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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 System/program Kommentar 
BoU Dokufant Pedagogisk dokumentation i förskolan 

BoU GAFE (Google Apps 

for Education) 

Webbaserade tjänster som för skolvärlden 

BoU Novaschem Schemaläggningsprogram 

BoU PMO Journalsystem för offentlig och privat 

öppenvård 

BoU SchoolSoft Administration skola och fritidsverksamhet 

BoU Tempus Tidshantering och närvaroregistrering i 

förskola och på fritids 

BoU Tyra App för förskoleadministration 

BoU, Soc ProCapita Verksamhetsstöd kommunal vård och 

omsorg 

Ekonomi Inyett Kontroll och analys av utbetalningar och 

leverantörer 

Ekonomi Razzel Räkenskapssammandrag 

Ekonomi Teis Integrationsmotor mot bank 

Ekonomi Winsam Debitering av konsumtionsavgifter GVA 

Ekonomi Visma Affärslösningar Redovisning, huvudsystem, ekonomisystem 

Ekonomi Visma Inköp och 

faktura 

Fakturahantering 

Ekonomi, 

Tekniska 

Visma Inkasso Inkassoservice 

IT AD (Active Directory) Organisera användare, datorer och annan 

hårdvara 

IT Ettan T.ex. svets/kopplingsplaner noder 

IT Icinga Övervakning hårdvara stadsnätet 

IT Redmine Intern projekthantering på IT-enheten 

IT Spider Teknisk analys, systemdokumentation 

stadsnätet 

IT Xopto Dokumentationssystem fiberoptiska nät 

KS Acano/Cisco Meeting Videokonferenstjänst 

KS Avtalsdatabasen Avtalsregister 

KS DraftIt Chefsstöd 

KS e-Avrop Databas för upphandlingar och avtal 

KS Evolution Ärende- och dokumenthantering 

KS LifeSize Videokonferenssystem 

KS OEW Extern och intern webb 
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KS Trio Telefonsystem 

Personal eCompanion Personal- och löneadministration, inklusive 

förhandling och turordning 

Personal Qlikview Rapportgenerator. Hämtar data i 

eCompanions databas 

Personal Schema och 

Bemanning (BeSched) 

Stöd för schemaläggning, 

bemanningsplanering och avvikelsehantering 

Soc Bewator Entro Passersystem 

Soc BPSD Register för beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens 

Soc DoroCare Tjänster trygghetslarm 

Soc Prator Stödsystem för samordnad vårdplanering 

Soc Senior alert Nationellt kvalitetsregister för förebyggande 

vård och omsorg 

Soc SveDem Nationellt kvalitetsregister för 

demenssjukdomar 

Soc Svenska 

palliativregistret 

Register över vård av personer i livets 

slutskede 

Soc WebSesam Beställningssystem för hjälpmedel. 

Tillhandahålls av landstinget 

Tekniska Bisnode Kreditupplysning 

Tekniska ByggReda Ärendehantering och registersystem för 

byggförvaltningen 

Tekniska Core Verksamhetsstöd räddningstjänst 

Tekniska EDP Future Fakturering grundmodul 

Tekniska Kamstrup Automatiserad mätaravläsning 

Tekniska MiljöReda Ärendehantering och registersystem för 

miljöförvaltningen 

Tekniska Strifast System för fastighetsförvaltande företag och 

organisationer 

Tekniska/IT MapInfo Visualisera/analysera geografisk information 

och statistik 

Tekniska/IT Solen Kart- och registerdata 

Tillväxt BOOK-IT Bibliotekssystem 

Tillväxt Cumulus Bilddatabas 

Överförmyndaren Wärna Administrativt system för överförmyndare 
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Teknisk verksamhet 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Policy-/styrdokument 
      

Miljöledningssystem Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

   handlingsplaner för miljö, energi 

och klimat 

      

   miljö, energi och klimatstrategier 
      

   miljöcertifiering 
      

   miljöpolicy 
      

Projekt- och 
anläggningshandlingar 

      

Ansökan och tillstånd för 

sprängning och för explosiva varor 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda 
   

Sorteras under fastighetsbeteckning 

Antagna anbud/offerter med 

tillhörande handlingar: 

anbudsförfrågan, anbudsunderlag, 

anbudssammanställning m.m. 

Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Arkeologiska undersökningar, 

information rörande 

Bevaras Digitalt  
    

Avtal Bevaras Evolution/ 

Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Besiktningsprotokoll Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Besiktningsprotokoll, 

kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader 

Bevaras ByggReda 
   

Sorteras under fastighetsbeteckning 

Beslut Bevaras Evolution/ 

Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Delrapporter Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Dokumentation avseende 

instruktioner för drift och underhåll 

Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

fastighet 

Efter 

avslutat 

projekt 

 
Bevaras så länge anläggningen är i drift 

Ekonomisk redovisning/budget Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Ekonomiska kalkyler Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Entreprenadavtal/beställning Bevaras Evolution/ 

Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Geotekniska grundundersökningar Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Icke antagna anbud 4 år Pärm Närarkiv, 

fastighet 

  
Enligt LOU 5 kap 20 § samt 

kammarkollegiets rekommendationer 

Information från leverantörer Vid 

inaktualitet 

Digitalt Närarkiv, 

fastighet 

   

Information rörande byggnader 

som p.g.a. sitt kulturhistoriska 

värde inte får rivas eller förändras 

Bevaras ByggReda 
   

Sorteras under fastighetsbeteckning 

Information rörande 

projektplanering 

Bevaras Digtialt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Korrespondens Bevaras Digtialt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

 
Ingår i byggmötesprotokoll 

Planer, t ex riskanalys, sanerings- 

och miljöplaner m.m. 

Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Protokoll från sammanträden, 

byggmöten, projektmöten etc. 

Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Ritningar, relationsritningar, plan-

fasad-, och sektionsritningar 

Bevaras Digitalt Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

 
Sista versionen, övriga kan gallras vid 

inaktualitet 

Rutinmässig korrespondens Vid 

inaktualitet 

Digitalt Närarkiv, 

fastighet 

   

Slutbesiktningar Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Slutrapport/besiktningsrapport Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Sprängjournaler 10 år efter 

garantitids 

utgång 

Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

   

Tekniska beskrivningar av 

projektet 

Bevaras Pärm Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Tidplan 2 år Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

   

Tjänsteanteckningar och underlag Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

  
Som inte tillför sakuppgift 

Uppdragshandlingar och 

projektdirektiv 

Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Utlåtanden som inhämtas från 

utomstående 

Bevaras ByggReda 
   

Kan ingå som del i samrådsdokumentation 

i en miljökonsekvensbeskrivning enligt 

miljöbalken eller i bygglovsärende. 

Sorteras under fastighetsbeteckning 

Utredningar och förstudier som 

ligger till grund för projektet 

Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Utvärderingar Bevaras Evolution/ 

Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

  

Övrig dokumentation över 

projektet 

Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

2 år efter 

avslutat 

projekt 

 
Som tillför sakuppgift 

Övriga ansökningar och tillstånd Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

   

Vatten och avlopp 
      

Abonnentregister/Kundregister Vid 

inaktualitet 

EDP Future 
   

Uppdateras kontinuerligt 

Akter Bevaras ByggReda 
   

Sorteras under fastighetsbeteckning 

   debiterade anläggningsavgifter 
      

   kontrakt eller avtal 
      

   nybyggnadskarta 
      

   servitutavtal mellan  

fastighetsägare och VA-verket 

      

   skrivelser från och till 

fastighetsägare 

      

Analyser av dricksvatten, avlopp Se komm. Digitalt 
   

Utförs av AllKontroll och bevaras där 

Anläggningsdokumentation 

gällande drift och underhåll 

Bevaras Pärm Närarkiv, resp. 

driftställe 

Vid behov 
  

Besiktningsprotokoll 10 år Pärm Närarkiv, GVA 
  

Till exempel brunnsborrningar m.m. 

Besiktningsprotokoll, slut och 

garantibesiktning 

Bevaras Pärm Närarkiv, GVA När 

projekt 

färdigställ

ts 

 
Ingår i bygghandlingar 

Driftjournaler för reningsverk och 

vattenverk 

Bevaras Digitalt 
    

Föranmälningar avlopp 2 år Digitalt 
    

Föreskrifter från myndigheter (som 

gäller den egna verksamheten) 

Bevaras Pärm Närarkiv, GVA Vid behov 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Informationsbroschyrer, 

egenproducerade 

Bevaras Digitalt 
    

Kundreklamationer Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
   

Efter åtgärd. Omfattande ärenden bör 

diarieföras och bevaras 

Ledningsavtal, tillstånd att korsa 

med VA-ledningar 

Bevaras Evolution/ 

ByggReda/Pärm 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Kan finnas under fastighetsbeteckning, i 

diarium eller hos Lantmäteriet 

Ledningskartor Bevaras Solen 
    

Ledningsregister Vid 

inaktualitet 

    
Uppdateras kontinuerligt 

Miljörapporter avlopp Se komm. 
    

Görs i SMP, Naturvårdsverkets portal 

Minnesanteckningar, protokoll från 

olika möten 

2 år Digitalt/Pärm Närarkiv, GVA 
  

Om de inte tillför sakuppgift 

Mätaravläsningar Vid 

inaktualitet 

     

Mätarbyten, information rörande Vid 

inaktualitet 

     

Renhållningsinformation Bevaras Digitalt 
    

Rörinspektioner Vid 

inaktualitet 

     

Skadeanmälningar, ersättningar Se komm. Digitalt 
   

Mycket av dokumentationen hanteras av 

försäkringsbolaget 

Skrivelser av betydelse mellan 

fastighetsägare och VA-verket 

Bevaras Digitalt 
    

Skyddsbestämmelser för vattentäkt Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Tillståndsansökningar med beslut Bevaras Digitalt 
    

VA-plan Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Kommunens långsiktiga och strategiska 

VA-planering 

VA-taxa Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Beslutas av kommunfullmäktige 

Vatten- och avloppsregister Bevaras EDP Future 
    

Vatten- och avloppsutredningar Bevaras Pärm Närarkiv Vid behov 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Vattenmål Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Avgjorda domar i vattendomstol, som rör 

de egna vattentäkterna 

Vattenskyddsområde, information 

rörande 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Verksamhetsområde för allmän 

vatten- och avloppsanläggning 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Beslutas av kommunfullmäktige 

Årsrapporter över vatten- och 

avloppsanläggningar, ekonomiska 

Se komm. 
    

Ingår i sammanställning för hela tekniska 

verksamheten som redovisas för 

fullmäktige 

Avfallshantering/Renhållning 
      

Allmänna förfrågningar om 

avfallshantering 

Vid 

inaktualitet 

     

Ansökan och beslut om dispens 

delad behållare, uppehåll i 

hämtning 

2 år efter 

upp-

hörande 

EDP Future 
    

Ansökan och beslut om hämtning 

av matavfall 

10 år EDP Future 
    

Avfallsplan Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Avfallsrapporter/miljörapporter Se komm. 
    

Rapporteras i Svenska 

Miljörapporteringsportalen 

Avtal Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Besiktningsprotokoll, övriga Vid 

inaktualitet 

    
Till exempel vid upprättande av ny 

besiktning 

Beställning/ändring ny ägare 10 år EDP Future 
    

Beställningar hämtningar m.m. 10 år EDP Future 
   

Underlag till faktura 

Deponiplan Bevaras Pärm Närarkiv, 

deponi 

Vid behov 
  

Driftinstruktioner till anläggningar Vid 

inaktualitet 

    
Bevaras så länge anläggningen är i drift 

Driftjournaler, dagböcker Bevaras Pärm Närarkiv, 

deponi 

  
Till exempel över reningsverk, 

avloppsstationer 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Driftspersonaldokumentation, 

ansvar för felavhjälpning 

Vid 

inaktualitet 

     

Driftsuppföljning, 

driftsdokumentation 

Vid 

inaktualitet 

    
Bevaras så länge anläggningen är i drift 

Klagomål av rutinartad karaktär 2 år Digitalt/Pärm Närarkiv, GVA 
  

Förvaras så länge uppgifterna behövs för 

uppföljning av avtal med utförare 

Kommunens organisation för 

transporter av miljöfarligt avfall 

Bevaras Pärm Närarkiv, GVA Vid behov 
 

Dokumentation av de transporter som sker 

bevaras på driftstället 

Kundregister/abonnentregister Vid 

inaktualitet 

    
Uppdateras kontinuerligt 

Polisanmälningar sammanställning Bevaras Pärm Närarkiv, GVA 
  

Underlag till sammanställning gallras vid 

inaktualitet 

Renhållningsordning Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Renhållningstaxa Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Beslut fattas i kommunfullmäktige 

Rutinmässig korrespondens med 

entreprenörer inom 

avfall/renhållning 

10 år Digitalt/Pärm Närarkiv, GVA 
  

Övrig rutinmässig korrespondens gallras 

vid inaktualitet 

Statistik, nyckeltal Vid 

inaktualitet 

    
Sammanställningar bevaras 

Tekniska specifikationer, 

information rörande 

Vid 

inaktualitet 

     

Tillståndsansökningar med beslut  Bevaras Evolution/Pärm Närarkiv, GVA Vid behov 
  

Uppsägning av hämtning och 

behandling 

10 år EDP Future 
    

Utredningar, inventeringar Bevaras Pärm Närarkiv, GVA Vid behov 
  

Vattenanalyser Bevaras Digitalt 
   

Utförs av AllKontroll och bevaras där 

Årsstatistik, avfallsmängder Se komm. 
    

Ingår i verksamhetsberättelsen 

Ändringsmeddelanden om ändrad 

hämtning entreprenör 

10 år EDP Future 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Gator och vägar 
      

Beslut om markupplåtelse 7 år Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Till exempel torghandel 

Avtal, av betydelse Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Broliggare, dokumentation rörande 

broar 

Se komm. 
    

Till exempel byggår, besiktningar, 

reparationer och underhåll. Sköts av 

Trafikverket 

Entreprenadavtal av betydelse Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Entreprenadavtal av rutinkaraktär 2 år efter 

utgång 

Avtalsdatabasen 
    

Förändringar av 

väghållningsområde 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Lokala ordningsföreskrifter Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Planer för gatubelysning, 

ombyggnader, drift och underhåll 

av vägar 

Se komm. Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Polisrapporter, trafikskador m.m. - 

sammanställning 

Bevaras  -  -  - 
 

Underlag till sammanställning gallras vid 

inaktualitet. Ej aktuellt i dagsläget 

Protokoll från övertagande-

besiktning av väg 

10 år Pärm Närarkiv, GVA Vid behov 
  

Svar på remisser från olika 

myndigheter 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Tillstånd vid grävning, sprängning 2 år efter 

garantitids 

utgång 

     

Trafikmätningar, information 

rörande - sammanställning 

Bevaras  -  -  - 
 

Ej aktuellt i dagsläget 

Upplåtelse av allmän mark, avtal 2 år efter 

upphör-

ande 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Utredningar och rapporter, gator 

och vägar 

Bevaras Pärm Närarkiv, GVA Vid behov 
 

Konsultuppdrag 

Underhåll och reparationer 
      

Leasingavtal 2 år efter 

upphör-

ande 

Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Register över verksamhetens bilar Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
   

Uppdateras kontinuerligt 

Serviceprotokoll Vid 

inaktualitet 

Servicebok I fordonet 
  

I servicebok. Följer m fordonet 

Skadeanmälningar 3 år Digitalt 
   

Gallras när fordonet avyttras 

Ägarbevis fordon Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, GVA 
  

När/om ägarbyte sker 

Parker och grönområden 
      

Anbudsunderlag för skötsel av 

yttre anläggningar för t ex 

bostadsbolag och företag 

2 år efter 

upphör-

ande 

Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Avtal, övriga 2 år efter 

upphör-

ande 

Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

T.ex. skogar, allmän platsmark m.m. 

Avtal, entreprenader etc. Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Besiktningar av lekplats Bevaras Pärm Närarkiv, GVA Vid behov 
  

Djuplodningskarta över sjöar Bevaras Pärm Närarkiv, GVA Vid behov 
  

Förteckning och ritningar över 

grönytor inom detaljplaneområde 

Bevaras Solen 
    

Kartor över parker och planteringar Bevaras Solen 
    

Koloni- och odlingslotter, 

information rörande 

Bevaras  -  -  - 
 

Ej aktuellt i dagsläget 

Parkritningar Bevaras Solen 
    

Planer och utredningar Bevaras Evolution/Pärm Närarkiv, GVA Vid behov 
 

T.ex grönplan, lekplatsutredningar, 

grönytor inom detaljplaneområde m.m. 

Planteringar, information rörande Se komm. 
    

Ligger på entreprenad 

Skogsbruksplan Bevaras Pärm 
 

Vid behov 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Mark/fastigheter och 
exploatering 

      

Administration av tomtkön, 

information rörande 

Vid 

inaktualitet 

 -  -   - 
 

Ej aktuellt i dagsläget 

Arrendeavtal, nyttjanderättsavtal Bevaras Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Till exempel jordbruksarrende, jaktarrende 

Avtal om markupplåtelser för till 

exempel kabeldragning i 

kommunens mark 

Bevaras Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Avtal t ex nyttjanderättsavtal eller 

arrendeavtal 

Bevaras Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Delegationsordning Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Energibesiktning Bevaras Pärm Närarkiv, 

fastighet 

Vid behov 
  

Exploateringsavtal Bevaras Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Fastighetsdeklarationer 5 år efter 

ny taxering 

Pärm Närarkiv, 

ekonomi 

  
Avregistrerade och avsålda fastigheter kan 

gallras vid inaktualitet 

Fastighetstaxering 5 år efter 

ny taxering 

Pärm Närarkiv, 

ekonomi 

  
Avregistrerade och avsålda fastigheter kan 

gallras vid inaktualitet 

Förorenad mark, information 

rörande 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Garantibesiktningar Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

Vid behov 
  

Gatukostnader, information 

rörande uttag av 

Se komm. 
    

Ingår i verksamhetsberättelse 

Geotekniska undersökningar Bevaras  -  -  - 
 

Ej aktuellt i dagsläget 

Grannintyg 2 år ByggReda 
   

Bevaras endast när det är inlämnat 

synpunkter eller när fastigheten som är 

berörd ska säljas. Gäller även för 

kännedom enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) 9 kap 41 § punkt 2 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Kartor och ritningar Bevaras Digitalt/ 

Arkivmapp 

Arkiv 
   

Köpeavtal, köpekontrakt, köpebrev Bevaras Evolution  Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Lagfartsbevis Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Lantmäteriförrättningar Bevaras Pärm Närarkiv, 

fastighet 

Vid behov 
  

Ledningsrätter Se komm. 
    

Återfinns i Lantmäteriets digitala arkiv 

Markreservation Se komm. 
    

Ingår i detaljplaner. Återfinns i 

Lantmäteriets digitala arkiv 

Meddelande om beviljat bygglov  Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

   

Planavtal 10 år ByggReda 
   

Detaljplaner. Efter att avtalet vinner laga 

kraft 

Markanvisning Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Servitutavtal Bevaras Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Slutbesiktningsprotokoll Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

Vid behov 
  

Tekniska beskrivningar Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

Vid behov 
  

Vägsamfälligheter Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Vägsamfälligheter, bokslut Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

ekonomi/teknis

k chef 

   

Övrig information av betydelse för 

ärende 

Bevaras Digitalt/Mapp/ 

Pärm 

Närarkiv, 

fastighet 

Vid behov 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Tomträtter 
      

Avgift för tomträtt (avgäld) Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Dödning av servitut på tomträtt Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
    

Register, tomträtter Vid 

inaktualitet 

Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Stämningar och domar Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Lokalförsörjning, fastighetsbestånd 
      

Dokumenthanteringsplanen avser administrationen för Sorsele kommun samt Sorselebo. 
Notera: Sekretess (OSL 19:1) gäller i en myndighets affärsverksamhet, samt i bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet. 

Sekretessen gäller uppgifter om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens 

bekostnad om uppgiften röjs. 

Avtal Bevaras Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Besiktningar, övriga Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

fastighet 

  
När ny besiktning genomförts 

Betalda hyresskulder Bevaras Strifast 
    

Brandlarmsavtal Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

fastighet 

Vid behov 
  

Driftinstruktioner  Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

fastighet 

  
Bevaras så länge det behövs för driften av 

objektet 

Energi- och driftstatistik Bevaras Digitalt 
    

Energideklarationer 10 år Pärm Närarkiv, 

fastighet 

  
Eller när ny deklaration upprättats 

Fastighetsförsäkringar 2 år efter 

upphör-

ande 

Pärm Närarkiv, 

ekonomi 

   

Förteckning över myndighetens 

fastighetsbestånd 

Bevaras Digitalt 
    

Garantibrev 2 år efter 

upphör-

ande 

Pärm Närarkiv, 

fastighet 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Hyreskontrakt Bevaras Strifast/Pärm Närarkiv, 

fastighet 

   

Klagomål av rutinartad karaktär 2 år  Pärm Närarkiv, 

fastighet 

   

Larm och polisrapporter 2 år Pärm Närarkiv, 

fastighet 

   

Låsschema Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
    

Obligatorisk ventilationskontroll, 

protokoll 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

fastighet 

Vid behov 
  

Passagesystem Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
   

Uppdateras kontinuerligt 

Polisanmälningar angående klotter 

och skadegörelse 

Bevaras Pärm Närarkiv, 

fastighet 

Vid behov 
  

Utredningar och planer om 

lokalförsörjningsfrågor 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Varningsbrev 2 år Pärm Närarkiv, 

fastighet 

   

Återkommande besiktningar, t ex 

på hissar, brandsyn, ventilation 

Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

fastighet 

  
När ny besiktning genomförts 

Övriga handlingar av betydelse Bevaras Digitalt 
    

Bostadsförmedling, SorseleBo 
      

Arbetsorder Vid 

inaktualitet 

Strifast 
    

Besiktningsprotokoll 10 år Digitalt 
   

Skapas av besiktningsman 

Fotografier Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
    

Hyres-/kundkrav 3 år Visma Inkasso 
    

Hyreskontrakt garage/p-plats Vid 

inaktualitet 

Strifast/Pärm Närarkiv, 

ekonomi 

   

Hyreskontrakt lägenhet Vid 

inaktualitet 

Strifast/Pärm Närarkiv, 

ekonomi 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Klagomål Se komm. Mapp 
  

(OSL 

26:11) 

Handlingar som omfattas av sekretess 

diarieförs. Gallras efter 2 år om rättslig 

process ej uppstått 

Kravärenden och avbetalning Se komm. 
    

Sköts via inkasso 

Kreditupplysningar Vid 

inaktualitet 

Bisnode 
    

Kundprofil Vid 

inaktualitet 

Strifast 
  

OSL 

26:11 

 

Lista inkassoärenden Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

ekonomi 

   

Lista, servicemän Vid 

inaktualitet 

Strifast 
    

Nyckelkvittenser Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

ekonomi 

  
Tillsammans m kontrakt 

Serviceanmälningar och övriga 

synpunkter 

Se komm. Strifast 
  

(OSL 

26:11) 

Handlingar som omfattas av sekretess 

diarieförs. Gallras efter 2 år om rättslig 

process ej uppstått 

Störningsbrev Se komm. Digitalt 
   

Gallras efter 2 år om rättslig process ej 

uppstått 

Uppsägning Vid 

inaktualitet 

Strifast 
   

Datum registreras i systemet 

Uthyrning av lokal, Sorsele 
kommun 

      

Lokalhyresansökan Vid 

inaktualitet 

Strifast 
    

Lokalhyresavtal Bevaras Pärm Närarkiv, 

ekonomi 

Vid behov 
  

Fastighetstjänster 
      

Aktiva fastigheter, tjänster Vid 

inaktualitet 

EDP Future 
   

Avgifter, slamtömning, brunnar, postlådor, 

skatter osv 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Energiförsörjning (Värmeverket) 
      

Notera: Sekretess (OSL 19:1) gäller i en myndighets affärsverksamhet, samt i bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet. 

Sekretessen gäller uppgifter om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens 

bekostnad om uppgiften röjs. 

Abonnentregister/kundregister Bevaras Digitalt 
   

Uppdateras kontinuerligt 

Anläggningsdata Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

värme-verket 

1 år 
  

Anslutningsschema Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

värme-verket 

1 år 
  

Avbrottsjournaler, avbrottsrapport Bevaras Digitalt 
   

Ingår i loggboken 

Beslut Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Ingår i protokoll 

Driftprov Bevaras Pärm Närarkiv, 

värmeverket 

5 år 
  

Driftrapporter från 

produktionsanläggningar 

Bevaras Digitalt 
    

Energibesparing, handlingsplan Bevaras Digitalt 
   

Ingår i ks protokoll 

Fotografier, dokumentation Bevaras Digitalt 
    

Koncessionshandlingar Bevaras MiljöReda/ 

ByggReda 

   
Underlag kan gallras 

Kontrollbesiktningar för 

anläggningar rörande fjärrvärme 

Se komm. Digitalt/Pärm 
   

Kopia förvaras i närarkiv. Original bevaras 

hos företag som utför besiktningen 

Kopplingsschema, 

kopplingstabeller 

Bevaras Pärm Närarkiv, 

värme-verket 

1 år 
  

Kraftleveranskontrakt (råkraft) 2 år efter 

upp-

hörande 

Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Ledningskartor (fjärrvärme, 

bredband, VA) 

Bevaras Solen 
    

Miljöanalys, miljörapport inkl. 

miljödata från 

produktionsanläggningar 

Bevaras Pärm Närarkiv, 

värme-verket 

3 år 
  

Mätaravläsningar 2 år Kamstrup 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Mätarförteckningar Vid 

inaktualitet 

Kamstrup 
    

Register över serviser/anslutningar Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

värme-verket 

Vid behov 
  

Serviceprotokoll, 

kalibreringsprotokoll 

Bevaras Digitalt 
    

Servitut, ledningsavtal Bevaras Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Skadeanmälningar 5 år  -  -  - 
 

Ej aktuellt i dagsläget 

Slutbesiktningar, 

garantibesiktningar 

Bevaras Digitalt 
   

Vissa protokollförs 

Statistik övrig, egenproducerad, 

sammanställning 

Bevaras Digitalt 
    

Strömavbrott sammanställning, 

information rörande 

Bevaras Digitalt 
   

Underlag till sammanställning gallras vid 

inaktualitet 

Taxor, egna fastställda Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Ingår i protokoll 

Underlag för koncessionsansökan 2 år Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Utredningar och rapporter Bevaras Digitalt 
    

Översiktskartor Vid 

inaktualitet 

Solen 
   

Ledningar, kabelnät, landsbygdsnät. 

Revideras fortlöpande 

Energi- och klimatrådgivare 
      

Ansökan och beslut om statsbidrag Bevaras Pärm Närarkiv, 

värme-verket 

Vid behov 
  

Avtal 2 år efter 

utgång 

 -  -  - 
 

Ej aktuellt i dagsläget 

Egenproducerat 

informationsmaterial 

Bevaras Digitalt 
    

Ekonomisk redovisning av 

förbrukade medel 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

värme-verket 

Vid behov 
  

Information från 

energimyndigheten 

Vid 

inaktualitet 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Samarbetsavtal Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

värme-verket 

Vid behov 
  

Samtalsstatistik Bevaras Digitalt 
   

Redovisas till Energimyndigheten 

Slutredovisning Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

värme-verket 

Vid behov 
  

Årsrapport Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

värme-verket 

Vid behov 
  

Centraltvätt 
      

Arbetsbeskrivning Bevaras Digitalt/Pärm På arbetsstället 
   

Arbetsmiljöarbete Bevaras Digitalt/Pärm På arbetsstället 
   

Arbetsrutiner Bevaras Digitalt/Pärm På arbetsstället 
   

Avtal Bevaras Digitalt/Pärm På arbetsstället 
   

Debiteringsunderlag Bevaras Digitalt/Pärm På arbetsstället 
   

Storkök 
      

Avtal Se komm. Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Avtal av övergripande betydelse för 

verksamheten bevaras. Avtal av 

rutinmässig och tillfällig karaktär gallras 2 

år efter avtalstidens utgång 

Delegationsbeslut Bevaras Pärm Närarkiv, kök Vid behov 
  

Distributionslistor Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, kök 
   

Egenkontroller, avvikelser, 

kalibrering, matprover, hygien-

utbildningar, revisioner m.m. 

Bevaras Pärm Närarkiv, kök Vid behov 
  

Egenkontroller, dagligt arbete 1 år Pärm Närarkiv, kök 
  

Check-/kontrollistor/protokoll fört vid 

egenkontrollen med t.ex. 

temperaturmätningar 

Egenkontrollprogram med bl.a. 

regler för hantering och hygien 

Bevaras Pärm Närarkiv, kök Vid behov 
  

Enkäter, egna Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, kök 
  

Utgör underlag till revidering av matsedel 

varje år 

Enkäter, externa Vid 

inaktualitet 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Följesedlar 2 år Pärm Närarkiv, kök 
  

Specificerade fakturor utgör underlag för 

spårbarhet av livsmedel 

Handlingar av tillfällig betydelse Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, kök 
  

Vanligtvis vid läsårets slut. T.ex. 

förteckningar över serverade måltider, 

näringsberäkningar och recept 

Matsedlar, näringstabell Bevaras Pärm Närarkiv, kök 
  

Även de matsedlar som kan finnas för 

specialkost, vegetarisk kost etc. Tas ut från 

Skolmat Sverige 

Personalhandlingar, kopior Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, kök 
 

OSL 39 Original hanteras av lönekontoret 

Protokoll från APT Bevaras Pärm Närarkiv, kök Vid behov 
  

Protokoll från kostombudsträffar Bevaras Pärm Närarkiv, kök Vid behov 
  

Räkningsunderlag 10 år Pärm Närarkiv, kök 
   

Statistik rörande måltider, 

sammanställning 

Se komm. 
    

Sammanställning över serverade 

matportioner på skolor, förskolor och 

äldreboende. Ingår i verksamhetsberättelse 

Tjänstgöringsscheman 1 år Pärm Närarkiv, kök 
   

Verksamhetsberättelse Se komm. 
    

Underlag skickas till verksamhetschef som 

gör sammanställningen  

Verksamhetsmål och övriga 

styrdokument 

Bevaras Pärm Närarkiv, kök 
   

Städ 
      

Avtal Se komm. Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Avtal av övergripande betydelse, t.ex. 

politiskt beslutade, bevaras. Avtal av 

rutinmässig och tillfällig karaktär gallras 2 

år efter avtalstidens utgång 

Delegationsbeslut Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Fakturakopior 2 år Pärm Närarkiv, städ 
   

Följesedlar Vid 

inaktualitet 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Körjournal för fordon 2 år efter 

leasing-

avtals 

utgång 

Bok I fordonet 
   

Protokoll från personalmöte Bevaras Digitalt 
    

Städinstruktioner Bevaras Mapp/Pärm Närarkiv, städ Vid behov 
 

Instruktioner, städmoment, ritningar, 

grundstädningsinstruktion m.m.. 

Uppdateras regelbundet 

Tjänstgöringsscheman 2 år Schema och 

bemanning 

(BeSched) 

    

Verksamhetsberättelse Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Ingår i bokslut och delårsbokslut 

Verksamhetsmål och övriga 

styrdokument 

Bevaras Digitalt 
    

Samhällsbyggnad 
      

Notera: Till skydd för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn kan sekretess (OSL 17:1-2) råda i förekommande fall 

Allmän administrativ verksamhet 
      

Cirkulär: SKL 1 år Pärm Närarkiv, miljö 
   

Delgivningar, postlista bygg 1 år Pärm Närarkiv, 

kansli 

  
Ej ärenderegistrerade 

Diarieförda handlingar, bygg  Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Handläggares kopior gallras efter 1 år 

Kallelser 1 år Digitalt/Pärm Närarkiv, miljö 
   

Protokoll, delegationsbeslut, bygg Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

SBN:s protokoll Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Bygg 
      

Bygglov 
      

Ansökan om bygglov Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Begäran om yttranden från grannar 

eller sakägare 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda 

(kopia) 

Mappskåp, 

bygg 

  
När svar inkommit eller ärendet avslutas. 

Om svar uteblir bevaras utgående skrivelse 

Begäran om yttranden från 

myndigheter 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda 

(kopia) 

Mappskåp, 

bygg 

  
När svar inkommit eller ärendet avslutas. 

Om svar uteblir bevaras utgående skrivelse 

Beslut om bygglov, avskrivning, 

avslag och avvisning 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Debiteringsbesked  10 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
 10 år efter att ärendet slutligen avgjorts 

Delgivningskvitto 2 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
Till fastighetsägare eller sökande 

Fotodokumentation Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Förfrågningar  5 år 
 

Pärm, Bygg Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
Inkomna förfrågningar som ej utgör 

formell ansökan 

Förhandsbesked Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Grannehörande, dokumentation av Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Handläggningsblankett  5 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
Granskningsblad 

Information om kontrollansvarig Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Korrespondens som inte ligger till 

grund för beslut  

Vid 

inaktualitet 

ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
Brev, e-post eller tjänsteanteckningar 

Korrespondens som är relevant för 

beslut såsom begäran om 

komplettering, information till 

angränsande fastighetsägare, 

kungörelser, övrig korrespondens  

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Lista grannehörande  5 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
Lista eller karta över grannehörande 

Lista som även visar övrig 

expediering av ärendet  

5 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
Står i beslutet 

Mottagningsbevis Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Nybyggnadskarta Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Ofullständig ansökan  2 år 
 

Mappskåp, 

bygg 

  
Gallras 2 år efter beslut om avvisning 

Ritningar Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

   situationsplan 
      

   nybyggnadskarta 
      

   planritning 
      

   sektionsritning 
      

   fasadritning 
      

   konstruktionsritning, VVS m.m. 
      

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Tjänsteskrivelser till nämnd Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Underrättelser om beslut  2 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Utredningar Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Utsättning av byggnad  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Verksamhetsbeskrivning Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Villkorsbesked 5 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Återtagen ansökan eller upplysning 

om återkallning 

2 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

  
Gallras 2 år efter ärendets avslut eller 

avskrivning 

Anmälan 
      

Anmälan Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
T.ex. teknisk handläggning, mark, rivning, 

kontrollansvarig, kvalitetsansvarig 

Beslut  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
Användningsförbud, fortsatt arbete, 

kontrollplan 

Brandskyddsdokumentation  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Dagordning, kallelser  5 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Debiteringsbesked  10 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
Gallras 10 år efter att ärendet slutligen 

avgjorts 

Färdigställandeskydd, 

dokumentation av 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda Mappskåp, 

bygg 

  
Gallras då ärendet har vunnit laga kraft 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Gatukostnader, dokumentation av Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
Kan även hanteras av annan kommunal 

förvaltning, t ex Fastighetskontor 

Geotekniska undersökningar/ 

markmiljöundersökningar, 

dokumentation från  

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Handling Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Intyg från sakkunnig  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Korrespondens som är relevant för 

beslut 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
T.ex. begäran om komplettering, 

information till angränsande 

fastighetsägare, övrig korrespondens 

Lägesintyg  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Miljöinventering, dokumentation 

från  

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Ofullständig anmälan  2 år 
    

Gallras 2 år efter att ärendet har avslutats 

eller avskrivits 

Protokoll från arbetsplatsbesök, 

tekniskt samråd, slutsamråd, 

kompletterande samråd  

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Relationsritningar Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

 
Konstruktionshandlingar, VVS-ritningar, 

ventilation etc. Bevaras om möjlighet finns 

att arkivera på ett sökbart sätt 

Slutbesked Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Startbesked Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Statistik Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Utstakning eller lägeskontroll, 

dokumentation av  

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Efter 

beslut om 

start-

besked 

  

Återtagen anmälan  2 år 
    

Gallras 2 år efter att ärendet har avslutats 

eller avskrivits 

Tillsyn 
      

Beräkningar av ytor, 

dokumentation av  

5 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Efter beslut eller då överklagat ärende 

slutligen avgjorts 

Beslut om föreläggande eller 

byggsanktionsavgift, med 

tillhörande ritningar och 

fotodokumentation etc. 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Beslut tas i nämnden och protokollförs 

Förklaringar, ansökan om lov i 

efterhand, med övrig 

dokumenterad efterlevnad av 

föreläggandet 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Granskningsblad/handläggningsbla

nkett  

5 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Efter beslut eller då överklagat ärende 

slutligen avgjorts 

Handlingar som initierat ärende Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Inkommen skrivelse eller anmälan, 

protokoll, anteckningar och foton efter 

besiktning 

Inventering och dokumentation av 

platsen 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Mottagningsbevis från 

klagoberättigad  

5 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Efter beslut eller då överklagat ärende 

slutligen avgjorts 

Notering om expediering av beslut  5 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Efter beslut eller då överklagat ärende 

slutligen avgjorts 

Tjänsteskrivelse eller -utlåtande 

och särskilt redigerat material till 

nämndssammanträde 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Övriga utskickade brev/e-post, 

kommunikation  

5 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Efter beslut eller då överklagat ärende 

slutligen avgjorts 

Skriftligt ingripandebesked 
      

Ingripandebesked Vid 

inaktualitet 

ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Planverksamhet 
      

Administrativa handlingar  Vid 

inaktualitet 

ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Tidigast efter 2 år. Handlingar som enbart 

visar hur planprocessen genomförts t ex 

utskick, kungörelser/annonser, 

förteckningar över följebrev, 

underrättelser, kallelser, enskilda remissvar 

Ansökan om planbesked  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Avbrutna planer  10 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Kan ha kulturhistoriskt värde 

Bebyggelseinventeringar, 

dokumentation av  

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Beslut  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Besvärshandlingar Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Överklaganden och yttranden 

Egenproducerat 

informationsmaterial 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Fastighetsförteckning/markägar-

förteckning  

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Genomförandebeskrivning Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Granskningsyttrande  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Grundkarta  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Inventeringar, dokumentation av  10 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Bedömning görs om de därefter fortfarande 

är aktuella. Kan vara av historiskt intresse 

och bör då bevaras 

Laga kraftbevis  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Miljökonsekvensbeskrivning  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Mötesanteckningar från startmöte  10 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Områdesbestämmelser  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Planavtal  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Planbesked  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Planbeskrivning  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Plankarta  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Planprogram, program  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Planuppdrag och -versioner  10 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Remisser (yttranden/synpunkter) Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Egna remissvar bevaras 

Samrådsredogörelse  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Samrådsyttrande  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Startavtal  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Tjänsteskrivelse, förslag till beslut  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Underlag för planavgift  10 år ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Underlagsmaterial Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Bevaras om det anses relevant för 

planbeslutet. Exempelvis bilder  

Utredningar  Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Återkallanden av plan Vid 

inaktualitet 

ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

 
Kan ha kulturhistoriskt värde 

Översiktsplan Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Fastighetsbildning 
      

Ansökningshandlingar i 

förrättningsakten  

2 år 
 

Arkivlåda, 

Bygg 

  
Efter ärendet är avslutat. 

Pappershandlingar gallras om handlingen 

har skannats, jfr RA-MS 2009:11 

Avisering från Lantmäteriet till 

kommunen om förändrade 

fastighetsenheter  

2 år ByggReda Pärm, Bygg 
   

Diarium över registrerade 

förrättningar och eventuellt 

förekommande sökregister till 

förrättningsakter  

Bevaras Sorteras efter 

fastighets-

beteckning 

Pärm, Bygg Äldre än 2 

år 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Förrättningsakter med tillhörande 

förrättningskartor  

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

   

Missiv, delgivningsbevis och 

minnesanteckningar i 

förrättningsakten  

Vid 

inaktualitet 

    
Efter att ärendet avgjorts och beslut/utslag 

vunnit laga kraft 

Register över förrättningsakter  Bevaras 
 

ByggReda 
   

Strandskydd 
      

Ansökan om strandskyddsdispens Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När det 

vunnit 

laga kraft 

  

Hissar och andra motordrivna 
anordningar 

     
 

 
Besiktningsprotokoll från 

kontrollorgan (vid allvarligare 

anmärkning) 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda Pärm, Bygg 5 år 
 

När ärendet har avslutats och tvist ej pågår 

Beslut om att godta mindre avsteg 

från föreskrifter om hissar 

Bevaras ByggReda Pärm, Bygg 5 år 
  

Beslut om att motordriven 

anordning ska kontrolleras 

Bevaras ByggReda Pärm, Bygg 5 år 
  

Föreläggande från 

samhällsbyggnadsnämnden 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda Pärm, Bygg 5 år 
 

När ärendet har avslutats och tvist ej pågår 

Intyg från besiktningsorgan att 

brist har åtgärdats 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda Pärm, Bygg 5 år 
 

När nytt godkänt protokoll har upprättats 

Register över kontrollerade hissar Vid 

inaktualitet 

ByggReda Pärm, Bygg 5 år 
 

Senast aktuella register bevaras 

Obligatorisk ventilationskontroll 
(OVK) 

      

Besiktningsprotokoll Vid 

inaktualitet 

ByggReda Pärm, Bygg 5 år 
 

När nytt godkänt protokoll har upprättats 

Beslut om ”lokal behörighet” för 

funktionskontrollant 

Vid 

inaktualitet 

Alfabetisk 

ordning 

Pärm, Bygg 5 år 
 

När behörighet har upphört 

Föreläggande från 

samhällsbyggnadsnämnden 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda Pärm, Bygg 5 år 
 

När ärendet avslutats och tvist ej pågår 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Register eller databas över 

ventilationskontroller 

Bevaras ByggReda Pärm, Bygg 5 år 
  

Överklaganden och beslut från 
högre instans 

      

Besked från högre instanser att 

deras beslut överklagats i rätt tid 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda Mappskåp, 

bygg 

  
När ärendet slutligt har avgjorts 

Beslut från högre instanser Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Handling som visar överlämnandet 

till Länsstyrelsen och samhälls-

byggnadsnämndens prövning att 

överklagandet kommit in i rätt tid  

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Inkommen överklagandeskrivelse Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

att själv överklaga med tillhörande 

motivering (protokollsutdrag och 

tjänsteskrivelse/-utlåtande)  

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Samhällsbyggnadsnämndens 

yttranden till högre instans 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

  

Kartor och geografisk information 
      

Grundkarta Bevaras Solen 
   

Ett arkivexemplar sparas i 

detaljplanedokumentationen 

Mätningsunderlag Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
   

När metadata har lagts in i kartdatabas eller 

sammanställts 

Nybyggnadskarta (separat 

förvaring) 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda I bygglovs-

ärendet 

  
Återfinns i bygglovsärende (där den bör 

bevaras). Om en separat serie finns sedan 

tidigare bör nybyggnadskartorna bevaras. 

Kan ha kulturhistoriskt värde 

Primärkarta/baskarta Bevaras Solen 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Rapporter och sammanställningar Vid 

inaktualitet 

ByggReda 
   

Utred bevarande, kan ha kulturhistoriskt 

värde 

Stomnätskarta med 

koordinatförteckning och 

punktbeskrivning 

Bevaras Pärm Närarkiv, SB 
  

Ajourförd version bevaras 

Trafik, trafiksäkerhetsinformation 
och transporttillstånd 

      

Dispenser och tillstånd Vid 

inaktualitet 

ByggReda Pärm, Bygg 
   

Informationsbroschyrer från andra 

myndigheter och organisationer 

Vid 

inaktualitet 

     

Lokala trafikföreskrifter och 

trafikliggare 

Bevaras ByggReda Pärm, Bygg 
  

Beslut tas av ansvarig nämnd. Rapporteras 

till RDT 

Parkeringstillstånd för till exempel 

rörelsehindrade 

1 år efter 

utgång 

ByggReda Pärm, Bygg 
   

Trafikanordningsplaner 

(ansökningar m.m.) 

Vid 

inaktualitet 

ByggReda Pärm, Bygg 
  

Gallras 1 år efter att de blivit inaktuella 

Transporttillstånd 3 år efter 

utgång 

Alfabetisk Pärm, Trafik 
   

Upphävande av lokala föreskrifter Bevaras ByggReda Pärm, Bygg 
  

Beslut tas av ansvarig nämnd. Rapporteras 

till RDT 

Överklaganden av 

parkeringstillstånd 

Bevaras ByggReda Pärm, Bygg 
   

Miljö- och hälsoskydd 
      

Miljöövervakning 
      

Beslut om samordnad kontroll, 

t.ex. vatten eller luftvård 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Egenproducerat 

informationsmaterial 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Inventering av arter, ekosystem 

och grönområden 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Mätdata, rapporterad till annan 

datavärd el. sammanställd i rapport 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Även mätdata som inte är validerad kan 

gallras 

Mätdata, validerad, som ej 

rapporterats till annan datavärd, 

sammanställts i rapport el. likn. 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Mätdata som är ärendeanknutet sparas på 

respektive ärende 

Mötesanteckningar och 

korrespondens av tillfällig eller 

rutinartad karaktär 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

  
Under förutsättning att de inte innehåller 

beslut eller information av betydelse för 

verksamheten 

Undersökningar/ 

sammanställningar: 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

   mätning av miljögifter och 

tungmetaller i fisk, grönsaker 

      

   mätning av tätortsluft 
      

   hälsoundersökningar 
      

   besvärsundersökningar 
      

   kartläggning av buller 
      

   kartläggning av trafik 
      

   kartläggning av industrier, 

utsläpp, föroreningar 

      

   kartläggning av vatten, påverkan, 

tillstånd 

      

   beskrivning av avfallshantering 
      

   kartläggning av 

resursförbrukning, varuflöde 

      

   beskrivning av exploatering, hus, 

vägar 

      

   miljöbeteende, befolkningens 

miljövanor, handla miljövänligt, 

sopmängder etc. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Naturvård 
      

Anteckningar i ärende Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Beslut om kommunalt 

naturreservat 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Beslut om uppstädning (26 kap. 9 

§ MB) 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Dokumentation av samrådsplikt 

med länsstyrelsen vid t.ex. 

bildande av naturreservat 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Egenproducerat 

informationsmaterial 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Förelägganden vid nedskräpning 

(26 kap. 9 § och 15 kap. 30 § MB) 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Inkomna yttranden och remisser Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Länsstyrelsebeslut om bildande av 

naturreservat 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Naturresursinventeringar, 

länsstyrelsen 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Naturvårdsinventeringar, 

länsstyrelsen/ kommunen 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Naturvårdsplan Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Skötselplaner Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Statliga beslut om bildande av 

nationalpark 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Hållbar utveckling, Agenda 21, eko- 
och klimatkommunarbete, sektors-
övergripande miljöarbete m.m. 

      

Lokala dokument rörande hållbar 

utveckling och Agenda 21 

Bevaras 
     

Beskrivningar och uppföljningar 

av genomförda miljöprojekt och 

andra utvecklingsprojekt med 

miljöfrågor som utgångspunkt 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Egenproducerat 

informationsmaterial 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Ekokommunarbete Bevaras 
     

Enskild persons eller grupps 

miljöarbete 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Handlingar rörande miljöpriser och 

utmärkelser 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I det fall Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för frågan, eller om Sbn yttrat sig 

i frågan 

Klimatkommunarbete Bevaras 
     

Kommunala miljömål och revision 

av dessa 

Bevaras 
    

Gröna bokslut/miljörevision 

Sammanställning av pågående 

miljöprojekt 

Bevaras 
    

I den mån dessa uppgifter inte finns med i 

årsdokumentationen 

Årsdokument av arbetet rörande 

hållbar utveckling och Agenda 21 

Bevaras 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Hälsoskydd 
      

Anmälan om vissa offentliga 

lokaler (38 § FMH) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Förutsatt att verksamheten funnits 

Anmälan, ansökan och beslut om 

tillstånd för värmepump (9 kap. 8 § 

MB och 14 § FMH) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Förutsatt att anläggningen byggts 

Anmälan, ansökan och beslut som 

inte utnyttjats 

5 år el då 

tillstånd 

upphör 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Tillståndet kan vara tidsbegränsat 

Ansökan och beslut om enskilt 

avlopp (9 kap. 7–8 §§ MB och 13 

§ FMH) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Förutsatt att anläggningen byggts. Omfattar 

även intyg om slutbesiktning 

Ansökan och beslut om 

förmultnings-/alternativa toaletter 

(15 kap. 18 § MB och 40 § FMH) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Ansökan och beslut om tillstånd 

för viss djurhållning m.m. (9 kap. 

11 § MB, 39 § FMH och lokala 

hälsoskyddsföreskrifter) 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Ansökan och beslut om ändring av 

avloppsanläggning (9 kap. 7–8 §§ 

MB och 14 § FMH) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Förutsatt att anläggningen ändrats. 

Omfattar även intyg om slutbesiktning 

Anteckningar i ärende Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Begäran om polishandräckning, 

råd och anvisningar 

2 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Beslut om avgift i enskilt fall 10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I de fall det rör sig om en fast årlig avgift 

kan besluten gallras 10 år efter det att 

förhållandena ändras. Underlag för 

debitering måste finnas tillgängliga i minst 

10 år från räkenskapsårets utgång 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Beslut om föreläggande, förbud 

och rättelse på annans bekostnad 

jämte förslag och erinringar över 

förslag 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Efter det att verksamheten upphört eller 

efter senast vidtagna åtgärd 

Egenproducerat 

informationsmaterial 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Geologiska radonspårningskartor Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Inspektionsrapporter Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Kan ha betydelse för framtida utredningar 

om skador på människors hälsa och miljön 

Inventeringar, projekt, samman-

ställningar, besvärsundersökningar, 

resultat och beskrivning av 

kampanjer och liknande 

sammanställt material 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Mätning av markradon vid 

byggnation 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Mätning av radon i dricksvatten Bevaras MiljöReda Pärm, Miljö 

Bokstavs-

ordning efter 

fastighet 

10 år 
  

Mätning av radon i inomhusluft Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Inkl. uppföljningsmätningar. Alla 

mätningar bevaras p.g.a. ständigt nya 

kunskaper om utvärderingen 

Mätprotokoll, badvatten Bevaras MiljöReda Pärm, Miljö 

Kronologisk 

ordning under 

respektive 

verksamhet 

10 år 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Obefogade anmälningar om 

olägenhet för människors hälsa 

2 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Polismyndighetens beslut om 

tillstånd för jakt inom planlagt 

område 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Skyttar som kommunen anlitar för 

skadedjursbekämpning 

Utredningar om olägenhet för 

människors hälsa 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Tobak och läkemedel 
      

Egenkontrollprogram, tobak Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Förelägganden läkemedel Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Förelägganden tobakslagen Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Inspektionsrapporter läkemedel Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Inspektionsrapporter tobak Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Korrespondens med 

näringsidkaren i ärenden rörande 

försäljning av tobak och receptfria 

läkemedel 

5 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

  
Bör bevaras i ärenden som leder till 

utredning om förbud, föreläggande eller 

vite 

Registrering av försäljningsställe 

tobak 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Djurskydd 
      

Ansökan och beslut om dispens 

från betesgång (13 a § DF) 

5 år el då 

dispenstid 

löpt ut 

 -  - 
   

Ansökan och tillståndsbeslut för 

verksamhet som är yrkesmässig 

eller i större omfattning gällande 

sällskapsdjur, hästar och pälsdjur 

samt beslut om återkallat tillstånd 

(16 § DL) 

Bevaras  -  - 
   

Anteckningar i ärende Bevaras  -  - 
   

Begäran om polishandräckning 2 år  -  - 
   

Beslut att återkalla betesdispens 

(13 a § DF) 

5 år  -  - 
   

Beslut om avgift i enskilt fall 10 år  -  - 
  

I de fall det rör sig om en fast årlig avgift 

kan besluten gallras 10 år efter det att 

förhållandena ändras. Underlag för 

debitering måste finnas tillgängliga i minst 

10 år efter räkenskapsårets utgång. 

Egenproducerat 

informationsmaterial 

Bevaras  -  - 
   

Handlingar rörande djurskydd 10 år efter 

verksam-

hets 

upphör-

ande/efter 

senaste 

åtgärd 

 -  - 
  

Anmälningar/klagomål, 

veterinärutlåtanden, inspektionsrapporter, 

förslag till föreläggande eller förbud jämte 

erinringar, beslut om föreläggande, förbud 

eller rättelse på annans bekostnad, begäran 

hos domstol om utdömande av vite, 

domstolsbeslut för kännedom, 

bevismaterial, foton, film etc. Observera att 

om inspektionsrapporten även behandlar 

tillsyn enligt miljöbalken ska rapporten 

bevaras 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Handlingar rörande förprövning av 

djurstallar (5–6 §§ DF) 

Se komm.  -  - 
  

Gallras då stallet rivs el byggs om till 

annan verksamhet (följs upp m 

kontrollbesök). Kopior av ansökan med 

ritningsförslag vid förprövning av 

djurstallar, yttranden över 

omgivningshygieniska förhållanden vid 

förprövning av djurstallar, kopia av 

länsstyrelsens beslut efter förprövning av 

djurstallar, råd och anvisningar för 

gödselhanteringen 

Handlingar rörande 

omhändertagande av djur (32 § 

DL) 

10 år efter 

verksam-

hets 

upphör-

ande/efter 

senaste 

åtgärd 

 -  - 
  

Anmälan från veterinär om 

missförhållanden, veterinärutlåtanden, 

miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

om omedelbart omhändertagande, 

länsstyrelsens beslut med anledning av 

miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

om omedelbart omhändertagande av djur 

Handlingar rörande utredningar om 

djurplågeri/brott mot 

djurskyddslagen 16 kap. 13 § BrB, 

36 §, 36 a § och 37 § DL) 

Bevaras  -  - 
  

Begäran om åtalsprövning, åklagares beslut 

med anledning av miljö- och 

hälsoskyddsnämndens begäran, utredning 

om djurplågeri, domstolsbeslut med 

anledning av utredning om djurplågeri, 

bevismaterial, foton, film etc. 

Jordbruksverkets beslut om 

betesdispens eller avslag för 

kännedom 

5 år  -  - 
   

Obefogade anmälningar/klagomål 

som inte leder till åtgärder 

5 år  -  - 
   

Polismyndighetens beslut för 

kännedom enligt lag om tillsyn 

över hundar och katter 

5 år  -  - 
  

Kan vara ett underlag i 

djurskyddsutredning 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Livsmedel och smittskydd 
      

Analysprotokoll livsmedel 3 år eller 

när verk-

samhet 

upphört 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Dricksvattenprotokoll vattenanläggning 

bevaras 

Analysprotokoll 

vattenanläggningar 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Från ackrediterat laboratorium 

Anmälan om mindre ändring av 

livsmedelsanläggning 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Anmälan till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden om smittsam 

sjukdom vid livsmedelshantering 

5 år el 

tidigast när 

verksam-

het upphör 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Anteckningar i ärende Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Av Livsmedelsverket meddelade 

villkor eller saluförbud för 

kännedom (6 § LL och 5 § LF) 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Då förbudet upphävs 

Begäran om polishandräckning (27 

§ LL) 

2 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Beslut om att begränsa eller 

förbjuda utsläppande på 

marknaden (art. 54.2 i förordning 

(EG) nr 882/2004) 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Beslut om avgift i enskilt fall 10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
I de fall det rör sig om en fast årlig avgift 

kan besluten gallras 10 år efter det att 

förhållandena ändras. Underlag för 

debitering måste finnas tillgängliga i minst 

10 år från räkenskapsårets utgång 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Beslut om ersättning vid förstöring 

av ägodelar för att hindra spridning 

av samhällsfarliga sjukdomar 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Beslut om omhändertagande av 

livsmedel 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Egenproducerat 

informationsmaterial 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Följesedlar laboratorieprov Vid 

inaktualitet 

Papper Mappskåp, 

miljö 

  
Vid försäkran om att proverna har anlänt 

till laboratorium 

Föreläggande och förbud (22 § LL) 10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Föreläggande/förbud i enskilda fall 

för att förhindra spridning av 

samhällsfarliga sjukdomar 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Godkännande av livsmedels-

anläggning (art. 4 i förordning 

(EG) nr 853/2004, art. 3 i 

förordning (EG) nr 854/2004 och 

LIVSFS 2005:20) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Kontrollrapporter 5 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Har mer kortsiktig betydelse för 

människors hälsa 

Projektinriktad kontroll, 

beskrivning och resultat 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Registrering av 

livsmedelsanläggning (art. 6.2 i 

förordning (EG) nr 852/2004) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Råttsaneringsbevis, kopior 10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Sammanställningar och 

utredningar av t.ex. vatten- och 

livsmedelsburen smitta 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Även handligar gällande smittskydd 

Tidsbegränsat 

godkännande/registrering av 

livsmedelsanläggning 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Tillfälligt eller permanent 

upphävande av godkännande (art. 

31 och 54 i förordning (EG) nr 

882/2004, art. 4 i förordning (EG) 

nr 853/2004 och livsmedels-

förordningen) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Villkorat godkännande (art. 4 i 

förordning (EG) nr 853/2004, art. 3 

i förordning (EG) nr 854/2004) 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Åtalshandlingar 10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Miljöskydd och kemiska produkter 
      

Erinringar från verksamhets-

utövaren mot förslag till 

föreläggande 

2 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Anmälan från försäkringsgivare 

om betalningsförsummelse, 

miljöskadeförsäkring 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Anmälan och beslut om miljöfarlig 

verksamhet (9 kap. 6 § MB, 10 § 

11 § FMH, Miljöprövnings-

förordningen) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

 
Inkl. ritningar, tekniska beskrivningar, ev. 

miljökonsekvensbeskrivningar, 

samrådsredogörelse etc. 

Anmälan om vissa cisterner i mark 

samt ovan mark 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

 
Bevaras med anledning av eventuella 

framtida utredningar om misstänkt 

förorenade områden 

Anteckningar i ärende Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Bedömningsunderlag i 

tillståndsärenden och andra 

handlingar (22 kap. 3 § och 22 kap. 

11–13 §§ MB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

 
T.ex. kungörelser, samrådsanteckningar, 

besiktning, inkomna yttranden och 

synpunkter från enskilda, organisationer 

och myndigheter 

  



53 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Begäran om handräckning (26 kap. 

17§, 29 kap. 1–4 §§ MB, lag om 

betalningsföreläggande och 

handräckning) 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Beslut om avgift i enskilt fall 10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

 
I de fall det rör sig om en fast årlig avgift 

kan besluten gallras 10 år efter det att 

förhållandena ändras. Underlag för 

debitering måste finnas tillgängliga i minst 

10 år från räkenskapsårets utgång 

Beslut om avgift i enskilt fall (27 

kap. 1 § MB) 

10 år efter 

verksamhe

ts 

upphörand

e 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Dokumentation av samråd och 

besiktningar 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Egenproducerat 

informationsmaterial 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Framställningar till länsstyrelsen 

om överlåtelse av tillsyn och 

länsstyrelsens beslut om 

överlåtelse av tillsyn (26 kap. 3 § 

MB och 10 § FTM) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

  

Föreläggande om försiktighetsmått 

eller förbud (26 kap. 9 § MB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

 
Bevaras med anledning av eventuella 

framtida utredningar om misstänkt 

förorenade områden 

Föreläggande om upplysning och 

undersökningar (26 kap. 9 § och 21 

§§ MB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

 
Bevaras med anledning av eventuella 

framtida utredningar om misstänkt 

förorenade områden. 

Förelägganden om undersökning 

(26 kap. 22 § MB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

 
Bevaras med anledning av eventuella 

framtida utredningar om misstänkt 

förorenade områden 

Förordnande om rättelse på annans 

bekostnad (26 kap. 18 § MB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

 
Bevaras med anledning av eventuella 

framtida utredningar om misstänkt 

förorenade områden. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Förslag till föreläggande eller 

förbud, ozonnedbrytande ämnen 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

  

Inspektionsrapporter Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

 
Kan ha betydelse för framtida utredningar 

om skador på människors hälsa och miljön 

Inventering och åtgärdsplan för 

PCB i byggnader och anläggningar 

(26 kap. 9, 21–22 §§ MB och 16–

18 §§ Förordning om PCB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

  

Kontrollprogram som vunnit laga 

kraft (26 kap. 19 § MB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Kontrollrapport för 

inomhuscisterner 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

 
Bevaras med anledning av eventuella 

framtida utredningar om misstänkt 

förorenade områden 

Kungörelser vid 

anmälningsärenden 

2 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens 

föreläggande om betalnings-

skyldighet (33 kap. 4 § MB) 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Miljökonsekvensbeskrivningar (6 

kap. MB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

 
Originalhandling som krävts in av miljö- 

och hälsoskyddsnämnd ska bevaras. MKB 

som inkommit för kännedom och finns 

bevarad hos annan myndighet kan gallras 

vid inaktualitet 

Miljöprövningsdelegations och 

miljödomstols beslut om förbud 

eller upphävda villkor (24 kap. 3 § 

och 5 § MB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Miljörapporter (26 kap. 20 § MB) Bevaras 

automatisk

t i SMP 

Upprättas i SMP 

och återfinns 

endast där 

 -   - 
 

Lämnas in årligen från tillståndspliktiga 

verksamheter via SMP (Svenska 

miljörapporteringsportalen). Utskrift ur 

systemet görs ej 

Projektinriktad kontroll, 

inventeringar och annat 

sammanställt material 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

  

Provtagning enligt 

kontrollprogram (ackrediterat 

laboratorium) 

Se komm. MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

 
5 år om sammanställning av typen 

miljörapport lämnas, annars 10 år 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Regeringsbeslut om miljöskydds-

område (7 kap. 19–20 §§ MB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

  

Tillståndsbeslut (9 kap. 6 § MB 

och 5 § FMH) 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

 
Originalet förvaras av Länsstyrelsen 

Utredningar om luft-, vatten- och 

markföroreningar samt kemikalier 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

  

Yttranden angående ansökan om 

tillstånd för brandfarliga och/eller 

explosiva varor 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

(OSL 

30:28) 

 

Yttranden till 

miljöprövningsdelegation och 

miljödomstol över den s.k. 

kompletteringsremissen (22 kap. 4 

§ MB) 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Yttranden över ansökan till 

miljöprövningsdelegation och 

miljödomstol om tillstånd att 

bedriva miljöfarlig verksamhet 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Åklagares beslut med anledning av 

miljö- och hälsoskyddsnämndens 

begäran om åtalsprövning 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Årlig sammanställning över 

ozonnedbrytande ämnen 

Bevaras Pärm, 

kronologisk 

ordning, tills. 

med rapporter i 

bokstavsordning 

för resp. år 

Pärm, Miljö 10 år 
 

Årlig sammanställning ur MRBR bevaras. 

Enskilda rapporter gallras efter 5 år. 

Rapporter vid avvikelser/förelägganden 

etc. bevaras 

Årsrapporter, ozonnedbrytande 

ämnen 

5 år Pärm/MRBR Pärm, Miljö 

Bokstavs-

ordning 

Vid åtgärd: 

Mappskåp 

Miljö 

Flyttas 

tills. med 

ärende vid 

åtgärd. 

 
Sammanställning bevaras, finns i flik i 

MRBR 

Ärenden och beslut om 

miljösanktionsavgifter 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

Täkter: 

Vid 

avslutad 

täkt. 

  

Övrig provtagning (ackrediterat 

laboratorium) 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende. 

  

  



59 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Renhållning och avfall 
      

Anmälan om kompostering av 

matavfall (lokala föreskrifter) 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Anmälan om latrinkompost (lokala 

föreskrifter) 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Anmälan om ändrat 

tömningsintervall för enskilt 

avlopp (lokala föreskrifter) 

Vid 

inaktualitet 

MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Ansökan och beslut om befrielse 

eller uppehåll från sop- och 

latrinhämtning (15 kap. 18 § MB 

och lokala föreskrifter) 

Se komm. MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Gallras efter giltighetstidens utgång eller 

om förhållandena ändras. Beslutet kan vara 

tidsbegränsat 

Anteckningar i ärende Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Beslut om avgift i enskilt fall 10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Underlag för debitering måste finnas 

tillgängliga i minst 10 år från 

räkenskapsårets utgång 

Beslut om föreläggande/förbud (26 

kap. 9 § MB) 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Egenproducerat 

informationsmaterial 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Förfrågningar och klagomål av 

rutinartad karaktär 

2 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Inspektionsrapporter Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

 
Kan ha betydelse för framtida utredningar 

om skador på människors hälsa och miljön 

Redovisning från länsstyrelsen av 

transporterad mängd farligt avfall 

10 år MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Sammanställningar, inventeringar, 

miljöbeteende m.m. 

Bevaras MiljöReda Mappskåp, 

miljö 

Vid 

avslutat 

ärende 

  

Bostadsanpassning 
      

Offerter Vid 

inaktualitet 

ByggReda Mappskåp, 

bygg 

   

Protokoll över beslut om 

bostadsanpassningsbidrag och 

återställningsbidrag 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

Vid behov (OSL 

26:12) 

 

Övrig information 10 år efter 

beslutets 

utgång 

ByggReda Mappskåp, 

bygg 

 
OSL 

26:12 

T.ex. läkarintyg, åtgärdsförslag från 

terapeuter 

Räddningstjänst (SB) 
      

Allmän administrativ verksamhet 
      

Avtal och kontrakt av stor vikt 

och/eller långvarig karaktär 

Bevaras Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Delegationsbeslut, originallista Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Flytt av fordon, dokumentation om 10 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

   

Handlingar rörande förtroende-

valda och sammanträden 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

  
Avser underlag för registrering och 

arvodesutdelning 

Inkomna cirkulär och meddelande 

av tillfällig och rutinmässig 

karaktär 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

  
T.ex. kursinbjudningar eller interna 

meddelanden 

Inventarieförteckningar Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Uppdateras årligen 

Kopior av handlingar som i 

original förvaras på annat håll i 

kommunen 

2 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

  
T.ex. protokollskopior och skrivelser för 

kännedom 

Korrenspondens av tillfällig 

betydelse 

2 år Core 
    

Kvalitetsredovisning/ 

måluppföljning 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Olycksfalls-/incidentrapporter Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

  
Arbetsplatsolyckor 

Organisationsplaner, 

organisationsscheman 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Ingår i räddningstjänstplanen 

Protokoll från arbetsgrupper och 

samverkansgrupper tillsatta av 

nämnd 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Protokoll från samarbetsorgan 

mellan arbetsgivare och 

arbetstagare 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år OSL 

19:6-7 

 

Protokoll från sammanträden med 

nämnd, arbetsutskott, kommittéer 

m.m. där förtroendevalda ingår 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Remisser, egna upprättade med 

sammanställning samt svar på 

övriga 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Remisser av mindre betydelse gallras 

Statistik, verksamhetsspecifik 

egenproducerad 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Redovisas i årsuppföljningar. Relevant 

historik redovisas i räddningstjänstplanen 

Statistiska uppgifter som lämnats 

till MSB 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

  
Observera att egenproducerad, 

verksamhetsspecifik statistik ska bevaras 

Årsberättelser, 

verksamhetsberättelser 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Personal 
      

Bevis/intyg på behörighetsgivande 

utbildning för att leda 

räddningsinsats och för att utföra 

brandskyddskontroll 

Bevaras Pärm Närarkiv, 

räddning 

Vid behov 
  

Handlingar rörande intern och 

extern utbildning och kurser 

Bevaras Pärm Närarkiv, 

räddning 

Vid behov 
 

T.ex. rökdykning, deltidsutbildning, 

dykcertifikat, skepparbevis 

Medicinsk undersökning och 

fysiologiska tester 

Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

räddning 

 
OSL 39:2 När personal slutar 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Förebyggande arbete/brandskydd 
och tillsyn 

      

Avtal automatiskt brandlarm 2 år Pärm Närarkiv, 

räddning 

  
Efter att de löpt ut 

Avtal med entreprenör som ska 

sköta sotningsverksamhet 

Bevaras Avtalsdatabasen 
    

Brandskyddskontroller, uppgifter 

om 

Se komm. Digitalt 
   

Utförs av skorstensfejarmästaren som 

bevarar uppgifterna åt kommunen 

Brandspridningsintyg/ 

brandutredningar 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

Vid behov 
  

Extraordinär händelse, 

handlingsplan 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Extraordinär händelse, underlag 

för handlingsplan 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

 
OSL 38:7 

 

Förteckning över larmnummer och 

kontaktpersoner 

Vid 

inaktualitet 

     

Handlingsprogram, förebyggande 

verksamhet 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Tidigare räddningstjänstplan 

Kommunens medgivande för 

"egensotning" 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Delegationsbeslut. Redovisas för nämnd. 

Utförs av skorstensfejarmästaren som 

också bevarar uppgifterna 

Register över objekt - tillsyn Bevaras Core 
    

Register över sotningsobjekt 

(kontrollbok) 

Se komm. Digitalt 
   

Utförs av skorstensfejarmästaren som 

bevarar uppgifterna åt kommunen 

Riskanalyser/riskinventering Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

Vid behov 
  

Skriftliga redogörelser för 

brandskydd/ 

brandskyddsdokumentation 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

Vid behov 
  

Tillsynsprotokoll Bevaras Core 
    

Undantag för att införa öppen eld 

(svetstillstånd) 

2 år Pärm 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Yttranden angående ansökan om 

tillstånd för brandfarliga och/eller 

explosiva varor 

Bevaras ByggReda Mappskåp, 

bygg 

När 

ärendet är 

avslutat 

(OSL 

30:20, 

28) 

 

Yttranden angående ansökan om 

utökande av antal i offentliga 

lokaler, tillståndsbevis, 

serveringstillstånd, cirkusplatser, 

offentlig dans 

Bevaras Digitalt 
    

Operativ verksamhet 
      

Arbetsrapporter (från SOS) 10 år Digitalt 
   

Fakturaunderlag 

Avvikelserapporter (till SOS) Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
    

Bansanering 10 år 

original, 2 

år kopior 

Pärm Närarkiv, 

räddning 

  
Fakturaunderlag 

Beslut om avslutande insats Bevaras Core 
  

OSL 32:8 Redovisas tillsammans m insatsrapporten 

Beslut om ingrepp i annans rätt 

och tjänsteplikt 

Bevaras Core 
  

OSL 32:8 Redovisas tillsammans m insatsrapporten 

Brandutredningar Bevaras Digitalt 
  

OSL 32:8 
 

Delegeringsbeslut - 

räddningsledare, utses vanligtvis 

årsvis 

Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

räddning 

  
Revideras årligen 

Fellarmrapporter (från SOS) 2 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

   

Insatsplanering Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
   

Äldre version gallras när en ny upprättas 

Insatsrapport/utryckningsrapport 

med bilagor 

Bevaras Core 
  

OSL 32:8 
 

Larmplanering Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
   

Äldre version gallras när en ny upprättas 

Olycksundersökningar Bevaras Digitalt 
  

OSL 32:8 
 

Olycksutredning med bilagor Bevaras Digitalt 
  

OSL 32:8 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Restvärdesräddning, rapport 10 år 

original, 2 

år kopior 

Pärm Närarkiv, 

räddning 

  
Fakturaunderlag 

Statistik över insatser/utryckningar Bevaras Digitalt/Häfte Närarkiv, 

räddning 

Vid behov 
  

Underlag för 

insats/utryckningsrapport t.ex. 

delrapporter, tidrapporter från SOS 

2 år Pärm Närarkiv, 

räddning 

 
OSL 32:8 

 

Vägsanering 10 år 

original, 2 

år kopior 

Pärm Närarkiv, 

räddning 

  
Fakturaunderlag 

Drift och underhåll 
      

Fordonsplan 

(investering/planering) 

Bevaras Digitalt 
    

Förteckningar, fordon och materiel Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

räddning 

Vid behov 
  

Instruktioner, brand- och 

räddningsmateriel samt fordon 

Bevaras Pärm Närarkiv, 

räddning 

Vid behov 
  

Inventeringslistor per bil Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
   

Äldre version gallras när en ny upprättas 

Tele/radio, systemuppbyggnad Bevaras Digitalt 
    

Tillstånd från Post- och 

telestyrelsen - tillåtna frekvenser 

Bevaras Pärm Närarkiv, 

räddning 

Vid behov 
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Utbildningsverksamhet 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Styrning och ledning 
      

Avtal och handlingar rörande 

entreprenader respektive 

uppdragsutbildning 

Bevaras Evolution/Digitalt Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Beslut om upptagningsområden Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Enkäter (inkommande) samt svar Bevaras Digitalt 
    

Enkäter, egenupprättade, med svar Bevaras Digitalt 
   

Vid omfattande enkäter kan 

sammanställningar av svar bevaras 

Föredragningslistor, dagordningar 

och kallelser till sammanträden 

2 år Digitalt 
   

Om de fungerar som register till 

protokollen bör de bevaras 

Handlingar rörande kommunens 

tillsyn över enskilda som bedriver 

förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Hemsidor, sociala medier 
 

 -  -  - 
 

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 

Informationsbroschyrer/skrifter, 

egna 

Bevaras Digitalt 
    

Korrespondens av tillfällig 

betydelse 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Cirkulär, rutinkorrespondens, 

kursinbjudningar, interna meddelanden 

m.m. 

Kvalitetsredovisningar Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Likabehandlingsplaner, årliga 

planer för att förebygga och 

förhindra diskriminering och 

kränkningar samt utredningar och 

uppgifter om vidtagna åtgärder 

Bevaras Digitalt 
    

Läsårsdata Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år OSL 

19:6-7 

Beslutas i VSG-samverkan och 

protokollförs där 

Organisationsplaner och 

organisationsscheman 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Protokoll, APT Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, sammanträden i 

planeringsfrågor eller 

administrativa frågor 

Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, styrelse/nämnd, 

arbetsutskott, kommittéer m.m. där 

förtroendevalda ingår 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

SKA med kontinuitet Bevaras Digitalt 
   

Utgår ifrån årshjulet 

Statistik till andra myndigheter Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Beställda återkommande från SCB, 

Skolverket m.fl. 

Verksamhetsberättelser Bevaras Digitalt 
    

Överklaganden, beslut och 

handlingar 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Ekonomi 
      

Ansökningar och beslut från 

Skolverket eller Myndigheten för 

yrkeshögskolan 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Ansökningar och beslut om 

inackorderingstillägg 

3 år Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Under förutsättning att vederbörlig 

kontroll och redovisning skett 

Budget, beslutad Bevaras Digitalt 
    

Förteckningar eller register över 

elever som går i skolan i en annan 

kommun 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Förteckningar över fördelning av 

premier och stipendier 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Handlingar rörande bidrag till 

enskilda som bedriver förskole-

verksamhet och skolbarnsomsorg 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Handlingar rörande fördelning och 

redovisn. av premier och stipendier 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Under förutsättning att ansvarsfrihet för 

året beviljats 

Handlingar rörande nedsättning av 

avgifter 

3 år  -  -   - 
 

Ej aktuellt i dagsläget 

Inkomstuppgifter 3 år Pärm/ProCapita Närarkiv, 

skola 

  
Underlag för avgifter inom förskola och 

skolbarnsomsorg 

Rapporter till CSN kring behöriga 

elever/ deltagare 

3 år Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Behöriga elever: studietid, frånvaro, 

resultat 

Redovisningshandlingar rörande 

undervisningen 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Underlag för kontroll till 

löneutbetalningar och statsbidrags-

ansökningar lämnade av lärare med 

uppgifter om undervisningstimmar och 

genomgångna kursmoment 

Redovisningshandlingar, villkor för 

premier och stipendier, t.ex. 

urkunder 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Statsbidragsansökningar och 

rekvisitioner 

10 år Digitalt 
    

Yttranden från elevers 

hemkommuner kring 

vårdnadshavares/elevs önskemål 

om utbildningsplats i annan 

kommun samt beslut att ta emot 

elev från annan kommun. 

Förteckningar eller register över 

elever som är folkbokförda i andra 

kommuner 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Överenskommelser om 

interkommunal ersättning 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Personal 
      

Personalscheman eller motsvarande 

som redovisar personaltäthet, 

öppettider m.m. 

Bevaras  -  -  - 
  

Utdrag ur polisens 

belastningsregister 

1 år Digitalt 
   

Under förutsättning att dokumentation 

finns som visar att arbetsgivaren tagit del 

av registerutdraget 

Förskoleverksamhet 
      

Ansökan och beslut om reducerad 

avgift 

Bevaras  -   -  - 
 

Ej aktuellt i dagsläget 

Ansökan/utredningar och beslut om 

att få bedriva verksamhet inom 

pedagogisk omsorg 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Ansökningar om plats eller ändring 

av plats inom förskola /pedagogisk 

omsorg 

Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Arbetsplaner, lokala Vid 

inaktualitet 

Digitalt 
   

Uppdateras kontinuerligt 

Avtal med enskilda som bedriver 

förskoleverksamhet 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Dagböcker och planeringskalendrar 

bör bevaras i de fall de har förts 

löpande och i sådan form att de 

dokumenterar verksamheten 

1 år Skåp Närarkiv, 

skola 

   

Dokumentation om pedagogisk 

inriktning och verksamhet 

Bevaras Dokufant/Tyra/ 

GAFE/Z-mappen 

    

Fotografier, samlade för att belysa 

den egna verksamheten 

Bevaras Dokufant/Tyra/ 

GAFE/Z-mappen 

    

Förteckningar över barn i 

respektive förskola, pedagogisk 

omsorg, etc. 

Bevaras ProCapita 
    

Förteckningar över förskolor m.fl.. Bevaras Digitalt 
    

Handlingar och beslut i 

förtursärenden 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Handlingar och beslut rörande 

avstängningar från 

förskoleverksamhet 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år (OSL 

23:1-2) 

 

Handlingar och beslut rörande barn 

med särskilda behov 

Bevaras Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

(OSL 

23:1-2) 

Se även avsnitt Elevhälsa 

Handlingar rörande skador 

och/eller tillbud 

Bevaras 
    

Området bör ses över 

Korrespondens med elev/ 

vårdnadshavare/annan med 

uppgifter väsentliga för elev eller 

skolan 

Bevaras 
   

OSL 23 Området bör ses över 

Kölistor Vid 

inaktualitet 

ProCapita 
   

Köstatistik bör bevaras 

Köstatistik, beläggningsstatistik Bevaras ProCapita/Tempus 
    

Närvarolistor  3 år Tempus 
    

Ordningsregler, handlingar rörande 

ordningen vid skolenheterna, 

inventarier och utbildningsmaterial 

Bevaras Digitalt/Lednings-

gruppsmapp 

    

Placeringsmeddelanden Vid 

inaktualitet 

ProCapita 
   

När svar inkommit 

Protokoll eller minnesanteckningar 

från lokala samverkansgrupper 

inom förskolan eller annan 

avgränsning, t.ex. skola-fritid, 

skola-näringsliv 

Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, verksamhetsmöten med 

bilagor eller motsvarande 

Bevaras Digitalt 
    

Uppgifter om vistelsetid 3 år Tempus 
   

Planerad vistelse 

Uppsägning av plats inom förskola/ 

pedagogisk omsorg 

2 år ProCapita 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Grundskola 
      

Övergripande planering 
      

Arbetsplan, arbetsmiljöplan, 

jämställdhetsplan, hälsoplan, lokalt 

utarbetade 

Bevaras Digitalt 
    

Fotografier, samlade för att belysa 

den egna verksamheten 

Bevaras 
    

Området bör ses över 

Informationsmaterial Vid 

inaktualitet 

Pärm/Y-mapp Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Korrespondens med elev/vårdnads-

havare/annan med uppgifter 

väsentliga för elev eller skolan 

Bevaras 
   

OSL 23 Området bör ses över 

Läromedel, egenproducerat Bevaras 
   

OSL 17:4 I den mån kompendier, foton, diabilder, 

videoinspelningar eller 

multimediepresentationer produceras på 

skolan för att användas i undervisningen 

bör ett exemplar av varje bevaras. 

Sekretess gäller för uppgift som ingår i 

eller utgör underlag för kunskapsprov. 

Området bör ses över 

Meddelanden och information av 

tillfällig betydelse från 

myndigheter, andra rektors-

områden, skolor m.fl.. 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Ordningsregler, handlingar rörande 

ordningen vid skolenheterna, 

inventarier och utbildningsmaterial 

Bevaras Digitalt/Lednings-

gruppsmapp 

    

Protokoll eller minnesanteckningar 

från lokala samverkansgrupper 

inom skolan eller annan 

avgränsning, t.ex. skola-fritid, 

skola-näringsliv 

Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, elevrådsmöten Bevaras Pärm/Y-mapp Närarkiv Vid 

behov 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Protokoll, enhetskonferens/-träff Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, lokala styrelser, 

skolråd/föräldraråd/klassråd 

Bevaras Digitalt 
    

Rapporter ur verksamhetssystem av 

tillfällig betydelse 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Statistik till andra myndigheter Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Statistiken sammanställs ur verksamhets-

systemet, varför varje enskild rapport kan 

återupprepas 

Elevregistrering 
      

Anhörigblanketter Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Ansökan om att få gå om årskurs 

eller uppflyttning till högre årskurs 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Elevhistorik Bevaras SchoolSoft 
   

Uppgifter om elevs studieplan, tillval, 

eventuellt studieavbrott och skolgång 

(klasstillhörighet, skolor etc.). Vid 

elektroniskt bevarande ska dessa 

uppgifter kunna sammanställas ur uttaget 

Handlingar rörande samtycken 

enligt PuL 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
För t.ex. bilder på hemsida. Samtycken 

bör vara tidsbegränsade och gallras 

tidigast efter att eleven avslutat sin 

skolgång 

Klasslistor/gruppförteckningar. 

Slutgiltig med dokumenterade 

förändringar under året 

Bevaras SchoolSoft 
   

Bör innehålla uppgifter om skola, läsår, 

klassbeteckning, lärare, elevnamn, 

personnummer och adress 

Skol- (elev-) kataloger, t.ex. 

fotokataloger eller motsvarande 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Skydd av personuppgift i 

verksamhetssystemet, blankett 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

 
OSL 23 Bör förvaras så länge personen är aktuell 

i systemet och så länge som person bär 

skydd runt personuppgift 

Underlag för registrering Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Meddelanden om skol- eller klassbyten, 

in- och avflyttning, frånvaro m.m. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Studieorganisation 
      

Anmälan och beslut om svenska 

som andraspråk 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Anmälan/avanmälan om 

modersmålsundervisning 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
När eleven slutat skolan 

Ansökan och beslut om 

studiehandledning på modersmål 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Ansökan och beslut till särskola Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år (OSL 

23:1-2) 

 

Disciplinära åtgärder Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år OSL 23:2 Avstängning/förvisning av elev, varning 

etc. 

Förteckningar över elever som fått 

modersmålsundervisning och 

studiehandledning 

Bevaras SchoolSoft 
    

Förteckningar över elevers 

placeringar under praktisk 

arbetslivsorientering (PRAO) 

Bevaras Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Handlingar rörande praktik och 

praktikplatser 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
T.ex. arbetsplatskontakter, praktikbesked, 

omdömen. Under förutsättning att 

uppgifter om genomförd praktik 

dokumenteras i elevmatrikel eller 

motsvarande 

Handlingar som presenterar de 

ämnen eleverna kan välja som 

tillval 

Bevaras Z-mapp 
    

Ledighet för elev, ansökan Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
När eleven slutat skolan 

Närvaro- och frånvarouppgifter Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Rutinkorrespondens Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Handlingar med innehåll av kortvarig 

betydelse som tillfällig befrielse från 

gymnastik m.m. 

Språkval Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Överenskommelser om t.ex. 

datoranvändning 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
När eleven slutat skolan 

Undervisningsplanering 
      

Ansökan och beslut m.fl. 

handlingar om särskilda 

utbildningsinsatser 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

T.ex. särskild undervisningsgrupp och 

anpassad studiegång 

Ansökan och beslut m.fl. 

handlingar rörande särskild 

undervisning 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

T.ex. på sjukhus, specialpedagog m.m. 

Beställningar av läromedel Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Handlingar rörande friluftsdagar 

och utflykter 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
T.ex. medgivande från vårdnadshavare 

kring deltagande 

Handlingar rörande undervisnings-

projekt av särskild och/eller lokal 

betydelse 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Lokala planer Bevaras Digitalt 
    

Lärarschema 3 år SchoolSoft/ 

Novaschem 

    

Läromedel, egenproducerat Bevaras 
   

OSL 17:4  I den mån kompendier, foton, diabilder, 

videoinspelningar eller 

multimediepresentationer produceras på 

skolan för att användas i undervisningen 

bör ett exemplar av varje bevaras. 

Sekretess gäller för uppgift som ingår i 

eller utgör underlag för kunskapsprov. 

Området bör ses över 

Schema, klass- (slutligt för varje 

läsår och skolenhet) 

Bevaras SchoolSoft 
    

  



74 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Elevutveckling och lärande 
      

Betygskatalog, 

betygssammanställningar 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Eventuella förkortningar och sifferkoder 

ska förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 

Skall vara ett pappers-dokument enligt 

SKOLFS 2007:27 

Diagnostiska prov, elevlösningar Vid 

inaktualitet 

Buntar Närarkiv, 

skola 

   

Elevvårdskonferenser, protokoll Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Individuella utvecklingsplaner med 

omdömen 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Intyg om anpassad studiegång Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Intyg ska utfärdas för elev med 

ofullständigt slutbetyg, och åtföljer detta 

Intyg om avgång från grundskola 

(utfärdas om elev avgår utan 

slutbetyg) 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Bör förvaras tillsammans med 

betygskatalog 

Kodplaner och övriga förklaringar 

rörande betygsuppgifter 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Korrespondens med elev/vårdnads-

havare/annan med uppgifter 

väsentliga för elev eller skolan 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

OSL 23 
 

Kunskapsprofiler Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Gäller samtliga ämnen 

Nationella prov i svenska och 

svenska som andra språk, 

elevlösningar, samtliga delar 

Bevaras Kartonger Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Nationella prov, elevlösningar i 

samtliga ämnen utom svenska 

5 år Kartonger Närarkiv, 

skola 

   

Omprövning av betyg, beslut och 

handlingar 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Resultat av prövning, med 

anteckning om betyg 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Har samma betydelse som betygskatalog 

och bör förvaras tillsammans med denna 

Sammanställningar av resultat från 

nationella prov utom svenska 

5 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Sammanställningar över resultat i 

nationella prov i svenska 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Skriftliga tester och prov, 

elevlösningar 

Vid 

inaktualitet 

Buntar Närarkiv, 

skola 

  
Då betyg är satt och då tiden för 

omprövning av betyg löpt ut 

Utvecklingssamtal eller 

motsvarande, anteckningar 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Under förutsättning att uppgifter för 

uppföljning m.m. dokumenterats i t.ex. 

åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Se vidare avsnitt Elevhälsa 

Överklaganden (gäller beslut om 

placering i särskild 

undervisningsgrupp) 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Särskola 
      

Ansökningar med underlag och 

beslut om mottagande 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år (OSL 

23:2) 

 

Arbetsplaner Bevaras Digitalt 
    

Bekräftelser på intagning till 

gymnasieskolan 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Betygskatalog, 

betygssammanställningar 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Eventuella förkortningar och sifferkoder 

ska förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 

Skall vara ett pappers-dokument enligt 

SKOLFS 2007:27 

Fotografier, samlade för att belysa 

den egna verksamheten 

Bevaras Digitalt 
    

Handlingar rörande elevens val Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Handlingar rörande särskild 

undervisning 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

T.ex. på sjukhus 

Individuella studieplaner 

(gymnasie-särskolan) 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
När eleven slutat skolan. Uppgifter om 

studieväg, kursval, fullständigt eller 

utökat program 

Individuella utvecklingsplaner med 

omdömen 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Informationsmaterial Bevaras Digitalt 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Intagningslistor Vid 

inaktualitet 

Digitalt/SchoolSoft 
   

Efter avslutad reservintagning 

Intagningsstatistik Bevaras ProCapita 
   

Uppgifter som ger en sammanfattning av 

intagningen, t.ex. antal intagna per 

utbildning och behörighet, kvoter etc. 

Intyg om genomgången utbildning Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Korrespondens Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Rutinmässig korrespondens av ringa 

betydelse rörande intagning, ansökningar 

etc. 

Korrespondens med elev/vårdnads-

havare/annan med uppgifter 

väsentliga för elev eller skolan 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

OSL 23 
 

Kursplaner Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Ordningsregler, handlingar rörande 

ordningen vid skolenheterna samt 

tillsyn och vård av lokaler, 

inventarier och utbildningsmaterial 

Bevaras Digitalt/Lednings-

gruppsmapp 

    

Pedagogiska utredningar m bilagor Bevaras PMO 
  

OSL 23 
 

Protokoll eller minnesanteckningar 

från lokala samverkansgrupper 

inom skolan eller annan 

avgränsning, t.ex. skola-fritid, 

skola-näringsliv 

Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, beslutskonferenser Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, elevvårdskonferenser 

och klassråd, och andra 

sammankomster om pedagogiska 

frågor eller elevhälsa 

Bevaras Digitalt 
   

T.ex. arbetsenhetskonferenser, 

klasskonferenser, skolkonferenser eller 

motsvarande 

Protokoll, lokala styrelser, skolråd/ 

föräldraråd/klassråd 

Bevaras Digitalt 
    

Register och listor som används för 

sortering och kontroll 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Rutinkorrespondens Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Handlingar med innehåll av kortvarig 

betydelse som tillfällig befrielse från 

gymnastik m.m. 

Samlat betygsdokument Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
I de fall det getts i stället för slutbetyg 

Scheman, individuella Bevaras SchoolSoft/ 

Novaschem 

    

Slutbetyg, kopia (avgångsbetyg) Bevaras Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Gäller främst gymnasiet 

Studieomdömen Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

OSL 23 
 

Tidplan med instruktioner 1 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Timplaner Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Yttrande/beslut över skolgång i 

annan kommun 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Efter avslutad skolgång. 

Underlag/kontroll för interkommunal 

ersättning 

Åtgärdsprogram Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Se vidare avsnitt Elevhälsa 

Överklaganden Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Beslut om mottagande kan överklagas av 

vårdnadshavare 

Gymnasieskola 
      

Övergripande planering 
      

Betygskriterier, lokalt utarbetade  Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Antas av den nämnd som ansvarar för 

skolverksamheten 

Fotografier, samlade för att belysa 

den egna verksamheten 

Bevaras Digitalt 
    

Förteckningar över fördelning av 

premier och stipendier 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Handlingar rörande 

utbytesstipendiater 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Informationsmaterial Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
T.ex. handlingar som presenterar kurser 

och ämnen samt det som elever kan välja 

som tillval, fria aktiviteter, etc. 

Korrespondens med elev/vårdnads-

havare/annan med uppgifter 

väsentliga för elev eller skolan 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

OSL 23 
 

Kursutvärderingar Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Läromedel, egenproducerat Bevaras Digitalt 
  

OSL 17:4 I den mån kompendier, foton, diabilder, 

videoinspelningar eller multimedie-

presentationer produceras på skolan för 

att användas i undervisningen bör ett 

exemplar av varje bevaras. Sekretess 

gäller för uppgift som ingår i eller utgör 

underlag för kunskapsprov 

Meddelanden och information av 

tillfällig betydelse från 

myndigheter, andra 

rektorsområden, skolor m.fl.. 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Ordningsregler, handlingar rörande 

ordningen vid skolenheterna samt 

tillsyn och vård av lokaler, 

inventarier och utbildningsmaterial 

Bevaras Digitalt/Lednings-

gruppsmapp 

    

Protokoll eller minnesanteckningar 

från lokala samverkansgrupper 

inom skolan eller annan 

avgränsning, t.ex. skola-fritid, 

skola-näringsliv 

Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, elevrådsmöten Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, klassråd, 

skolkonferenser och andra 

sammankomster om pedagogiska 

frågor eller elevhälsa 

Bevaras Digitalt 
   

T.ex. arbetsenhetskonferenser, 

ämneskonferenser, klasskonferenser eller 

motsvarande 

Protokoll, lokala styrelser, skolråd/ 

föräldraråd/klassråd 

Bevaras Digitalt 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Protokoll, stipendiekommittéer 

eller motsvarande 

Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, yrkesråd/ämnesråd Bevaras Digitalt 
    

Rapporter ur verksamhetssystem av 

tillfällig betydelse 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Statistik till andra myndigheter Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
T.ex. SCB, Skolverket 

Statistik, enhetsspecifik och 

egenupprättad 

Bevaras Digitalt 
    

Elevregistrering 
      

Byte av skola, ansökan 1 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Elevhistorik Bevaras SchoolSoft 
   

Uppgifter om elevs studieplan, tillval, 

eventuellt studieavbrott och skolgång 

(klasstillhörighet, skolor etc.). Vid 

elektroniskt bevarande ska dessa 

uppgifter kunna sammanställas ur uttaget 

Grupplistor, kurs- Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Av tillfällig betydelse 

Handlingar rörande samtycken 

enligt PuL 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
För t.ex. bilder på hemsida. Samtycken 

bör vara tidsbegränsade och gallras 

tidigast efter att eleven avslutat sin 

skolgång 

Klasslistor/gruppförteckningar. 

Slutgiltig med dokumenterade 

förändringar under året 

Bevaras SchoolSoft 
   

Bör innehålla uppgifter om skola, läsår, 

klassbeteckning, lärare, elevnamn, 

personnummer och adress 

Skol- (elev-) kataloger, t.ex. 

fotokataloger eller motsvarande 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Skydd av personuppgift i 

verksamhetssystemet, blankett 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

OSL 23 Bör förvaras så länge personen är aktuell 

i systemet och så länge som person bär 

skydd runt personuppgift 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Studieorganisation 
      

Anmälan till prövning Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Anmälan/avanmälan om 

modersmålsundervisning 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Då eleven slutat skolan 

Ansökan om studieavbrott, ändrat 

tillval, flyttning etc. 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Kan gallras då anteckning gjorts i 

verksamhetssystem, på ”elevkort” eller 

motsvarande 

Avtal/överenskommelse om t.ex. 

datoranvändning 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Då eleven slutat skolan 

Befrielse från visst 

utbildningsinslag/undervisning 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Byte av kurs, anhållan om Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Byte av program, ansökan  Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Får ske senast 1 okt det avslutande året 

Disciplinära åtgärder Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år OSL 23 Avstängning/förvisning av elev, varning 

etc. 

Elevens val, inlämnad blankett Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Individuella studieplaner Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Då eleven slutat skolan. Uppgifter om 

studieväg, kursval, fullständigt eller 

utökat program 

Intyg om avgång och reducerat 

program 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Ledighet för elev, ansökan Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Närvaro- och frånvarouppgifter Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Praktik, placering Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Rutinkorrespondens Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Handlingar med innehåll av kortvarig 

betydelse som tillfällig befrielse från 

gymnastik m.m. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Språkval Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Då eleven slutat skolan 

Utvecklingssamtal eller 

motsvarande, anteckningar 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Under förutsättning att uppgifter för 

uppföljning dokumenteras i t.ex. 

åtgärdsprogram 

Överenskommelse om studiegång Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Särskild överenskommelse för enskild 

elev 

Undervisningsplanering 
      

Ansökan och beslut m.fl. 

handlingar om särskilda 

utbildningsinsatser 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år (OSL 

23:2) 

T.ex. särskild undervisningsgrupp och 

anpassad studiegång 

Ansökan och beslut m.fl. 

handlingar rörande särskild 

undervisning 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år (OSL 

23:2, 4) 

T.ex. på sjukhus, specialpedagog m.m. 

Handlingar rörande friluftsdagar 

och utflykter 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
T.ex. medgivande från vårdnadshavare 

kring deltagande 

Handlingar rörande studieresor, 

skolresor och lägerskolor 

Bevaras 
     

Handlingar rörande 

undervisningsprojekt av särskild 

och/eller lokal betydelse 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Kursplaner, lokala Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Läromedel, egenproducerade Bevaras Digitalt 
  

OSL 17:4 I den mån kompendier, foton, diabilder, 

videoinspelningar eller 

multimediepresentationer produceras på 

skolan för att användas i undervisningen 

bör ett exemplar av varje bevaras. 

Sekretess gäller för uppgift som ingår i 

eller utgör underlag för kunskapsprov 

Läromedelsförteckning Bevaras Digitalt 
    

Protokoll, ämnes-, ämnesråds-

konferenser, klasskonferenser 

Bevaras Digitalt 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Schema, klass- (slutgiltigt) Bevaras SchoolSoft/ 

Novaschem 

    

Schema, lärar-, kurs 3 år SchoolSoft/ 

Novaschem 

    

Elevutveckling och lärande 
      

Betygskatalog Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Eventuella förkortningar och sifferkoder 

ska förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 

Skall vara ett pappers-dokument enligt 

SKOLFS 2007:27 

Diagnostiska prov, elevlösningar Vid 

inaktualitet 

Buntar Närarkiv, 

skola 

   

Elevvårdskonferenser, protokoll Bevaras Digitalt 
    

Kodplaner och övriga förklaringar 

rörande betygsuppgifter 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Kunskapsprofiler Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Gäller samtliga ämnen 

Nationella prov i svenska och 

svenska som andra språk, 

elevlösningar, samtliga delar 

Bevaras Kartonger Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Nationella prov, elevlösningar i 

samtliga ämnen utom svenska 

5 år Kartonger Närarkiv, 

skola 

   

Omprövning av betyg, beslut och 

handlingar 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Resultat av prövning, med 

anteckning om betyg 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Har samma betydelse som betygskatalog. 

Bör förvaras tillsammans med 

betygskatalog 

Samlat betygsdokument, kopia Bevaras Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
För elever som ej får slutbetyg 

Sammanställningar av resultat från 

nationella prov utom svenska 

5 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Sammanställningar över resultat i 

nationella prov i svenska 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Skriftliga bedömningar/intyg Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Om skriftlig bedömning/intyg ges istället 

för slutbetyg 



83 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Skriftliga tester och prov, 

elevlösningar 

Vid 

inaktualitet 

Buntar Närarkiv, 

skola 

  
Då betyg är satt och då tiden för 

omprövning av betyg löpt ut 

Slutbetyg, kopia (avgångsbetyg) Bevaras Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Specialarbeten/projektarbeten, 

handlingar rörande 

Bevaras 
     

Åtgärdsprogram Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Gymnasial lärlingsutbildning 
      

Ansökningar om att anordna 

gymnasial lärlingsutbildning 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Avtal mellan skolhuvudmannen 

och mottagande arbetsplatser 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Betyg med bilagor (beskrivning av 

de utbildningsavsnitt som 

genomförts på en arbetsplats) 

Bevaras Digitalt/SchoolSoft 
    

Betygskataloger Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Eventuella förkortningar och sifferkoder 

ska förklaras. Tas fram årsvis efter klass. 

Skall vara ett pappers-dokument enligt 

SKOLFS 2007:27 

Dokumentation av lärlingsarbetet Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Elevhistorik (”elevkort”) eller 

annan elevförteckning 

Bevaras Digitalt/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Intyg från arbets-/praktikplatser Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Om en elev avbryter den 

arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 

ska rektorn utfärda ett intyg om eleven 

begär det med uppgifter om hur stor del 

av utbildningen som eleven har 

genomgått och innehållet i den 

genomgångna delen av utbildningen 

Protokoll/minnesanteckningar, 

lärlingsråd 

Bevaras Digitalt 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Utbildningskontrakt/avtal Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Uppföljande studie- och 
yrkesorientering 

      

Akter över ungdomar i den 

uppföljande verksamheten 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Kan bl.a. innehålla avtal/överens-

kommelser, intyg/ betyg, handlingsplaner 

Anvisningar och beslut från Af 

angående ungdomsplats 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Efter upphörd placering 

Elevregister, förteckningar eller 

sammanställningar 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/SchoolSoft 
   

Samtliga elever som omfattas av 

uppföljningsansvaret 

Individuella elevplaner Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Närvarorapporter 1 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Kan ligga till grund för utbetalning 

genom t.ex. socialtjänsten 

Protokoll från möten där 

undervisning eller elevhälsa 

behandlats 

Bevaras Digitalt 
    

Rapporter/redovisning från 

arbetsgivare 

2 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Statistik till andra myndigheter Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
T.ex. SCB, Skolverket 

Statistik, typ av åtgärder, antal 

deltagare etc. 

Bevaras Digitalt 
    

Övriga handlingar som tjänat som 

underlag för registrering och 

redovisning av den uppföljande 

verksamheten 

2 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Under förutsättning att vederbörlig 

redovisning eller kontroll skett och att 

handlingarna inte längre behövs 

för förvaltningen 

  



85 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Utbildning för vuxna, inkl. KY 
      

Fotografier, samlade för att belysa 

den egna verksamheten 

Bevaras Digitalt 
    

Informationsmaterial, t.ex. 

handlingar som presenterar kurser 

och ämnen 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Lärarna sparar eget material. Rutin bör 

ses över 

Läromedel, egenproducerat Bevaras Digitalt 
  

OSL 17:4 I den mån kompendier, foton, diabilder, 

videoinspelningar eller 

multimediepresentationer produceras på 

skolan för att användas i undervisningen 

bör ett exemplar av varje bevaras. 

Sekretess gäller för uppgift som ingår i 

eller utgör underlag för kunskapsprov. 

Sparas ej särskilt. Rutin bör ses över 

Ordningsregler, handlingar rörande 

ordningen vid skolenheterna samt 

tillsyn och vård av lokaler, 

inventarier och utbildningsmaterial 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Protokoll eller andra besluts-

handlingar från styrelse, linje-

nämnd eller motsvarande organ för 

utbildning el forskning, m bilagor 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Protokoll eller mötesanteckningar, 

lokala samverkansgrupper, t.ex. 

skola-statliga myndigheter, skola-

kommunala myndigheter, skola-

fritid, skola-näringsliv 

Bevaras Digitalt 
    

Protokoll från sammanträden och 

möten, personalkonferenser, 

samarbetsnämnd, studie- och 

yrkesorienteringskonferenser kring 

undervisning eller elevhälsa 

Bevaras Digitalt 
    

Redovisning av statsbidrag Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Statistik, enhetsspecifik och 

egenupprättad 

Bevaras Digitalt 
    

Elevregistrering 
      

Anmälningar/ansökningshandlingar Vid 

inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Då eleven slutat utbildningen 

Antagningslistor Bevaras Digitalt/SchoolSoft 
    

Elevhistorik 

(elevkort/studerandekort) 

Bevaras Digitalt/SchoolSoft 
   

Uppgifter om elevs genomförda kurser 

och, studieavbrott. Vid ett elektroniskt 

bevarande bör säkerställas att dessa 

uppgifter kan sammanställas vid uttag 

Grupplistor, kurs- Vid 

inaktualitet 

Digitalt/SchoolSoft 
   

Av tillfällig betydelse 

Handlingar av rutinkaraktär 

rörande elever 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Underlag för planering, redovisning och 

kontroll 

Handlingar rörande samtycken 

enligt PuL 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
För t.ex. bilder på hemsida. Samtycken 

bör vara tidsbegränsade och gallras 

tidigast efter att eleven avslutat sin 

skolgång 

Klass/studerandelistor Bevaras Digitalt/SchoolSoft 
    

Skol-(elev-)katalog Bevaras Pärm/SchoolSoft 
    

Skydd av personuppgift i 

verksamhetssystemet, blankett 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

 
OSL 23 Bör förvaras så länge personen är aktuell 

i systemet och så länge som person bär 

skydd runt personuppgift 

Övriga register över elever som 

upprättats i syfte att underlätta 

intern kontroll och redovisning 

2 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
T.ex. för debitering av interkommunala 

avgifter 

Studieorganisation 
      

Anmälningar till prövning Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
När prövning är genomförd 

Ansökningar, kursbyten Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Ansökningar, studieavbrott, ändrat 

tillval, flyttning etc. 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Kan gallras då anteckning gjorts på 

elevkort eller motsvarande 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Avtal/överenskommelse om t.ex. 

datoranvändning 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Då elev slutat skolan 

Disciplinära åtgärder Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år OSL 23 Avstängning/förvisning av elev, varning 

etc. 

Individuella studieplaner Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Då elev slutat skolan. Uppgifter om 

studieväg, kursval, fullständigt eller 

utökat program 

Ledighetsansökningar Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Meddelande om genomförd 

prövning 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
När uppgiften är dokumenterad 

Närvaro- och frånvarouppgifter Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Prövning, resultat med anteckning 

om givet betyg 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Har samma betydelse som betygskatalog. 

Bör förvaras tillsammans med 

betygskatalog eller individuella betyget 

Överenskommelse om studiegång Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Särskild överenskommelse för enskild 

elev 

Undervisningsplanering 
      

Arbetsplaner, lokala Bevaras Digitalt 
    

Kursplaner, lokala Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Läromedel, egenproducerat Bevaras Digitalt 
  

OSL 17:4 I den mån kompendier, foton, diabilder, 

videoinspelningar eller 

multimediepresentationer produceras på 

skolan för att användas i undervisningen 

bör ett exemplar av varje bevaras. 

Sekretess gäller för uppgift som ingår i 

eller utgör underlag för kunskapsprov 

Orienteringskurser, lokala Bevaras Digitalt/SchoolSoft 
    

Protokoll från ämneskonferenser 

etc. 

Bevaras Digitalt 
    

Schema, lärar-, kurs 3 år SchoolSoft/ 

Novaschem 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Timplaner, lokala Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Elevutveckling och lärande 
      

Betygsdokument, samlat, 

utbildnings-bevis 

Bevaras Pärm/SchoolSoft Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Den som vill ha ett samlat betygs-

dokument får själv bestämma vilka kurser 

eller delkurser som ska ingå i dokumentet 

Betygskatalog Bevaras Digitalt/SchoolSoft 
   

Betyg och intyg ska kunna sammanställas 

för varje 

enskild deltagare 

Betygskopior av slutbetyg Bevaras Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Betygskriterier, lokalt utarbetade Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Diagnostiska prov, elevlösningar Vid 

inaktualitet 

Buntar Närarkiv, 

skola 

   

Handlingar rörande lokala, 

individuella kurser och 

projektarbeten 

Bevaras Digitalt/SchoolSoft 
    

Intyg, kopior Bevaras Digitalt/SchoolSoft 
   

Från genomförda individuella kurser och 

orienteringskurser 

Korrespondens med elev med 

uppgifter väsentliga för elev eller 

skolan 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

OSL 23 
 

Kunskapsprofiler Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

  
Gäller samtliga ämnen 

Nationella prov, elevlösningar i 

samtliga ämnen utom svenska 

5 år Kartonger Närarkiv, 

skola 

   

Nationella slutprov 

(Sfi)/ämnesprov i svenska, 

elevlösningar, samtliga delar 

Bevaras Kartonger Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

  

Sammanställningar av resultat från 

nationella prov utom svenska 

5 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

   

Sammanställningar över resultat i 

nationella prov i svenska 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Skriftliga tester och prov, 

elevlösningar 

Vid 

inaktualitet 

Buntar Närarkiv, 

skola 

  
Då betyg är satt och då tiden för 

omprövning av betyg löpt ut 

Specialarbeten/projektarbeten Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

skola 

Vid 

behov 

 
Originalet behålls av författaren. En 

kopia av arbetet bör bevaras i likhet med 

bevarandet av uppsatser inom den statliga 

högskolan 

Elevhälsa 
      

Anmälningar och utredningar om 

kränkande behandling eller 

diskriminering 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

rektor 

  
Skickas till rektor både digitalt och i 

pappersform 

Handlingar som rör skolkurators 

verksamhet, t.ex. kuratorskort, 

korrespondens med elever och 

föräldrar 

Bevaras PMO 
  

OSL 23 
 

Olycksfalls-/incidentrapporter Se komm. 
    

Skickas till Jan Fransson, 

räddningstjänsten 

Protokoll, elevvårdskonferenser Bevaras PMO 
    

Register/förteckningar över 

journaler/journaluppgifter som har 

överlämnats till annan huvudman 

Bevaras PMO 
  

OSL 23 Om original överlämnats ska beslut om 

avhändande (arkivlagen, SFS 1990:782, 

§15) fattas av fullmäktige. Se vidare 

Sveriges Kommuner och Landstings 

cirkulär 2009:44 

Skolhälsovårdsjournaler Bevaras PMO 
  

OSL 23 I skolhälsovårdsjournalen ingår bl.a. 

remisser, kostintyg, läkarintyg, 

vaccinationstillstånd 

Skolpsykologjournaler med 

underlag som t.ex. testmaterial 

Bevaras PMO 
  

OSL 23 
 

Åtgärdsprogram Bevaras PMO 
    

Övrig utrednings-/kartläggnings-

dokumentation avseende enskilda 

elever 

Bevaras PMO 
  

OSL 23 T.ex. pedagogiska, sensomotoriska, 

talutredningar eller basutredningar kring 

psykisk ohälsa. Elevhälsoteamet 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Övriga skolrelaterade 
verksamheter 

      

Skolskjutsar 
      

Ansökan och beslut om skolskjuts 2 år Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Ansökan och beslut om skolskjuts 

som blivit överklagade 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Ansökan och beslut om skolskjuts 

vid växelvis boende 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Avtal 2 år Evolution/ 

Avtalsdatabasen 

Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Med utförare. Efter att avtalet upphört 

Buss-/skolkort, handlingar rörande 2 år Digitalt/Pärm Närarkiv, skola 
  

Under förutsättning att vederbörlig 

kontroll och redovisning skett 

Dispensansökningar och beslut om 

skolskjuts i enskilt fall 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

För skolskjutsverksamheten 

inkomna uppgifter, elev-

förteckningar, scheman m.m. 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, skola 
  

Med uppgift om till kommunen inkomna 

bidrag, vad kommunen betalat ut och 

eventuellt vad som är återbetalnings-

pliktigt 

Kostnadsredovisningar avseende 

skolskjutsning 

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Ingår vanligen i kommunens gemensamma 

ekonomisystem 

Skolskjutsplaner/regler Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Ingår vanligen i handlingarna till 

styrelsens protokoll. Styrelsen/nämnden 

för utbildning beslutar om rätt till 

skolskjuts och sätter själv gränserna 

Skolskjutsregister 3 år efter 

senaste 

anteckning 

Digitalt/Pärm Närarkiv, skola 
  

T.ex. med uppgifter om antagna 

entreprenörer, antal elever per skjuts, 

färdtid m.m. Kan gallras under 

förutsättning att statistik bevaras 

Skolskjutsreglementen Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
  

Årsstatistik över 

skolskjutsverksamheten  

Bevaras Evolution Närarkiv, 

kansli 

1 år 
 

Kan återfinnas bland handlingar till 

protokollen 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Övriga handlingar rörande 

skolskjutsverksamheten 

Vid 

inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, skola 
  

Med undantag av räkenskapsinformation 

Skolbibliotek 
      

Se plan för Tillväxtverksamhet 
      

Skolmåltid 
      

Se plan för Teknisk verksamhet 
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Överförmyndare 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Registrering 
      

Diarium Bevaras Digitalt 
    

Journal-/dagboksblad för 

överförmyndarens löpande 

tjänsteanteckningar i ärendet 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

 
OSL 32:4 Gallras 3 år efter det att handlingarna 

överförts till behörig mottagare eller efter 

avslutat ärende 

Sammanställning enligt 9 § 

förmynderskapsförordningen 

Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Initiering av godmanskap och 
förvaltarskap 

      

Anmälan 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Ansökan till tingsrätten 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

PM 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Remisser och remissvar 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Skrivelser 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Tingsrättens beslut Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Protokollutdrag el. motsvarande 

Överförmyndarens beslut att inte 

ansöka om ställföreträdarskap 

Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Samtliga handlingar ovan i ärenden 

där ställföreträdarskap inte sökts 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Initiering av förmynderskap 
      

Allmän initiering, bouppteckning/ 
testamente/arvsavstående, 
försäkringsutbetalning 

      

Anmälan från försäkringsbolag 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Ansökan från förmyndare rörande 

förvärv av fast egendom 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Med bilagor 

Bouppteckning  3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Brev rörande arvsavstående 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Förteckning över egendom Se komm. Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Till huvudman eller dödsbo efter ärendets 

avslutande. Kopia åter till ställföreträdare 

efter granskning enligt 3 § 

förmynderskapsförordningen 

Gåvobrev 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Överförmyndarens exemplar 

Testamente 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Överförmyndarens beslut om 

upphörande av 

överförmyndarkontroll 

Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Samtliga handlingar ovan i ärenden 

som inte föranleder åtgärd 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Särskild överförmyndarkontroll 
      

Anmälan om särskild 

överförmyndarkontroll 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Förmånstagarförordnande 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Gåvobrev 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Testamente 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Överförmyndarens beslut om 

upphörande av särskild 

överförmyndarkontroll 

Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Anmälan från socialtjänsten, 
konkursdomare m.fl. 

      

Anmälan om att barns egendom 

inte står under betryggande 

förvaltning 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Dito, i ärenden som inte föranleder 

åtgärd 

När 

huvudman 

blivit 

myndig 

Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Vilande aktbildning 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Övrig initiering 
      

Skrivelser 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Dito, i ärenden som inte föranleder 

åtgärd 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Utredning och kontroll vid 
förmynderskap 

      

Utredning och överförmyndarens 
beslut i samband med ärendes 
initiering 

      

Beslut om skärpande föreskrifter Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

PM 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Underlag till utredning 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Utredningshandlingar enligt ovan 

när överförmyndaren beslutar 

lämna ärendet utan åtgärd 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Handlingar i ärenden som initierats efter 

misstanke om att barns egendom inte står 

under betryggande förvaltning gallras dock 

först när huvudman blivit myndig 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Kontroll av förteckning i samband 
med ärendets initiering 

      

Vid vitesprocess 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

   anmaning om förteckning 
      

   föreläggande 
      

   ansökan till tingsrätten om 

utdömande 

      

   tingsrättens beslut 
      

Verifikationer till 

redovisningshandlingar 

Se komm. Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 T.ex. lagfartsbevis, saldobesked, 

depåförteckning, inkomstuppgift. Till 

ställföreträdare efter kontroll 

Övriga underlag till 

överförmyndaren 

1 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 T.ex. uppgifter från kronofogde, kopior av 

reverser. Förnyas årligen 

Förvaltning 
      

Kontroll av årsräkning 
      

Beslut om anmärkning 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Eventuellt på befintlig handling 

Gransknings-PM 1 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Redogörelse angående huvudman 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Från ställföreträdare 

Yttranden 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Årsräkning (inklusive sluträkning) Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 2 original, varav ett åter till ställföreträdare 

efter granskning 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Kontroll av dödsbo 
      

Anmaning om bodelning/skifte 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Anmälan om utbetalning från 

dödsbo 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Arvsskifte Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Överförmyndarens exemplar 

Avtal om sammanlevnad i oskiftat 

bo 

Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Överförmyndarens exemplar 

Bodelning Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Överförmyndarens exemplar 

Framställning till tingsrätten 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Redogörelse för hinder mot skifte Se komm. Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Till dödsbo efter ärendets avslutande. Vid 

ingivande av 2 exemplar återsänds det ena 

Överförmyndarens beslut om 

godkännande av 

bodelning/skifte/avtal 

Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Överförmyndarens beslut om ny 

tid för ingivande av handlingar 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Vid ingivande av 2 exemplar återsänds det 

ena 

  



98 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Befrielse från (eller förenklad form 
för) årsräkning/årsuppgift 

      

Bevis om spärr av tillgångar 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

PM 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Överförmyndarens beslut Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Förvaltningsärenden 
      

Ansökan jämte bilagor 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Delgivningskvitto/ 

mottagningsbevis 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Handlingar som verifierar åtgärder 

enligt överförmyndarens beslut 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

PM och utredningsmaterial 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 Remisser, yttranden m.m. 

Överförmyndarens beslut Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Överförmyndarens övriga tillsyn 
      

God man/förvaltares uppfattning 

rörande uppdragets omfattning 

3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

PM 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Redogörelse för uppdraget 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Yttranden 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Överförmyndarens beslut Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

OSL 32:4 
 

Beslut om arvoden 
      

Skriftväxling 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

  

Överförmyndarens arvodesbeslut 3 år Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

  

Ärendets avslutande 
      

Bevis om ärendets överlämnande 

till annan överförmyndare 

Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

  

Delgivningskvitto/ 

mottagningsbevis 

Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

  

Följebrev Bevaras Personakt/Wärna Närarkiv, 

förmyndare 

Efter 

avslutat 

ärende 

  

 


