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Inledning
Dokumenthanteringsplanen är en förteckning över alla de handlingstyper som finns i Sorsele
kommuns verksamhet och beskriver hur de hanteras. I dokumenthanteringsplanen ges
anvisningar om förvaring, sortering och sökvägar. Dokumenthanteringsplanen ska ses som ett
verktyg för de tjänstemän som hanterar informationen i verksamheten och för allmänhet som
vill ta del av förvaltningens allmänna handlingar.

Organisation
Kommunstyrelsens verksamhet
Kommunstyrelsen (ks) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvaret
för kommunens utveckling och ekonomiska ställning och är ett personalpolitiskt organ. Ks
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och
verksamheter.
Kommunstyrelsens förvaltning har till uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess funktioner. På
kommunstyrelsens förvaltning finns följande avdelningar: Stödverksamheten (kansli, IT,
kommunikation, ekonomi och personal), Socialtjänstverksamheten (medicinsk enhet,
särskilda boenden, hemtjänst, IFO och bemanning), Tillväxtverksamheten (arbetsmarknad,
integration, näringsliv, turism, kultur och fritid), Tekniska verksamheten (fastighet, GVA,
städ, storkök och tvätt), Utbildningsverksamheten (förskola, fritidshem, grundskola, särskola,
gymnasium och vuxenutbildning), samt Överförmyndaren.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet som ansvarar för tillsynen av
byggnadsverksamheten. Nämnden arbetar för en god byggnadskultur samt en god och
estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar för bygglov, marklov, rivningslov, byggtillsyn,
bostadsanpassning, detaljplaner med enkelt förfarande samt mät-och kartverksamhet.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom hälso- och
miljöskyddsområdet (miljöbalken med tillhörande lagstiftning), livsmedelsområdet
(livsmedelslagen med tillhörande lagstiftning) och ska utöva den tillsyn som kommunen
ansvarar för enligt tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel.

Planens verkningsområde
Dokumenthanteringsplanen är tillika ks gallringsbeslut: Den reglerar vilka handlingar som ska
bevaras och vilka handlingar som får gallras (förstöras). Gallringsbeslutet gäller retroaktivt
från och med år 2000. Det retroaktiva gallringsbeslutet ger verksamheterna en möjlighet till,
men ställer inte krav på, gallring bland äldre handlingar inom respektive ansvarsområden.
Dokumenthanteringsplanen ersätter tidigare gallringsbeslut.
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Lagrum
Allmän handling
Tryckfrihetsförordning (1949:105), 2 kap. https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105
Med handling menas en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. En handling är allmän, om
den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad (expedierad)
hos myndigheten. Även meddelanden mellan självständiga enheter inom myndigheten blir
allmänna handlingar, t.ex. handlingar som utväxlas mellan fullmäktige, kommunstyrelse eller
nämnd. För undantag se 2 kap. 9-11 § Tryckfrihetsförordningen.
Även handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande är allmänna (Offentlighets- och
sekretesslag, 2 kap. 3 §).

Myndigheters hantering av allmänna handlingar
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), avdelning II
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemligstämplade (sekretessreglerade). Förbud
att röja eller utnyttja en sekretessreglerad uppgift gäller för myndigheter samt för en person
som fått kännedom om uppgiften
1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
2. på grund av tjänsteplikt, eller
3. på annan liknande grund.
En uppgift för vilken sekretess gäller får heller inte röjas mellan olika verksamhetsgrenar
inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. (Notera
att när det gäller tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tystnadsplikt för revisorer
finns ytterligare föreskrifter.)
Allmänna handlingar som omfattas av sekretess ska registreras så snart de har kommit in till
eller upprättats hos en myndighet. Handlingar som är offentliga behöver inte registreras men
måste hållas ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller
upprättats. Allmänna handlingar av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver
varken registreras eller hållas ordnade.
En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras
hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets
behöriga gång. Notera att det också finns inskränkningar vad gäller behandling av
personuppgifter i personuppgiftslagen.
E-post, SMS och andra digitala meddelanden
Registrering eller ordnande av allmänna handlingar ska ske oavsett hur informationen
inkommer till verksamheten. Meddelanden via telefon, SMS eller andra digitala media, som
rör tjänsten, kan utgöra allmän handling och måste hanteras i enlighet med fastställda
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gallringsregler. Inkorgen till e-postprogrammet ses i sin helhet som allmän handling och epost som rör tjänsten ska därför också gallras enligt reglerna.
Meddelanden som utgör allmänna handlingar är t.ex. klagomål som helt eller delvis rör
myndighetens verksamhet, en förfrågan eller ett meddelande rörande ett pågående ärende. När
det gäller klagomål bör tjänstemannen skriva ut e-postmeddelandet och se till att det bli
diariefört. När det gäller externa förfrågningar m.m. rörande tjänstefrågor bör epostmeddelandet med förfrågan skrivas ut och antingen diarieföras eller tillföras en personakt
där det görs en journalanteckning. Frågan ska förstås också besvaras på ett eller annat sätt.
När det gäller förfrågningar och meddelanden från kollegor, behöver meddelandet - även om
det rör tjänsten - inte nödvändigtvis utgöra en allmän handling. I detta fall svarar man
vanligen på kollegans meddelande med samma meddelandesystem.
Som gallring räknas inte att digitalt meddelande flyttas till annan mapp i respektive
användares digitala meddelandesystem.
Se vidare ’Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse’.
Vad är inte en allmän handling?
Allmän handling är exempelvis inte minnesanteckningar, kladdar, övertaliga kopior och post
it-lappar som inte tillför ett ärende något.
Dokumenten blir dock allmän handling om de expedieras eller tas om hand för arkivering.

PuL
Personuppgiftslag (1998:204)
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till
behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att
a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade
begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,
b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,
c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,
d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,
e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall
kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller
f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en
sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta
intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga
integriteten.
Med ’behandling’ menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om
personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering,
organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning,
utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter,
sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.
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Undantag görs för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material (PuL 5 a §).
Bestämmelserna hindrar inte att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller
att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet.

Arkiv
Arkivlag (1990:782) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
Myndighetens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet.
Arkivet är en del av det nationella kulturarvet och ska bevaras, hållas ordnat och vårdas så att
det tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen. I arkivvården ingår att myndigheten ska
avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar.
Gallring av allmänna handlingar är tillåten. Det arkivmaterial som återstår skall dock kunna
tillgodose ovanstående ändamål. (Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa
allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser.)
Det är tillåtet att förvara handlingar digitalt, men det måste ske på ett betryggande vis och det
är nämnden (inte IT-enheten) som ansvarar för att informationen överlever och är sökbar.
De handlingar som ska överlämnas till arkivet är originalen, om inte annat anges eller endast
kopia av originalet existerar.

Allmänhetens sökvägar till allmänna handlingar
Kommunstyrelsen rekommenderar följande sökvägar till kommunens allmänna handlingar.
1. Diarium
Kommunstyrelsen och, till viss del, samhällsbyggnadsnämnden diarieför sina allmänna
handlingar i diariesystemet Evolution.
Övriga delar av nämndadministrationen för Samhällsbyggnad, samt förvaltningsarbetet
diarieförs i systemen ByggReda och MiljöReda.
2. Dokumenthanteringsplanen
Här listas samtliga handlingsslag som finns i verksamheten med regler för bl a bevarande och
gallring samt förvaring.
3. Arkivförteckningar
Arkivförteckningar finns för vissa delar av kommunens arkiv.
4. Kommunstyrelsens protokoll
Kommunstyrelsens protokoll finns tillgängliga på kommunens hemsida.
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Dokumenthanteringsplanens kolumner
Handlingstyp
Kategori av handlingar som tillkommer genom att en aktivitet genomförs upprepat.

Bevaras/gallras
Bevara innebär att handlingen ska sparas för all framtid.
Gallra innebär att man förstör en handling, oavsett format (digitalt, papper, mikrofilm etc.), så
att den inte kan återskapas. Om information som ska gallras finns i flera uppsättningar, t.ex.
både digitalt och på papper, så ska samtliga gallras. Handlingar som omfattas av sekretess
eller är integritetskänsliga ska brännas eller tuggas.
Gallring av allmän handling får endast ske i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Om en
handlingstyp saknas i dokumenthanteringsplanen ska den bevaras till dess att
kommunstyrelsen fattat ett gallringsbeslut.
När gallringsfristen för en handlingstyp har löpt ut bör gallringen också verkställas. Det är
kostsamt och ineffektivt att lagra mer information är nödvändigt. Tänk dock på att om någon
begär att få ta del av en handling som enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha varit gallrad,
men som av någon anledning undgått gallring, ska gallringen inte verkställas förrän efter ett
eventuellt utlämnande.
Om gallring är tillåten efter ett visst antal år så innebär det att handlingen kan gallras tidigast
angivet antal kalenderår efter det år handlingen inkom/upprättades. För handlingar som hör
till en akt, ett projekt eller ett pågående ärende, börjar man räkna gallringsfristen för alla
handlingarna från det att ärendet/projektet avslutas. Om ärendet öppnas på nytt nollställs
gallringsfristen och man börjar om från början, när ärendet åter avslutas.
Gallras ”vid inaktualitet” innebär att handlingen kan gallras när den inte längre har någon
betydelse. I många fall anges rekommendationer i kommentarskolumnen.

System/sortering och förvaring
Här anges hur handlingen ordnas och var den förvaras. Det är föreskrivet att
originalhandlingar och sekretessbelagda fysiska handlingar, inklusive kopior, ska förvaras i
låsbara, arkivklassade utrymmen.

Överföring till slutarkiv
Detta anger efter vilken tid handlingen överlämnas till kommunarkivet för slutarkivering. När
handlingar har överlämnats till kommunarkivet övertar arkivet ansvaret för handlingarna.
Ansvaret inkluderar även sekretessprövning om handlingarna begärs ut.
Kommunarkivets möjligheter att ta emot handlingar i elektronisk form är i dagsläget
begränsade.

Sekretess
Anger att sekretess eventuellt omgärdar en handling. Dokumenthanteringsplanens
sekretessmarkering är inte definitiv utan ska ses som en uppmaning att betänka eventuell
sekretess vad gäller yppande eller vidareförmedling av en handling. Vid utlämnande av en
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handling eller annat delgivande av information ligger det på den som hanterar
handlingen/informationen att försäkra sig om att den är offentlig.

Kommentar
Kommentarer och förklaringar till övriga kolumner.

Verksamhetssystem
Dessa verksamhetssystem används för närvarande i kommunens verksamheter.
Verksamhet
BoU
BoU
BoU
BoU

System/program
Dokufant
GAFE (Google Apps
for Education)
Novaschem
PMO

BoU
BoU

SchoolSoft
Tempus

BoU
BoU, Soc

Tyra
ProCapita

Ekonomi

Inyett

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

Razzel
Teis
Winsam
Visma Affärslösningar
Visma Inköp och
faktura
Visma Inkasso

Ekonomi,
Tekniska
IT

AD (Active Directory)

IT
IT
IT
IT

Ettan
Icinga
Redmine
Spider

IT
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

Xopto
Acano/Cisco Meeting
Avtalsdatabasen
DraftIt
e-Avrop
Evolution
LifeSize
OEW

Kommentar
Pedagogisk dokumentation i förskolan
Webbaserade tjänster som för skolvärlden
Schemaläggningsprogram
Journalsystem för offentlig och privat
öppenvård
Administration skola och fritidsverksamhet
Tidshantering och närvaroregistrering i
förskola och på fritids
App för förskoleadministration
Verksamhetsstöd kommunal vård och
omsorg
Kontroll och analys av utbetalningar och
leverantörer
Räkenskapssammandrag
Integrationsmotor mot bank
Debitering av konsumtionsavgifter GVA
Redovisning, huvudsystem, ekonomisystem
Fakturahantering
Inkassoservice
Organisera användare, datorer och annan
hårdvara
T.ex. svets/kopplingsplaner noder
Övervakning hårdvara stadsnätet
Intern projekthantering på IT-enheten
Teknisk analys, systemdokumentation
stadsnätet
Dokumentationssystem fiberoptiska nät
Videokonferenstjänst
Avtalsregister
Chefsstöd
Databas för upphandlingar och avtal
Ärende- och dokumenthantering
Videokonferenssystem
Extern och intern webb
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KS
Personal

Trio
eCompanion

Personal

Qlikview

Personal
Soc
Soc

Schema och
Bemanning (BeSched)
Bewator Entro
BPSD

Soc
Soc
Soc

DoroCare
Prator
Senior alert

Soc

SveDem

Soc
Soc

Svenska
palliativregistret
WebSesam

Tekniska
Tekniska

Bisnode
ByggReda

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

Core
EDP Future
Kamstrup
MiljöReda

Tekniska

Strifast

Tekniska/IT

MapInfo

Tekniska/IT
Tillväxt
Tillväxt
Överförmyndaren

Solen
BOOK-IT
Cumulus
Wärna

Telefonsystem
Personal- och löneadministration, inklusive
förhandling och turordning
Rapportgenerator. Hämtar data i
eCompanions databas
Stöd för schemaläggning,
bemanningsplanering och avvikelsehantering
Passersystem
Register för beteendemässiga och psykiska
symtom vid demens
Tjänster trygghetslarm
Stödsystem för samordnad vårdplanering
Nationellt kvalitetsregister för förebyggande
vård och omsorg
Nationellt kvalitetsregister för
demenssjukdomar
Register över vård av personer i livets
slutskede
Beställningssystem för hjälpmedel.
Tillhandahålls av landstinget
Kreditupplysning
Ärendehantering och registersystem för
byggförvaltningen
Verksamhetsstöd räddningstjänst
Fakturering grundmodul
Automatiserad mätaravläsning
Ärendehantering och registersystem för
miljöförvaltningen
System för fastighetsförvaltande företag och
organisationer
Visualisera/analysera geografisk information
och statistik
Kart- och registerdata
Bibliotekssystem
Bilddatabas
Administrativt system för överförmyndare

Handling av tillfällig eller ringa betydelse
I kommunens alla verksamheter förekommer handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Det
är information av kortvarig relevans och rutinmässig karaktär som kan gallras (förstöras)
under förutsättning att gallringen inte medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att
handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. Det kan också
vara handlingar som inte längre har betydelse efter det att informationen förts över till ett nytt
filformat eller skrivits ut på papper.
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Handlingar som genom sitt
innehåll eller sin funktion är
av tillfällig eller ringa
betydelse:
1. Kopior och dubbletter som
inte har någon funktion då
det finns arkivexemplar hos
myndigheten med samma
innehåll.
2. Inkomna eller expedierade
framställningar,
förfrågningar och
meddelanden av tillfällig
betydelse eller rutinmässig
karaktär.
3. Handlingar som har
inkommit för kännedom och
som inte har föranlett någon
åtgärd, om de även i övrigt är
av ringa betydelse.
4. Inkomna handlingar som
inte berör myndighetens
verksamhetsområde, eller
som är meningslösa eller
obegripliga.

Exempel

Kommentar

- Kopior på nämndprotokoll
- Digital information som
delas på hemsidan eller
intranätet.
Förfrågningar om
blanketter, mötestider och
allmän information.

Förutsatt att handlingarna
inte har föranlett någon
åtgärd och de även i övrigt är
av ringa betydelse.

- Cirkulär, inbjudningar,
reklam
- Verksamhetsberättelser
från andra myndigheter.

Förutsatt att handlingarna
inte har föranlett någon
åtgärd och de även i övrigt är
av ringa betydelse.

Spam och bifogade filer i epostmeddelanden som inte
kan öppnas (avsändaren ska
om möjligt upplysas om
detta och uppmanas att
skicka ett dokument i ett
standardformat).
5. Register, liggare, listor och - Tillfälliga elektroniska
andra tillfälliga förteckningar spår, s.k. cookie-filer
som har tillkommit för att
- Elektroniska spår, som
underlätta myndighetens
webbhistorik, surf-filter,
arbete och som saknar
brandväggsloggar och
betydelse när det gäller att
liknande
dokumentera myndighetens
- Kopior av webbsidor som
verksamhet, återsöka
lagras i syfte att ge
handlingar eller upprätthålla snabbare åtkomst, s.k.
samband inom arkivet.
temporary internet files
- Händelseloggar i
operativsystem
- Adress- och telefonregister, profiluppgifter på
projektplatser, nätverk eller
forum som uppdateras
fortlöpande
6. Mottagnings- och
delgivningsbevis.

Förutsatt att handlingarna
inte kräver vidarebefordran
till annan myndighet eller
enskild för åtgärd.

Under förutsättning att de
inte har påförts anteckning
som tillfört ärende
sakuppgift.
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7. Handlingar som endast
tillkommit för kontroll av
postbefordran.

Inlämningskvitton och
kvittensböcker

8. Loggar för e-post och fax.

Förteckning i mobiltelefon
över inkommande och
utgående samtal.

9. Handlingar som utgjort
underlag för myndighetens
interna planering och
verksamhetsredovisning, när
sammanställning eller annan
bearbetning har gjorts.
10. Inkomna eller
expedierade framställningar,
förfrågningar, kommentarer
och meddelanden i sociala
medier.

Underlag för
enkätsammanställningar.

11. Inkomna eller
expedierade meddelanden i
form av röstbrevlåda,
telefonsvarare, elektroniska
snabbmeddelanden och
motsvarande.

Under förutsättning att de
inte längre behövs som bevis
för att en försändelse har
inkommit till eller utgått från
myndigheten.
Under förutsättning att de
inte längre behövs för
kontroll av överföringen och
att de inte heller behövs för
återsökning av de handlingar
som inkommit till eller utgått
från myndigheten och som
skall bevaras.
Förutsätter att handlingarna
inte heller i övrigt har någon
funktion.

Facebooksidor som
Förutsatt att handlingarna
kommunen använder sig av. inte har föranlett någon
åtgärd och de även i övrigt är
av ringa betydelse.
Information av vikt skrivs ut
på papper och diarieförs/
förvaras så att återsökning
medges.
SMS och sparade
Förutsatt att handlingarna
konversationer i
inte har föranlett någon
snabbmeddelanden i
åtgärd och de även i övrigt är
tjänster som t.ex. MSN och av ringa betydelse. För
Lync.
information av vikt görs
tjänsteanteckning i ärendet.
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Handlingar som är av tillfällig
betydelse genom att
innehållet har överförts till
nya databärare eller genom
att handlingarna på annat sätt
har ersatts av nya handlingar:
1. Handlingar som har
inkommit till myndigheten
eller expedierats från
myndigheten i elektronisk
form, exempelvis e-post, om
handlingarna har överförts
till annat format eller annan
databärare, t.ex. genom
utskrift på papper.

Exempel

Kommentar

E-post, digitala handlingar
som lämnas in på USBminnen eller liknande, om
man skriver ut dem på
papper.

2. Handlingar som upprättas
och sprids elektroniskt i
informationssyfte, t.ex.
webbsidor, under förutsättning att handlingarna har
överförts till annat
lagringsformat eller annan
databärare för bevarande.
3. Handling som inkommit
till myndigheten i icke
autentiserad form, t.ex. fax
eller e-post, om en
autentiserad handling med
samma innehåll har
inkommit i ett senare skede.

Facebooksidor och bloggar.

En förutsättning är att
överföringen endast har
medfört ringa förlust. För att
förlusten skall anses ringa,
krävs att handlingarna inte är
autentiserade genom
elektroniska signaturer eller
motsvarande. De får inte
heller vara strukturerade på
ett sådant sätt att betydande
bearbetningsmöjligheter går
förlorade.
Om överföringen innebär
förlust av samband med
andra handlingar inom eller
utom myndigheten, t.ex.
genom elektroniska länkar,
får en bedömning göras i
varje enskilt fall av länkarnas
värde.
En förutsättning är att
handlingen inte har påförts
några anteckningar av
betydelse för myndighetens
beslut eller för handläggningen. Om den först
inkomna handlingen
ankomststämplats bör den
bevaras till dess att ärendet
är avslutat, om inte
ankomsttiden dokumenterats
på annat sätt.

I de fall ärendet rör
myndighetsutövning mot
enskild bör handlingen
bevaras till dess att
överklagandetiden har löpt
ut.
4. Handling som inkommit
till myndigheten i form av
meddelande i röstbrevlåda,
telefonsvarare, elektroniska
snabbmeddelanden och
motsvarande, och som tillfört
ett ärende sakuppgift.

Inkomna svar via e-post
som senare även inkommer
signerade med vanlig post.

SMS, MMS

Under förutsättning att
innehållet dokumenterats i
en tjänsteanteckning som
tillförts handlingarna i
ärendet.
Meddelanden som inte tillför
ärendet sakuppgift kan
gallras efter det att
meddelandet lästs eller
avlyssnats.
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5. Felaktiga uppgifter i
digitala register, vilka
tillkommit genom skrivfel,
räknefel eller motsvarande
förbiseendefel.
6. Handlingar som har
överförts till annan
databärare inom samma
medium.
7. Inkomna eller expedierade
framställningar,
förfrågningar, kommentarer
och meddelanden i sociala
medier som tillfört ärende
sakuppgift.

Under förutsättning att
rättning har skett.

Arkivexemplar av digitala
handlingar och mikrofilm
som har ersatts av nya
exemplar.

Under förutsättning att de
inte längre behövs för sitt
ändamål.
Under förutsättning att
innehållet tillförts
handlingarna i ärendet.
Kommentarer och inlägg på
sociala medier av stötande
eller kränkande karaktär tas
omedelbart bort av ansvarig
tjänsteman.
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Övergripande verksamhet
Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Avtal

Bevaras

Evolution

1 år

Behovsanalyser/utredningar

Bevaras

Digitalt/Pärm

Delrapporter

Bevaras

Digitalt/Pärm

Ekonomisk slutredovisning

Bevaras

Digitalt/Pärm

Förstudier

Bevaras

Digitalt/Pärm

Korrespondens

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi

Korrespondens, rutinmässig

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Digitalt/Pärm

Sekretess

Kommentar

Projekt

Minnesanteckningar
Protokoll med dagordning och
deltagarlista
Projektdatabas

Se komm.

-

Projektplaner

Bevaras

Digitalt/Pärm

Projektorganisation

Bevaras

Digitalt/Pärm

Slutrapporter

Bevaras

Digitalt/Pärm

Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut

Närarkiv,
handläggare
Närarkiv,
handläggare
Närarkiv,
ekonomi
-

Vid
projektslut
-

Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi

Vid
projektslut
Vid
projektslut

Närarkiv,
ekonomi

Vid
projektslut

T.ex. samarbetsavtal och sponsoravtal

Korrespondens som dokumenterar
avgöranden, överenskommelser m.m. av
långsiktig betydelse

Från styrgrupper, projekt/arbetsgrupper,
referensgrupper och eventuella delprojekt
Avgöranden om urval (bevarande eller
gallring av data) görs utifrån en helhetsbild av det aktuella området

Till exempel projektets sammansättning,
projektledare, deltagare, tidplan, budgetramar, attestregler, riktlinjer för projektet
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Handlingstyp

System/sortering

Förvaring

Uppdragshandlingar

Bevaras/
gallras
Bevaras

Kommentar

Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi

Till
Sekretess
arkivet, år
Vid
projektslut
Vid
projektslut

Digitalt/Pärm

Utvärderingar

Bevaras

Digitalt/Pärm

Ansökningar om projektmedel,
inkl. bilagor och kompletteringar
Ansökningar om utbetalning av
stöd, inkl. förskott

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut
Vid
projektslut

Beviljade och icke beviljade

Bevaras

Digitalt/Pärm

Arbetstidsredovisningar/tidrapport
er och andra löneunderlag

17 år efter
projektslut

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning/
löner
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Arrangemang och aktiviteter,
dokumentation av

Se komm.

Digitalt/Pärm

Avräkningsplaner för förskott

Digitalt/Pärm

Avsiktsförklaringar

17 år efter
projektslut
Bevaras

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut
Vid
projektslut

Avtal

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Behovsanalyser/utredningar

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Projektdirektiv, uppdragsbeskrivningar,
avtal
Om utvärdering görs

EU-projekt

Digitalt/Pärm

Vid
projektslut

Inkl. missiv med underlag. I projekt där
Sorsele är projektägare diarieförs
ansökningarna om utbetalning av stöd
Projektets kopior gallras. Originalen
hanteras av lönekontoret
T.ex. mässor, kurser, konferenser och
event. Projektet måste värderas utifrån sitt
historiska intresse. Delar av
dokumentationen kring respektive aktivitet
kan i vissa projekt vara intressant att
bevara medan annat kan gallras

Organisationer som ska delta i projektet
intygar skriftligen hur mycket arbetstid
och vilka finansiella resurser de tänker
bidra med
T.ex. projektkontrakt och samarbetsavtal.
Hyres-, leasing- och underentreprenörsavtal kan gallras 17 år efter projektslut
T.ex. underlag för projektets
problembeskrivning

18

Handlingstyp
Beslut

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Till
Sekretess
arkivet, år
Vid
projektslut

från fonden eller programmet

från projektägaren
övriga, t.ex. politiska
Delegation
Delrapporter/avstämningsrapporter
/lägesrapporter
Deltagarrapportering till SCB
Ekonomisk slutredovisning
Expedierade beställningar och
rekvisitioner
Fakturor, kopior på inkomna
Förstudier
Huvudboksrapporter

Kommentar

T.ex. projektbeviljande, ändringsbeslut,
utbetalningsbeslut. I projekt där Sorsele är
projektägare diarieförs ansökningarna om
utbetalning av stöd
T.ex. beslut om avslut
Bevaras
Bevaras

Digitalt/Pärm

17 år efter
projektslut
Bevaras

Digitalt/Pärm

17 år efter
projektslut
17 år efter
projektslut
Bevaras

Digitalt/Pärm

Digitalt/Pärm

Digitalt/Pärm
Digitalt/Pärm

Information av allmän karaktär,
inkommande
Information, utgående

17 år efter Digitalt/Pärm
projektslut
Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Digitalt/Pärm

Korrespondens

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut

Projektägare resp. projektledare

Vid
projektslut

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Unik information om projektet via t.ex.
hemsida, intranät, sociala medier, pressmeddelande. Information av tillfällig eller
ringa betydelse kan gallras 17 år efter
projektslut
Korrespondens m t.ex. finansiärer och
projektpartners, samt övrig korrespondens
som dokumenterar avgöranden, överenskommelser m.m. av långsiktig betydelse
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Handlingstyp

Bevaras/
System/sortering
gallras
Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Digitalt/Pärm

Förvaring
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Medfinansieringsintyg

Bevaras

Digitalt/Pärm

Minnesanteckningar

17 år efter
projektslut
Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut

Digitalt/Pärm

Projektdatabas

17 år efter
projektslut
Se komm.

Närarkiv,
projektledning
-

Vid
projektslut
-

Projektplaner

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Projektorganisation

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Rekryteringsärenden

Se komm.

-

-

-

Korrespondens, rutinmässig
Marknadsförings-/
informationsmaterial

Protokoll med dagordning och
deltagarlista

Projektdagböcker

Digitalt/Pärm

-

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

T.ex. annonser, broschyrer och foldrar,
nyhetsbrev, affischer, filmer och
fotografier, närvaro i (sociala) medier etc.
Skrymmande material som roll-ups och
skyltmaterial kan gallras vid projektslut
förutsatt att de dokumenterats på annat sätt

Från styrgrupper, projekt-/ arbetsgrupper,
referensgrupper och eventuella delprojekt.
Signerad deltagarlista ska finnas om mötet
behandlat projektkostnader

Avgöranden om urval (bevarande eller
gallring av data) görs utifrån en helhetsbild av det aktuella området. Gallring får
ske tidigast 17 år efter projektslut
T.ex. tids- och aktivitetsplaner,
jämställdhets- och tillgänglighetsplaner,
kommunikationsplaner
Till exempel projektets sammansättning,
projektledare, deltagare, delprojekt,
tidplan, tilldelade resurser (fastställda
budgetramar), budgetansvar, attestregler,
riktlinjer för projektet
Handlingar som ska bevaras resp. gallras
är desamma som vid reguljär rekrytering,
med skillnaden att gallring får ske
tidigast 17 år efter projektslut
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Handlingstyp

System/sortering

Förvaring

Revisionsintyg

Bevaras/
gallras
Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Till
Sekretess
arkivet, år
Vid
projektslut

Slutrapporter

Bevaras

Digitalt/Pärm

Synliggörande/spridning,
dokumentation av

17 år efter
projektslut

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut
Vid
projektslut

Underlag för utgifter

17 år efter
projektslut

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning/
löner

Vid
projektslut

Uppdragshandlingar

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Upphandlingsärenden

Se separat
avsnitt
17 år efter
projektslut
17 år efter
projektslut
17 år efter
projektslut

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut
Vid
projektslut

Utdrag ur lönelista
Utdrag ur räkenskaperna, plusgiro/bankgirolistor
Uträkningar som använts vid
budgeteringen och vid
framtagandet av
beräkningsunderlag
Utvärderingar
Ändringsansökningar

Digitalt/Pärm
Digitalt/Pärm

Bevaras

Digitalt/Pärm

Bevaras

Digitalt/Pärm

Kommentar
Intyg från godkänd eller auktoriserad
revisor som granskar och bestyrker
riktigheten i de uppgifter stödmottagaren
lämnar i ansökan om utbetalning

Allt som kan verifiera att kravet på
offentliggörande fullgjorts, t.ex. kopior av
annonser, artiklar/notiser, foton, filmer,
trycksaker, skärmdumpar, föreläsningar,
presentationer m.m. Detta material skiljer
sig från marknadsföringsmaterial
T.ex. kvitton på biljetter, övernattning,
konferenslokal, traktamenten,
reseräkningar, hyra av bil, boarding cards
m.m. Projektets kopior gallras. Originalen
kan i vissa fall hanteras av lönekontoret
Projektdirektiv, uppdragsbeskrivningar för
projektpersonal och följeforskare

Utdrag som tydliggör att betalningar
genomförts
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

Upphandling samt
förrådsadministration
Oavsett om upphandling genomförs i egen regi, via avtal med Lycksele kommun, eller genom att man tar del av en nationell/regional upphandling så är det
viktigt att viss dokumentation bevaras. Nedan följer exempel på handlingar som kan tillkomma vid en upphandling och hur dessa ska hanteras.
Anbud, tävlingsbidrag
Bevaras
OSL 19:3 Bilagor till anbud och tävlingsbidrag i
form av modeller, ritningar och planer kan
gallras om de är beskrivna i
dokumentationen
Anbudsansökningar
Bevaras
OSL 19:3 Vinnande anbud
Anbudsförteckningar
Bevaras
OSL 19:3 Sammanställningar, protokoll och
liknande
Anbudsutvärderingar
Bevaras
OSL 19:3
Annons
Bevaras
OSL 19:3
Anskaffningsbeslut
Bevaras
OSL 19:3 Inköpsanmodan eller andra inköpsgrundande handlingar
Avrop mot ramavtal
Bevaras
OSL 19:3 Gäller i de fall parterna inte ska inbjudas
att lämna nya anbud. Ej förbrukningsvaror
och generellt förekommande produkter
Avtalsdatabas
Bevaras
Beslut om antagande/förkastande
Bevaras
OSL 19:3 Tilldelande av kontrakt, slutande ramavtal
av anbud (tilldelningsbeslut)
eller beslut om att avbryta resp. göra om
en upphandling
Besiktningsprotokoll
Bevaras
OSL 19:3
Beskrivning
Bevaras
OSL 19:3 Tillhörande anbud
Förfrågningsunderlag
Bevaras
Med t.ex. tekniska specifikationer
Förhandlingsprotokoll
Bevaras
OSL 19:3
Handlingstyp
Bevaras/
System/sortering Förvaring
Till
Sekretess Kommentar
gallras
arkivet, år
Inbjudan att komma in med anbud Bevaras
OSL 19:3 Tävlingsinbjudan
eller att förhandla
Intyg från erkända organ
Bevaras
OSL 19:3
Kompletterande handlingar
Bevaras
OSL 19:3 Till annons och förfrågningsunderlag
Kompletterande upplysningar
Bevaras
OSL 19:3 Om annons och förfrågningsunderlag
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Handlingstyp
Kommunikation

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Konstruktionshandlingar
Kontrakt

Bevaras
Bevaras

Kontroll av leverantörers
lämplighet
Lokala bestämmelser för
upphandling och leveranser
Meddelanden till EG:s kommission
Protokoll enligt 9 kap 12 § LOU
Projektbeskrivning
Ramavtal
Ramavtal, skriftligt samråd med
leverantör som är part
Ramavtal, komplettering av anbud
Ritningar (tillhörande anbud,
vinnande bidrag i projekttävling)
Ritningar, byggentreprenader
Underrättelse om beslut till
anbudssökande/anbudsgivare
(tilldelningsbesked)
Upphandlarprofil (information om
upphandlande myndighet
tillgänglig på internet)
Upplysningar på begäran av
leverantör
Uteslutning av leverantör

Bevaras

OSL 19:3 Informationsutbyte rörande ett
upphandlingsärende
OSL 19:3 Byggentreprenader
OSL 19:3 Byggentreprenadkontrakt, tjänstekontrakt
och varukontrakt
OSL 19:3 Dokumentation om lämplighet

Bevaras

OSL 19:3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

OSL 19:3
OSL 19:3
OSL 19:3 Vinnande bidrag i projekttävling

Bevaras
Bevaras

OSL 19:3

Bevaras
Bevaras

OSL 19:3
OSL 19:3

Kommentar

Bevaras

Bevaras
Bevaras

OSL 19:3 Då ansökan avslagits eller anbud
förkastats
OSL 19:3 Dokumentation kring uteslutning av
leverantör
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Handlingstyp
Upphandling samt
förrådsadministration gallringsbara handlingar
Anbud
Bevis om avsändningsdatum för
annonsunderlag till EGT
Cirkulärskrivelser,
inköp/upphandling
Garanti-/avtalshandlingar
Intresseanmälningar
Offerter
Upphandlingscirkulär

Bevaras/
gallras

Vid
inaktualitet
2 år
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

OSL 19:3 Inte infordrade och inte antagna
OSL 19:3 EGT = Europeiska Gemenskapernas
Officiella Tidning

OSL 19:3 När garanti/avtal upphör
OSL 19:3 Inte infordrade och inte antagna
OSL 19:3 Inte infordrade och inte antagna
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Stödverksamhet
Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar

Bevaras

Evolution

1 år

-

-

Närarkiv,
kansli
-

Bevaras

Närarkiv,
kansli

2 år

Närarkiv,
kansli

Uttag på papper görs löpande

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Vid varje
mandatperiod
2 år
2 år

Om tillkännagivandet av justeringen
antecknats på protokollet kan anslaget
gallras

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

2 år

Ingår i protokollet

Central förvaltning
Fullmäktige, styrelser, utskott,
beredningar (politiska)
Arvodesbestämmelser
Fullmäktigeberedningars
föredragningslistor, protokoll,
inkomna och utgående skrivelser
Föredragningslistor (dagordningar,
kallelser)
Förtroendemannaregister

Bevaras

Evolution/Pärm,
kronologisk
ordning
Evolution/Pärm

Inkomna och utgående skrivelser

Bevaras

Evolution/Pärm

Justeringsanslag

Bevaras

Med protokoll

Kungörelser (annonser),
fullmäktigesammanträden

2 år

Ljud- och bildupptagningar eller
stenografiska protokoll från
fullmäktigesammanträden
Närvarolistor

Bevaras

Pärm,
kronologisk
ordning
-

Protokoll

Bevaras

Bevaras
Pärm,
kronologisk
ordning

-

Ej aktuellt i dagsläget

Närarkiv,
kansli

2 år
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Handlingstyp
Protokollsbilagor

Bevaras/
gallras
Bevaras

Voteringslistor

Bevaras

Representation, fullmäktiges
presidium
Förtjänsttecken (motsvarande)
Gåvor till kommunen
Representationslistor och
registreringsförteckningar
Tackbrev o.d.
ordförandekorrespondens
Vänorter, handlingar rörande
Vigsel och partnerskapsregistrering
Anmälan makars efternamn
Anmälan, vigsel/partnerskap
Ansökan om hindersprövning
Bekräftelse av anmälan (med
förrättningsdatum)
Bevis, vigsel/registrering
Fakturering av förrättningen,
förrättarens
Fakturering av förrättningen,
kommunens
Formulär/ceremonitext
Förordnande av vigselförrättare,
beslut om förslag samt beslut om
förordnande
Information på kommunens
webbplats
Intyg hindersprövning
Intyg partnerskap

System/sortering

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år
2 år

Kommentar

Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

2 år

Ingår i protokollet

Bevaras
-

-

-

-

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget
System bör införas
Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras

Evolution

1 år

-

-

Närarkiv,
kansli
-

-

Ej aktuellt i dagsläget

-

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

-

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

-

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Ej aktuellt i dagsläget
Ingår i kommunstyrelsens protokoll. Från
Länsstyrelsen

-

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

-

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
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Handlingstyp
Intyg vigsel
Sammanställning av vigslar
Tids-/datumbokning
Tolk, namn och adress
Underrättelse till Skatteverket om
vigsel/partnerskap
Utdrag ur protokoll
Vigsel-/registreringsförrättare,
förteckning över
Vittnenas namn och adress
Önskat förrättningsdatum
Överenskommelse med förrättaren
Borgerlig begravningsförrättare
Arvoden
Beslut om tillhandahållande av
begravningsförrättare
Förslag på begravningsförrättare
samt val av begravningsförrättare.
Information om borgerlig
begravning på kommunens
webbplats
Stiftelser
Anmälningar till stiftelseregistret
Ansökningar till Kammarkollegiet
om tillstånd att ändra, upphäva
eller åsidosätta föreskrifter i
stiftelse-förordnandet,
överklaganden till domstol av
Kammarkollegiets beslut
Bidragsansökningar och beslut

Bevaras/
gallras
-

System/sortering

Förvaring

Kommentar

-

Till arkivet, Sekretess
år
-

-

Vid
Hemsida
inaktualitet
-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

-

-

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

-

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

-

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

-

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

Vid
inaktualitet
Bevaras

Bevaras

Bevarande enbart av beviljade
ansökningar (och beslut) begränsar
forskningsmöjligheterna för mkt
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Handlingstyp
Koncernredovisningar

Bevaras/
gallras
Bevaras

Koncernrevisionsberättelser

Bevaras

Protokoll
Revisionsberättelser
Räkenskapshandlingar för stiftelser
som är bokföringsskyldiga enl.
bokföringslagen
Räkenskaper över belopp som har
inbetalats eller utbetalats

Bevaras
Bevaras
Se
Ekonomiadmin.
10 år efter
år då
räkenskapsåret
avslutades
Bevaras

Sammanställning för
räkenskapsåret
(räkenskapssammandrag)
Stiftelseförordnande eller
motsvarande
Verifikationer för in- och
utbetalningar

System/sortering

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar
Moderstiftelse och dotterföretag kan bilda
en koncern
Moderstiftelse och dotterföretag kan bilda
en koncern

Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga
enligt bokföringslagen

Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga
enligt bokföringslagen

Bevaras

Donationsurkunder, gåvobrev, testamenten
Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga
enligt bokföringslagen

Årsbokslut

10 år efter
år då
räkenskapsåret
avslutades
Bevaras

Evolution

Årsredovisning

Bevaras

Evolution

Juridik (polis-, åklagar- och
domstolsväsen)
Dom

Bevaras

Evolution

Fullmakt

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

1 år

1 år

28

Handlingstyp
Föreläggande
Kallelse till förhandlingar
Korrespondens

Bevaras/
gallras
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Evolution
Evolution

Korrespondens, rutinmässig

Vid
Evolution
inaktualitet

PM, promemorior

Bevaras

Protokoll
Rådgivning

Vid
Evolution
inaktualitet

Stämningsansökan

Bevaras

Evolution

Tjänsteanteckningar

Bevaras

Evolution

Tjänsteanteckningar, rutinmässiga

Vid
Evolution
inaktualitet

Underlag för framställt krav

Bevaras

Evolution

Utbildningar, handlingar rörande
Yttrande

Bevaras

Evolution

Yttrande från motpart

Bevaras

Evolution

Evolution

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

-

Korrespondens som ej tillför sakuppgift
och som är av tillfällig eller ringa
betydelse
Anvisningar och meddelanden pga.
nyheter i regelverk, domstolsutslag o.d.
Ej aktuellt i dagsläget
Frågor med underlag, tjänsteanteckningar,
korrespondens och förslag, t.ex.
avtalsförslag

1 år
Minnesanteckningar som ej tillför
sakuppgift och som är av tillfällig eller
ringa betydelse

1 år

Ej aktuellt i dagsläget

1 år
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Handlingstyp
Val och rättsväsen
Anvisningar och utb.material
(särskilt för röstmottagare och
kommunala bud) från
Valmyndigheten som enbart gäller
ett val
Brevröster, för sent inkomna

Informationsmaterial, kommunspecifikt, om förtidsröstning m.m.
till allmänheten
Kommunspecifikt utb.material och
lokala instruktioner m.m.
Kopior av slut från länsstyrelser
och Valmyndighet
Kvitton avseende från posten
mottagna röster
Omslag med budröster som
underkänts och tagits omhand
Omslag med ytterkuvert från
godkända budröster
Protokoll över mottagna
förtidsröster
Röstkort som samlats upp i
vallokaler och röstningslokaler
Röstlängder som använts vid val

Uppföljning av röstmottagningen
(kommunens planeringsunderlag
till nästa val)

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Efter valet

Pärm

Närarkiv,
kansli

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar

När valet
Omslag
vunnit laga
kraft
Bevaras
Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

T.ex. flaggor, banners

Bevaras

Evolution

1 år

Särskilt för röstmottagare och kommunala
bud

När valet
vunnit laga
kraft
Efter nästa
val
Efter nästa
val
Efter nästa
val
Efter nästa
val
Efter valet

Pärm

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Omslag
Omslag
Omslag

Bevaras

Omslag eller
pärm
Omslag eller
dylikt
Häftad bok

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

OSL 40:1

OSL 40:1
OSL 40:1
OSL 40:1
OSL 40:1 Förstörs på säkert sätt
När valet
vunnit
laga kraft
1 år

Enkätsvar m.m.
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Handlingstyp
Uppföljning av till exempel
lokaler, transporter, kommunala
bud, intern och extern information
(kommunens planeringsunderlag)
Valdistrikt, kartor och
kodförteckningar
Valnämndens diarieförda
handlingar
Valnämndens protokoll
Väljarförteckningar
Revision
God revisionssed, handlingar som
uttrycker
Granskningsmaterial, fördjupad
granskning
Granskningsmaterial, årlig
granskning
Granskningsplaner för företagen
Konsultrapporter
Lägesrapporter
Minnesanteckningar av betydelse
för revisionsverksamheten
Protokoll (förvaltningsärenden)
med bilagor
Reglementen för den kommunala
revisionen
Revisionsplaner
Revisionsrapporter, revisionsberättelser (all rapportering till
fullmäktige resp. styrelse,
nämnder, beredningar, företag)

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år
1 år

Kommentar

Evolution

Närarkiv,
kansli

Bevaras

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras

Pärm

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Aldrig

Bevaras

Pärm

Efter nästa
val

Omslag eller
pärm

Bevaras

Evolution

1 år

-

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
-

10 år

Evolution

10 år

Evolution

Bevaras
Bevaras

Evolution

Bevaras
Bevaras
Bevaras

-

-

-

Bevaras

-

-

-

Bevaras
Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Enkätsvar m.m.

Aldrig

1 år
1 år
1 år

OSL 17:1

-

OSL 17:1
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Handlingstyp
Revisionsverksamhetens budget

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution

Närarkiv,
kansli

Till arkivet, Sekretess
år
1 år

Upphandling av revision

Se separat
avsnitt

Utredningar, övriga

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Användardokumentation, unik

Bevaras

AD/Papper

Närarkiv, IT

-

Backupfiler
IT-strategi
Policy-/styrdokument, uppföljning
och utvärdering
Protokoll interna möten IT-enheten
Systemdokumentation för centrala
funktioner
Säkerhetsinstruktion användare
och säkerhetsinstruktion
förvaltning
Ärenden i ärendehanteringssystem
IT-system och databaser
Verksamhetsspecifika system,
databaser (SQL)

2 mån
Bevaras
Bevaras

Digitalt
Evolution
-

-

-

Bevaras
Bevaras

Digitalt
-

-

-

Bevaras

Evolution/Pärm

Närarkiv, IT

Bevaras

Redmine

Digitalt

Verksamhetsspecifika system,
handlingar från
Webbplatser och intranät

Se komm.

Kommentar

IT-verksamhet

Stadsnät
Användardokumentation, systemdokumentation, övervakning
Avbrottsjournaler
Avbrottsrapport

Se komm.

Generell gallras vid inaktualitet. Rutin bör
ses över
Backup på hela datasystemet
Bör uppdateras
Ej aktuellt i dagsläget

Om den är unik annars gallras den vid
inaktualitet

Konfigureringen av databaserna sköts av
systemleverantören. Backup på aktiviteten
tas regelbundet och gallras efter 2 månader
Systemansvarig ansvarar för bevaring/
gallring. Rutin bör ses över
Systemet är på väg att ersättas. Rutin bör
ses över

Se komm.

Se komm.

Spider

Bevaras
5 år

-

-

-

Gallras när användare avslutar
abonnemang
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
2 år efter
upphörande
Bevaras
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras

System/sortering

Pärm
Digitalt

Närarkiv, IT

Vid behov

Bevaras

Evolution

1 år

Markvärderingsprotokoll
Pressklipp och fotografier
Projekt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Evolution

Projekthandlingar
Ritningar

Bevaras
Bevaras

Pärm
Xopto

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv, IT

Scheman

Bevaras

Ettan

Skadeanmälningar
Slutbesiktningar
Uppföljningsrapporter

5 år
Bevaras
Bevaras

Pärm
Digitalt

Översiktskartor fiber
PuL-administration
Anmälan och entledigande av
person-uppgiftsombud till
Datainspektionen
Förordnande av
personuppgiftsombud

Bevaras

Solen/Xopto

Avtal

Felrapporter
Fiberkartor
Förteckning IP-adresser
Garantibesiktningar
Korrespondens av betydelse,
kunder m.m.
Ledningsavtal

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar

-

-

Ej aktuellt i dagsläget
Revideras fortgående

Avtalsdatabasen

Solen/Xopto
Digitalt

Revideras fortgående

1 år

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Beslut

Vid behov
Tills. m Malå och Norsjö. Sorsele
serveransvarig
T.ex. svets/kopplingsplaner noder

Närarkiv, IT

Vid behov

Vid
Evolution
inaktualitet

Närarkiv,
kansli

1 år

Bevaras

Närarkiv,
kansli

1 år

Evolution

Ingår i projekthandlingar

Ej aktuellt i dagsläget
Ingår i projekthandlingar
Inom projekt. Skickas till
projektmedelsgivaren
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Handlingstyp
Informationsmaterial till
personuppgiftsombudet från
Datainspektionen
Nämndens/styrelsens instruktion
för förvaltningen angående
behandling av personuppgifter
Personuppgiftsbiträde, avtal
Personuppgiftsbiträde, instruktion
Personuppgiftsbiträde, checklista
för kontroll av avtalsuppfyllelse
som t.ex. säkerhet
Registerförteckningar
Registerutdrag, begäran om och
svar
PuL, information samt
samtycken/återtagande av
samtycken till behandling av
personuppgifter
PuL, samtycken och återtaganden
av samtycken till utlägg på
webbplats

Bevaras/
System/sortering
gallras
Vid
inaktualitet

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar

Bevaras

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras
Bevaras
Vid
inaktualitet

-

-

-

Bevaras
DraftIt
Vid
Digitalt
inaktualitet
Bevaras
-

Under utarbetning

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras

-

-

-

Vid
inaktualitet
Bevaras

-

-

-

-

-

-

Bevaras

-

-

-

Bevaras

-

-

-

Allmän administration kansli
Kvalitetsarbete, målarbete
Enkäter,
sammanställningar/rapporter
Enkäter, svar och andra underlag
Kvalitetsarbete
Kvalitetsdokument,
processbeskrivningar,
kvalitetssäkringssystem
Målarbete

Dokumentation av valt verktyg samt
rapporter och åtgärdsplaner

Dokumentation av mål, strategier, samt
utvärderingar av arbetet
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Handlingstyp
Upplägg och arbetsformer för
kvalitetsarbete
Arkivering
Arkivbeskrivningar
Arkivförteckningar
Dokumenthanteringsplaner,
gallrings-beslut
Leveransbevis
Diarieföring (registrering)
Adresslistor

Bevaras/
gallras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

-

-

Pärm
Evolution

Arkiv
Arkiv
Närarkiv,
kansli

Bevaras

Bok/Evolution

Bevaras
Bevaras

Kort/Evolution
Evolution

1 år

Pärm

Postlistor

Vid
inaktualitet
Bevaras

-

Bevaras

Evolution

Se komm.

Digitalt

Hemsida, sociala medier

Alltid
Alltid
1 år

Bör ses över
Bör ses över

Kvitto över handlingar levererade till
arkivmyndigheten. Bör ses över

Diarieplaner och/eller
dossiéplaner, sakkoder
Diarier (Evolution)
Korrespondens av vikt för
verksamheten
Korrespondens, rutinmässig

Register till diarier
Information/kommunikation
Grafisk profil

Kommentar

Bevaras

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Kortlådor
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
-

Diarieförda handlingar

Till arkivet, Sekretess
år
-

Vid
Pärm
inaktualitet
Se komm. Evolution

1 år

Bevaras/gallras utifrån gallringsbeslut

Aldrig
Diarielista tas ut årligen och arkiveras
1 år

-

Ej aktuellt i dagsläget

-

-

Om sådant upprättas

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år
Unik information/kommunikation bevaras.
Hemsida bör bevaras m viss periodicitet.
En gång per år och vid större förändringar
bör ett uttag göras och bevaras på lämpligt
sätt. Unik information på FB osv bevaras
på samma sätt. Övrig information gallras
vid inaktualitet. Rutin bör ses över
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Handlingstyp
Informationsskrifter och
broschyrer
Kommunikationsdokument/
webbpolicy
Nyhetsbrev
Pressklipp, nyhetssammandrag
eller motsvarande
omvärldsbevakning med direkt
anknytning till verksamheten
Pressmeddelanden
Telefonkataloger, interna

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution/Pärm

Bevaras

Evolution

Bevaras
Bevaras

Pärm,
kronologisk
ordning

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Intern kontroll

Bevaras

Evolution

Målarbete

Bevaras

Evolution

Uppföljningsrapporter (månad,
kvartal, delår)
Verksamhetsplaner

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Årsberättelser, årsrapporter

Bevaras

Evolution

Policy-/styrdokument
Arbetsordningar

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Kommentar

1 år
1 år

Ej aktuellt i dagsläget

1 år

Vid
Trio
inaktualitet

Planering, uppföljning och
utvärdering
Budget

Delegation, riktlinjer och
förteckning

Närarkiv,
kansli

Till arkivet, Sekretess
år
1 år

Uppdateras kontinuerligt

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

1 år

Dokumentation av upplägg, arbetsformer
samt rapporter och ev. åtgärdsplaner
bevaras
Dokumentation av mål, strategier samt
utvärderingar av arbetet bevaras

1 år
1 år
1 år

1 år
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Handlingstyp

System/sortering

Förvaring

Handböcker

Bevaras/
gallras
Bevaras

Evolution

Styrande policydokument

Bevaras

Evolution

Manualer/lathundar/rutiner

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Miljöledningssystem
miljöpolicy
handlingsplaner för miljö, energi
och klimat
miljö, energi och klimatstrategier
miljöcertifiering
Organisationsscheman/beskrivning
ar
Riktlinjer
Generellt förekommande
verksamhetsanknutna handlingar
Avtal
Avtal, rutinmässiga
Enkäter (egna), sammanställningar
av
Enkäter, kartläggningar o.d. (med
svar)
Fotografier, filmer, video, cdskivor som dokumenterar den egna
verksamheten
Klagomål, synpunkter och förslag
av rutinartad allmän karaktär
Klagomål, synpunkter och
medborgarförslag

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

2 år efter
Avtalsdatabasen/
inaktualitet Pärm
Bevaras
Evolution
Bevaras

Evolution

Bevaras

Fysiskt/digitalt

1 år

Evolution/Mapp

Bevaras

Evolution

Till arkivet, Sekretess
år
1 år

Kommentar

1 år

T.ex. informationspolicy,
arbetsmiljöpolicy

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Digitalt/ Arkiv

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Framtagna för den egna verksamheten

1 år

T.ex. politiskt beslutade, som nya
datasystem m.m.
Till exempel leasing av kopiatorer, städ
m.m.

1 år
1 år

Om av betydelse för verksamheten

1 år
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Handlingstyp
Klagomål/förslag som leder till
ärende
Kurser, seminarier och andra
utbildningar i egen regi

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Till arkivet, Sekretess
år
1 år

Kommentar

1 år

Program, deltagarlistor, unikt studiematerial och kopia på ev. kursintyg
bevaras
Om de inte innehåller beslut eller unik
information av direkt betydelse för
verksamheten
Skrivs ut årligen och arkiveras

Protokoll eller mötesanteckningar
från avdelningsmöten, personalmöten, informationsmöten o.d.
Protokoll eller mötesanteckningar
från ledningsgrupper

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet

Närarkiv,
ansvarig

Bevaras

Närarkiv,
kansli

1 år

Protokoll från facklig samverkan

Bevaras

Digital mapp,
kronologisk
ordning
Evolution

1 år

Remisser och remissvar/yttranden

Bevaras

Evolution

Sammanställningar, rapporter och
statistik rörande klagomål
Spontanofferter och leverantörsinformation
Statistik som innehåller unik
information om verksamheten
Statistik, övrig

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv

1 år

Vid
inaktualitet
Bevaras
Evolution

Säkerhets- och beredskapsarbete

Vid
inaktualitet
Bevaras
Evolution

säkerhetspolicy
dokumentation av nämnd-/
verksamhetsspecifika
säkerhetsrutiner
Uppdragshandlingar

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Utredningar och studier av intresse
för verksamheten

OSL
19:6-7

1 år
1 år

Bör ses över

För t.ex. konsulter, projekt. Ingår ofta i
diarieförda handlingar

1 år
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Handlingstyp
Politik & nämndservice (se även
Central förvaltning)
Arvodesunderlag, förtroendevalda

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

2 år

Närarkiv, löner

Delegationsprotokoll/listor över
anmälda delegationsbeslut
Delegationsordning

Bevaras

Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm

Bevaras

Evolution

Föredragningslistor, dagordningar,
kallelser
Inkallelseordning för ersättare

Bevaras

Pärm

Bevaras

Evolution

Justeringsanslag

Vid
Anslagstavla
inaktualitet

Protokoll från fullmäktige, nämnd/
styrelse och utskott
Protokoll eller mötesanteckningar
från presidier
Protokoll eller mötesanteckningar
från fullmäktigeberedningar
Protokoll eller mötesanteckningar
från tillsatta politiska
arbetsgrupper
Protokoll eller mötesanteckningar
från kommittéer
Protokoll eller mötesanteckningar
från referensgrupper,
medborgarråd och övriga råd
Protokoll eller mötesanteckningar
från styrgrupper

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras

Bevaras

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar

Förrättningsrapporter, inkomstuppgifter.
Reseräkningar gallras efter 10 år
2 år

Ingår i huvudprotokoll. Binds in

1 år
2 år

Om de fungerar som register i protokollet,
annars gallring efter 2 år

1 år
Om tillkännagivandet av justeringen
antecknats på protokollet kan anslaget
gallras

Kronologisk
ordning
Kronologisk
ordning
Kronologisk
ordning
Kronologisk
ordning

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

2 år

Kronologisk
ordning
Kronologisk
ordning

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

2 år
2 år

Till exempel pensionärs-, folkhälsoråd och
funktionsnedsattas råd

Kronologisk
ordning

Närarkiv,
kansli

2 år

För styrgrupper i projekt, se avsnitt
Projekt

2 år
2 år
2 år
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Bevaras

Kronologisk
ordning
-

Närarkiv,
kansli
-

2 år

Bevaras

Pärm,
inkommande
ordning

Närarkiv,
kansli

Vid behov

Arbetsrätt & avtal
Domar

Bevaras

Evolution

1 år

Fullmakter

Bevaras

Evolution

Förhandlingsprotokoll och
protokoll med bilagor från central
samverkan med de fackliga
organisationerna
Kollektivavtalsprotokoll

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

OSL
19:6-7

Bevaras

Evolution

1 år

OSL
19:6-7

Lönekartläggning

Bevaras

Evolution

Tvisteprotokoll

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Protokoll eller mötesanteckningar
från samarbetsorgan och
samrådsgrupper samt övriga organ
där nämnden/styrelsen har
sekreteraransvar
Protokollsbilagor:
Skrivelser/tjänsteutlåtanden och
andra handlingar som ligger till
grund för besluten eller innehåller
unik information
Protokoll från valberedning
Register och
innehållsförteckningar till
protokollen
Sekretessbevis/tystnadspliktsförsäkringar för förtroendevalda

Bevaras

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år

Digitalt,
kronologisk
ordning

Kommentar
Till exempel Region 8

-

Om sådana upprättas

Personaladministration

1 år

1 år
1 år

OSL
19:6-7
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Handlingstyp
Ledarförsörjning
Chefsutbildningar inkl.
introduktion av nya chefer

Support & uppföljning
Lönestatistik (inkl. analys av utfall
av löneöversyn)
Personalstatistik
(personalnyckeltal)
Personaluppföljning

Rådgivning
Arbetsmiljö
Anmälan arbetsskada
Försäkringskassan
Anmälan arbetsskada TFA-KL
Arbetsmiljöutredningar

Bevaras/
gallras

System/sortering

Se komm.

Digitalt

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar

Dokumentation av verksamhetens idé,
upplägg och arbetsformer, program,
deltagarlistor, ev unikt studiematerial samt
kopior av ev kursintyg bevaras. Övriga
handlingar (som inte ingår i ekonomisk
eller personal-redovisning) kan gallras vid
inaktualitet
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år
1 år

Ingår i årsredovisning

1 år

Analys av nyckeltal: trender avseende
timanställningar, vikariat, intern och
extern rekrytering, mångfald/etnicitet,
sjukfrånvaro etc. Ingår i årsredovisning
och lönekartläggning
Frågor med underlag, korrespondens,
tjänsteanteckningar, förslag till avtal m.m.

Vid
inaktualitet
10 år

Pärm

Närarkiv, löner

OSL 39

Original till Fk

10 år
Bevaras

Pärm
Evolution

Närarkiv, löner
Närarkiv,
kansli

OSL 39

Arbetsskador och tillbud

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Original till AFA via webbformulär
Avser t.ex. teamutveckling, kartläggning
av psykosociala förhållanden, utredning av
inomhusmiljö. Behandlas i VSG/CSG
Behandlas i CSG. Sammanställs och
redovisas årligen för ks

Protokoll, arbetsmiljö
(arbetsmiljöronder, skyddsronder
etc.)

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

1 år

OSL 39,
OSL
19:6-7

Behandlas i CSG

41

Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution

Närarkiv,
kansli

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Avsluta anställning
Arbetsgivarintyg

2 år

Närarkiv, löner

Avgång/entledigande, anmälan om
Avgångsvederlag, beslut om
Dödsfall

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Pärm,
bokstavsordning
Personakt
Personakt
Personakt

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

Vid behov
Vid behov
Vid behov

LAS-varsel, handlingar som
resulterar i avslut
Tjänstgöringsintyg
Bemanning & personaluppföljning
Personakter

Bevaras

Personakt

Närarkiv, löner

Vid behov

Bevaras

Personakt

Närarkiv, löner

Vid behov

(OSL 39)

Bevaras

Närarkiv, löner

Vid behov

OSL 39

Personalstatistik
Semesterlistor

Personnummerordning
Digitalt/Pärm

2 år
Vid
inaktualitet
2 år
Pärm
Vid
Pärm
inaktualitet
2 år
Pärm, personnummerordning
3 år
Pärm

Närarkiv, löner

2 år

Närarkiv, löner

Riskbedömning av arbetsmiljön
vid t.ex. verksamhetsförändring
(inkl. handlingsplan)
Styrdokument för
arbetsmiljöarbetet
(Arbetsmiljöhandboken)
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Semester- och ledighetsansökning
Semester, kvarstående
garantisemester
Semesteromställningslista
Övertidsjournal, mertidsjournal,
jourjournal
Övertidsrapporter

Pärm

Till arkivet, Sekretess
år
1 år

Kommentar

Behandlas i VSG och CSG.
Arbetsunderlag gallras

(OSL
26:10a)
Handlingar som ej resulterar i avslut kan
gallras efter 2 år

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

2 år

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
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Handlingstyp
Facklig samverkan, förhandling
Förhandlingsprotokoll, löner/ löneöversyn/revisionshandlingar m
bilagor
Lokala
samverkansöverenskommelser
Protokoll med bilagor från
samverkan på förvaltningsnivå
Protokoll med bilagor från
samverkan på verksamhetsområdena (lokal samverkan)
Protokoll från förhandlingar enligt
medbestämmandelagen (MBL)

Kompetensutveckling
Behörighetsgivande utbildning,
bevis/intyg
Fritidsstudier
Lönebildning
Lönepolicy
Lönesättning

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år

10 år

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Bevaras

Evolution

1 år

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Bevaras

Personakt

Närarkiv, löner

Vid behov

Bevaras

Personakt

Närarkiv, löner

Vid behov

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Vid
inaktualitet

1 år
1 år

Kommentar

OSL
19:6-7

OSL
19:6-7
OSL
19:6-7
OSL
19:6-7

Till exempel individärenden och
förhandlingar enligt § 38 m.fl. som inte
ersätts av centrala samverkansöverenskommelser

Underlag för förhandling

Löneadministration
Många löneunderlag genereras digitalt genom att medarbetaren gör ansökningar/noteringar i programmet Schema och bemanning (BeSched). Likaså
registreras de flesta löneunderlag som beskrivs i det följande även i Schema och bemanning av lönehandläggarna. Samma gallringsfrister gäller för digitala
dokument som för pappersdokument.
AFA försäkringsuppgifter för
10 år
Pärm
Närarkiv, löner Vid behov
debitering premier för AGS-KL
och TFA-KL
Anmälan avtalsgrupp10 år
Pärm
Närarkiv, löner Vid behov
Original till AFA
sjukförsäkring AGS-KL
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Handlingstyp
Arbetsgivaravgifter och prel. skatt,
underlag
Arbetstidsschema

Arvoden (konsulter m.fl.),
underlag för lön
Avstämningslista löner
Bevakningslista
Ersättningar
bilersättningar (med körjournal)
reseersättningar
traktamenten
Flexsaldo, rapport
Förtroendevalda, intyg förlorad
inkomst
Förtroendevalda, närvarolista
Förtroendevalda, reseräkning
Jourlistor, jourredovisning (jourersättningar, jourkompräkning)
Kontrolluppgifter till löntagare
Kontrolluppgifter till SV
Kontrolluppgifter, rättelser av
Kontrolluppgifter,
sammanställning
Kronofogde, redov. lista
Kronofogde, redov. reversal
Ledighetsansökningar: barn-,
studie-, och tjänstledigheter över 6
månader
Listning av indata
Läkarintyg (som styrker rätt till
sjukskrivning)

Bevaras/
gallras
10 år

System/sortering

Förvaring

Pärm

Närarkiv, löner

2 år

Närarkiv, löner

2 år

Schema och
bemanning
(BeSched)/Pärm
Pärm

10 år
2 år
2 år

Pärm
Pärm
Pärm

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

2 år
Vid
inaktualitet
2 år
2 år
2 år

Pärm
Pärm

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

Pärm
Pärm
Pärm

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Pärm
Pärm
Pärm
Pärm

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

2 år
2 år
Bevaras

Pärm
Pärm
Personakt

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

10 år
2 år

eCompanion
Pärm

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar

Närarkiv, löner

Låst skåp på
tjänsterum

Vid behov

Underlag för löner
Underlag för löner
Underlag för löner
Jourjournaler 3 år enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
2 år
2 år
2 år
2 år
(OSL 39)
(OSL 39)
Vid behov

OSL
39:1-2

Gäller intyget ett rehabiliteringsärende ska
det bevaras
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Handlingstyp
Löne- eller anställningsstyrande
meddelande i personalärende
Löneartskatalog
Löneavdrag (t.ex. kost,
lunchkuponger, motionskort,
privata telefonsamtal)
Lönelistor/lönespecifikationer

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Personakt

Närarkiv, löner

Vid
Pärm
inaktualitet
2 år
Pärm

Till arkivet, Sekretess
år
Vid behov

Kommentar

När ny erhålls
Närarkiv, löner

Bevaras

eCompanion

Avställda lönelistor förvaras i
"skyddsrummet". Från och med 2011
sparas lönelistor digitalt

Löneunderlag (t.ex. semester-/
timlistor, ob-listor, timrapporter,
sjuk-/friskanmälningar, sjukförsäkran, ledighetsansökningar, ej
konterade löner, beräkningsunderlag ferielön, kostavdrag,
intyg löneavdrag, motorvärmaravdrag, tjänstgöringsrapport)
Löneskuld, fakturaunderlag
Löneavdrag, förtroendevalda

2 år

Pärm

Närarkiv, löner

5 år
2 år

Pärm
Pärm

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

Lönebidrag m.m., avisering

2 år

Pärm

Närarkiv, löner

Lönebidrag m.m., beslut

Pärm

Närarkiv, löner

Lönebidrag m.m., rekvisition

När
bidragsperioden
upphör
2 år

Digitalt

Närarkiv, löner

Lönefördelningsbok

2 år

Lönelista, arbetsex

1 år

Digitalt/eCompan
ion
Pärm
Närarkiv, löner

(OSL 39)

OSL
28:11
OSL
28:11

Avser förtroendevalda med huvudanställning i kommunen. Underlag för
löner
Original till ekonomienheten

OSL
28:11
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Handlingstyp
Meddelande i personalärende som
ej är löne- eller
anställningsstyrande
Reseräkning
Retroaktiv lön, lista
Signal- och kontrollista,
lönehändelser
Skatteintyg, befrielse
Skatteintyg, huvudarbetsgivare
Skattejämkningsbeslut
Skatteuppgifter påförda från SV
Skulder avstämning
Sökregister
Tjänstgöringsrapporter
Utmätning, beslut
Utmätning, förfrågan
Veckoarbetstid, genomsnittlig
Omställning
Omplacering

Pension
AFA-beslut

Kontokuranter på utbetalda
pensioner
KPA, cirkulär, avtal m.m.
KPA, förteckning

Bevaras/
System/sortering
gallras
Vid
inaktualitet

Förvaring

2 år
2 år
2 år

Pärm
Pärm
Pärm

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

2 år
2 år
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
2 år
Bevaras
2 år
10 år
2 år
10 år

Pärm
Pärm
Pärm

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

Pärm
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm

Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner
Närarkiv, löner

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

Vid
pensionsavgång
10 år

Personakt

Till arkivet, Sekretess
år

T.ex. val av utbetalningsform,
adressändring
Underlag för löner

(OSL 39)
(OSL 39)
(OSL 39)

Digitalt

Pärm

Vid
Pärm
inaktualitet
Bevaras
Pärm

Kommentar

(OSL 39)
OSL 39

OSL 39
OSL 39
2 år
1 år

OSL
39:2,
OSL
19:6-7

Förhandlas m facket och diarieförs
därigenom

OSL 39:2

Närarkiv,
handläggare
Närarkiv, löner

När ny erhålls

Närarkiv, löner
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Personakt

Närarkiv, löner

KPA, pensionsbesked till födda
1942 och tidigare
KPA, övertagen personal från
landstinget
Pensionsansökan, pensionsbrev
med bilagor, godkännande

Bevaras

Pärm

Närarkiv, löner

Bevaras

Pärm

Närarkiv, löner

Bevaras

Personakt

Närarkiv, löner

Pensionsansökan, särskild
ålderspension (garantipension)
med beslut och överenskommelse
Pensionslösningar, avtal om
särskilda

Bevaras

Personakt

Närarkiv, löner

Bevaras

Personakt

Närarkiv, löner

Pension, förhandsberäkningar

Personakt

Närarkiv, löner

Premier rapporterade till PV

Gallras vid
pensionsavgång
2 år

Pärm

Signallistor/rättelselistor

2 år

Pärm

Särskild avtalspension

Bevaras

Personakt

Närarkiv,
handläggare
Närarkiv,
handläggare
Närarkiv, löner

KPA, pensionsberäkning

Personalvård
Avtackning 25 års anställning
Disciplinärenden

Vid
inaktualitet
Bevaras
Evolution

Företagshälsovård, avtal om

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Till arkivet, Sekretess Kommentar
år
1 år efter
OSL 39:2
avslutad
anställn.
OSL 39:2

1 år efter
avslutad
anställn.
1 år efter
avslutad
anställn.
1 år efter
avslutad
anställn.
1 år efter
avslutad
anställn.

OSL 39:2 Pensionsbrev och godkännande finns hos
handläggare
OSL 39:2

OSL 39:2

OSL 39:2

OSL 39:2
OSL 39:2 Pensionshjälpen sköter rättningarna
1 år efter
avslutad
anställn.

1 år

OSL 39:2

Facklig förhandling

1 år
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Handlingstyp

System/sortering

Förvaring

Förmåner, beslut om

Bevaras/
gallras
Bevaras

Evolution

Försäkringar, avtal om

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Lagar & avtal
Tjänstledigheter, riktlinjer för

Vid
inaktualitet
Bevaras
Evolution

Uppvaktningar m.m., riktlinjer för

Bevaras

Policy-/styrdokument
Handböcker (t.ex. Personalpolitiskt Bevaras
handlingsprogram)
Policies
Bevaras

Evolution

Evolution
Evolution

Rehabilitering
Alkohol- och drogpolicy

Bevaras

Evolution

Arbetsanpassning

Bevaras

Personakt

Arbetsförmågebedömning

Bevaras

Personakt

Arbetsskada

Bevaras

Personakt

Arbetsträning
Besked till anställd enligt AB § 12
att anställningsvillkoren ska
omregleras p.g.a. att den anställde
har rätt till partiell sjukersättning
som ej är tidsbegränsad

Bevaras
Bevaras

Digitalt
Personakt

Till arkivet, Sekretess
år
1 år

Kommentar

1 år
När ny erhålls

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
personalchef
Närarkiv,
personalchef

1 år

Närarkiv,
personalchef

Närarkiv,
handläggare

1 år

1 år

OSL 39:1 Dokumentation om behov och ev. åtgärder
OSL 39:1 Till exempel lista över samtliga
arbetsuppgifter som ingår i ordinarie
arbete
OSL
Till exempel anmälan, läkarintyg,
39:1,
utredningsdokumentation, beslut om
OSL
skadeersättning, ansökan om ersättning
28:14
från AGS, TGA m.fl.
OSL 39:1 Dokumentation av arbetsträning
OSL 39:1 Bevaras i de fall skriftligt besked erhålls
från Fk
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Handlingstyp
Företagshälsovårdens bedömning
av arbetsförmågan
Försäkringskassans beslut
avseende rehabiliteringsersättning
Försäkringskassans beslut
avseende sjukersättning
(sjukpenning)
Försäkringskassans förfrågan om
anställds inkomst och årsarbetstid
Läkarintyg

Bevaras/
gallras
Se komm.

System/sortering

Förvaring

Till arkivet, Sekretess Kommentar
år
OSL 39:1 Bevaras hos företagshälsovården

Se komm.

OSL 39:1 Bevaras i de fall skriftligt besked erhålls
från Fk
OSL 39:1

Bevaras

Pärm

2 år

Digitalt

2 år

Pärm

Rehabiliteringsmöten,
dokumentation
Rehabplan, handlingsplan
Sjukanmälan

Bevaras

Digitalt

OSL 39:1

Bevaras
Bevaras

Digitalt
Digitalt

OSL 39:1

Sjukanmälan, rutiner

Vid
Digitalt
inaktualitet

Rekrytering & introduktion av nya
medarbetare
Annonser

Bevaras

Evolution

Ansökningshandlingar, erhållen
tjänst
Ansökningshandlingar, ej erhållen
tjänst
Anställningsavtal
Inrättande av tjänst/befattning

Bevaras

Personakt

2 år

Evolution

Bevaras
Bevaras

Personakt
Evolution

Intresseanmälningar/ spontanansökningar
Introduktionsprogram för
nyanställda

Vid
Digitalt
inaktualitet
Se komm.

Närarkiv,
handläggare

OSL 39:1
Närarkiv,
handläggare

OSL 39:1

Sker direkt till företags-hälsovården.
Bekräftelse av medarbetares sjukanmälan
skickas via mejl/SMS till ansvarig chef

Närarkiv,
kansli
Närarkiv, löner

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv
Närarkiv,
kansli

1 år

1 år

Pga av möjligheten att överklaga enl. §23 i
lag om förbud mot diskriminering
OSL
19:6-7

Ingår i personalpolitiska
handlingsprogrammet
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Handlingstyp
Konsulter och andra
uppdragsgivare, avtal med
Kvittenser för passertaggar,
kommunhuset
Tystnadsplikt

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution

Närarkiv

2 år efter
Pärm
inaktualitet
Bevaras
Personakt

Närarkiv,
kansli
Närarkiv, löner

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar

1 år efter
avslutad
anställn.

Ekonomiadministration
Dokumenthanteringsplanen avser ekonomiadminstrationen för Sorsele kommun samt Sorsele värmeverk och Sorselebo.
Anläggningsregister
Bevaras
Digitalt/Pärm
Närarkiv,
3 år
Bokslutsbilaga
ekonomi
Attest- och
Bevaras
Evolution
Närarkiv,
1 år
utanordningsbehörigheter
ekonomi
Avräkningsböcker,
2 år
Digitalt
T.ex. buntbiljetter
bokföringsunderlag
Avstämningar under året
2 år
Pärm
Närarkiv,
ekonomi
Avstämningslista bankgiro/
2 år
Pärm
Närarkiv,
plusgiro
ekonomi
Bilagor till inkomstverifikationer
2 år
Om de inte är nödvändiga komplement till
verifikationerna
Budget
Bevaras
Evolution
Närarkiv,
1 år
ekonomi
Budgetuppföljning
2 år
Digitalt
Debiteringslistor, kund- och
10 år
Pärm
Närarkiv,
1 år
T.ex. månadsrapporter
leverantörsreskontra, bokföringsekonomi
ordrar, kassabokföring,
kontoutdrag
Debiteringsunderlag
2 år
Pärm
Närarkiv,
ekonomi
Delårsbokslut, bilagor
10 år
Pärm
Närarkiv,
3 år
Inkl. utstående fordringar
ekonomi
Delårsredovisning
Bevaras
Evolution
Närarkiv,
1 år
ekonomi
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Handlingstyp

System/sortering

Ekonomisk statistik
Försäkringshandlingar, inaktuella

Bevaras/
gallras
10 år
10 år

Grundbokföring/verifikationslista
Handkassa, redovisning

Bevaras
10 år

Visma
Pärm

Huvudbokföring
Inkassoärenden, avslutade
Inventarieförteckningar
Kontoplaner med
kodförteckningar, kodplaner
KPA, pensionsinbet och fakturor

Bevaras
2 år
10 år
Bevaras

Visma
Visma
Digitalt
Digitalt

2 år

Digitalt/Pärm

Kundfakturor, avskrivning av

2 år

Pärm

Leverantörsbetalningar, girolista

10 år

Pärm

Likviditetsplanering, prognoser
Momsredovisning

2 år
10 år

Digitalt
Pärm

Skatteredovisning
Skatterevision, underlag för
Systemdokumentation

2 år
2 år
Bevaras

-

Digitalt
Pärm

Utbetalningslista plusgiro/bankgiro 2 år

Pärm

Utbetalning av bistånd

10 år

Årsbokslut, bilagor

Bevaras

ProCapita/Karton
ger
Pärm

Årsredovisning

Bevaras

Evolution

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år

Kommentar

Närarkiv,
ekonomi
Digitalt
Närarkiv,
ekonomi
Digitalt
T.ex. inköp

Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi

1 år

Närarkiv,
ekonomi
-

2 år

Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi
Närarkiv,
ekonomi

1 år

-

Ekonomiadministration, fakturahantering
m.fl.

1 år
3 år

Inkl. utstående fordringar, lån

1 år
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till arkivet, Sekretess
år

Kollektivtrafikplan

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Statistiska uppgifter om resande

Bevaras

Digitalt

Trafikavtal

Bevaras

Evolution

Trafikorder, beställning

Vid
inaktualitet
Bevaras
Kronologisk
ordning

Kommentar

Kollektivtrafik

Trafikorder, beslut

OSL 32:7 Sammanställningar över lokalt och
regionalt resande
Närarkiv,
kansli

1 år
Sedan beslut inkommit

Närarkiv,
kansli

2 år

Delges Ks och protokollförs
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Socialtjänst
Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Bevaras

Evolution

1 år

(OSL 26)

Bevaras

Evolution

1 år

(OSL 26)

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
På resp.
arbetsställe
Närarkiv,
kansli

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Kommentar

Allmän administrativ
verksamhet
Anmälan till ansvarig nämnd enligt
24 a § LSS
Anmälningar till ansvarig nämnd
enligt 14 kap. 2 §SoL (Lex Sarah)
Ansökningar om föreningsbidrag
m beslut
Anteckningar från APT
Arbetsordningar, reglementen
Arkivexemplar av broschyrer,
informationsskrifter och liknande
som framställs inom den egna
verksamheten
Avtal och kontrakt av stor vikt
eller långvarig karaktär
Dokumentation från metod- och
verksamhetsutveckling
Fotografier, filmer, video- eller
ljudband som rör verksamheten
Handlingar som inkommit och
upprättats i tillstånds- och
tillsynsärenden
In- och utgående handlingar av
vikt
Inkomna enkätsvar

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Evolution

1 år

1 år

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

2 år

T.ex. m entreprenörer, andra kommuner

1 år

Om sammanställning gjorts
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution

Närarkiv,
kansli

Instruktioner och handböcker som
inte ingår i referens-biblioteket
Kopior av handlingar som i
original förvaras på annat håll
inom kommunen och som saknar
betydelse för den egna
verksamheten
Korrespondens av tillfällig
betydelse och/eller rutinmässig
karaktär
Kvalitetsdokument, process- och
organisationsbeskrivningar
Meddelanden av kortvarig
betydelse, cirkulär, handlingar för
kännedom och övrig allmän
information
Patientjournaler, se särskilda
riktlinjer
Protokoll från andra möten som
innehåller beslut el information av
direkt betydelse för verksamheten
Protokoll från VSG

Se komm.

Digitalt

Protokoll, slutrapporter och
handlingar från utredningar och
projekt som görs inom el på
uppdrag av den egna verksamheten
Sammanställningar av enkäter
gjorda på verksamhetens initiativ

Inkomna synpunkter och klagomål
i särskilda frågor

Till
arkivet, år
1 år

Sekretess

Kommentar
HSL - Sammanställs i patientsäkerhetsberättelsen. Övriga verksamheter - Ingår i
kvalitetsberättelsen. Inkomna synpunkter
och klagomål av allmän karaktär gallras
efter 2 år, om sammanställning gjorts
Uppdateras regelbundet

Vid
inaktualitet

Vid
inaktualitet
Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Vid
inaktualitet

T.ex. cirkulär fr SKL, Socialstyrelsens
meddelandeblad, kursinbjudningar

OSL 25
Bevaras

Digitalt

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Övriga anteckningar gallras vid
inaktualitet
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli

1 år

OSL
19:6-7

1 år
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Handlingstyp
Sammanställningar av synpunkter
och klagomål av allmän karaktär
Statistik som innehåller unik
information för den egna
verksamheten
Statistiska uppgifter som lämnats
till statlig myndighet
Statsbidragsansökningar
Svar på externa enkäter
Underlag till
statsbidragsansökningar
Uppdragshandlingar vid beställar-/
utförarorganisation
Upphandlingsdokumentation vid
entreprenaddrift
Verksamhetsberättelser,
årsberättelser el. likn.
Verksamhetsplaner och
verksamhetsuppföljningar

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Vid
inaktualitet
10 år
Evolution

Närarkiv,
kansli

Till
arkivet, år
1 år

Sekretess

1 år

1 år

Vid
inaktualitet
2 år
Digitalt
Bevaras

Evolution

Bevaras
Bevaras

Evolution/eAvrop
Evolution

Bevaras

Evolution

Handlingar rörande personer födda
den femte, femtonde och
tjugofemte i varje månad
(gallringsundantag)
Ansökningar från enskild om
bistånd

Bevaras

Kommentar

Förutsatt att ansvarsfrihet för året beviljats
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

5 år

5 år

Personakt/
ProCapita

Beslut i enskilt ärende om bistånd

5 år

Beslut/domar i
förvaltningsdomstol

5 år

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

1 år
1 år
1 år

HSL-verksamhetens uppföljning redovisas
för ks. Redovisning för övriga planeras
med start 2017

Ekonomiskt bistånd
OSL 26

Handlingarna ska arkiveras 5 år efter
senaste anteckning i akten

Närarkiv, IFO

OSL 26

Handlingar får dock inte gallras så länge
uppgifter om personen finns i sökbar
sammanställning/socialregister

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26
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Handlingstyp
Bilagor till enskilds ansökan om
bistånd

Bevaras/
gallras
2 år

Sekretess

Kommentar

Närarkiv, IFO

OSL 26

Personakt/
ProCapita
5 år
Personakt/
ProCapita
Vid
Personakt/
inaktualitet ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Kan gallras under förutsättning att
notering i personakten skett av uppgifter
om bilagan (typ av bilaga samt summa)
T.ex. överenskommelser, handlingsplaner,
arbetsplaner

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

5 år, se
komm.
Vid
inaktualitet
5 år

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Personakt/
ProCapita
Vid
Personakt/
inaktualitet ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

5 år

Närarkiv, IFO

OSL 26

Dokumentation av planering som
rör den enskilde
Inkomna och utgående handlingar
av betydelse i ärendet
Inkomna och utgående handlingar
av tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär
Kallelser till möte m handläggare
m.m.
Meddelanden från hyresvärd,
elbolag, kronofogdemyndighet om
skulder, uppsägning och avhysning
Notering i personakt om bilagor till
ansökan samt eventuella summor
Registerkontroller som endast har
tillfällig betydelse
Registerkontroller som utgör
underlag för beslut
Skriftlig information till och från
andra interna enheter och andra
myndigheter
Uppgifter i digitala akter och
register, sk "socialregister"

5 år

Upprättade handlingar av betydelse
i ärendet
Upprättade handlingar av tillfällig
betydelse och/eller rutinmässig
karaktär
Utredningar i enskilt ärende

5 år

5 år

5 år, se
komm.

System/sortering

Förvaring

Personakt/
ProCapita

Personakt/
ProCapita

Till
arkivet, år

Bevaras om personakten tillhör gallringsundantag

Tillförs akten i läsbar form

Gallras senast i samband med att akten
gallras eller avställs för arkivering hos
arkivmyndigheten
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Handlingstyp
Återkravshandlingar

Bevaras/
gallras
5 år

System/sortering

Förvaring

Ärendeblad, journalblad

5 år

Överklaganden, m bilagor

5 år

Till
arkivet, år

Sekretess

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

5 år

Pärm/ProCapita

Närarkiv, IFO

(OSL 26)

Bevaras
2 år efter
kontrakts
utgång
När
placeringe
n upphört
Bevaras

Pärm
Pärm/ProCapita

Närarkiv, IFO
Närarkiv, IFO

Pärm

Närarkiv, IFO

Digitalt/Pärm

Närarkiv, IFO

2 år

Pärm/ProCapita

Närarkiv, IFO

Bevaras

Evolution

Närarkiv, IFO

1 år

Bevaras

Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

5 år

5 år

Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

Kommentar

Individ- och familjeomsorg
Allmänt, ej tillhörande personakt
Anmälningar som inte tillhör och
inte ger upphov till ärende
Avtal med enskilda utförare
Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. för bostäder som
tillhandahålls av socialtjänsten
Meddelanden om placering inom
kommunen av barn från annan
kommun
Protokoll och mötesanteckningar
från samarbetsgrupp mellan
socialtjänst, skola, polis eller
liknande
Rapporter och meddelanden som
inte tillhör ärende och inte ger
upphov till ärende
Tillsynsrapporter över enskilt
bedrivna verksamheter
Allmänt, tillhörande personakt
Handlingar rörande personer födda
den femte, femtonde och
tjugofemte i varje månad
(gallringsundantag)
Anmälningar som tillhör eller ger
upphov till ärende

T.ex. anmälningar enligt 14 kap. 1 §
socialtjänstlagen

Vid behov
Under förutsättning att hyresskuld eller
besiktningsanmärkning inte kvarstår
Om man inte får kännedom om när en
placering upphör kan meddelandena
gallras 5 år efter sista notering
2 år

T.ex. polisrapporter, "LOB-ar",
meddelanden om avhysning, hyresskuld,
elskuld m.m..

OSL 26

Handlingarna ska arkiveras 5 år efter
senaste anteckning i akten

OSL 26
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Handlingstyp
Ansökningar

Bevaras/
gallras
5 år

System/sortering

Förvaring

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Personakt/
ProCapita
5 år
Personakt/
ProCapita
5 år
Personakt/
ProCapita
Vid
Personakt/
inaktualitet ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
2 år

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Ansökningar till institutioner om
vård
Avtal om handhavande av annans
medel
Beslut i enskilt ärende om bistånd
och/eller insats
Beslut/domar i förvaltningsdomstol
Bilagor till enskilds ansökan om
bistånd

5 år

Dokumentation av planering som
rör den enskilde
Fullmakter

5 år

Inkomna och utgående handlingar
av betydelse i ärendet
Inkomna och utgående handlingar
av tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär
Kallelser till rättegång, möte m
handläggare m.m.
Kopior av hyreskontrakt,
besiktningsprotokoll etc.
Kopior av räkningar från läkare,
laboratorier, institutioner m.m.
Meddelanden från hyresvärd

5 år
5 år
5 år
2 år

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Vid
Personakt/
inaktualitet ProCapita
Meddelanden om utskrivning från Vid
Personakt/
vårdhem eller liknande
inaktualitet ProCapita
Notering i personakt om bilagor till 5 år, se
Personakt/
ansökan samt eventuella summor
komm.
ProCapita

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

Kan gallras under förutsättning att
notering i personakten skett av uppgifter
om bilagan (typ av bilaga samt summa)
T.ex. behandlingsplaner, arbetsplaner,
vårdplaner

Räkningar för undersökningar utförda på
uppdrag av socialtjänsten
Hyresskulder, uppsägningar etc.

Bevaras om personakten tillhör gallringsundantag
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Handlingstyp
Polisrapporter om brott eller
misstanke om brott
Registerkontroller som endast har
tillfällig betydelse
Registerkontroller som utgör
underlag för beslut
Remisser

Bevaras/
gallras
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
5 år

System/sortering

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Vid
Personakt/
inaktualitet ProCapita
Underrättelser från kronofogdeVid
Personakt/
myndighet om avhysning
inaktualitet ProCapita
Upprättade handlingar av betydelse 5 år
Personakt/
i ärendet
ProCapita
Upprättade handlingar av tillfällig Vid
Personakt/
betydelse och/eller rutinmässig
inaktualitet ProCapita
karaktär
Utredningar i enskilt ärende
5 år
Personakt/
ProCapita
Ärendeblad, journalblad
5 år
Personakt/
ProCapita
Överenskommelser
5 år
Personakt/
ProCapita
Överklaganden, m bilagor
5 år
Personakt/
ProCapita
Familjehem, feriehem,
kontaktperson/-familj
Personakt för placerade barn
Se komm. Personakt/
ProCapita

Förvaring

Sekretess

Kommentar

Närarkiv, IFO

OSL 26

Om de inte ligger till grund för beslut om
insats inom socialtjänsten

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

Till
arkivet, år

2 år

OSL 26

T.ex. arbetsförmedling, bostadsförmedling, läkare, beroendevård

Handlingar som tillhör personakter för
barn som placerats eller tagits emot i ett
hem för vård eller boende som är i privat
regi ska överlämnas till den kommun som
beslutade om insatsen. Överlämnande ska
enligt huvudregeln ske två år efter senaste
anteckning. Kommunen ska bevara
handlingarna
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Se komm.

System/sortering

Förvaring

Personakt

Personakter hos enskild
verksamhet, representativt urval

Se komm.

Personakter hos enskild
verksamhet enligt LSS,
representativt urval

Se komm.

Personakt för placerade barn enligt
LSS

Sekretess

Kommentar

Närarkiv, IFO

Till
arkivet, år
2 år

OSL 26

Mapp

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Personakt

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Handlingar som tillhör personakter för
barn som placerats eller tagits emot i
bostad med särskild service för barn som
behöver bo utanför föräldrahemmet, och
som är i privat regi ska överlämnas till den
kommun som beslutade om insatsen.
Överlämnande ska enligt huvudregeln ske
två år efter senaste anteckning.
Kommunen ska bevara handlingarna
Handlingar som tillhör personakter i
enskild verksamhet ska i ett representativt
urval av personer överlämnas till den
kommun som beslutade om insatsen. Det
individrelaterade materialet som ska
överlämnas utgörs av handlingar rörande
personer födda den femte, femtonde och
tjugofemte i varje månad. Överlämnande
ska enligt huvudregeln ske två år efter
senaste anteckning. Kommunen ska
bevara handlingarna
Handlingar som tillhör personakter i
enskild verksamhet ska i ett representativt
urval av kommuner och, i övriga
kommuner, ett representativt urval av
personer, överlämnas till den kommun
som beslutade om insatsen. Enligt
förordning (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (12 §)
gäller det handlingar rörande personer
födda den femte, femtonde och tjugofemte
i varje månad. Överlämnande ska enligt
huvudregeln ske två år efter senaste
anteckning. Kommunen ska bevara
handlingarna
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Se komm.

System/sortering

Förvaring

Mapp

Närarkiv, IFO

Övriga personakter hos enskild
verksamhet enligt LSS

Se komm.

Personakt

Närarkiv, IFO

Ansökan om att bli familjehem,
kontaktperson/-familj
Avtal m t.ex. kontaktpersoner
Förteckningar över
kontaktpersoner/ -familjer

5 år

Pärm

Närarkiv, IFO

5 år
Pärm
Vid
Digitalt
inaktualitet

Närarkiv, IFO
Närarkiv, IFO

Utredningar av familjehem,
kontaktperson/-familj
Ärendeblad, journalblad

5 år

Pärm

Närarkiv, IFO

5 år

Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

5 år

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Övriga personakter hos enskild
verksamhet

Missbruk
Anmälningar från polis etc.
Ansökningar om vård enligt lagen
om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM), med bilagor
Beslut och beslutsunderlag

5 år

Dokumentation av planering

5 år

Handlingar rörande under-ställning
till länsrätt (LVM)
Journaler med bilagor från hem för
vård eller boende

5 år

5 år

5 år

Till
arkivet, år
2 år

Sekretess

Kommentar

OSL 26

Kommunen kan avtala om att akterna
överlämnas till kommunen. I sådant fall
ska överlämnande ske två år efter senaste
anteckning. Kommunen ska gallra dessa
akter fem år efter sista anteckning
Kommunen kan avtala om att akterna
överlämnas till kommunen. I sådant fall
ska överlämnande ske två år efter senaste
anteckning. Kommunen ska gallra dessa
akter fem år efter sista anteckning

OSL 26

När ny förteckning upprättats. Kopior tas
ut och ges till ekonomi som underlag för
beräkningar

T.ex. behandlingsplaner

Läggs i personakt när de inte längre
behövs i verksamheten
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Handlingstyp

System/sortering

Förvaring

Ärendeblad, journalblad

Bevaras/
gallras
5 år

Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

Yttranden till andra myndigheter
Begäran om handräckning

5 år

Närarkiv, IFO

Efterlysningar

5 år

Yttranden i körkortsärenden,
vapenärenden
Yttranden till åklagare, andra
myndigheter och allmän domstol
Placeringsärenden barn
Anmälningar om behov av vård
(till institutioner)
Anmälningar från polis, skola etc.

5 år

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Ansvarsförbindelser

Bevaras

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Ansökningar om vård (till länsrätt)
med bilagor
Avtal m föräldrar

Bevaras

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Beslut och beslutsunderlag

Bevaras

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Dokumentation av planering som
rör barnet
Domar

Bevaras

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Eftergift av förälders
ersättningsskyldighet för barns
vård i annat hem än det egna
Handlingar i namnärenden

Bevaras

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

5 år

Bevaras
Bevaras

Bevaras

Bevaras

Bevaras

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

OSL 26

Närarkiv, IFO
Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Om de lett till placering

T.ex. vårdplaner, behandlingsplaner,
arbetsplaner
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Handlingstyp
Handlingar rörande underställning
till länsrätt
Inkomna och utgående handlingar
av betydelse i ärendet
Journaler med bilagor från hem för
vård eller boende
Meddelanden från institution om
utskrivning
Placeringsmeddelanden från
Statens institutionsstyrelse
Upprättade handlingar av betydelse
i ärendet
Utredningar om lämpligt
familjehem för den placerade
Vårdnadsutredningar
Yttranden till åklagare, tingsrätt
etc.
Ärendeblad, journalblad

Bevaras/
gallras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Sekretess

Närarkiv, IFO

Till
arkivet, år
2 år

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Kommentar

OSL 26

Förs till personakt när de inte längre
behövs i verksamheten

Dock inte utredningen om familjehemmet
som sådant, som har en egen akt

Äldreomsorg
Allmänt, ej tillhörande personakt
Anmälningar som inte tillhör
ärende och inte ger upphov till
ärende
Arbetsmiljöbesiktningar, t.ex.
skyddsrond
Brukarenkäter
Dokumentation av åtgärder för
brukare
Kontrakt och avtal av rutin-mässig
karaktär

5 år

ProCapita

3 år

Digitalt/Pärm

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
ProCapita
2 år efter
kontrakts
utgång

Evolution/
Avtalsdatabasen

(OSL 26)

Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg

Om nya upprättas varje år
Sedan sammanställning gjorts
T.ex. motverka fallrisk, undernäring

Närarkiv,
kansli

1 år

T.ex. matleveranser och tvätt
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Handlingstyp
Protokoll från pensionärsråd,
förtroenderåd och motsvarande
organ
Rapporter och meddelanden som
inte tillhör ärende och inte ger
upphov till ärende
Styr- och policydokument rörande
verksamheten
Årsstatistik över antal brukare i
olika verksamhetsformer
Allmänt, tillhörande personakt
Beslut/domar i förvaltningsdomstol
Dokumentation av planering som
rör den enskilde
Fullmakter
Genomförandeplaner

Bevaras/
gallras
Bevaras

2 år

Bevaras

System/sortering

Förvaring

Pärm,
kronologisk
ordning
Digitalt/Pärm

Närarkiv,
äldreomsorg

Till
arkivet, år
2 år

Närarkiv,
äldreomsorg
1 år

Bevaras

5 år

Evolution

1 år

5 år

Personakt/
ProCapita
Personakt
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Se komm.

Handlingar som rör avvikelsehantering
Inflyttningssamtal

5 år

Inkomna och utgående handlingar
av betydelse i ärendet
Inkomna och utgående handlingar
av tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär
Kopior av hyreskontrakt,
besiktningsprotokoll etc.
Levnadsberättelser

5 år

Löpande arbetsanteckningar

Vid
Personakt/
inaktualitet ProCapita

5 år

Vid
inaktualitet

Personakt/
ProCapita
Digitalt/Pärm

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
5 år
Personakt

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg

Kommentar

Diarieförs eller registreras på annat sätt
enligt sekretesslagens regler

Evolution/Digitalt Närarkiv,
kansli
ProCapita

5 år efter
utgång
5 år

Sekretess

"Kvalitetspärmen" finns men är inaktuell.
Byte till digitalt system, DraftIt, pågår

OSL 26
OSL 26

T.ex. arbetsplaner, handlingsplaner,
serviceplaner, vårdplaner

OSL 26
OSL 26

Arbetsplner, omsorgsplaner m.m..

OSL 26

Handlingar enligt HSL ingår i
patientjournal och ska bevaras
Förs in i genomförandeplanen

OSL 26
OSL 26
OSL 26

OSL 26
OSL 26

Förs in i genomförandeplanen

OSL 26

När dokumentation sammanfattats i
personakt
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Handlingstyp
Meddelande om utskrivning fr
sluten vård m.m.
Meddelanden från hyresvärd
Registerkontroller som endast har
tillfällig betydelse
Registerkontroller som utgör
underlag för beslut
Signeringslistor för HSL-uppdrag

Upprättade handlingar av betydelse
i ärendet
Upprättade handlingar av tillfällig
betydelse och/eller rutinmässig
karaktär
Överenskommelser om insatser i
särskilt boende
Överenskommelser, övriga
Särskilda boendeformer
Boendelista
Brukarenkäter, enkäter till
närstående
Egenkontroll livsmedelshygien
Färdtjänstbeslut
Kontaktmannaskap - bekräftelse
från anställd och information till
boende
Larmloggar

Bevaras/
System/sortering
gallras
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
5 år
-

Förvaring

Bevaras

Patientjournal

5 år
Vid
inaktualitet
5 år
5 år

Sekretess

Kommentar

-

Till
arkivet, år
-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget

-

-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget

-

-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget

-

-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget

Närarkiv,
vårdgivare

OSL 26

Sjukgymnast, arbetsterapeut,
sjuksköterska sköter den egna
dokumentationen

Personakt/
ProCapita
Digitalt/Pärm

Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg

OSL 26

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg

OSL 26

Övergripande beslut

OSL 26

I genomförandeplanen

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Se komm.

Digitalt

2 år

Phoniro

Digitalt/Pärm
Digitalt/Pärm
ProCapita

OSL 26

Lista över boende uppdateras kontinuerligt
Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
äldreomsorg

När sammanställning gjorts
Rapport om kyl, frys m.m. enligt
egenkontrollprogram. Skickas till storkök
OSL 26
OSL 26

I genomförandeplanen

Registreras hos larmoperatören
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Handlingstyp

System/sortering

Larmrapporter m register

Bevaras/
gallras
5 år

Närvaro- och frånvarorapporter

2 år

ProCapita

Planering av genomförande av
insatser
Protokoll/mötesanteckningar från
APT
Register över innehavare av
trygghetstelefon/-larm
Vårdtyngdsmätningar, underlag

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Evolution

Till
arkivet, år

Sekretess

Phoniro

Vid
Phoniro
inaktualitet
Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet

Avgifter äldreomsorgen
Avgiftsbeslut

5 år

Evolution

Inkomstförsäkran

1 år

Pärm

Underlag för fastställande av avgift 5 år

Förvaring

Kommentar
Uppgift om larmet noteras i
genomförandeplanen
Underlag för debitering. Skickas till
ekonomi

Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
kansli

OSL 26
1 år
När innehavet har upphört. Registreras hos
larmoperatören
När sammanställning gjorts

Närarkiv,
äldreomsorg
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
ekonomi

1 år

ProCapita

Omsorg om funktionshindrade
enligt LSS och SoL
Handlingar rörande personer födda
den femte, femtonde och
tjugofemte i varje månad
(gallringsundantag)
Anteckningar och andra uppgifter
som kommit in eller upprättats i
samband med att en insats i form
av boende i ett familjehem eller i
bostad med särskild service för
barn och ungdomar som behöver
bo utanför föräldrahemmet
Anmälningar som tillhör ärende
eller ger upphov till ärende

Bevaras

Personakt/
ProCapita

Närarkiv,
5 år
funktionshinder

OSL 26

Handlingarna ska arkiveras 5 år efter
senaste anteckning i akten

Bevaras

Personakt/
ProCapita

Närarkiv,
5 år
funktionshinder

OSL 26

Undantas från gallring (21 §d LSS).
Handlingarna ska arkiveras 5 år efter
senaste anteckning i akten

5 år

ProCapita

OSL 26
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Handlingstyp
Ansökningar om insatser med ev.
bilagor
Beslut i enskilt ärende om bistånd
och/eller insats
Beslut/domar i förvaltningsdomstol
Dokumentation av planering som
rör den enskilde
Fullmakter
Inkomna och utgående handlingar
av betydelse i ärendet
Inkomna och utgående handlingar
av tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär
Meddelanden om utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård el. likn.
Notering i personakt om bilagor till
ansökan samt eventuella summor
Omhändertagna personakter

Bevaras/
gallras
5 år

System/sortering

Förvaring

Personakt/
ProCapita

5 år
5 år

Personakt/
ProCapita
Evolution

5 år

ProCapita

5 år efter
utgång
5 år

Personakt

Sekretess

Kommentar

Närarkiv,
funktionshinder

OSL 26

Handlingar får dock inte gallras så länge
uppgifter om personen finns i sökbar
sammanställning/socialregister

Närarkiv,
funktionshinder
Närarkiv,
1 år
kansli

OSL 26

Vid
Prator
inaktualitet
5 år, se
ProCapita
komm.
2 år
Personakt/
ProCapita

Registerkontroller som utgör
underlag för beslut
Upprättade handlingar av betydelse
i ärendet
Upprättade handlingar av tillfällig
betydelse och/eller rutinmässig
karaktär
Utredningar i enskilt ärende

5 år

Personakt

5 år

ProCapita

Utredningar, utlåtanden

5 år

OSL 26
OSL 26

Närarkiv,
funktionshinder

ProCapita

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet

Till
arkivet, år

OSL 26
OSL 26

Närarkiv,
funktionshinder

OSL 26

OSL 26

System gemensamt m landstinget

OSL 26

Bevaras om personakten tillhör
gallringsundantag.
Efter överföring till kommunen. Gäller
person-akter i enskild verksamhet som står
under tillsyn av en av kommunen utsedd
nämnd
Ska tillföras akten i läsbar form

Närarkiv,
funktionshinder

OSL 26

Närarkiv,
funktionshinder

OSL 26
OSL 26

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet

Närarkiv,
funktionshinder

OSL 26

5 år

Närarkiv,
funktionshinder
Närarkiv,
funktionshinder

OSL 26

Personakt/
ProCapita
Personakt

T.ex. arbetsplaner, individuella planer,
handlingsplaner, serviceplaner, vårdplaner

OSL 26

Läkare, personkretsbedömningar, ADLbedömningar, sjukgymnast m.m.
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Handlingstyp
Ärendeblad, journalblad

Bevaras/
gallras
5 år

Överklaganden, m bilagor

5 år

Personakt/
ProCapita
Evolution

5 år

Personakt

5 år

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt

Genomförande
Anteckningar från närståendesamtal
Genomförandeplanering
Informationsblad (fakta, personuppgifter, sjukdomar, vanor m.m.)
Kopior av anteckningar från annan
kommun eller landsting
Korrespondens av vikt med
brukare/närstående/
ställföreträdare/ombud
Löpande arbetsanteckningar
Meddelanden om utskrivning från
sjukhus eller liknande
Allmän administrativ verksamhet
Anmälan till länsstyrelsen av
personskada
Protokoll och mötesanteckningar
från samverkan med
frivilligorganisationer
Uppgifter enligt 15 a § LSS om
insatsberättigade enligt g § LSS till
Socialstyrelsen
Dagverksamhet
Aktivitetsutbud, program i
dagverksamhet
Avpersonifierad deltagarstatistik i
dagverksamhet

System/sortering

Förvaring

Närarkiv,
funktionshinder
Närarkiv,
1 år
kansli

OSL 26

Närarkiv,
funktionshinder
Närarkiv,
funktionshinder
Närarkiv,
funktionshinder
Närarkiv,
funktionshinder
Närarkiv,
funktionshinder

OSL 26

Endast vid samtal om brukaren

OSL 26

Individuella planer m.m.

OSL 26

Ingår i utredningen

OSL 26

När relevanta noteringar gjorts i personakt

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Vid
Prator
inaktualitet

Närarkiv,
funktionshinder

OSL 26

Bevaras

Evolution

Bevaras

-

Närarkiv,
kansli
-

5 år

Vid
inaktualitet
5 år
Personakt

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

OSL 26

OSL 26

OSL 26

När dokumentation sammanfattats i
personakt
System gemensamt m landstinget

1 år
-

Se komm.

Ej aktuellt i dagsläget

Uppgifter skickas in till Socialstyrelsen på
begäran

2 år

Pärm

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
Piraten
Närarkiv,
kansli

1 år

Årsvisa sammanställningar redovisas i
verksamhetsberättelse
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Handlingstyp

Närvarorapporter

Bevaras/
System/sortering
gallras
Vid
Pärm
inaktualitet
2 år
Pärm

Verksamhetsberättelser

Bevaras

Bostad med särskild service
(funktionshindrade)
Ej aktuellt i dagsläget
Hemtjänst
Förteckning över
hemtjänstmottagare
Kalendrar
Kontrakt och avtal av rutinmässig
karaktär

Vid
ProCapita
inaktualitet
1 år
Bok
2 år
Personakt/
ProCapita

Larmloggar
Larmrapporter m register

2 år
5 år

DoroCare
DoroCare

Nyckellistor, personal, enhetens
nycklar
Planering av genomförande av
insatser
Register över hemtjänstmottagares
nycklar
Register över innehavare av
trygghetstelefon/-larm
Tjänstgöringsscheman

2 år

Bewator/Mapp

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

Digitalt/Pärm

Deltagarlistor

Evolution

Digitalt/Pärm

Förvaring
Närarkiv,
Piraten
Närarkiv,
Piraten
Närarkiv,
kansli

Sekretess

Kommentar
Under ständig bearbetning
Underlag för debitering

1 år

Under ständig bearbetning
Personalrum

Närarkiv,
hemtjänst
Närarkiv,
hemtjänst
Närarkiv,
hemtjänst

ProCapita
Digitalt/Pärm

Till
arkivet, år

För intern kommunikation
T.ex. hyresavtal, avtal rörande städning
och utrustningar. Gallras när de upphört
att gälla.
Kan inhämtas från larmoperatören
Inhämtas från larmoperatören. Uppgift om
larmet noteras i personakt eller annat
system för uppföljning
Efter återlämnande
OSL 26
Under ständig bearbetning
När innehavet har upphört

Närarkiv,
hemtjänst

Tjänstgöringsschema kan återsökas i
BeSched
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

2 år

-

-

-

Ej aktuellt i dagsläget

2 år

-

-

-

2 år

-

-

-

Debiteringsunderlag. Ej aktuellt i
dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras

Personakt/
ProCapita

Närarkiv,
handläggare

5 år

OSL 26,
Handlingarna ska arkiveras 5 år efter
OSL 29:6 senaste anteckning i akten.

5 år

Personakt/
ProCapita

Närarkiv,
handläggare

OSL 26,
Hemtjänst, plats i särskilda boendeformer
OSL 29:6 m. m. Bevaras om personakten tillhör
gallringsundantag.

Beslut i enskilt ärende om bistånd
och/eller insats

5 år

Personakt/
ProCapita

Närarkiv,
handläggare

Bilagor till enskilds ansökan om
bistånd

2 år

Personakt

Närarkiv,
handläggare

Personakt/
ProCapita

Närarkiv,
handläggare

När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider

Personlig assistent
Kopior på beslut från
Försäkringskassan, avtal, räkningar
Tidsredovisning LASS till
Försäkringskassan
Utbetalningsbesked från
Försäkringskassan
Biståndshandläggning,
äldreomsorg och LSS, inklusive
färdtjänst-/riksfärdtjänstärenden
Handlingar rörande personer födda
den femte, femtonde och
tjugofemte i varje månad
(gallringsundantag)
Ansökningar från enskild om
bistånd eller service

Notering i personakt om bilagor till 5 år, se
ansökan samt eventuella summor
komm.

Sekretess

Kommentar

OSL 26,
OSL 29:6

OSL 26,
Kan gallras under förutsättning att
OSL 29:6 notering i personakten skett av uppgifter
om bilagan (typ av bilaga samt summa).

OSL 26,
Bevaras om personakten tillhör gallringsOSL 29:6 undantag.
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Handlingstyp

System/sortering

Förvaring

Utredningar i enskilt ärende

Bevaras/
gallras
5 år

Till
arkivet, år
När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider

Sekretess

Personakt/
ProCapita

Närarkiv,
handläggare

Ärendeblad, journalblad

5 år

Personakt/
ProCapita

Närarkiv,
handläggare

Överklaganden, m bilagor

5 år

Personakt/
ProCapita

Närarkiv,
handläggare

Bevaras

Personakt/
ProCapita

Bevaras

Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer

Kommentar

Närarkiv, IFO

5 år

OSL 26

Handlingarna ska arkiveras 5 år efter
senaste anteckning i akten.

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

12 kap. 2 § SoL. Till arkiv vid behov.
Senast när barnet blir myndigt

Se komm.

OSL 26

5 år

OSL 26

12 kap. 2 § SoL. Till arkiv vid behov.
Senast när barnet blir myndigt. Ej aktuellt
i dagsläget
Gallras när barnet fyllt 18 år

OSL 26,
OSL 29:6

OSL 26,
OSL 29:6

OSL 26,
OSL 29:6

Familjerätt
Handlingar rörande personer födda
den femte, femtonde och
tjugofemte i varje månad
(gallringsundantag)
Handlingar som kommit in eller
upprättats i samband med
utredning om faderskap/
föräldraskap
Handlingar som kommit in eller
upprättats i samband med
utredning om adoption
Av socialnämnden godkända avtal
enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra
stycket samt 15 a § andra stycket
om boende, vårdnad och umgänge

Bevaras

Se komm.

Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO
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Handlingstyp
Faderskaps- och
föräldraskapsärenden
Anmälan om gemensam vårdnad

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

Bevaras

Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Mapp

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Anmälningar om faderskap,
föräldraskap

Bevaras

Begäran om hjälp från
utrikesdepartementet
Beslut/domar

Vid
inaktualitet
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer

Brev till modern med anledning av
underrättelse om nyfött barn
Faderskaps-, föräldraskapserkännanden/ -bekräftelser
Handlingar i rättsgenetiska och
rättskemiska undersökningar
Handlingar i ärende rörande
hävande av faderskap eller
föräldraskap
Handlingar om vårdnaden om barn

Identitetsstyrkande handlingar

Inkomna och utgående handlingar
av betydelse i ärendet

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt
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Handlingstyp
Inkomna och utgående handlingar
av tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär
Intyg

Kallelser till rättegång, möte m
handläggare m.m.
MF-protokoll för utredande av
faderskap
S-protokoll för utredande av
faderskap
Underlag och beslut rörande
nedläggning av faderskaps -,
föräldraskapsutredning
Underrättelser från Skatteverket
om inflyttat barn
Underrättelser från Skatteverket
om nyfött barn till ogift mor

Bevaras/
System/sortering
gallras
Vid
Mapp
inaktualitet

Förvaring

Bevaras

Närarkiv, IFO

Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Mapp

Närarkiv, IFO

Vid
inaktualitet
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Bevaras
Personakt

Närarkiv, IFO

Bevaras

Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer
Mapp

Underrättelser från Skatteverket
Vid
om nyfött barn, som inte tillhör
inaktualitet
faderskaps- eller
föräldraskapsärende
Upprättade handlingar av betydelse Bevaras
Kuvert, sorteras
i ärendet
efter barnets
personnummer
Upprättade handlingar av tillfällig Vid
Mapp
betydelse och/eller rutinmässig
inaktualitet
karaktär
Ärendeblad, journalblad
Bevaras
Kuvert, sorteras
efter barnets
personnummer

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

OSL 26

Se komm.

OSL 26

Ultraljudsundersökningar, förlossning,
utveckling etc. Till arkiv vid behov. Senast
när barnet blir myndigt

OSL 26

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

M = mor, F = far. Till arkiv vid behov.
Senast när barnet blir myndigt

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

S = sambo. Till arkiv vid behov. Senast
när barnet blir myndigt

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Närarkiv, IFO

2 år

OSL 26

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Se komm.

OSL 26

Till arkiv vid behov. Senast när barnet blir
myndigt

Närarkiv, IFO

Närarkiv, IFO

Närarkiv, IFO

Närarkiv, IFO
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

-

-

-

OSL 26
OSL 26
OSL 26
OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras
Bevaras

-

-

-

OSL 26
OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

Se komm.

-

-

-

OSL 26

Bevaras

-

-

-

OSL 26

Bevaras/gallras i enlighet m 12 kap. 1-2 §
SoL. Ej aktuellt i dagsläget
12 kap. 2 § SoL. Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras

-

-

-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras

-

-

-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget

Vid
inaktualitet

-

-

-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

-

-

-

OSL 26
OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

-

-

-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

-

-

-

OSL 26
OSL 26
OSL 26
OSL 26

Upprättade handlingar av betydelse Bevaras
i ärendet

-

-

-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Anteckningar från hembesök etc. Ej
aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

Adoptionsärenden
Aktualiseringsintyg
Anmälan om förslag på barn
Ansökan till tingsrätt om adoption
Ansökningar om medgivande, m
bilagor
Beslut, medgivande
Beslut/domar i förvaltningsdomstol
Handlingar i ej genomförda
adoptioner
Handlingar i genomförda
adoptioner
Handlingar rörande barnets
ursprung
Inkomna och utgående handlingar
av betydelse i ärendet
Inkomna och utgående handlingar
av tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär
Intyg om adoptionsutbildning
Kallelser till rättegång, möte m
handläggare m.m.
Medgivande till socialnämnden att
hämta uppgifter ur andra register,
sekretesseftergift
Referenser
Samtycken med bilagor
Tingsrättens dom
Uppföljningsrapporter
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Handlingstyp
Upprättade handlingar av tillfällig
betydelse och/eller rutinmässig
karaktär
Utdrag ur polisregister
Utdrag ur socialregister
Utredningar
Yttrande från Nämnden för
internationella adoptioner
Yttranden från behandlande läkare
Yttranden från socialnämnd till
tingsrätt
Yttranden från Socialstyrelsens
rättsliga råd
Återkallelse av medgivande
Ärendeblad, journalblad
Överklaganden, m bilagor
Vårdnad, boende och umgänge
Handlingar som är gallringsundantagna (forskningsurval och
personers möjlighet att ta reda på
sitt sociala ursprung)
Ansökan om kontaktperson vid
umgänge
Av socialnämnden godkända avtal
om boende, vårdnad och umgänge

Bevaras/
System/sortering
gallras
Vid
inaktualitet

Förvaring

Sekretess

Kommentar

-

Till
arkivet, år
-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

-

-

-

OSL 26
OSL 26
OSL 26
OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras
Bevaras

-

-

-

OSL 26
OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras

-

-

-

OSL 26

Ej aktuellt i dagsläget

5
år/bevaras
Bevaras
Bevaras

-

-

-

OSL 26

-

-

-

OSL 26
OSL 26

I enlighet m gallringsundantagen. Ej
aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget
Ej aktuellt i dagsläget

Bevaras

Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

Se komm.

OSL 26

5 år

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Se komm.

Avtal som inte blivit godkända

5 år

Domar från tingsrätt

5 år

Inkomna och utgående handlingar
av betydelse i ärendet

5 år

Till arkiv efter 5 år/senast när barnet blir
myndigt

Får inte gallras förrän barnet fyllt 18 år.
Avtal för barn som ingår i forskningsurvalet bevaras. Övriga avtal gallras senast
5 år efter att barnet fyllt 18 år
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Handlingstyp
Inkomna och utgående handlingar
av tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär
Kallelser till rättegång, möte m
handläggare m.m.
Kontrakt m kontaktperson
Meddelande till Skatteverket,
Centrala studiestödsnämnden,
Försäkringskassan om godkänt
avtal
Motivering och beslut till icke
godkänt avtal
Personbevis

Bevaras/
System/sortering
gallras
Vid
Personakt/
inaktualitet ProCapita

Förvaring
Närarkiv, IFO

OSL 26

Vid
Personakt/
inaktualitet ProCapita
5 år
Personakt/
ProCapita
5 år
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

5 år

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Personakt/
ProCapita
5 år
Personakt/
ProCapita
Påtalande om god man till tingsrätt 5 år
Personakt/
ProCapita
Rapporter från kontaktperson
5 år
Personakt/
ProCapita
Remiss från tingsrätt om
5 år
Personakt/
samarbetssamtal
ProCapita
Remissvar till tingsrätt om
5 år
Personakt/
samarbetssamtal
ProCapita
Tingsrättens begäran om utredning 5 år
Personakt/
ProCapita
Uppdrag att utse kontaktperson
5 år
Personakt/
ProCapita
Upprättade handlingar av betydelse 5 år
Personakt/
i ärendet
ProCapita
Upprättade handlingar av tillfällig Vid
Personakt/
betydelse och/eller rutinmässig
inaktualitet ProCapita
karaktär
Utdrag ur polisregister
5 år
Personakt/
ProCapita

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar
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Handlingstyp
Utdrag ur socialregister

Bevaras/
gallras
5 år

Utredningar i namnärenden till
tingsrätten
Äktenskapslicens

5 år

Ärendeblad

5 år

Överenskommelser

5 år

5 år

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Närarkiv, IFO

OSL 26

Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning

Närarkiv, IFO

Kommentar

Om t.ex. umgängesresor

Dödsboanmälningar och
boutredningar
Bouppteckningsintyg

5 år

Boutredningar

5 år

Dödsfallsintyg

5 år

Ekonomiska redovisningar

5 år

Fullmakter

5 år

Kopior på boutredning,
bouppteckning

5 år

Kopior på dödsboanmälan

5 år

Närarkiv, IFO

Närarkiv, IFO

OSL 26:1

Närarkiv, IFO

Närarkiv, IFO

Närarkiv, IFO

Närarkiv, IFO
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Handlingstyp
Kopior på fakturor

Bevaras/
gallras
5 år

Korrespondens

5 år

Mottagnings-/utlämningskvitton på 5 år
eventuellt omhändertagna
kontanter, bankmedel och
värdesaker
Protokoll över hembesök
5 år

Släktutredningar

5 år

Tillvaratagna patienttillhörigheter,
boutredningar

5 år

System/sortering

Förvaring

Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning

Närarkiv, IFO

Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning
Pärm,
kronologisk
ordning

Närarkiv, IFO

Personakt/
ProCapita
Personakt/
ProCapita
Digitalt/Pärm
Digitalt/Pärm

Närarkiv, IFO

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

Närarkiv, IFO

Närarkiv, IFO

Närarkiv, IFO

OSL 26:1

Närarkiv, IFO

Medlingsverksamhet
Anteckningar i ärendet
Polisrapport, kopia
Statistik
Årsberättelser, verksamhetsberättelser

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras

OSL
35:14
OSL
35:14

Närarkiv, IFO
Närarkiv, IFO
Närarkiv, IFO

Vid behov
Vid behov

Budgetrådgivning och
skuldrådgivning
Tjänst köps av Lycksele kommun

Konsumentrådgivning
Tjänst köps av Storumans kommun
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

2 år

Senior alert och
BPSD

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar

Patientjournaler
Undersöka, vårda, behandla
Checklistor till grund för
uppföljning av kvalitet i
vårdprocessen
Minnesanteckningar vid
överrapportering

Sammanställning förs över till ProCapita

Vid
inaktualitet

OSL 25

Signaturförtydligandelistor
(handstilsprov)

Bevaras

Pärm

Närarkiv, SSK

Vid behov

Smittspårning, dokumentation

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

(OSL 25)

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv, SSK

Vid
avslutat
ärende

OSL 25

Bevaras

ProCapita

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv, SSK

Föra patientjournal, generellt
Patientjournal (För dokument som
ingår i patientjournal, se Bevara
och gallra 6, s 72-92)

Patientjournal som upprättats i
elektronisk form i original

Utföra provtagningar,
undersökningar, mätningar och
blodhantering, s 95
Provtagningar, undersökningar,
mätningar och blodhantering samt
resultat därav

OSL 25

Vid
avslutat
ärende

Personalens minnesanteckningar för
tillfälligt bruk rörande patienter är
arbetsmaterial
Avser listor med signatur och
namnförtydliganden som identifierar
personal som dokumenterar och signerar i
patientjournal
Handlingar i smittspårningsrutinen ingår ej
ipatientjournal. Diarieförs
Patientjournaler ska i huvudsak bevaras,
med undantag enbart för de handlingstyper
där det tydligt framgår av
dokumenthanteringsplanen att dessa får
gallras efter angiven tid
Bevaras i elektronisk form i system som
uppfyller kraven på långsiktigt bevarande.
Om detta inte kan uppfyllas ska
journalerna skrivas ut och bevaras på
papper

OSL 25

79

Handlingstyp

Bevaras/
gallras

Lämna uppgifter till interna och
externa register
HSA-katalogen, lista över behöriga Bevaras
personer

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Pärm

Närarkiv, kansli

Vid behov

Kassaskåp, IT

Sekretess

Underlag för registrering, ändring
och rättelse av personuppgifter i
lokala system

Se komm.

Pärm

Uppgifter i lokalt kvalitetsregister

Bevaras

Senior alert,
BPSD, SveDem,
Svenska
palliativregistret

OSL 25

Uppgifter i lokalt
patientadministrativt system

5 år

ProCapita

OSL 25

Kommentar

Avser lokala kataloguppgifter länkade till
det nationella Hälso- och sjukvårdens
samlade adressregister (HSA-katalogen)
med gemensam sökbild. Bevaras i
versioner genom uttag av data 1 gång per
år. Ev. ändringar och rättelser får
genomföras om ändringarna bevaras i
systemets historik.
Avser blankett (motsv.) med uppgifter om
vilka personuppgifter som ska registreras,
ändras el. rättas, orsak, samt ev. kontroll.
Beställning av behörig chef. Underlaget
gallras efter 10 år, om ändringar/rättelser
bevaras i systemets historik
Uppgifter får gallras enbart om
registrerad patient motsätter sig att
uppgifterna ska finnas med i registret.
Ändringar och rättelse av felaktiga
uppgifter får genomföras om dessa
bevaras i systemets historik
Ny information får tillföras.
Kontaktuppgifter (adress, tel. etc.) får
uppdateras löpande utan krav på historik.
Personuppgifter bevaras. Alla övriga
personanknutna uppgifter, t.ex. om vilken
klinik som besökts, bevaras. Ev.
ändringar och rättelser av felaktiga
personuppgifter eller vårdrelaterade
uppgifter får genomföras om ändringarna
bevaras i systemets historik
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Se komm.

System/sortering

Förvaring

-

-

Till
arkivet, år
-

Bevaras

Evolution

Närarkiv, kansli

1 år

Bevaras

Pärm

Närarkiv,
Vid behov
verksamhetschef

Fullmakter för utlämnande av
uppgifter
Förstörande av uppgifter i
patientjournal på begäran av
enskild person, handlingar rörande

70 år

Pärm

Bevaras

Pärm

Närarkiv,
Vid behov
verksamhetschef
Närarkiv,
Vid behov OSL 25
verksamhetschef

Journalkopior inkomna från annan
vårdgivare

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv, SSK

Uppgifter till kommunala hälsooch sjukvårdsregistret

Hantera journaler och
förfrågningar
Avtal rörande förvaring, utlån och
skanning av journaler
Beställningar och rekvisitioner av
journaler

Efter
avslutat
ärende

Sekretess

Kommentar
Hälso- och sjukvården har
uppgiftsskyldighet till detta register.
Beslutas och hanteras av Inspektionen för
vård och omsorg (IVO)

Avser inkomna förfrågningar och egna
utgående. Lånekvitton, påminnelser etc.
gallras vid inaktualitet om uppgift om att
journal lånats ut, när, och till vem bevaras
på annat sätt

OSL 25

Avser t.ex. IVOs beslut om förstörande av
uppgifter. När beslut finns om att hel
journal ska förstöras får ingen mapp eller
dokumentation finnas på journalens plats
Avser kopior som beställts för patient
som man har en aktuell vårdrelation till.
Papperskopior förs till den
egenupprättade patientjournalen och
bevaras där. Inkomna elektroniska
uppgifter bifogas egen elektronisk
journal, eller skrivs ut på papper och förs
till egen pappersbaserad journal

81

Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution

Närarkiv, kansli

Samtycke till utlämnande eller
delning av uppgifter i journal

70 år

Journal

Närarkiv, SSK

Spärr samt hävande av spärr
rörande tillgång till uppgifter i
patientjournal, uppgift om
Kvalitets- och ledningssystem
Checklistor

Bevaras

-

-

Bevaras

Digitalt

Direktiv gällande ledningssystemet
Granskningar av ledningssystem,
resultat av
Klagomål till IVO

Bevaras
Bevaras

Evolution
Evolution

Närarkiv, kansli
Närarkiv, kansli

1 år
1 år

Bevaras

Evolution

Närarkiv, kansli

1 år

Klagomål inkomna direkt till
vårdenhet eller via patientnämnd
(motsv.)

Bevaras

Evolution

Närarkiv, kansli

1 år

Riskbedömningar

Bevaras

Journal/ProCapita

Journalkopior, uppgift om
utlämnade kopior

Till
arkivet, år
1 år

Efter
avslutat
ärende
-

Sekretess

Kommentar

OSL 25

Begäran av journalkopior är i första hand
en beställning av en allmän handling, som
registreras (diarieförs). Vid utlämnande
av journalkopior görs med fördel en
notering i journalen om aktuellt
diarienummer för att enkelt kunna spåra
hela ärendet. Bevaras med tanke på ev.
framtida begäran om journalförstöring
eller ändring. Gäller även kopior från
mikrofilmade, skannade eller helt digitala
journaler
Avser skriftliga samtycken eller
noteringar i journal i förekommande fall

OSL 25

Avser uppgifter i system för
sammanhållen journalföring. Ej aktuellt i
dagsläget
1 arkivex av varje upprättat mallexemplar
bevaras
Ingår i kvalitetsberättelsen

OSL 25

Avser klagomål som gäller vårdenhet
inom den egna vårdgivaren
Avser skriftliga klagomål till vårdenhet
inom den egna vårdgivaren. Klagomål av
betydelse för verksamheten bevaras.
Klagomål av tillfällig eller ringa
betydelse gallras vid inaktualitet

OSL 25
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Bevaras

ProCapita

Bevaras
Bevaras

Evolution
Evolution

Samordnad vårdplanering
Administrativt meddelande

5 år

Prator

Inskrivningsmeddelande

5 år

Prator

OSL 25

Kallelse och underlag till
vårdplanering
Kvittenser och mottagningsbevis

5 år

Prator

OSL 25

5 år

Prator

Meddelande till vård och omsorg
att patienten inte bedöms behöva
sluten vård
Meddelande om stoppad
utskrivning

5 år

Prator

OSL 25

5 år

Prator

OSL 25

Rutinbeskrivningar

Sammanställning av klagomål på
verksamhetsnivå
Uppföljning av mål
Uppföljning av verksamhet och
kvalitet

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Digitalt

Kommentar
Avser rutinbeskrivningar för exempelvis
delegering, riskhantering,
avvikelsehantering, hantering av
klagomål, återrapportering till
verksamheten, behörigheter till IT-stöd,
journalhantering, arkivering. Ingår i
kvalitets- och ledningssystemet

Närarkiv, kansli
Närarkiv, kansli

1 år
1 år

Ingår i verksamhetsberättelsen
Avser dokumenterade uppföljningar av
t.ex. tillgång till läkare eller sjuksköterska
vid planerat eller akut behov, rutiner för
årlig strukturerad läkemedelskontroll, tid
för indirekt patientarbete etc. Ingår i
patientsäkerhetsberättelsen
Som inte innehåller medicinska uppgifter
och som inte påverkar ärendeprocessen
Sjukhusets meddelande till kommun eller
primärvård, om ansvarig sjukhusläkare
bedömer att patienten efter utskrivning
kommer att vara i behov av insatser från
någon av dessa

Avser meddelande (motsv.) som visar att
avsedd mottagare i systemet öppnat
informationen
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
5 år

System/sortering

5 år

Prator

5 år

Prator

OSL 25

Uppgift om beslut att ej justera
vårdplan
Utskrivningsuppgifter om
patienten

5 år

Prator

OSL 25

Bevaras

Prator

OSL 25

Utskrivningsmeddelande

10 år

Prator

OSL 25

Vårdplan och justerad vårdplan
Läkemedelshantering
Blandningstabeller, generella
Förbrukningsjournal över
narkotika, förrådsadministration

Bevaras

Prator

OSL 25

3 år
10 år

Pärm
Journal

Närarkiv, SSK
Närarkiv, SSK

Förteckningar över utlämnade kort
och nycklar till läkemedelsförråd
Instruktioner för
läkemedelshantering
Ordinationer enligt generella
direktiv
Protokoll och beslutsunderlag från
läkemedelsråd resp. kommittéer
Protokoll från kvalitetsgranskning

10 år

Pärm

Närarkiv, SSK

Bevaras

Pärm

Närarkiv, SSK

10 år

Pärm

Närarkiv, SSK

Bevaras

Pärm

Närarkiv, MAS

Vid behov

Bevaras

Evolution

Närarkiv, kansli

1 år

Rekvisitioner till apotek

10 år

Pärm

Närarkiv, SSK

Meddelande om utskrivningsklar
patient
Registrering och avisering om att
patient avlidit
Uppgift om utskrivningsbeslut

Förvaring

Till
arkivet, år

Prator

Sekretess

Kommentar

OSL 25

Beslut om att skriva ut patienten noteras
alltid i patientjournalen och bevaras där

Information om vårdtillfället
sammanfattas och aviseras till primärvård
eller kommun
Avser meddelande om att ansvarig
sjukhusläkare bedömer patienten som
utskrivningsklar
I patientjournal
Efter inaktualitet
Avser enbart förrådsadministration av
läkemedel (individuell förbrukningsjournal ingår i patientjournal)
Efter inaktualitet
Fastställda organisationsövergripande
direktiv för läkemedelshanteringen
Efter inaktualitet

Dokumentation och utvärderingar från
fortlöpande uppföljning av verksamheten
Avser rekvisitioner över läkemedel (inkl.
narkotiska preparat) eller teknisk sprit till
läkemedelsförråd
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Pärm

Närarkiv, SSK

10 år

Pärm

Närarkiv, SSK

Efter inaktualitet

Se komm.

Pärm

Närarkiv, SSK

Återrapportereringen rörande förskrivning
till enskild patient upphörde 2009-07-01.
Återrapporter arkiverade i patientjournal
bevaras, liksom rapportsammanställningar på CD-skiva. Äldre
rapporter på papper kan gallras efter 10 år

10 år

Pärm

Närarkiv, SSK

Även beslut om ändring i delegering

10 år

Pärm

Närarkiv, SSK

Bevaras

Evolution

Närarkiv, kansli

1 år

Bevaras

Pärm

Närarkiv, MAS

Vid behov

Bevaras
Se komm.

ProCapita
Pärm

Närarkiv, MAS

Hygienrond, dokumentation

Se komm.

Pärm

Närarkiv, MAS
och enhetschef

Händelseanalyser

Se komm.

Pärm

Närarkiv, MAS

Signeringslistor över
administrerade läkemedel
Synonymlista/utbyteslista över
likvärdiga läkemedel
Återrapport från apotek om utbyte
av generika

Delegering av medicinska uppgifter
Beslut om delegering av
medicinska uppgifter
Återkallande av delegering
Patientsäkerhet
Anmälningar enligt bestämmelser
om lex Maria i PSL
Ansvar i patientsäkerhetsarbetet,
dokumentation
Avvikelserapporter, enskilda
Checklistor för vårdenheternas
egenkontroll

Till
arkivet, år
Efter
avslutat
ärende

Sekretess

Kommentar
Ingår i journal

Utredningsmaterial enligt lex Mariabestämmelser

OSL 25

Ingår i journal
Checklistorna gallras efter 2 år om
sammanfattning etc. gjorts som bevaras,
annars ska checklistorna bevaras.
Sammanfattning, sammanställning,
presentation etc. bevaras
Avser protokoll, checklista eller annan
dokumentation från hygienrond. Underlag
gallras efter 2 år om sammanställning
gjorts som bevaras
Händelseanalyser, checklistor och
handlingsplan för åtgärder gallras efter 10
år om det finns en slutrapport om
händelseanalys som bevaras
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution

Närarkiv, kansli

Bevaras

Pärm

Närarkiv, SSK

Korrespondens i förtroendefrågor
mellan vårdgivare och
patientnämnd/förtroendenämnd
Korrespondens i förtroendefrågor
mellan vårdgivare och patient
Läkemedelsförsäkringsföreningens
försäkringsbolags (LFF) beslut
som rör den egna vårdgivaren
Metodböcker, rutinbeskrivningar
etc. i sjukhushygien

Bevaras

Pärm

Närarkiv, MAS

OSL 25

Bevaras

Pärm

OSL 25

Bevaras

Pärm

Närarkiv, berörd
vårdgivare
Närarkiv, MAS

Se komm.

Pärm

Närarkiv, MAS

Mål för kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet
Patientskaderegleringen (PSR),
beslut som rör den egna
vårdgivaren
Patientsäkerhetsberättelse

Bevaras

Evolution

Närarkiv, kansli

1 år

Bevaras

Evolution

Närarkiv, kansli

1 år

Bevaras

Evolution

Närarkiv, kansli

1 år

Rekommendationer om vårdhygien Se komm.

Pärm

Närarkiv, MAS

Riskanalyser

Se komm.

Pärm

Närarkiv, MAS

Rådgivning, dokumenterad

Bevaras

Pärm

Närarkiv, MAS

IVOs beslut som rör den egna
vårdgivaren
Kontroller, dokumentation

Till
arkivet, år
1 år

Sekretess

Kommentar

Avser dokumenterad kontroll av t.ex.
steriliserings- och desinfektionsrutiner på
avdelning

1 arkivex av den egna organisationens
rekommendationer (motsv.) bevaras,
övriga gallras vid inaktualitet
Vårdgivarenivå och på verksamhetsnivå
Registreras/diarieförs. Egna journalkopior
gallras vid
inaktualitet
Enligt 3 kap. 10 § PSL ska vårdgivaren
senast 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse
Ett arkivex av den egna organisationens
rekommendationer bevaras, övriga gallras
vid inaktualitet
Riskanalyser, checklistor och
handlingsplaner för åtgärd gallras, om det
finns en slutrapport som bevaras
Avser rådgivning vid särskilda tillfällen,
t.ex. vid hantering av vatten, mat, disk,
avfall, tvätt etc.

86

Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Se komm.

System/sortering

Förvaring

Pärm

Närarkiv, MAS

Bevaras

Pärm

Närarkiv, MAS

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv,
terapeut

Arbetsterapeutens anteckningar

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv,
terapeut

Bostadsanpassning, handlingar
rörande

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv,
terapeut

Dokumentation i samband med
utprovning och rådgivning rörande
hjälpmedel

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv,
terapeut

Fysioterapeutens anteckningar

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv,
terapeut

Sammanställningar, statistik etc.
över vårdhygieniska mätdata,
resultat m.fl. uppgifter
Uppföljningar av rutiner,
dokumentation
Rehabilitering
Aktivitets-/funktionsbedömningar

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar
1 arkivex av den egna organisationens
sammanställningar bevaras, övriga gallras
vid inaktualitet
Avser uppföljning av t.ex.
vårdarbetsrutiner

När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider

OSL 25

OSL 25

Bevaras i patientjournal

OSL 25

Avser kopia av intyg eller andra
handlingar som kompletterar ansökan.
(Själva ansökan hanteras av den enhet
som fattar beslut i frågan.) Bevaras i
patientjournal
Om insatsen bedöms vara en hälso- och
sjukvårdsinsats ska den dokumenteras i
patientjournal och bevaras där. Övriga
uppgifter om utprovning och rådgivning
gallras vid inaktualitet

OSL 25

OSL 25
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Journal

Närarkiv,
terapeut

Kunduppgifter i hjälpmedelscentralens kundregister
Planerade fortsatta insatser,
dokumentation

Se komm.

WebSesam

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv,
terapeut

Rehabiliteringsinsatser,
dokumentation

Se komm.

Journal/ProCapita Närarkiv,
terapeut

Rehabiliteringsplan

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv,
terapeut

Rekvisition av hjälpmedel

Bevaras

Journal/ProCapita Närarkiv,
terapeut

Informationsblad etc. om
hjälpmedel

Till
Sekretess
arkivet, år
När
ärende
avslutas el
person
avlider
OSL 25
När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider
När
ärende
avslutas el
person
avlider

Kommentar
Ett arkivex. av information som är
egenproducerad bevaras, övriga gallras
vid inaktualitet

Beställningssystem för hjälpmedel som
tillhandahålls av landstinget

OSL 25

OSL 25

Uppgifter av betydelse för
rehabiliteringens utformning och resultat
bevaras, annars gallras vid inaktualitet

OSL 25

OSL 25

Vid utlån av hjälpmedel sparas
rekvisitionen tillsammans med andra ev.
lånehandlingar och gallras vid inaktualitet
efter att hjälpmedlet återlämnats. Om
hjälpmedlet inte ska återlämnas gallras
rekvisitionen vid inaktualitet, sedan
hjälpmedlet levererats. Rekvisition som
utgör räkenskapsinformation gallras efter
10 år
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Handlingstyp
Utredningar, funktion och smärta

Medicintekniska produkter
Ankomstkontroller, dokumentation
av
Avtal rörande inköp av
medicintekniska produkter och
apparatur
Avtal rörande service och
underhåll
Dokumenterade kvalitetskontroller
av produkter

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

3 år

Digitalt/Pärm

Bevaras

Förvaring

Journal/ProCapita Närarkiv,
terapeut

Till
Sekretess
arkivet, år
När
OSL 25
ärende
avslutas el
person
avlider

Evolution

Närarkiv,
mottagare
Närarkiv, kansli

1 år

3 år

Evolution

Närarkiv, kansli

1 år

3 år

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Dossiéer över medicinteknisk
utrustning

3 år

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Felanmälningar och
servicebeställningar
Garantisedlar och dylikt

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
3 år
Pärm
3 år
Pärm

Närarkiv, enhet
Närarkiv, enhet

3 år

Pärm

Närarkiv, enhet

3 år

Pärm

Närarkiv, enhet

Kalibreringsrapporter
Kontroller, dokumenterade interna
och externa
Kvalitetsgranskningar

Problemrapporter

Kommentar
Avser utredning med underlag

Efter att produkten sålts eller på annat sätt
tagits ur bruk

Efter att produkten sålts eller på annat sätt
tagits ur bruk
Efter att produkten sålts eller på annat sätt
tagits ur bruk. Avser kontroll utförd av
särskild maskinteknisk personal eller av
personal som arbetar där produkten är
placerad
Efter att produkten sålts eller på annat sätt
tagits ur bruk. Avser bruksanvisning,
besiktning, dokumentation av
egentillverkning m.fl. handlingar som
tillkommer under utveckling och drift
Efter utförd åtgärd
Efter att produkten sålts eller på annat sätt
tagits ur bruk

Efter att produkten sålts eller på annat sätt
tagits ur bruk. Avser underlag, protokoll
och utvärderingar
Efter åtgärd
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Handlingstyp
Registeruppgifter över
medicintekniska produkter

Service- och åtgärdsrapporter
Temperaturavläsningar,
dokumentation
Tillbudsrapporter rörande
medicinteknisk apparatur
Underhållsscheman
Utbytesdelar, uppgifter om
Loggning i nätverk och
databassystem
Loggar (logguppgifter)

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Pärm

Närarkiv, enhet

3 år
3 år

Pärm
Pärm

Närarkiv, enhet
Närarkiv, SSK

10 år

Pärm

Närarkiv, MAS

3 år
3 år

Pärm
Pärm

Närarkiv, enhet
Närarkiv, enhet

10 år

Digitalt

Närarkiv, MAS
och
verksamhetschef

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar
Inventarium för registrering av uppgifter
om medicinskteknisk utrustning,
benämning, placering, åtgärder etc. Nya
uppgifter får tillföras
Efter åtgärd

Efter att produkten sålts eller på annat sätt
tagits ur bruk

Om uppgifter i logg leder till åtgärd ska
uppgifterna bevaras tillsammans med det
ärende som då bildas. Avser rutinmässiga
loggar som dokumenterar loggar över
åtkomst till patientjournaler (anropens
ursprung och plats, ansvarig användare
för operationer, datum, tidpunkt, berörda
tabeller och fält, historiska samt
uppdaterade värden etc.).
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Tillväxtverksamhet
Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Sekretess

Kommentar

Fritids- och kulturverksamhet
och folkhälsa
Allmän administration
Alfabetiska register och
innehållsförteckningar till
protokoll, alt. föredragningslistor
Anteckningar från APT
Anteckningar från samverkansmöten, MBL-förhandlingar
Avtal och kontrakt

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Evolution
Bevaras

Evolution

Avtal och kontrakt av kortvarig
karaktär
Bildsamlingar

2 år efter
utgång
Bevaras

Avtalsdatabasen

Budgetförslag och motsvarande

Bevaras

Evolution

Dagordningar och kallelser, inkl.
tryckta bilagor
Delegationsbeslut av vikt

2 år

Digitalt

Bevaras

Evolution

Fördelning av medel, bidrag

Bevaras

Evolution

Förteckning över förtroendemän

Bevaras

Evolution

In- och utgående skrivelser

Bevaras

Evolution

Infoblad, broschyrer etc. som
produceras av verksamheten

Bevaras

Digitalt

Närarkiv,
tillväxt
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år
1 år

OSL
19:6-7
Av stor vikt och/eller långvarig karaktär
T.ex. nöjeskonsulter, arrendekontrakt,
leasingavtal
Bevara endast unika bilder. Övriga kan
gallras vid inaktualitet

Cumulus
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år
1 år
1 år

Styrelselista Folkhälsorådet

1 år

Rutinmässig korrespondens kan gallras
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Handlingstyp
Information via digitala medier

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar
Hemsida bör bevaras m viss periodicitet.
Minst en gång per år och vid större
förändringar bör ett uttag göras och
bevaras på lämpligt sätt. Unik information
på FB osv bevaras på samma sätt. Rutin
måste klarläggas

Korrespondens av tillfällig
betydelse och/eller rutinmässig
karaktär
Korrespondens av vikt

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet

Närarkiv,
tillväxt

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv

Vid behov

Kvalitetsdokument, process- och
organisationsbeskrivningar
Meddelanden av kortvarig
betydelse, cirkulär, handlingar för
kännedom och övrig allmän
information
Projekthandlingar

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
tillväxt

1 år

1 år

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet

Protokoll

Se separat
avsnitt
Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

Statistik till Kungliga Biblioteket

2 år

Pärm

Verksamhetsberättelser,
årsberättelser
Allmän fritids- och
kulturverksamhet
Anteckningar från möten m
studieförbund, föreningar, byaråd
Arrangörskontrakt, STIM-avtal

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
tillväxt
Närarkiv,
kansli

Bevaras

Digitalt

2 år efter
utgång

Pärm

Som leder till åtgärd, verksamhetsförändring

T.ex. inkomna kurs- och
konferensinbjudningar

Från sammanträden m nämnd, utskott,
kommittéer, arbetsgrupper, och andra
organ som verksamheten har
sekreteraransvar för

1 år

Närarkiv,
tillväxt
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Se komm.

System/sortering

Dokumentation av pedagogisk
verksamhet
Dokumentation över friskvårdsinsatser riktade till allmänheten
Dokumentation över utställningar
och arrangemang

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Evolution

Bevaras

Digitalt

Foto- och filmarkiv m register,
gåvor
Handlingar kring event, program
kurser i egen regi
Konstnärliga alster, förteckning

Bevaras

Cumulus

Bevaras

Digitalt

Bevaras

CD-rom

Mål och verksamhetsplaner

Bevaras

Evolution

Planer och handlingsprogram,
styrdokument
Program och andra handlingar av
vikt som hör till kulturmiljövården
Protokoll och handlingar från
samarbetsorgan i frågor som rör
den egna verksamheten
Sammanställning av enkäter som
gjorts för att utvärdera
verksamheten
Tryckta program, tidningar,
broschyrer, böcker, publikationer
Verksamhetsstatistik som inte
redovisas i års- och
verksamhetsberättelser

Bevaras

Evolution

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Bevaras

Evolution/Digitalt Närarkiv,
kansli

1 år

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Depositions- och gåvohandlingar

Förvaring

Till
arkivet, år

Sekretess

Kommentar
Beslut om emottagande tas i samråd m
andra verksamheter. I vissa fall görs
tjänsteskrivelser när det gäller större
objekt

Närarkiv,
kansli

Bibliotekets
arkivrum
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

T.ex. simning för gravida, Tobaksfri Duo
via Folkhälsorådet
Dokumentation över att aktiviteten har
genomförts, dock ej konstnärernas egna
material

Foton, filmer etc. Media m trivialt
innehåll gallras vid inaktualitet
1 år
1 år
Handlar ofta om fastigheter som handhas
av tekniska verksamheten

Enkäter görs ofta i samarbeten. Egna
enkäter sammanställs och redovisas till Ks
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Handlingstyp
Yttranden, skrivelser och beslut i
kulturmiljövårdsärenden
Bidrag till föreningar och
studieförbund
Beslut bidrag mindre summor
Bidragsansökningar jämte
handlingar
Föreningskataloger och
förteckningar över i kommunen
verkande föreningar
Sammanställningar av stipendieutlysningar samt förslag på
stipendiekandidater, handlingar m
bilagor
Sammanställningar och/eller beslut
över bidrag
Sammanställningar över bidrag till
länsinstitutioner
Sammanställningar över utdelade
stipendier och priser
Studieförbundens
ansökningshandlingar
Års- och verksamhetsberättelser
från föreningar och studieförbund
Anläggningar, drift och uthyrning
Ansökningar och kontrakt om
uthyrning, ansvarsavtal
Bokningsscheman/bokningsbesked
Kvittenser för kort/nycklar

Närvaroförteckningar

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Bevaras
5 år

Digitalt
Pärm

Förvaring

Till
arkivet, år

Närarkiv,
tillväxt

1 år

Kommentar

Digitalt

Vid
Hemsida
inaktualitet
Bevaras

Digitalt

Bevaras

Evolution

Bevaras

Evolution

Bevaras

Digitalt

5 år

Pärm

Bevaras

Pärm

2 år

Pärm

Vid
Hemsida
inaktualitet
Vid
Pärm
inaktualitet
2 år

Sekretess

Pärm

Uppdateras kontinuerligt

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
tillväxt
Närarkiv,
tillväxt

1 år

Närarkiv,
tillväxt

1 år

1 år

T.ex. Meröppet på biblioteket

På respektive
uthyrningsställe
Närarkiv,
tillväxt

Kopior. Underlag för föreningsstöd
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

Statistik över besök och
uthyrningsverksamhet som inte
ingår i verksamhetsberättelse
Museer, teatrar och konsthallar
Inlandsbanemuséet, dokumentation Bevaras
Samordning/avtal m turistbyrån
Bevaras
Bibliotek
Avtal med låntagare ang. lånekort
Beståndsregister över all media
som lånas ut
Broschyrer, program, affischer
som ges ut av biblioteket

2 år efter
utgång
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Evolution

Närarkiv,
kansli

Digitalt
Evolution

Pärm

Förteckningar över
prenumerationer av databaser
Förteckningar över tidskrifter och
dagstidningar
Register över låntagare

Bevaras

BOOK-IT

Bevaras

BOOK-IT

Verksamhetsstatistik som inte
finns i verksamhetsberättelser

Vid
BOOK-IT
inaktualitet
Vid
BOOK-IT
inaktualitet
Vid
BOOK-IT
inaktualitet
Se komm.

Bevaras

BOOK-IT

Kommentar

T.ex. annonser, marknadsföring
Närarkiv,
kansli

1 år

Närarkiv,
biblioteket
System som samordnas m V8. Bevara ett
uttag årligen, eller t.ex. vart femte år
Uppdateras kontinuerligt. Rutin bör ses
över. Ett ex av varje producerat
informationsmaterial bör bevaras
T.ex. författarbesök, poesikvällar. Rutin
bör ses över. Dokumentation över
programverksamhet bör bevaras

Vid
Hemsida
inaktualitet
Vid
Hemsida
inaktualitet

Underlag för statistik som
redovisas i verksamhetsberättelse
Uppgifter om donerade böcker

Sekretess

BOOK-IT

Dokumentation av
programverksamhet

Registrering av lån per person

Till
arkivet, år
1 år

OSL 40:3

Böcker som behålls registreras. Böcker av
särskilt historiskt värde skickas till
regionala biblioteket i Västerbotten
T.ex. utlån, studiebesök och förfrågningar
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

2 år

Pärm

Närarkiv,
tillväxt

Bevaras

BOOK-IT

Handlingar rörande samverkan,
projekt m.m.
Informationsbroschyrer,
egenupprättade
Inköp/prenumerationer

Bevaras

Pärm

Bevaras

Pärm

Bevaras

BOOK-IT

Register över låntagare

Vid
BOOK-IT
inaktualitet
Bevaras
BOOK-IT

Skolbibliotek
Avtal/förbindelse med låntagare
om lånekort
Beståndsregister

Statistik
Uppgift om lån per elev
Taltidningar
Band m rutinmässigt innehåll
Band som innehåller unik
information, inkl. ev. register
Prenumerationsregister
Turism och näringsliv
Förmedling/uthyrning av
semesterboende
Gästböcker
Handlingar om framtagning/inköp
av souvenirer

Till
arkivet, år

Kommentar

Efter upphörd giltighet
Kan tas ut med en viss periodicitet, t.ex.
vart tredje år. Elektroniskt uttag är att
föredra om omfattningen är stor

Närarkiv,
tillväxt
Närarkiv,
tillväxt
Förteckning över nyinköpta böcker,
prenumerationer på tidskrifter etc.

Låntagare, antal in- och utlån, antal lånade
böcker, lån per bok etc.
OSL 40:3 Vid återlämnande

Vid
BOOK-IT
inaktualitet
2 år
Bevaras

Sekretess

BOOK-IT
BOOK-IT

Vid
BOOK-IT
inaktualitet
2 år

Pärm

Bevaras

Pärm

Bevaras

Pärm

Äldre versioner gallras när en ny upprättas

Närarkiv,
tillväxt
Närarkiv,
tillväxt
Närarkiv,
tillväxt

Vid behov
Vid behov
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
tillväxt

Bevaras

Digitalt/Pärm

Pressmeddelanden

Bevaras

Pärm

Remisser (yttranden/synpunkter)

Bevaras

Evolution

Statistik för besöksmål och
evenemang som inte finns
redovisad på annat ställe
Tillstånd från andra myndigheter
vid arrangemang
Turistbroschyrer, kartor,
programblad, affischer, skrifter
som verksamheten producerar
Verksamhetsplaner

Bevaras

Pärm

Närarkiv,
tillväxt
Närarkiv,
tillväxt
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
tillväxt

2 år efter
utgång
Bevaras

Pärm

Bevaras

Pärm

Närarkiv,
tillväxt

Vid behov

5 år

Evolution

1 år

Efter sista giltighetsdatum

5 år

Evolution

1 år

Efter sista giltighetsdatum

Bevaras

Evolution

5 år

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
tillväxt

Inbjudningar till frukostmöten,
nätverksträffar osv, om de inte
redovisas i årsberättelse
Nyhetsbrev

Lotterier
Ansökan om registrering av
lotterier inkl. bilagor
Ansökan om tillstånd för lotterier
inkl. bilagor
Beslut om tillstånd att anordna
lotterier
Lotteriredovisningar inkl. bilagor
Redovisningar till
lotteriinspektionen

Pärm

Vid
Pärm
inaktualitet

Närarkiv,
tillväxt
Närarkiv,
tillväxt

Till
arkivet, år
Vid behov

Sekretess

Kommentar

Vid behov
Vid behov
1 år
Vid behov

T.ex. polis, länsstyrelse,
miljöskyddsnämnd.
Vid behov

1 år
1 år
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Överklaganden och yttranden

Egenproducerat
informationsmaterial
Plan

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Evolution

1 år

Som vunnit laga kraft

Remisser (yttranden/synpunkter)

Bevaras

1 år

Egna remissvar bevaras

Samråd, dialoger om planförslag

Bevaras

1 år

Egna remissvar bevaras

Utredningsmaterial

Bevaras

Närarkiv,
kansli
Evolution
Närarkiv,
kansli
Evolution/Digitalt Närarkiv,
kansli
Evolution
Närarkiv,
kansli

Bevaras

Evolution

1 år

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Evolution/Digitalt Närarkiv,
kansli

1 år

Planering
Besvärshandlingar

Sekretess

Kommentar

1 år

Hållbar utveckling, Agenda 21,
eko- och klimatkommunarbete,
sektorsövergripande miljöarbete
m.m.
Andra lokala dokument rörande
hållbar utveckling och Agenda 21
Beskrivningar och uppföljningar
av genomförda miljöprojekt och
andra utvecklingsprojekt med
miljöfrågor som utgångspunkt
Egenproducerat
informationsmaterial
Ekokommunarbete

Handlingar/information av tillfällig Vid
eller rutinartad karaktär inom
inaktualitet
verksamhetsområdet
Klimatkommunarbete
Bevaras
Evolution/Digitalt Närarkiv,
kansli
Kommunala miljömål och revision Bevaras
Evolution
Närarkiv,
av dessa
kansli

1 år

1 år
1 år

Gröna bokslut/miljörevision
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Handlingstyp
Kommunens lokala dokument
rörande hållbar utveckling och
Agenda 21
Årsdokument av arbetet rörande
hållbar utveckling och Agenda 21

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år
1 år

Sekretess

Kommentar

Evolution

Närarkiv,
kansli

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

Vid
Kopia i
inaktualitet hängmapp
2 år
Pärm

Närarkiv

Bevaras
2 år

Pärm
Pärm

Närarkiv

Bevaras

Pärm

Närarkiv

5 år

2 år
2 år
2 år

Pärm
Pärm
Pärm

Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv

2 år
2 år
2 år

Efter avslutad åtgärd.
Efter avslutad åtgärd.
Efter avslutad åtgärd.

2 år
2 år
2 år

Pärm
Pärm

Närarkiv
Närarkiv

2 år
2 år

Efter avslutad åtgärd.
Ej aktuellt i dagsläget.
T.ex. medgivande om samverkan. Efter
avslutad åtgärd.

1 år

Arbetsmarknad
Individdokumentation
Anställningsbevis
Anvisning, remiss från
arbetsförmedling, socialtjänst
Arbetsintyg, skriftliga omdömen
Beslut från arbetsförmedling,
socialtjänst
Betyg, intyg över genomgångna
utbildningar
Förstadagsintyg
Handlingsplan
Korrespondens m placeringsenhet
(arbetsgivare)
Uppföljning
Utredningar, kartläggning
Överenskommelser m deltagare

Original till lönekontoret. Arkiveras där.
Efter avslutad åtgärd.
5 år
Efter avslutad åtgärd.
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Allmän administration
Projekthandlingar

Bevaras

Evolution

Projekthandlingar

Bevaras

Pärm

Statsbidrag för olika
åtgärdsformer, underlag,
ansökningar, utbetalning ,
avstämning etc.
Verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser
Verksamhetsuppföljningar
Årsstatistik som redovisar åtgärder,
antal deltagare, kostnader etc.

10 år

Evolution

Bevaras

Evolution

Ansökning, delredovisning, slutredovisning, beslut om beviljande/avslag
av projekt, utbetalning av projektmedel.
Kopior av samtliga handlingar förvaras
även i projektpärm i närarkiv.
Rekommenderade gallringsfrister
tillämpas beroende på projekt.
Beskrivning, finansiering, innehåll,
uppföljning, resultat etc.
Rekommenderade gallringsfrister
tillämpas beroende på projekt.
Gäller räkenskapsmaterial.
Granskningsmaterial kan gallras efter 2 år.
Kopior av samtliga handlingar förvaras i
pärm i närarkiv. Gallras vid inaktualitet.
Inklusive Piratens verksamhet.

Bevaras
Bevaras

Evolution
Digitalt

Inklusive Piratens verksamhet.
Rutiner för detta bör införas.

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Bevaras

Pärm, sorterat på
familj
Pärm, sorterat på
familj
Pärm, sorterat på
familj
Pärm, sorterat på
familj
Digitalt/Pärm

Flykting- och invandrarverksamhet
Anmälan till hälsoundersökning
Beslut från invandrarmyndighet
Förordnanden om offentligt biträde
Handlingar som styrker ansökan
om uppehållstillstånd
Introduktionsplan

Förvaring

Närarkiv

Närarkiv

Närarkiv,
integration
Närarkiv,
integration
Närarkiv,
integration
Närarkiv,
integration
Närarkiv,
integration

Till
arkivet, år

Sekretess

Vid
projektslut

Ej aktuellt
i
dagsläget

Kommentar

OSL 26
OSL 26
OSL 26
OSL 26
Efter
avslutat
ärende

OSL 26

Utarbetas i samarbete m Af
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Handlingstyp
Kopior av hyreskontrakt
Löpande anteckningar
Underlag för återsökning av
utgivet bistånd
Underlag till ansökan om
introduktionsersättning

Utredningar i enskilt ärende
Överenskommelser

Överklaganden
Allmän administrativ verksamhet
Avtal mellan Integrationsverket
och kommunen om mottagande av
flyktingar
Dokumentation över kurser,
utbildningar och seminarier i egen
regi
Hyreskontrakt, uthyrning och
förhyrning av flyktingbostäder
Inkvarteringsstatistik

Inventarieförteckningar och foton
för uthyrda bostäder
Notering om
uppsägning/förändring av
bostadskontrakt

Bevaras/
gallras
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

System/sortering

Förvaring

Pärm, sorterat på
familj
Pärm, sorterat på
familj
Pärm, sorterat på
familj

Närarkiv,
integration
Närarkiv,
integration
Närarkiv,
integration

Till
arkivet, år

Kommentar

OSL 26
OSL 26
OSL 26
OSL 26

Vid
Pärm, sorterat på
inaktualitet familj
Bevaras
Pärm, sorterat på
familj

Närarkiv,
integration
Närarkiv,
integration

Vid
Pärm, sorterat på
inaktualitet familj/Digitalt

Närarkiv,
integration

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli

1 år

Bevaras

Pärm

Närarkiv,
integration

Vid behov

2 år

Pärm, sorterat på
familj
Pärm, sorterat på
familj/Digitalt

Närarkiv,
integration
Närarkiv,
integration

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
2 år
Pärm, sorterat på
familj

Närarkiv,
integration
Närarkiv,
integration

Bevaras

Sekretess

OSL 26
Efter
avslutat
ärende

Närvarorapporter över svenskundervisning och praktik, kvitton,
ersättningsbesked från Försäkringskassan
om föräldrapenning, kopior av hyresavier
Utredningar sker i samarbete m Soc och
Af. Originaldokumentation finns hos Soc.

OSL 26

OSL 26

Anteckningar i familjeakt

Läxhjälp för ungdomar och vuxna

Efter kontraktstidens utgång under
förutsättning att hyresskuld inte kvarstår
Efter
avslutat
ärende

101

Handlingstyp

Bevaras/
gallras
Bevaras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet, år

Digitalt
-

-

-

Ansökningar om tillstånd, m
bilagor
Remisser, inkomna svar

Bevaras

Evolution

1 år

Bevaras

Evolution

Utredningar

Bevaras

Evolution

Verksamhetsberättelser,
årsberättelser

Bevaras

Evolution

Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli
Närarkiv,
kansli

Register över flyktingar
Utvärdering av
flyktingverksamheten

Sekretess

Kommentar

Ej aktuellt i dagsläget

Tillståndsgivning och tillsyn
enligt alkohollagen
1 år
1 år
1 år

Inklusive årsstatistik. Ingår i rapport till
Folkhälsorådet
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