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Inledning 
En dokumenthanteringsplan är en förteckning över de allmänna handlingar 

som hanteras i en myndighet. I planen beskrivs de vanligaste 

handlingstyperna i verksamheten samt hur dessa ska hanteras av 

myndighetens förvaltning – från att de inkommer/upprättas till att de 

arkiveras/gallras. Planen innehåller även en sammanställning av 

myndighetens gallringsbeslut för allmänna handlingar.   

Dokumenthanteringsplanen riktar sig till kommunens anställda inom kultur- 

och fritidsverksamheten. Planen ska användas som ett verktyg av anställda 

för att säkerställa att allmänna handlingar hanteras korrekt. Planen är även 

ett stöd för allmänheten när de önskar ta del av allmänna handlingar inom 

verksamheten. 

Verksamheten Kultur och Fritid 

Denna dokumenthanteringsplan innehåller en detaljerad beskrivning av 

handlingstyper kopplade till de processer som hanteras inom kultur- och 

fritidsverksamheten. Denna verksamhet består av: 

• Huvudman för kultur- och fritidsverksamheten i form av: 

o Bibliotek 

o Bad 

o Fritidsgårdar/Fritidsklubbar 

o Fritidsanläggningar 

• Anordnade av arrangemang och allmänkultur 

• Förvaltning av kommunens konstsamling 

• Fördelning av bidrag/stöd till föreningar och organisationer  

• Utdelning av stipendier och priser inom kultur- och fritidsområdet 

• Konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning 

Utöver ovanstående områden som hanteras exklusivt inom barn- och 

utbildningsverksamheten hanterar verksamheten även handlingar som rör 

kommungemensamma processer (såsom nämndsprocesser, 

ekonomiprocesser och personalprocesser). Dessa kommungemensamma 
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processer återfinns i kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan då de ska 

hanteras lika i hela kommunen och där de ansvariga avdelningarna för 

handlingarna är organiserade. 

Kultur- och fritidssverksamheten är en del av bildningsnämndens ansvar. 

Allmänna handlingar 

Majoriteten av handlingarna som hanteras i en myndighet räknas som 

allmänna handlingar. I Sverige har alla rätt att ta del av dessa allmänna 

handlingar, under förutsättning att handlingen inte omfattas av någon 

sekretess (Tryckfrihetsförordningen kapitel 2 §§ 1-2). Det finns även 

särskilda krav på hanteringen av allmänna handlingar för att underlätta 

allmänhetens rätt till information (Offentlighets- och sekretesslagen kapitel 

5 §§ 1-5).  

För att en handling ska vara allmän måste den vara förvarad hos myndigheten 

samt anses som inkommen eller upprättad där. 

Handling 

En handling är en "framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan 

läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel" 

(Tryckfrihetsförordningen kapitel 2 § 3). 

Med handling avses därför allt från skriftliga dokument såsom fysiska brev 

eller digitala e-postmeddelanden till ljudfiler, filmer och fotografier. 

Förvarad 

För att anses förvarad hos myndigheten ska en handling vara tillgänglig och 

uppfattningsbar för myndigheten med ett tekniskt hjälpmedel som 

myndigheten själv förfogar över (Tryckfrihetsförordningen kapitel 2 § 6). 

Detta innebär i praktiken att handlingen ska finnas i någon av myndighetens 

lokaler eller tillfälligt hos en av dess tjänstepersoner (alltså även i 

tjänstepersonens bostad). En digital handling anses förvarad hos 

myndigheten om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniska 

hjälpmedel (exempelvis med dator och viss programvara). 
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Meddelanden som är ställt personligen till en tjänsteperson vid myndigheten 

är endast en allmän handling om meddelandet gäller ett ärende eller en 

annan fråga som ska handläggas av myndigheten (Tryckfrihetsförordningen 

kapitel 2 § 8). 

Inkommen 

En handling räknas som inkommen när den anlänt till eller gjorts tillgänglig 

för myndigheten alternativt på annat sätt kommit behörig tjänsteperson 

tillhanda (Tryckfrihetsförordningen kapitel 2 § 9). 

Handlingar som skickas inom den egna myndigheten anses inte som 

inkomna då de aldrig anländer till någon annan myndighet. I en kommun 

räknas dock varje nämnd som en egen myndighet, vilket innebär att en 

handling som skickas från exempelvis bildningsförvaltningen till 

socialförvaltningen anses som inkommen hos socialnämnden och därmed 

blir en allmän handling. 

Upprättad 

En handling räknas som upprättad när den blir färdigställd av myndigheten 

(Tryckfrihetsförordningen kapitel 2 § 10). Handlingar kan bli upprättade på 

tre olika sätt: 

1. Handlingen skickas till mottagare utanför myndigheten 

(expediering). 

2. Handlingen hör till ett ärende som nu är färdigbehandlat. Exempel 

på detta är handlingar som gått som underlag till en nämnd för 

beslut. Då anses inte handlingarna vara upprättade förrän ärendet 

har slutbehandlats i nämnden och dess protokoll har justerats. 

3. Handlingen hör inte till ett visst ärende men anses vara färdigställd. 

Detta kan gälla exempelvis beslut som fattas av en tjänsteperson i 

och med att denna skriver under beslutet eller en utredning som 

slutförs och där inget mer kommer att tillföras handlingen. 

Arkivering 

En myndighets arkiv bildas av dess allmänna handlingar (Arkivlagen § 3). 

Arkivet ska bevaras, hållas ordnat samt vårdas för att tillgodose rätten att ta 
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del av allmänna handlingar och behov av information för rättsväsendet, den 

egna förvaltningen samt forskning. 

I Vara kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet för samtliga nämnder 

och slutarkiveringen sker därför i kommunens centralarkiv enligt 

föreskrifter i denna dokumenthanteringsplan. 

Överlämning av handlingar till centralarkivet 

Digital eller fysisk arkivering 

För digital arkivering krävs antingen att handlingen läggs in manuellt i 

kommunens e-arkiv, iipax-arkiv, eller att en integration finns mellan ett 

digitalt verksamhetssystem och e-arkivet. Centralarkivet godkänner digital 

arkivering i samråd med verksamheten. 

När digital arkivering inte är möjlig ska handlingarna arkiveras fysiskt och 

verksamheten ansvarar för att eventuella digitala handlingar skrivs ut innan 

överlämning till arkivet sker. 

Arkivläggning och rensning 

Verksamheten ansvarar för att endast de handlingar som ska arkiveras 

överlämnas till arkivet samt att materialet som överlämnas är i vårdat skick. 

Material som överlämnas fysiskt ska arkivläggas och rensas av 

verksamheten. Detta innebär att: 

• Arbetsmaterial, kopior eller handlingar som inte tillför ärendet något 

gallras bort och slängs. 

• Plastfickor, gem och häftklamrar tas bort. 

• Materialet ordnas för att underlätta sökning (vanligtvis genom 

kronologisk/alfabetisk ordning samt eventuell innehållsförteckning). 

• Fysiska handlingar är ordnade 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 arkivet. 
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Gallring 

Även om grundregeln är att allmänna handlingar ska bevaras får vissa av 

dessa gallras av myndigheten (Arkivlagen § 10). Detta är ett led i 

myndighetens arkivvård och syftar till att arkivet endast ska innehålla det 

material som krävs för att uppnå dess syfte (se Arkivering). 

För att kunna gallra en handling behöver det finnas stöd för detta i 

dokumenthanteringsplanen. Med gallring innebär att handlingen förstörs - 

känsliga handlingar görs oläsbara medan okänsliga handlingar slängs. 

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad 
Nedanstående dokumenthanteringsplan är strukturerad enligt en V6-

gemensam klassificeringsstruktur. Denna bygger i sin tur på den kommunala 

klassificeringsstrukturen Klassa, vilken har tagits fram av Samrådsgruppen 

för kommunala arkivfrågor. 

Klassificeringsstrukturen utgår från kommunens verksamheter vilka i sin tur 

är indelade processer.  

Begrepp i dokumenthanteringsplanen 
Handlingstyp Benämning på handlingar som tillkommer 

genom att en aktivitet genomförs upprepat.  

Bevaras Innebär att handlingen ska bevaras för all 
framtid i kommunens centralarkiv. 

Gallras Innebär att handlingen ska förstöras/slängas. 

Gallring vid inaktualitet innebär att gallring sker när 
verksamheten inte behöver handlingen längre. 

Till slutarkiv 
/gallringsfrist 

Anger tid för när handlingen ska skickas till 
centralarkivet eller gallras. 

Förvaringsplats Anger den plats som handlingen förvaras på 
innan den skickas till centralarkiv eller gallras. 

Format Anger om handlingen är digital eller fysisk. 

Anmärkning Innehåller kompletterande uppgifter. Att hitta i planen:
Använd sökfunktionen 

(Ctrl+F) för att snabbt 

hitta i planen.
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1 Styrande processer 
1.1 Ledning 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Nämnds- och utskottprocessen 

• Hantering av förtroendevalda och politiska partier 

• Myndighetsredovisning och yttranden/enkäter 

• Kommunicering och överenskommelser med externa parter 

• Projekthantering 

1.2 Styrning och tillsyn 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Styrdokument 

• Internkontroll och revisionsgranskning 

• Nämndernas mål och resursplaner (budget, nämndsmål) 
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1.3 Organisering 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Organisering av nämnder och utskott 

• Organisering av förvaltningar, verksamheter och enheter 

1.4 Demokrati och insyn 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Allmänna handlingar 

• Personuppgiftshantering och skyddad identitet 

• Synpunkter och dialog med allmänheten 

2 Stödjande processer 
2.1 Informationsförvaltning 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Informationssäkerhet 

• Registratur, dokumenthantering och arkivering 
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2.3 HR/Personal 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Samverkan och förhandling 

• Kompetensförsörjning och bemanning 

• Arbetsmiljö och personalhälsa 

• Personaladministration 

2.4 Ekonomiadministration 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Redovisning, fakturahantering och kassahantering 

• Skuld- och kapitalförvaltning (utlån, krav och fordringar) 

• Bidragshantering (statsbidrag, EU-bidrag) och stiftelser samt fonder 

2.5 Upphandling och inköp 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Upphandling 
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2.6 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Anskaffning, underhåll, avveckling av fastigheter 

• Uthyrning och hyrning av lokaler 

2.7 Inventariehantering 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Anskaffning, underhåll, avyttring av inventarier 

2.8 Kris och säkerhet (internt) 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Krishantering och säkerhet (brandskydd, skalskydd och personsäkerhet) 

• Polisanmälningar 

• Risk och sårbarhetsanalyser 

2.9 Information och marknadsförening 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 
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• Profilarbete och marknadsundersökningar 

• Informationsförsörjning (webbpublicering, sociala medier, presskontakter och annonser) 

2.10 Förvaltningsstöd 
Dokumenthantering för nedanstående kommungemensamma processer beslutas av kommunstyrelsen. 

I denna huvudprocess ingår kommungemensamma underprocesser som berör: 

• Kontorsstöd (materialförråd, posthantering, support) 

• Kontaktcenter/televäxel 

• Fordon och transporter 

7 Utbildning 
7.10 Annan pedagogisk verksamhet 

7.10.3 Bedriva öppen fritidsverksamhet 

7.10.3.1 Bedriva pedagogisk verksamhet 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Anmälan till fritidsklubb Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper   

Kölista Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper   

Placeringslista Gallring Vid inaktualitet Pärm Papper   

Vistelseschema Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt   

Uppsägning av plats Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper   
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Medgivande/Tillstånd från vårdnadshavare Gallring Vid inaktualitet Pärm Papper   

7.11 Kommunal kulturskola/musikskola 

7.11.0 Leda styra organisera 

7.11.0.1 Planera och organisera undervisning 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Informationsmaterial (eget) Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt Ex. affischer, 
föreställningsmaterial 

Statistik (årsvis) Gallras Efter 10 år P-katalog Digitalt Ex: deltagare, kursval, 
instrumentval. Vissa blir en del 
av nämndens 
verksamhetsredovisning. 

7.11.1 Bedriva undervisning 

7.11.1.1 Placera och administrera information om elever 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Ansökan om kurs Gallras Vid inaktualitet StudyAlong Digitalt   

Faktura/Faktureringsuppgifter Gallras Vid inaktualitet StudyAlong Digitalt   

Publiceringssamtycke Gallras Efter 6 månader StudyAlong Digitalt Publiceringar rensas på 
personuppgifter i samband 
med gallring. 

Sjukanmälan Gallras Vid inaktualitet StudyAlong Digitalt   

Användaruppgifter verksamhetsssytem Gallras Vid inaktualitet StudyAlong Digitalt   
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Deltagarlista Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper   

7.11.1.2 Bedriva undervisning 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Övningsmaterial Gallras Vid inaktualitet StudyAlong Digitalt   

Undervisningskommunikation med 
elever/vårdnadshavare 

Gallras Vid inaktualitet StudyAlong Digitalt   

Avtal om utlånade instrument Gallras Vid inaktualitet StudyAlong Digitalt Inaktuellt när instrument 
återlämnas. 

Register över utlånade instrument Gallras Vid inaktualitet StudyAlong Digitalt   

Kvittens över utlånade nycklar Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper Inaktuellt när nyckeln 
återlämnas. 

Inspelning från slutföreställning Bevaras Snarast Närarkiv enhet Digitalt   

7.11.1.3 Samverka med vårdnadshavare 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Korrespondens med vårdnadshavare Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt Ex. anmälan om sjukfrånvaro, 
enkla frågor 

8 Kultur och fritid 
8.1 Allmän kulturverksamhet 

8.1.1 Hantera offentlig scen 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Bokning av scen Gallras Vid inaktualitet E-serve Digitalt 
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Bokningskalender Gallras Vid inaktualitet E-serve Digitalt 
 

8.1.2 Bedriva programverksamhet 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Anmälan om att arrangera lovaktivitet Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt 
 

Överenskommelse kring enstaka 
aktivitet/program 

Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt Informella överenskommelser 
om tider/priser utan särskilda 
avtal. 

Avtal kring enstaka aktivitet/program Gallras 2 år efter genomförd aktivitet Pärm Papper Ex. utställningsavtal, 
föreläsningsavtal 

Deltagarlista/Anmälningslista Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper 
 

Utvärdering av genomförda aktiviteter/program Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Publiceringssamtycke Gallras Efter 1 år Pärm Papper Publiceringar rensas på 
personuppgifter i samband 
med gallring. 

Informationsmaterial (eget) Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt Ex. programbeskrivning 

8.1.3 Hantera föreningsbidrag och stipendier 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Ansökan föreningsstöd Gallras Efter 4 år E-serve Digitalt Inklusive ansökningsunderlag 
(ex. verksamhetsberättelse, 
årsmötesprotokoll, offerter, 
etc) 

Ansökan Vara Snabb Gallras Efter 4 år Pärm Papper 
 

Begäran om komplettering Gallras Efter 4 år E-serve Digitalt 
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Beslut om tilldelning Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Del av nämndsprotokoll eller 
delegationsbeslut 

Avtal om särskilt föreningsstöd Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt  

Redovisning föreningsstöd Gallras Efter 4 år E-serve Digitalt 
 

Redovisning Vara Snabb Gallras Efter 4 år Pärm 
P-katalog 

Papper 
Digitalt 

 

Sammanställning av föreningsstöd (årsvis) Gallras Efter 4 år P-katalog Digitalt 
 

Sammanställning av utdelade investeringsstöd Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Underlag till nämndsbeslut 

Ansökan/Nominering till stipendier/priser Gallras Efter 4 år Open-E Digitalt 
 

Sammanställning över inkomna 
ansökningar/nomineringar 

Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Underlag till nämndsbeslut 

Beslut om stipendier/priser Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Del av nämndsprotokoll 

Sammanställning över stipendier och priser Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Underlag till nämndsbeslut 

Informationsmaterial (eget) Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt Ex. bidragsutlysning, 
föreningsutskick 

8.2 Biblioteksverksamhet 

8.2.0 Leda styra organisera 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Biblioteks-/Platsschema (personal) Gallras Efter 2 år Outlook Digitalt 
 

Statistik Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt Ex. utlåning, besöksantal 

Informationsmaterial (eget) Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Mediaplan Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
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Beslut om öppettider Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Delegationsbeslut 

Ordningsregler Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Delegationsbeslut 

8.2.1 Tillhandahålla media 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Samtycke om låntagning/Låntagaravtal Gallras När låntagaren tas bort från 
låntagarsystemet 

E-tjänstsystemet 
Pärm 

Digitalt 
Papper 

 

Ansökan/Godkännande av instituationslånekort Gallras När låntagaren tas bort från 
låntagarsystemet 

Pärm Papper 
 

Användaravtal om MerÖppet Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper Inakutellt när taggen 
återlämnas. 

Låntagarregister Gallras Vid inaktualitet Book-IT Digitalt Gemensamt i V6 

Register över datoranvändning Gallras Vid inaktualitet NetLoan  Digitalt 
 

Mediakatalog Gallras Vid inaktualitet Book-IT Digitalt Gemensamt i V6 

Publiceringssamtycke Gallras Efter 1 år Pärm Papper Publiceringar rensas på 
personuppgifter i samband 
med gallring. 

Frågor/Begäran från låntagare Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt 
 

8.2.2 Programverksamhet 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Överenskommelse kring enstaka 
aktivitet/program 

Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt Informella överenskommelser 
om tider/priser utan särskilda 
avtal. 



19 

Avtal kring enstaka aktivitet/program Gallras 2 år efter genomförd aktivitet Pärm Papper Ex. utställningsavtal, 
föreläsningsavtal 

Deltagarlista/Anmälningslista Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper 
 

Utvärdering av genomförda aktiviteter/program Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Publiceringssamtycke Gallras Efter 1 år Pärm Papper Publiceringar rensas på 
personuppgifter i samband 
med gallring. 

Informationsmaterial (eget) Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt Ex. programbeskrivning 

8.5 Tillgängliggöra konst 

8.5.1 Vårda och tillgängliggöra konst 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Beslut om konstinköp Gallras Efter 1 år Pärm Papper 
 

Sammanställning av inköpt och avyttrad konst 
(årsvis) 

Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Skickas till kommunikation 
och nämndssekreterare. 

Register över konstsamling Gallras Vid inaktualitet konstregister.se Digitalt Kan säkerhetskopieras per år. 

Beslut om avyttring av konst Gallras Efter 1 år Pärm Papper 
 

Information om konstutställning Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Ansökan om konstutställning Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt 
 

Bokningsbekräftelse på konstutställning Gallras Efter 2 år Pärm Papper 
 

Avtal om konstutställning Gallras Efter 2 år Pärm Papper 
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8.7 Allmän fritidsverksamhet 

8.7.1 Bedriva program och aktiviteter 
Inbjudan till föreningsträff Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt 

 

Mötesanteckning från föreningsträff Gallras Efter 4 år P-katalog Digitalt I de fall som anteckningar förs. 

Anmälan om att arrangera lovaktivitet Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt 
 

Överenskommelse kring enstaka 
aktivitet/program 

Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt Informella överenskommelser 
om tider/priser utan särskilda 
avtal. 

Avtal kring enstaka aktivitet/program Gallras 2 år efter genomförd aktivitet Pärm Papper Ex. utställningsavtal, 
föreläsningsavtal 

Deltagarlista/Anmälningslista Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper 
 

Utvärdering av genomförda aktiviteter/program Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Publiceringssamtycke Gallras Efter 1 år Pärm Papper Publiceringar rensas på 
personuppgifter i samband 
med gallring. 

Informationsmaterial (eget) Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt Ex. programbeskrivning 

8.7.2 Hantera föreningsbidrag och stipendier 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Ansökan föreningsstöd Gallras Efter 4 år E-serve Digitalt Inklusive ansökningsunderlag 
(ex. verksamhetsberättelse, 
årsmötesprotokoll, offerter, 
etc) 

Ansökan Vara Snabb Gallras Efter 4 år Pärm Papper 
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Begäran om komplettering Gallras Efter 4 år E-serve Digitalt 
 

Beslut om tilldelning Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Del av nämndsprotokoll eller 
delegationsbeslut 

Avtal om särskilt föreningsstöd Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt  

Redovisning föreningsstöd Gallras Efter 4 år E-serve Digitalt 
 

Redovisning Vara Snabb Gallras Efter 4 år Pärm 
P-katalog 

Papper 
Digitalt 

 

Sammanställning av föreningsstöd (årsvis) Gallras Efter 4 år P-katalog Digitalt 
 

Sammanställning av utdelade investeringsstöd Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Underlag till nämndsbeslut 

Ansökan/Nominering till stipendier/priser Gallras Efter 4 år Open-E Digitalt 
 

Sammanställning över inkomna 
ansökningar/nomineringar 

Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Underlag till nämndsbeslut 

Beslut om stipendier/priser Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Del av nämndsprotokoll 

Sammanställning över stipendier och priser Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Underlag till nämndsbeslut 

Informationsmaterial (eget) Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt Ex. bidragsutlysning, 
föreningsutskick 

8.8 Drift av sport och fritidsanläggningar 

8.8.1 Driva badanläggningar 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Nykundsanmälan Gallras 2 år efter att det inte använts Pärm Papper 
 

Kunduppgifter Gallras 2 år efter att det inte använts Actor Smartbook Digitalt 
 

Anmälan om autogiro Gallras 2 år efter att det inte använts Pärm Papper 
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Bokning Gallras Vid inaktualitet Actor Smartbook Digitalt 
 

Bokningskalender Gallras Vid inaktualitet Actor Smartbook Digitalt 
 

Anmälningslista/Bokningslista Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper 
 

Elevlistor Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper Underlag inför skolbad 

Skolbadsschema Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Arbetsschema Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Lektionsplan Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper 
 

Hanteringsinstruktioner Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper Ex. städ, maskiner, försäljning, 
kemikalier 

Informationsmaterial (eget) Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt Ex. programbeskrivning, 
kursbeskrivning 

Beslut om öppettider Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Delegationsbeslut 

Beslut om mindre avvikelser av priser Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Delegationsbeslut 

Ordningsregler Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Delegationsbeslut 

8.8.2 Driva idrottsanläggningar 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Nykundsanmälan Gallras 2 år efter att det inte använts E-serve Digitalt 
 

Kunduppgifter Gallras 2 år efter att det inte använts E-serve Digitalt 
 

Bokning av halltid Gallras Vid inaktualitet E-serve Digitalt 
 

Bokningskalender Gallras Vid inaktualitet E-serve Digitalt 
 

Ordningsregler Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt Delegationsbeslut 

Information om besiktning (utrustning) Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt 
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Besiktningsprotokoll (utrustning) Bevaras Efter 4 år Evolution Digitalt 
 

8.8.4 Driva fritidsgårdar 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Närvarolista (KEKS) Gallras Vid inaktualitet Entré Papper 
 

Medlemslista Clubkort Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Fritidsgårds-/Platsschema (personal) Gallras Efter 2 år Pärm Papper 
 

Statistik Gallras Vid inaktualitet KEKS Digitalt 
 

Anmälan till särskilda aktiviteter/projekt Gallras Vid inaktualitet Pärm Papper 
 

Planeringsdokument för särskilda 
aktiviteter/projekt 

Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Handlingar kring projektet Resegruppen Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Handling om elevs skador och tillbud Gallras Efter 1 år Pärm Papper  

Korrespondens med 
vårdnadshavare/allmänheten 

Gallras Vid inaktualitet Outlook Digitalt Ex. anmälan om frånvaro, 
enkla frågor 

Informationsmaterial (eget) Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
 

Eget pedagogiskt material Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt   

Ordningsregler Gallras Vid inaktualitet P-katalog Digitalt 
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10 Särskilda samhällsinsatser 
10.3 Konsumentstöd och budgetrådgivning 

10.3.1 Ge konsumentjuridisk rådgivning 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Fullmakt Gallras Efter 5 år P-katalog Digitalt 
 

Underlag till konsumentbrev Gallras Efter 5 år P-katalog Digitalt 
 

Konsumentbrev Gallras Efter 5 år P-katalog Digitalt 
 

Klagomål till Konsumentverket Gallras Vid inaktualitet KonStat Digitalt 
 

Konsumentvägledningsstatistik Gallras Vid inaktualitet KonStat Digitalt 
 

10.3.2 Bistå med budgetrådgivning och skuldrådgivning 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Fullmakt Gallras Efter 5 år P-katalog Digitalt 
 

Underlag till budget-/skuldrådgviningsbrev Gallras Efter 5 år P-katalog Digitalt 
 

Budget- och skulrådgivningsbrev Gallras Efter 5 år P-katalog Digitalt 
 

Budget- och skulrådgivningsärende Gallras 5 år efter avslutat ärende Boss+ 
Närarkiv 
kontor/magasin 

Digitalt 
Papper 

Innehåller ex. 
minnesanteckningar, 
skuldöversikter, kalkyler, 
överenskommelser 
med fordringsägare, och 
hushållsbudget 

Påbörjat budget- och skuldrådgivningsärende 
där motpart ej medverkar 

Gallras 5 år efter sista kontaktförsöket Boss+ 
Närarkiv 
kontor/magasin 

Digitalt 
Papper 
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10.3.3 Bistå med skuldsanering 
Handlingstyp Hantering Till slutarkiv/Gallringsfrist Förvaringsplats Format Anmärkning 

Fullmakt Gallras Efter 5 år P-katalog Digitalt 
 

Underlag till ansökan om skuldsanering Gallras Efter 5 år P-katalog Digitalt 
 

Ansökan om skuldsanering Gallras Efter 5 år P-katalog Digitalt 
 

Skuldsammanställning Gallras 5 år efter avslutat ärende P-katalog Digitalt 
 

Skuldsaneringsärende Gallras 5 år efter avlutat ärende Boss+ 
Närarkiv 
kontor/magasin 

Digitalt 
Papper 

Innehåller ex. 
minnesanteckningar, 
skuldöversikter, kalkyler och 
beslut från kronofogden 

Påbörjat skuldsaneringsärende där motpart ej 
medverkar 

Gallras 5 år efter sista kontaktförsöket Boss+ 
Närarkiv 
kontor/magasin 

Digitalt 
Papper 
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