 



 

 88 

hållbar utveckling och Agenda 21 

Kommunens sida på Facebook scannas 1 
ggr/kvartalet 
samt om systemet genomgår en större 
förändring. 

75   

Kommunikation, informationsutbyte 
rörande ett upphandlingsärende. 

30 Kunskapsprofiler 49 

Kommunspecifikt utbildningsmaterial och 
lokala instruktioner (särskilt för 
röstmottagare och kommunala bud). 

11 Kursdokumentation.  22 

Kompetensutvecklingsinsatser, 
dokumentation av eventuella. 

19 Kursprogram och 
informationsmaterial, per läsår. 

49 

Kompetensutvecklingsplaner 18 Kurser seminarier och andra 
utbildningar i egen regi. 

16 

Kompletterande handlingar (till annons, 
förfrågningsunderlag). 

30 Kursinbjudningar 18 

Kompletterande upplysningar (om annons, 
förfrågningsunderlag). 

30 Kursplaner 38 

Konstkommitté 52 Kursplaner, lokala. 43 

Konstruktionshandlingar, 
byggentreprenader. 

30 Kursplaner, lokala. 48 

Konstruktionsritning 69 Kursutvärderingar 41 

Kontaktperson, kontaktfamilj; förteckning 
över kontaktpersoner/kontaktfamiljer. 

58 Kvalitetsdokument, 
processbeskrivningar 
o.d./kvalitetssäkringssystem 

15 

Kontantförsäljning, kvitton 29 Kvalitetsredovisningar. Innehåller en 
bedömning av dels i vilken mån målen 
för utbildningen uppnåtts, dels vilka 
åtgärder som behöver vidtas om 
målen inte har uppnåtts (skollagen SFS 
2010:800). (grundskola) 

34 

Kontoavstämningar 29 Kvalitetsredovisningar. Innehåller en 
bedömning av dels i vilken mån målen 
för utbildningen uppnåtts, dels vilka 
åtgärder som behöver vidtas om 
målen inte har uppnåtts (upprättas 
enligt skollagen SFS 2010:800). 
(gymnasieskola) 

41 

Kontoplaner med kodförteckningar, 
kodplaner 

29 Kvalitetsredovisningar som kan 
innehålla bedömningar av dels i vilken 
mån målen för utbildningen uppnåtts 
och dels vilka åtgärder som behöver 
vidtas om målen inte har uppnåtts. 
(utbildning för vuxna) 

46 

Kontoutdrag 29 Kvittenser för nycklar och passerkort, 
behörigheter till IT-system m.m. 

20 

Kontrollplan förslag 69 Kvittenser för nycklar och passerkort, 
behörigheter till IT-system m.m.  

53 

Kontrollprogram som vunnit laga kraft (26 
kap19 § MB) 

65 Kvittenskopior 29 

Kontrollansvarig 71 Kvitton avseende från posten 
mottagna röster 

11 

Kontrollplan fastställd. 71 Körjournal, leasingbil. 53 

Kontrollrapport för inomhuscisterner 66 Körjournal, leasingbilar. 54 

Kontrollrapporter 64 Köldmedier, sammanställning över 
årlig rapportering 

65 
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Kontrakt (byggentreprenadkontrakt, 
tjänstekontrakt, varukontrakt). 

30 Kölistor 33 

Kungörelse 70 Köstatistik, beläggningsstatistik. Kan 
ingå i verksamhets-/årsberättelserna. 

33 

Kungörelser (annonser), 
fullmäktigesammanträden 

10   

L 

Larmloggar. 58 LSS; Närvarolista för dagcenter, 
korttidshem – underlag för debitering. 

58 

LASS; utbetalningsbesked från 
Försäkringskassan  

58 Luftflödesprotokoll 71 

LASS; utbetalningsbesked från 
Försäkringskassan  

58 Låsschema. 73 

LASS/LSS; Beställning/justering. 58 Läkarintyg  19 

Ledighetsansökningar - elev 48 Länsstyrelsens beslut om överlåtelse 
av tillsyn av täkttillstånd 

65 

Ledighet för elev, ansökan (grundskola) 36 Länsstyrelsebeslut om bildande av 
naturreservat 

60 

Ledighet för elev, ansökan (gymnasieskola) 42 Läromedel, egenproducerade. I den 
mån kompendier, foton, diabilder, 
ljudband, videoinspelningar eller 
multimediepresentationer produceras 
på skolan för att användas i 
undervisningen bör ett exemplar av 
varje bevaras. (undervisningsplanering) 

36 

Leveransreversal   14 Läromedel, egenproducerat. I den mån 
kompendier, foton diabilder, 
videoinspelningar eller 
multimediepresentationer produceras 
på skolan för att användas i 
undervisningen bör ett exemplar av 
varje bevaras. (gymnasieskola) 

41 

Leveransstatistik 31 Läromedel, egenproducerade. I den 
mån kompendier, foton, diabilder, 
ljudband, videoinspelningar eller 
multimediepresentationer produceras 
på skolan för att användas i 
undervisningen bör ett exemplar av 
varje bevaras. (undervisningsplanering)  

43 

Leverantörsbetalningar, girolista 29 Läromedel, egenproducerat. I den mån 
kompendier, foton, diabilder, 
videoinspelningar eller 
multimediepresentationer produceras 
på skolan för att användas i 
undervisningen bör ett exemplar av 
varje bevaras. (utbildning för vuxna) 

46 

Leverantörsfakturor 29 Läromedel, egenproducerat. I den mån 
kompendier, foton, diabilder, 
videoinspelningar eller 
multimediepresentationer produceras 
på skolan för att användas i 
undervisningen bör ett exemplar av 
varje bevaras.  

48 

Leverantörsreskontra 29 Lärarschema 37 
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Livränta 19 Läromedel, förteckningar 36 

Ljud- och bildupptagningar (bandin-
spelningar, ljudfiler, filer från webb-
sändningar o.d.) eller stenografiska 
protokoll från fullmäktigesammanträden. 

10 Läromedelsförteckning. 43 

Lokala bestämmelser för upphandling och 
leveranser. 

31 Läsårsdata. 48 

Lokala kursplaner, arbets- och timplaner. 36 Läsårsdata (kan ingå i skolkatalog). 36 

Lokala samverkansöverenskommelser. 17 Läsårsdata. Kan ingå i skolkatalog. 43 

Lokala trafikföreskrifter som upphört. 74 Lönelistor 
Microwebb 
Retrolistor 

26 

LSS/LASS; Månadsrapporter hemtjänst. 58 Lönesättning, underlag 
för/förhandlingsunderlag, lönesamtal 

18 

M 

Manualer/lathundar 15 Miljöprövningsdelegations och 
miljödomstols beslut om förbud eller 
upphävda villkor 

(24 kap 3 § och 5 § MB) 

65 

Markplaneringsritning 69 Minnesanteckningar 12 

Matrikelkort 
Lärare 
Övriga anställda 
Avslutade anställningar 

26 Minnesanteckningar 13 

Medarbetar- och utvecklingssamtal inkl. 
kompetensutvecklingsinsatser. 

53 Minnesanteckningar 16 

Meddelanden och information av tillfällig 
betydelse från myndigheter, andra 
rektorsområden, skolor m.m. (grundskola) 

34 Missbruk av alkohol eller andra 
droger, handlingsprogram för 
hantering av. 

19 

Meddelanden och information av tillfällig 
betydelse från myndigheter, andra 
rektorsområden, skolor m fl. 
(gymnasieskola) 

41 Modell (tillhörande anbud) 31 

Meddelande om genomförd prövning 47 Momskvitton 26 

Meddelanden till EG:s kommission. 31 Momsredovisning 29 

Meddelande till röstbrevlåda, telefonsvarare 
och mobilsvar.  

23 Mottagningsbevis. 54 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
om avgifter i enskilda fall (27 kap 1 § MB) 

66 Målarbete. 15 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
om miljösanktionsavgifter 

65 Märkesnoteringar för 
simskolegrupper. 

52 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
föreläggande om betalningsskyldighet (33 
kap 4 § MB) 

67 Mätdata. 60 

Miljöcertifiering/-diplomering, 
dokumentation av 

15 Mätning av markradon vid byggnation 62 

Miljökonsekvensbeskrivningar (6 kap MB) 65 Mätning av radon i dricksvatten 63 

Miljörapporter (26 kap20 § MB) 65 Mätning av radon i inomhusluft 62 

N 

Nationella prov, elevlösningar i samtliga ämnen 
utom svenska 

38 Nyckelkvittenser till brukares hem. 55 
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Nationella prov, elevlösningar i samtliga ämnen 
utom svenska 

44 Nyhetsbrev 14 

Nationella prov, elevlösningar i samtliga 
ämnen utom svenska 

49 Nämndens/styrelsens instruktion för 
förvaltningen angående behandling av 
personuppgifter. 

25 

Nationella prov, svenska. 43 Närvaroförteckningar, t.ex. över elever 
som deltagit i simundervisning. 

52 

Nationella prov i svenska och svenska 
som andra språk, elevlösningar, samtliga 
delar. 

37 Närvarolistor 50 

Nationella prov i svenska och svenska 
som andra språk, elevlösningar, samtliga 
delar. 

43 Närvarolistor, allmänt 10 

Nationella slutprov (Sfi)/ämnesprov i 
svenska, elevlösningar, samtliga delar. 

48 Närvarolistor, förskoleverksamhet 33 

Naturvårdsinventeringar, 
länsstyrelsen/kommunen 

60 Närvaro och frånvarouppgifter 
(grundskola) 

36 

Naturresursinventeringar, länsstyrelsen 
t.ex. naturgrusplan 

60 Närvaro- och frånvarouppgifter 
(gymnasieskola) 

42 

Naturvårdsplan 60 Närvaro- och frånvarouppgifter 48 

Nyckelkvittenser. 53 Närvarorapporter 45 

O 

Obefogade anmälningar om olägenhet för 
människors hälsa 

63 Omslag med ytterkuvert från god-
kända budröster. 

11 

Obligationslån, bankens redovisningar 29 Ordningsregler, handlingar rörande 
ordningen vid skolenheterna samt 
tillsyn och vård av lokaler, inventarier 
och utbildningsmaterial, utfärdas av 
styrelsen och återfinns vanligen i 
handlingar till protokollen. De ger en 
god bild av skolenheternas resurser 
och skolmiljön, och bör bevaras 
centralt. (grundskola) 

34 

OCR-listor, betalning av kundfakturor 
(datalistor) 

29 Ordningsregler, handlingar rörande 
ordningen vid skolenheterna samt 
tillsyn och vård av lokaler, inventarier 
och utbildningsmaterial, utfärdas av 
styrelsen och återfinns vanligen i 
handlingarna till protokollen. De ger 
en god bild av skolenheternas resurser 
och skolmiljön, och bör bevaras 
centralt. (särskola) 

38 

Offerter, inte infordrade (och inte antagna) 31 Ordningsregler, handlingar rörande 
ordningen vid skolenheterna samt 
tillsyn och vård av lokaler, inventarier 
och utbildningsmaterial, utfärdas av 
styrelsen och återfinns vanligen i 
handlingarna till protokollen. De ger 
en god bild av skolenheternas resurser 
och skolmiljön, och bör bevaras 
centralt. (gymnasieskola) 

41 

Olycksfalls-/incidentrapporter 50 Ordningsregler, handlingar rörande 
ordningen vid skolenheterna samt 
tillsyn och vård av lokaler, inventarier 
och utbildningsmaterial, utfärdas av 
styrelsen och återfinns vanligen i 

46 
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handlingarna till protokollen. De ger 
en god bild av skolenheternas resurser 
och skolmiljön, och bör bevaras 
centralt.(utbildning för vuxna) 

Omplacering, handlingar ang. 18 Organisationsplaner. 34 

Omprövning av betyg, beslut och 
handlingar. 

37 Organisationsplaner. 49 

Omprövning av betyg, beslut och 
handlingar. 

44 Organisationsscheman/beskrivningar 15 

Omslag med budröster som underkänts 
och tagits omhand. 

11 Orienteringskurser, lokala. 48 

  OVK, Eventuellt föreläggande. 72 

P 

Parkeringstillstånd, PRH. 74 Protokoll, elevvårdskonferenser och 
klassråd, och andra sammankomster 
om pedagogiska frågor eller elevhälsa 
t.ex. arbetsenhetskonferenser, 
klasskonferenser, skolkonferenser eller 
motsvarande. 

39 

Pedagogiska utredningar/journaler med 
bilagor. 

38                                           Protokoll eller andra beslutshandlingar 
från styrelse, linje-nämnd eller 
motsvarande organ för utbildning eller 
forskning, med bilagor. 

46 

Pensionshandlingar 27 Protokoll eller minnesanteckningar 
från lokala samverkansgrupper inom 
skolan eller annan avgränsning, t.ex. 
skola -fritid, skola - näringsliv. 

33 

Personakter IFO. 58 Protokoll eller minnesanteckningar 
från lokala samverkansgrupper inom 
skolan eller annan avgränsning, t.ex. 
skola -fritid, skola - näringsliv. 

39 

Personakter SoL, HSL. 58 Protokoll eller minnesanteckningar 
från lokala samverkansgrupper inom 
skolan eller annan avgränsning, t.ex. 
skola -fritid, skola - näringsliv. 

40 

Personakt ingår  
Anställningsavtal 
Tjänstledigheter 
Ansökningshandlingar 
Betyg 
Beslutsprotokoll från 
anställningsmyndighet 
om tjänstetillsättning 
Beslut om löner, pensioner, avgångsgåva 
Uppsägning egen + av arbetsgivaren 
Pensionsavgång 
Tjänstegrupplivsförsäkringsbeslut 

26 Protokoll eller mötesanteckningar från 
ledningsgrupper (förvaltningsledning). 

16 

Personalenkäter 19 Protokoll eller mötesanteckningar från 
olika interna verksamhetsmöten - 
avdelningsmöten, personalmöten, 
informationsmöten m.m. 

16 

Personalhandlingar 
Sekretessförbindelse 
Diarieförda sekretesshandlingar 
Skriftliga varningar 

27 Protokoll eller mötesanteckningar, 
lokala samverkansgrupper, t.ex. skola -
statliga myndigheter, skola-kommunala 
myndigheter, skola -fritid, skola - 
näringsliv. 

46 
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Personuppgiftsbiträde, avtal med 25 Protokoll eller mötesanteckningar från 
ämneskonferenser, 
personalkonferenser och andra möten 
där undervisningens uppläggning och 
innehåll dokumenteras. 

50 

Personuppgiftsbiträde, checklista för 
kontroll av avtalsuppfyllelse till exempel 
säkerhet. 

25 Protokoll från facklig samverkan 
(samarbetsorgan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare). 

16 

Personuppgiftsbiträde, instruktion för 25 Protokoll från förhandlingar enligt 
medbestämmandelagen (MBL). 

17 

Plan 61 Protokoll från klassråd och andra 
sammankomster om pedagogiska 
frågor eller elevhälsa t.ex. 
arbetsenhetskonferenser, 
ämneskonferenser, klasskonferenser, 
studiekonferenser. 

36 

Plan- och fasadritningar. 69 Protokoll från kommunala 
handikapprådet och pensionärsrådet 
samt dess arbetsutskott 

55 

Planritning 69 Protokoll från möten där 
undervisningen eller elevhälsa 
behandlats. 

45 

PM, promemorior 24 Protokoll från politiska organ - 
inklusive presidier, råd, politiska 
arbetsgrupper, kommittéer, 
referensgrupper, styrgrupper, 
samarbets-/samrådsgrupper. 

10 

Policy, lednings- och styrdokument, 
strategisk plan, sektorsprogram, 
verksamhetsplaner. 

15 Protokoll från sammanträden, och 
möten, personal-konferenser, 
samarbetsnämnd, studie- och 
yrkesorienterings-konferenser kring 
undervisning eller elevhälsa. 

46 

Polismyndighetens beslut om tillstånd för 
jakt inom planlagt område (skyttar som 
kommunen anlitar för 
skadedjursbekämpning) 

63 Protokoll från ämneskonferenser etc. 48 

Postlistor 13 Protokoll, klassråd, skolkonferenser, 
och andra sammankomster om 
pedagogiska frågor och övergripande 
elevhälsa t.ex. 
arbetsenhetskonferenser, 
ämneskonferenser, klasskonferenser 
eller motsvarande. 

40 

Postöppning, fullmakt (motsvarande). 20 Protokoll, lokala styrelser, 
skolråd/föräldraråd/klassråd. 

34 

Postöppning; fullmakt. 54 Protokoll, lokala styrelser, 
skolråd/föräldraråd/klassråd. 

39 

Praktik, placering. 42 Protokoll, lokala styrelser, 
skolråd/föräldraråd/klassråd. 

40 

Pressklipp, nyhetssammandrag eller 
motsvarande omvärlds-bevakning med 
direkt anknytning till verksamheten. 

14 Protokoll, skolkonferenser 34 

Pressmeddelanden 14 Protokoll med beslut från 
inköpsnämnd/-delegation eller motsv. 

31 

Prisblad, prisändringsmeddelanden 31 Protokoll med beslut om intagning. 39 

Privata medel; förteckning. 58 Protokoll med bilagor från samverkan 
på förvaltningsnivå. 

17 

Program eller motsvarande som visar egna 49 Protokoll med bilagor från samverkan 
på verksamhetsområdena (lokal 

17 
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konserter eller andra aktiviteter. samverkan). 

Program för sportlovsaktiviteter. 52 Protokoll/minnesanteckningar lärlings 
råd. 

44 

Projektbeskrivning (vinnande bidrag i 
projekttävling). 

31 Protokoll med dagordning och delta-
garlista. 

16 

Projektinriktad kontroll, beskrivning och 
resultat 

63 Protokoll, original, KS 12 

Projektinriktad kontroll, inventeringar och 
annat sammanställt material 

65 Protokoll, Stiftelser 12 

Projektorganisation 16 Protokoll, stipendiekommiteer eller 
motsvarande. 

40 

Projektplaner 16 Protokollsbilagor - 
skrivelser/tjänsteutlåtanden och andra 
handlingar som ligger till grund för 
besluten eller innehåller unik 
information av direkt relevans. 

10 

Protokoll 21 Protokoll, verksamhetsmöten med 
bilagor eller motsvarande. 

33 

Protokoll/anteckningar, arbetsplatsträffar 
eller motsvarande samverkan på 
arbetsplatsnivå. 

17 Protokoll, yrkesråds-/ämnesråd. 40 

Protokoll, arbetsmiljö (arbetsmiljöronder, 
skyddsronder etc.) 

17 Protokoll, ämnes-, 
ämnesrådskonferenser, 
klasskonferenser. 

43 

Protokoll, beslutskonferenser. 39 Protokoll över mottagna förtidsröster. 11 

Protokoll, elevrådsmöten. 33 Provtagning enligt kontrollprogram 
(ackrediterat laboratorium) 

66 

Protokoll, elevrådsmöten. 40 Prövning, resultat med anteckning om 
givet betyg. Har samma betydelse som 
betygskatalog. Bör förvaras 
tillsammans med betygskatalog eller 
individuella betyget. 

47 

Protokoll, elevvårdskonferenser. 50 PuL, information samt 
samtycken/återtaganden av samtycken 
till behandling av personuppgifter. 

20 

  PuL, samtycken och återtaganden av 
samtycken till utlägg på webbplats. 

20 

R 

Ramavtal 31 Relationshandlingar. 73 

Ramavtal, komplettering av anbud. 31 Relationsvåld. 59 

Ramavtal, skriftligt samråd med leverantör 
som är part. 

31 Remisser och beslut/dom från 
Socialstyrelsen/Förvaltningsrätten på 
ej verkställda beslut enligt LSS och 
SoL 

54 

Rapporter 
Källrapportering via Besched 
Övriga rapporter 

26 Remisser (yttrande/synpunkter) 61 

Rapportering till Socialstyrelsen, samt svar 
på remisser, om ej verkställda beslut enligt 
LSS och SoL. 

54 Remisser och remissvar/yttranden 16 

Rapporter och anmälningar som inte 
tillhör ärende och inte ger upphov till 
ärende, inklusive register ”slaskpärmen”. 

59 Remissvar 70 
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Rapporter/redovisning från arbetsgivare 45 Resestipendier 18 

Rapporter ur verksamhetssystem av 
tillfällig betydelse. 

34 Resultat av prövning, med anteckning 
om betyg. Har samma betydelse som 
betygskatalog och bör förvaras 
tillsammans med denna. 

37 

Redovisning av statsbidrag. 46 Resultat av prövning med anteckning 
om givet betyg. Har samma betydelse 
som betygskatalog. Bör bevaras 
tillsammans med betygskatalog eller 
individuella betyget. 

44 

Redovisning från länsstyrelsen av 
transporterad mängd farligt avfall 

67 Reviderat beslut A-ritning och 
ritningsnummer. 

70 

Regeringsbeslut om miljöskyddsområde 

(7 kap 19-20 §§ MB) 

65 Revisionsberättelser 12 

Registerförteckningar 25 Revisionsrapporter 12 

Register/förteckningar över 
journaler/journaluppgifter som har 
överlämnats till annan huvudman. Om 
original över-lämnats ska beslut om 
avhändande (arkivlagen, SFS 1990:782, § 
15) fattas av fullmäktige. Se vidare Sveriges 
Kommuner och Landstings cirkulär 
2009:44. 

50 Riktlinjer, anvisningar 15 

Register, liggare, listor, E-postlista och 
andra tillfälliga hjälpmedel som har 
tillkommit för att underlätta arbetet.  

23 Ritning (tillgänglighet). 71 

Register och listor som används för 
sortering och kontroll 

40 Ritningar, byggentreprenader 31 

Register till diarier 13 Ritningar och Bygghandlingar 73 

Register till ärenden rörande budget-och 
skuldrådgivning. 

21 Ritningar utan beslutsstämpel 70 

Registerutdrag, begäran om samt svar. 25 Ritningar (tillhörande anbud, vinnande 
bidrag i projekttävling). 

31 

Register över flyktingar. 55 Rutinbeskrivningar 15 

Register över konstverk. 52 Rutinkorrespondens 39 

Registrering av livsmedelsanläggning (art 
6.2 i förordning (EG) nr 852/2004) 

63 Rådgivning 24 

Reglementen och bestämmelser. 15 Råttsaneringsbevis, kopior 64 

Rehabiliteringsmöten (samtal), övriga 
anteckningar. 

19 Räkenskaper över belopp som har 
inbetalats eller utbetalats.  

12 

Reklam, broschyrer etc.  22 Räkenskapshandlingar för stiftelser 
som är bokföringsskyldiga enl. lag 

12 

Rekvisition av bidrag till 
Arbetsförmedlingen. 

20 Röstkort som samlats upp i vallokaler 
och röstningslokaler. 

11 

Rekvisitioner 29 Röstlängder som använts vid val 11 
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Samlat betygsdokument. I de fall det getts i 
stället för slutbetyg. 

39 Skyddsrumsdokumentation 71 

Samlat betygsdokument, kopia. För elever 
som ej får slutbetyg. 

44 Skötselplaner  61 

Sammanställningar av pågående 
miljöprojekt (i den mån dessa uppgifter 
inte finns med i års-dokumentationen) 

61 Slussen Rapport (liggande lista). 59 

Sammanställning för räkenskapsåret 
(räkenskapssammandrag) 

13 Slutbesked 71 

Sammanställningar, inventeringar, miljö- 
beteende m.m. 

67 Slutbetyg, kopia (avgångsbetyg). Gäller 
främst gymnasiet. 

39 

Sammanställningar och utredningar av t.ex. 
vatten- och livsmedelsburen smitta 

63 Slutbetyg, kopia (avgångsbetyg). Se 
motivering i kapitel 3. Särskilt om IT-
stöd inom skolan. 

44 

Sammanställningar över resultat i 
nationella prov i svenska. 

37 Slutbevis och slutbesked 72 

Sammanställningar över resultat i 
nationella prov i svenska. 

44 Slutrapporter 17 

Sammanställningar över resultat i 
nationella prov i svenska. 

49 Slutsamrådsprotokoll 71 

Sammanställningar av resultat från 
nationella prov utom svenska 

38 SPAM 22 

Sammanställningar av resultat från 
nationella prov utom svenska 

44 Specialarbeten/projektarbeten, 
handlingar rörande. 

43 

Sammanställningar av resultat från 
nationella prov utom svenska 

49 Specialarbeten/projektarbeten. 
Originalet behålls av författaren. En 
kopia av arbetet bör bevaras i likhet 
med bevarandet av uppsatser inom 
den statliga högskolan. 

49 

Samråd om planförslag 61 Spontanofferter och 
leverantörsinformation. 

16 

SCB-statistik. 52 Språkval (grundskola) 36 

Schema, lärar-, kurs. 48 Språkval (gymnasieskola) 42 

Scheman. Ett exemplar med uppgift om 
lärare, tider och instrument bör bevaras om 
sådana upprättas. 

50 Startbesked 71 

Scheman, individuella. 39 Statistik, enhetsspecifik och 
egenupprättad. (gymnasieskola) 

41 

Schema, klass- (slutgiltigt). 43 Statistik, enhetsspecifik och 
egenupprättad.(utbildning för vuxna) 

46 

Schema, klass- (slutligt för varje läsår och 
skolenhet). 

36 Statistik, inköps-, löpande 31 

Schema, lärar-, kurs. 43 Statistik: inköps- och artikelstatistik 
(motsvarande) i års- sammanställd 
form. 

31 

Sekretessbelagd information som 
inkommit via kommentars- 
funktioner  

75   

Sekretessbevis/tystnadspliktsförsäkringar 
för förtroendevalda 

10 Statistik, leverantörs-, löpande 31 

Sektionsritning 69 Statistik till andra myndigheter (t.ex. 
SCB, Skolverket) 

34 

Signerad kontrollplan. 72 Statistik, typ av åtgärder, antal 
deltagare etc.( kan även ingå i 

45 
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årsberättelser/årsredogörelser) 

Situationsplan/Nybyggnadskarta 69 Statistikunderlag/statistik som 
sammanställts till årsstatistik eller 
motsvarande. 

21 

Skatterevision, underlag för 29 Statliga beslut om bildande av 
nationalpark 

61 

Skolhälsovårdsjournaler. I 
skolhälsovårdsjournalen ingår bl.a. 
remisser, kostintyg, läkarintyg, 
vaccinationstillstånd. Se även Bevara eller 
gallra 6. 

50 Statsbidragsansökningar. 55 

Skolplaner. 34 Stiftelseförordnande eller motsvarande 
(donationsurkunder, gåvobrev, 
testamenten). 

13 

Skol- (elev-) katalog. 46 Strategi, arb.plan  12 

Skol- (elev-) kataloger, t.ex. fotokataloger 
eller motsvarande. (grundskola) 

35 Studieomdömen. 39 

Skol-(elev-) kataloger, t.ex. fotokataloger 
eller motsvarande. (gymnasieskola) 

41 Stödundervisning, ansökan och beslut 
om. 

43 

Skolpsykologjournaler med underlag som 
t.ex. testmaterial 

34 Svar på allmänna frågor (oftast e-post).  23 

Skolpsykologjournaler med underlag som 
t.ex. testmaterial 

50 Systematiskt arbetsmiljöarbete, - 
arbetsskador och tillbud (till exempel 
tillbudsanmälningar, års 
sammanställningar). 

17 

Skolskjutsregister 51 Systematiskt arbetsmiljöarbete, - 
organisation för arbetsmiljöarbetet 
med delegering av arbetsmiljö 
arbetsuppgifter/ansvar, handlingsplan 
mot kränkningar, krishanteringsplaner. 

17 

Skriftliga bedömningar/intyg. Om skriftlig 
bedömning/intyg ges istället för slutbetyg. 

44 Systemdokumentation 29 

Skriftliga tester och prov, elevlösningar 38 Systemdokumentation 32 

Skriftliga tester och prov, elevlösningar 44 Säkerhetskopior/backuper.  23 

Skriftliga tester och prov, elevlösningar 49 Sändlista, karta 70 

Skrivelsepärm med handlingar som inte är 
kopplade till ett ärende. 

14 Sändlistor 31 

Skydd av personuppgift i 
verksamhetssystemet, blankett 
(grundskola) 

35 Särskilt stöd, särskild undervisning 
(med ev underlag, t.ex. läkarintyg), 
ansökan och beslut om. 

37 

Skydd av personuppgift i 
verksamhetssystemet, blankett 
(gymnasieskola)  

41 Särskilt stöd, särskild undervisning 
(med ev underlag, t.ex. läkarintyg), 
ansökan och beslut om. 

43 

Skydd av personuppgift i 
verksamhetssystemet, blankett  

47 Sökregister 26 

Skyddsrond. 53   

T 

Tackbrev o d ordförande-korrespondens 11 Tillståndsbeslut (9 kap 6 § MB och 5 
§ FMH) 

66 

Tekniskt samrådsprotokoll 71 Tillsyn Hiss/Portar, 
besiktningsprotokoll med 
anmärkning. 

72 



 

 98 

Tekniska utskottets protokoll (är ett utskott 
under kommunstyrelsen) 

73 Timplaner 38 

Telefonkataloger, interna 14 Timplaner, lokala. 48 

Terminalglasögon, beslut/rekvisition 19 Tjänsteanteckningar, kontakter med 
leverantörer, entreprenörer, konsulter 

31 

Tidningar, egenupprättade 14 Torghandel. 73 

Tidsplan med instruktioner 40 Trafikliggare, lokala trafikföreskrifter. 73 

Tidsbegränsat godkännande/registrering av 
livsmedelsanläggning 

64 Transaktionslistor 31 

Tillfällig lokal trafikföreskrift. 74 Transportdispenser 74 

Tillfälligt eller permanent upphävande av 
godkännande (art. 31 och 54 i förordning 
(EG) nr 882/2004, art 4 i förordning (EG) 
nr 853/2004 och livsmedelsförordningen 

63   

 

U 

Underlag för ADB-bearbetning 31 Utbildningar, handlingar rörande 24 

Underlag för registrering 35 Utbildningar, - program, deltagarlista 
och eventuellt unikt studiematerial 

18 

Underlag för Vara kommuns interna 
planering och verksamhetsredovisning.  

23 Utbildningar, - övrig dokumentation 18 

Underlag till statsbidragsansökningar. 55 Utbildningskontrakt/avtal. 44 

Underrättelse om laga kraft 70 Uteliggande beställningar, listor 31 

Underrättelse om beslut till anbuds 
sökande/anbudsgivare. 

31 Uteslutning av leverantör, 
dokumentation kring. 

31 

Underrättelse till Skatteverket om 
vigsel/partnerskap. 

21 Utgående skrivelser 12                                                                                                 

Undersökningar/sammanställningar. 60 Utkast och andra anteckningar i ett 
ärende.  

23 

Uppdragshandlingar 16 Utredningar och studier 16 

Uppföljning av röstmottagningen 
(kommunens planeringsunderlag till nästa 
val). 

11 Utredningar om luft-, vatten- och 
markföroreningar samt kemikalier 

65 

Uppföljning av till exempel lokaler, 
transporter, kommunala bud, intern och 
extern information (kommunens 
planerings- underlag). 

11 Utredningar om olägenhet för 
människors hälsa 

63 

Uppföljningsrapporter 29 Utredningsmaterial 61 

Uppgifter om vistelsetid 33 Utskick 71 

Upphandlarprofil (sammanställning av 
uppgifter tillgänglig på Internet som 
innehåller information om den 
upphandlande myndigheten och dess 
upphandlingar). 

31 Utskick startbesked. 71 

Upplysningar på begäran av leverantör (då 
ansökan avslagits eller anbud förkastats). 

31 Utställt planförslag 61 

Uppsägning av plats inom 
förskola/pedagogisk omsorg 

33 Utvecklingsplaner, individuella 18 

Uppsägning hyresavtal. 59 Utvecklingssamtal, dokumenterade 
överenskommelser. 

18 

Utbetalningar IFO 59 Utvecklingssamtal, anteckningar från 
(gymnasieskola) 

42 
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Utbetalningslista plusgiro/bankgiro 29 Utvecklingssamtal eller motsvarande, 

anteckningar från 

38 

Utbetalningslistor över statsbidrag 55 Utvecklingssamtal, övriga 
anteckningar. 

18 

Utbetalningsorder, -uppdrag 29 Utvärderingar 17 

V 

Valdistrikt, kartor och kodförteckningar 
över (motsv) 

11 Verksamhetsberättelser eller 
verksamhetsplaner som ger en bild av 
undervisningens innehåll. 

49 

Varningsbrev och uppsägningar med 
mottagningsbevis. 

55 Verksamhetsberättelser se 
Årsberättelser 

29 

Varukataloger 31 Villkorat godkännande (art, 4 i 
förordning (EG) nr 853/2004, art, 3 i 
förordning (EG) nr 854/2004  

64 

Vent-ritning 71 Voteringslistor 10 

Verifikationer 29 Väljarförteckningar 11 

Verifikationer för in- och utbetalningar 13 Vänorter, handlingar rörande 11 

Y 

Yttrande/beslut över skolgång i annan 
kommun 

40 Yttranden över ansökan till 
miljöprövningsdelegation och 
miljödomstol om tillstånd att bedriva 
miljöfarlig verksamhet 

65 

Yttranden till miljöprövningsdelegation 
och miljödomstol över den s.k. 
kompletteringsremissen 

(22 kap 4 § MB) 

65   

Å 

Åklagares beslut med anledning av miljö- 
och hälsoskyddsnämndens begäran om 
åtalsprövning 

65 Årsredovisning 29 

Årlig sammanställning över 
ozonnedbrytande ämnen 

65 Årsstatistik över 
skolskjutsverksamheten (kan 
återfinnas bland handlingar till 
protokollen). 

51 

Årsbokslut 13 Åtalshandlingar 64 

Årsbokslut med bokslutsbilagor (till 
exempel huvudbokssammandrag). 

29 Åtgärdsprogram. 50 

Årsdokument av arbetet rörande hållbar 
utveckling och Agenda 21 

61 Åtgärdsprogram. Läs mer om 
åtgärdsprogram i kapitel 13, Elevhälsa. 

37 

Årsrapporter, ozonnedbrytande ämnen 67 Åtgärdsprogram. Läs mer om 
åtgärdsprogram i kapitel 13, Elevhälsa. 

39 

Årsredovisning 13 Åtgärdsprogram. Se även kap.16. 43 

 

Ä 
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Ärenden rörande budgetrådgivning. 21 Ärenden rörande skuldsanering. 21 

Ärenden rörande skuldrådgivning. 21   

Ö 
Överenskommelser om t.ex. 
datoranvändning 

36 Övertaliga kopior och dubbletter i ett 
ärende. 

23 

Överenskommelse om studiegång. Särskild 
överenskommelse för enskild elev. 

42 Övriga handlingar rörande 
skolskjutsverksamheten 

51 

Överenskommelse om studiegång. Särskild 
överenskommelse för enskild elev. 

47 Övriga handlingar som tjänat som 
underlag för registrering och 
redovisning av den uppföljande 
verksamheten. 

45 

Överklagande av beslut. 70 Övrig provtagning (ackrediterat 
laboratorium) 

66 

Överklaganden (beslut om mottagande kan 
överklagas av vårdnadshavare). 

38 Övriga register över elever som 
upprättats i syfte att underlätta intern 
kontroll och redovisning 

47 

Överklaganden (gäller beslut om placering i 
särskild undervisningsgrupp). 

37 Övrigt 
Rehabilitering 
Arbetsskador/ Tillbud 
Delegationslista över anställningar 

27 

Överklagande, handlingar rörande (görs till 
skolväsendets överklagandenämnd). 

39 Övrig utrednings-
/kartläggningsdokumentation 
avseende enskilda elever (t.ex. 
pedagogiska, sensomotoriska, tal- 
utredningar eller bas-utredningar kring 
psykisk ohälsa ).  

34 

Överklagan i rätt tid. 70 Övrig utrednings-
/kartläggningsdokumentation 
avseende enskilda elever (t.ex. 
pedagogiska, sensomotoriska, tal -
utredningar eller bas-utredningar kring 
psykisk ohälsa). 

51 

 

 

 


