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Arkivbeskrivning – Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar,
inklusive dokumenthanteringsplan
Arkivbeskrivningen är upprättad: 2019-XX-XX
Arkivbeskrivningen ersätter ”Arkivbeskrivning för barn och ungdomsnämnden” upprättad 1996-1030, reviderad 2001-10-28.
Dokumenthanteringsplanen ersätter ”Dokumenthanteringsplan för barn och ungdomsnämnden”
upprättad 2008-04-23; samt ”Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen” (i delar gällande
Sandbackaskolan) upprättad 2002-06-10.
Dokumenthanteringsplanen är tillika nämndens gallringsbeslut. Gallringsbeslutet gäller retroaktivt
från och med år 2010. Det retroaktiva gallringsbeslutet ger verksamheterna en möjlighet till, men
ställer inte krav på, gallring bland äldre handlingar inom respektive ansvarsområden.

Myndighetens organisation och verksamhet
Barn och utbildningsnämnden har:
 Ansvar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och
vuxna. Det avser förskole- och fritidsverksamhet, särskola, grundskola, gymnasieskola,
komvux, svenska för invandrare, samt elevhälsan.
 Tillsammans med socialnämnden ansvaret för att samordna insatser som rör barn och
ungdom.
 Budgetansvar inom ramar och i enlighet med styrdokument som fastställts av
kommunfullmäktige.
Barn och utbildningsnämnden är:
 Fondstyrelse för stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond.

Organisationsförändringar
Sedan den senast upprättade arkivbeskrivningen har organisationsförändringar skett som inverkar på
uppkomsten och förvaringen av de allmänna handlingarna.
 Trafikskolan
2001 tar Sandbackaskolan över driften av trafikskola från Trafikskolan i Arvidsjaur AB.
2012 flyttas trafikskolan från Sandbackaskolans ansvarsområde till bolaget Arvidsjaur Test &
Training AB (Kf §120, 00186/2012).
 Barn och ungdomsnämnden avskaffas, förvaltningen omorganiseras och ny nämnd införs
2008 tas ett beslut om att avskaffa barn- och ungdomsnämnden. Ansvarsområdet flyttas
fr.o.m. 2008-12-01 till ett utskott, skolutskottet, under kommunstyrelsen (Kf §151, Dnr
00437/2008).
2010 beslutas att återinföra en nämnd för skolfrågor, barn- och utbildningsnämnden,
samtidigt som förskola, grundskola och gymnasieskola sammanförs under samma förvaltning
(Ks §45, Dnr 00231/2008, Kf §138, Dnr 00424/2009). Från och med 2011 har därför barn och
utbildningsnämnden ansvar för gymnasiet såväl som förskola och grundskola.
 Kök samlas i en enhet under kommunstyrelsen
Från och med juni 2008 samlas alla kommunens kök i en enhet under kommunstyrelsen (Ks
§224, Dnr 00378/2006). Enheten får namnet kostenheten.
 Stiftelser
2011 upplöses stiftelsen Åke Gustavssons minnesfond som barn och utbildningsnämndens
utskott utgjort styrelse för (Sn Dnr 168/2011-046).
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2016 upplöses stiftelsen Vikar Strömbergs donationsfond som barn och
utbildningsnämndens utskott utgjort styrelse för (Styrelsen för Vikar Strömbergs
donationsfond Dnr 00031/2016).
Avtal om det kommunala uppföljningsansvaret
Från och med 2019 övertar Resurscentrum det kommunala uppföljningsansvaret från
Sandbackaskolan (undantaget de ungdomar som studerar på gymnasienivå) (Bun §89, Dnr
00275/2018).

Uppgifter som regelbundet hämtas från eller lämnas till
kommunextern myndighet eller part
Exempel:
 Sammanställningar av resultat i nationella prov delges Statistiska centralbyrån.
 Olika typer av statistik delges Statistiska centralbyrån och Skolverket m.fl.
 Uppgifter om frånvaro delges Centrala studiestödsnämnden.
 Uppgifter om elever i eller från annan kommun delas med berörd kommun för att kunna
beräkna interkommunala ersättningar m.m.
 Uppgifter om elever som har rätt till skolskjuts delas med aktuella trafikbolag.

Allmänhetens sökvägar till allmänna handlingar
Barn och utbildningsnämnden rekommenderar följande sökvägar till kommunens allmänna
handlingar:
 Diarium - Barn och utbildningsnämnden diarieför sina allmänna handlingar i diariesystemet
Diabas.
 Dokumenthanteringsplan - Här listas samtliga handlingsslag som finns i verksamheten med
regler för bland annat bevarande och gallring samt förvaring.
 Verksamhetssystem - Exempelvis lärplattform.
 Arkivförteckningar - Arkivförteckningar finns för vissa delar av kommunens arkiv. De listar de
handlingar som förvaras i slutarkivet.
 Barn och utbildningsnämndens protokoll - Barn och utbildningsnämndens protokoll finns
tillgängliga på kommunens hemsida.

Tekniska hjälpmedel
Dator för att själv söka i kommunens diarium och bland barn och utbildningsnämndens protokoll
tillhandahålls i kommunhusets entré.

Kontaktpersoner
För upplysningar om barn och utbildningsnämndens allmänna handlingar, kontakta nämndskansliet.
Adress: Kansli Bun, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Telefon: 0960-155 03, 0960-156 03
E-post: bun@arvidsjaur.se
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Lagrum
Allmän handling
Tryckfrihetsförordning (1949:105), 2 kap.
Med handling menas en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kan läsas, avlyssnas
eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. En handling är allmän, om den förvaras hos en
myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad (expedierad) hos myndigheten. Även
meddelanden mellan självständiga enheter inom myndigheten blir allmänna handlingar, t.ex.
handlingar som utväxlas mellan fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd. För undantag se 2 kap. 911 § Tryckfrihetsförordningen.
Även handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen
utövar ett rättsligt bestämmande inflytande är allmänna (Offentlighets- och sekretesslag, 2 kap. 3 §).

Regler som styr hur kommunen hanterar allmänna handlingar
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), avdelning II
Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemligstämplade (sekretessreglerade). Förbud att röja
eller utnyttja en sekretessreglerad uppgift gäller för myndigheter samt för en person som fått
kännedom om uppgiften på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, tjänsteplikt, eller
annan liknande grund.
En uppgift för vilken sekretess gäller får heller inte röjas mellan olika verksamhetsgrenar inom en
myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. (Notera att när det
gäller tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tystnadsplikt för revisorer finns ytterligare
föreskrifter.)
En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos
myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. I
dokumenthanteringsplanen refereras till olika sekretessbestämmelser. Sekretessmarkeringen är inte
komplett. Vid begäran om utlämnande av en allmän handling ska sekretessen prövas.
Arkivlag (1990:782)
Myndighetens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. Arkivet är en
del av det nationella kulturarvet och ska bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och
förvaltningen, samt forskningens behov.
Gallring av allmänna handlingar är tillåten. Det är myndigheten (nämnden) som fattar beslut om
gallring. Gallringsbesluten framgår av dokumenthanteringsplanen. Kommunstyrelsen är den
övergripande arkivmyndigheten och ansvarar för handlingar som överlämnats till centralarkivet.
Det är tillåtet att förvara handlingar digitalt, men det måste ske på ett betryggande vis och det är
nämnden (inte IT-enheten) som ansvarar för att informationen överlever och är sökbar.
Det kan i vissa fall finnas avvikande bestämmelser om gallring av allmänna handlingar i annan lag
eller i förordning och då gäller dessa bestämmelser framför arkivlagen.

6

Personuppgifter
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
Personuppgifter får behandlas på följande lagliga grunder:
 samtycke
 avtal
 rättslig skyldighet
 skydd av grundläggande intressen
 allmänt intresse eller myndighetsutövning
 berättigat intresse
Personuppgifterna ska samlas in för definierade och berättigade ändamål. Endast de uppgifter som
behövs för behandlingen ska hanteras. Behandlingen ska vara laglig, riktig och öppen i förhållande till
den registrerade.
På kommunens hemsida, under ”Dataskydd”, ges exempel på personuppgiftsbehandlingar som
utförs i olika verksamheter. Förekommande personuppgiftsbehandlingar finns också förtecknade i ett
register. Kommunens arbete med dataskydd synas av ett externt dataskyddsombud. Försäljning av
personuppgifter förekommer inte.
Bestämmelserna i dataskyddsförordningen är underställda offentlighets- och sekretesslagstiftningen
och hindrar inte att en myndighet lämnar ut en allmän handling eller arkiverar och bevarar allmänna
handlingar.

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

Handling av tillfällig eller ringa betydelse
I kommunens alla verksamheter förekommer handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Det är
information av kortvarig relevans och rutinmässig karaktär som kan gallras under förutsättning att
gallringen inte medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde
för rättskipning, förvaltning och forskning.
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Handlingar som genom sitt
innehåll eller sin funktion är av
tillfällig eller ringa betydelse:
Kopior och dubbletter som inte
har någon funktion då det finns
arkivexemplar hos
myndigheten med samma
innehåll.
Inkomna eller expedierade
framställningar, förfrågningar
och meddelanden av tillfällig
betydelse eller rutinmässig
karaktär (inklusive e-post, SMS,
röstbrevlåda och motsvarande)
Handlingar som har inkommit
för kännedom och som inte har
föranlett någon åtgärd.
Inkomna handlingar som inte
berör myndighetens
verksamhetsområde, eller som
är meningslösa eller
obegripliga.
Register, liggare, listor och
andra tillfälliga förteckningar
som har tillkommit för att
underlätta myndighetens
arbete och som saknar
betydelse när det gäller att
dokumentera myndighetens
verksamhet, återsöka
handlingar eller upprätthålla
samband inom arkivet.

Handlingar som endast
tillkommit för kontroll av
postbefordran.
Loggar för e-post och fax.

Exempel

Kommentar

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

Cirkulär, inbjudningar, reklam.

Spam och bifogade filer i epostmeddelanden som inte
kan öppnas.

- Tillfälliga elektroniska spår,
s.k. cookie-filer
- Elektroniska spår, som
webbhistorik, surffilter,
brandväggsloggar och likn.
- Kopior av webbsidor som
lagras i syfte att ge snabbare
åtkomst, s.k. temporary
internet files
- Loggar i operativsystem
- Adress- och telefonregister,
profiluppgifter på projektplatser, nätverk eller forum
som uppdateras fortlöpande
Inlämningskvitton och
kvittensböcker.

Förteckning i mobiltelefon
över inkommande och
utgående samtal.

Förutsatt att handlingarna inte
har föranlett någon åtgärd och
de även i övrigt är av ringa
betydelse. För information av
vikt sparas handlingen, alt. görs
tjänsteanteckning i ärendet.
Förutsatt att de även i övrigt är
av ringa betydelse.
Förutsatt att handlingarna inte
kräver vidarebefordran till
annan myndighet eller enskild
för åtgärd.

Under förutsättning att de inte
längre behövs som bevis för att
en försändelse har inkommit
eller utgått från myndigheten.
Under förutsättning att de inte
behövs för kontroll av överföringen eller för återsökning
av de handlingar som inkommit
eller utgått från myndigheten.
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Handlingar som är av tillfällig
betydelse genom att innehållet
har överförts till nya databärare
eller genom att handlingarna på
annat sätt har ersatts av nya
handlingar:
Handlingar som har inkommit
till myndigheten eller
expedierats från myndigheten i
elektronisk form, exempelvis
e-post, om handlingarna har
överförts till annat format eller
annan databärare, t.ex. genom
utskrift på papper.

Exempel

Kommentar

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

Handling som inkommit till
myndigheten i icke
autentiserad form, t.ex. fax
eller e-post, om en
autentiserad handling med
samma innehåll har inkommit i
ett senare skede.

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

En förutsättning är att överföringen endast har medfört
ringa förlust. För att förlusten
skall anses ringa, krävs att
handlingarna inte är
autentiserade (t.ex. genom
elektroniska signaturer). De får
inte heller vara strukturerade
på ett sådant sätt att
bearbetning omöjliggörs.
En förutsättning är att
handlingen inte har påförts
några anteckningar av
betydelse för myndighetens
beslut eller för handläggningen. Om den först
inkomna handlingen
ankomststämplats bör den
bevaras till dess att ärendet är
avslutat, om inte ankomsttiden
dokumenterats på annat sätt.

I de fall ärendet rör
myndighetsutövning mot
enskild bör handlingen bevaras
till dess att överklagandetiden
har löpt ut.
Felaktiga uppgifter i digitala
register, vilka tillkommit genom
skrivfel, räknefel eller
motsvarande.
Handlingar som har överförts
till annan databärare inom
samma medium.
Inkomna eller expedierade
framställningar, förfrågningar,
kommentarer och
meddelanden i sociala medier
som tillfört ärende sakuppgift.

Under förutsättning att
rättning har skett.

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

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


Handlingstyp
Kategori av handlingar som tillkommer genom att en aktivitet genomförs upprepat.
Gallring av allmän handling får endast ske i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Om en
handlingstyp saknas i dokumenthanteringsplanen ska den bevaras till dess att nämnden
fattat ett gallringsbeslut.



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.
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. För namngivna datasystem gäller att
om de ersätts så omfattas handlingarna i de nya systemen av dokumenthanteringsplanens
regler.
Det är föreskrivet att sekretessbelagda fysiska handlingar och handlingar innehållande
skyddsvärda eller känsliga personuppgifter, inklusive kopior, ska förvaras i låsbara utrymmen.



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



Sekretess
Anger att sekretess eventuellt omgärdar en handling. Dokumenthanteringsplanens
sekretessmarkering är varken komplett eller definitiv utan ska ses som en uppmaning att
betänka eventuell sekretess vad gäller yppande eller vidareförmedling av en handling.
Vid utlämnande av en 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.
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

5 år

Diabas

5 år
Bevaras
Bevaras
Vid
inaktualitet
Bevaras

Diabas
Diabas
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diabas
Digitalt

Bevaras

Diabas

Bevaras
1 år

Diabas/Digitalt
Digitalt

1 år
Bevaras

Digitalt

1 år
Bevaras
Se komm.
1 år
Bevaras

Digitalt
Pärm
Draftit
Digitalt
Diabas

Bevaras

Diabas/Digitalt

Förvaring

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år

Kommunövergripande
verksamheter
Bidrag och stipendier
Ansökningar, föreningar och
studieförbund
Ansökningar, ungdomsprojektpengar
Bidrag, beslut
Bidrag, sammanställningar
Föreningskataloger och förteckningar
över i kommunen verkande föreningar
Stipendier och priser,
sammanställningar
Stipendier och priser, beslut
Stipendieutlysningar samt förslag på
stipendiekandidater, handlingar m
bilagor
Års- och verksamhetsberättelser från
föreningar och studieförbund
GDPR-administration
Anvisningar, policys, regelverk
Individens rättigheter, begäran samt
svar
Informationsinsatser
Instruktion från personuppgiftsansvarig
nämnd till användare av
verksamhetsövergripande system
Kommunikation med dataskyddsombud
Personuppgiftsbiträdesavtal
Registerförteckningar
Registerutdrag, begäran om samt svar
Reglementen för nämnds
personuppgiftsansvar och
verksamhetsövergripande system
Tillsyn, rapport dataskyddsombud

Uppdateras kontinuerligt

Digitalt

Närarkiv, enhet
OSL

Förvaras lämpligen tillsammans med tjänsteavtalet
Uppdateras kontinuerligt
Sekretess kan råda för vissa personuppgifter
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Handlingstyp

System/sortering

Tillsyn, uppföljning

Bevaras/
gallras
Bevaras

Förvaring

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år

Projekt
Avtal och kontrakt

Bevaras

Närarkiv, enhet

Delrapporter

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Ekonomisk slutredovisning

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Förstudier

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Kommunikation

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

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

T.ex. samarbetsavtal och sponsoravtal

Bevaras

eAvrop/Diabas/
Pärm
Digitalt/Pärm

Behovsanalyser/utredningar

Kommunikation, rutinmässig

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

Närarkiv, enhet

Se komm.

-

-

Vid
projektslut
-

Från styrgrupper, projekt/arbetsgrupper, referensgrupper
och eventuella delprojekt
Avgörandena om urval (bevarande och gallring av datan)
görs utgående ifrån en helhetsbild av det aktuella området

Projektplaner

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Projektorganisation

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Slutrapporter

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Uppdragshandlingar

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Utvärderingar

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Minnesanteckningar
Protokoll med dagordning och
deltagarlista
Projektdatabas

Digitalt

Närarkiv, enhet

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

Närarkiv, enhet
Närarkiv, enhet

Vid
projektslut
Vid
projektslut

Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut

Till exempel projektets sammansättning, projektledare,
deltagare, delprojekt, delprojektledare, tidplan, tilldelade
resurser (fastställda budgetramar), budgetansvar,
attestregler, riktlinjer för projektet

Projektdirektiv, uppdragsbeskrivningar, -avtal
Om utvärdering görs
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år

Bevaras

Digitalt/Pärm
Digitalt/Pärm

Vid
projektslut
Vid
projektslut

Beviljade och icke beviljade

Bevaras

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Arbetstidsredovisningar/tidrapporter
och andra löneunderlag

17 år efter
projektslut

Digitalt/Pärm

Arrangemang och aktiviteter,
dokumentation av

Se komm.

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning/
löner
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

T.ex. mässor, kurser, konferenser och kickoffer. Projektet
måste värderas utifrån sitt historiska intresse. Delar av
dokumentationen kring respektive aktivitet kan i vissa
projekt vara intressant att bevara medan annat kan gallras

Avbrutet projekt, ansökan och beslut

Bevaras

Digitalt/Pärm

Avräkningsplaner för förskott

Digitalt/Pärm

Avsiktsförklaringar

17 år efter
projektslut
Bevaras

Avtal

Bevaras

Behovsanalyser/utredningar

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

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Bevaras

Digitalt/Pärm

Beslut, från fonden eller programmet

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut
Vid
projektslut

Beslut, från projektägaren

Bevaras

Digitalt/Pärm

Beslut, övriga t.ex. politiska

Bevaras

Digitalt/Pärm

Delegation

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut
Vid
projektslut
Vid
projektslut

Digitalt/Pärm

Vid
projektslut

Inkl. missiv med underlag. (Tidigare kallat rekvisition.) I
projekt där Sorsele är projektägare diareförs
ansökningarna om utbetalning av stöd
Projektets kopior gallras. Originalen hanteras av
lönekontoret

Innebär att de organisationer som ska vara med i projektet
skriftligen intygar hur mycket arbetstid och vilka finansiella
resurser de tänker lägga in i arbetet
T.ex. projektkontrakt och samarbetsavtal. Hyres-, leasingoch underentreprenörsavtal kan gallras 17 år efter
projektavslut
T.ex. underlag för projektets problembeskrivning
T.ex. projektbeviljande, ändringsbeslut, utbetalningsbeslut.
I projekt där Sorsele är projektägare diareförs
ansökningarna om utbetalning av stöd
T.ex. avslutsbeslut

Projektägare resp. projektledare
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
17 år efter
projektslut
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Digitalt/Pärm

Digitalt/Pärm

Friställningsintyg för offentligt anställd
personal (ERUF)
Fullmakter

17 år efter
projektslut
17 år efter
projektslut
17 år efter
projektslut
Bevaras

Förstudier

Bevaras

Digitalt/Pärm

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

Hemsida, sociala medier
Huvudboksrapporter

Digitalt
Digitalt/Pärm

Information av allmän karaktär,
inkommande
Information, utgående

Se komm.
17 år efter
projektslut
Vid
inaktualitet
Bevaras

Kommunikation

Bevaras

Kommunikation, rutinmässig

Deltagarrapportering till SCB
Ekonomisk slutredovisning
Expedierade beställningar och
rekvisitioner
Fakturor, kopior på inkomna

Digitalt/Pärm

Digitalt/Pärm
Digitalt/Pärm
Digitalt/Pärm

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år

Vid
projektslut

Vid
projektslut
Vid
projektslut
Unik information/kommunikation bevaras

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Unik information om projektet via t.ex. hemsida, intranät,
sociala medier, pressmeddelande. Information av tillfällig
eller ringa betydelse kan gallras 17 år efter projektavslut

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Kommunikation m t.ex. finansiärer och projektpartners,
samt övrig Kommunikation som dokumenterar
avgöranden, överenskommelser m.m. av långsiktig
betydelse

Marknadsförings-/informationsmaterial

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

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

Medfinansieringsintyg

Bevaras

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Digitalt/Pärm
Digitalt/Pärm

Digitalt/Pärm
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
17 år efter
projektslut
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Digitalt/Pärm

Digitalt/Pärm

Projektdatabas

17 år efter
projektslut
Se komm.

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning
-

Projektorganisation

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Projektplaner

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Protokoll med dagordning och
deltagarlista

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Rapporter

Bevaras

Digitalt/Pärm

Rekryteringsärenden

Se komm.

-

Närarkiv,
projektledning
-

Vid
projektslut
-

Revisionsintyg

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut

Synliggörande/spridning,
dokumentation av

17 år efter
projektslut

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Underlag för problembeskrivning,
källmaterial och statistik

17 år efter
projektslut

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Minnesanteckningar
Pressmeddelanden
Projektdagböcker

Digitalt/Pärm

-

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år

Vid
projektslut

-

Avgörandena om urval (bevarande och gallring av datan)
görs utgående ifrån en helhetsbild av det aktuella området.
Gallring får ske tidigast 17 år efter projektavslut
Till exempel projektets sammansättning, projektledare,
deltagare, delprojekt, delprojektledare, tidplan, tilldelade
resurser (fastställda budgetramar), budgetansvar,
attestregler, riktlinjer för projektet
T.ex. tids- och aktivitetsplaner, jämställdhets- och
tillgänglighetsplaner, kommunikationsplaner,
följeforskningsplan, implementeringsplan
Från styrgrupper, projekt/arbetsgrupper, referens-grupper
och eventuella delprojekt. Signerad deltagarlista ska finnas
om mötet behandlat projektkostnader
Tex följeforskning, revision, lägesrapport, slutrapport,
uppföljning eller utvärdering
Handlingar som ska bevaras resp. gallras är desamma som
vid reguljär rekrytering, med skillnaden att gallring får ske
tidigast 17 år efter projektavslut
Intyg från godkänd eller auktoriserad revisor som granskar
och bestyrker riktigheten i de uppgifter stödmottagaren
lämnar i ansökan om utbetalning
Allt som kan verifiera att kravet på offentliggörande
fullgjorts, t.ex. kopior av annonser, artiklar/notiser, foton,
trycksaker, skärmdumpar, filmer, föreläsningar,
presentationer m.m. Detta material skiljer sig från
marknadsföringsmaterial
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
17 år efter
projektslut

System/sortering

Förvaring

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning/
löner

Uppdragsbeskrivningar

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
projektledning

Upphandlingsärenden

Se rubrik
Upphandling
Bevaras

Digitalt/Pärm

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

Vid
projektslut

Närarkiv,
projektledning
Närarkiv,
projektledning

Vid
projektslut
Vid
projektslut

Underlag för utgifter, verifikationer

Upphävanden av beslut och
återbetalningsskyldighet
Utdrag ur lönelista
Utdrag ur räkenskaperna, plusgiro-,
bankgirolistor
Uträkningar som använts vid
budgeteringen och vid framtagandet av
beräkningsunderlag
Utvärderingar
Ändringsansökningar

17 år efter
projektslut
17 år efter
projektslut
17 år efter
projektslut

Digitalt/Pärm

Bevaras

Digitalt/Pärm

Bevaras

Digitalt/Pärm

Digitalt/Pärm
Digitalt/Pärm

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år
T.ex. kvitton på biljetter, övernattning, konferenslokal,
traktamenten, reseräkningar, hyra av bil, boarding cards
m.m. Projektets kopior gallras. Originalen kan i vissa fall
hanteras av lönekontoret
Vid
Projektdirektiv, uppdragsbeskrivningar för projektpersonal
projektslut
och utvärderare/följeforskare

Bör diarieföras

Utdrag som tydliggör att betalningar genomförts
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Bevaras
Bevaras
2 år efter
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Bevaras

KIA
eAvrop/Pärm
Digitalt/Pärm

Närarkiv, ansvarig
Närarkiv, ansvarig

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

Allmän verksamhet
Allmän administration, generellt
förekommande handlingar
Arbetsskada/tillbudsrapporter
Avtal och kontrakt
Avtal och kontrakt, rutinmässiga
Cirkulär och cirkulärförteckningar
Enkäter (egna) av större och långsiktig
betydelse, sammanställningar
Enkäter, inkommande (med svar),
sammanställningar
E-post, muntliga och skriftliga
telefonmeddelanden, inkommande och
utgående till/från individuell brevlåda/
telefon
Fakturaunderlag
Fotografier, filmer, video, ljudband, cdskivor som dokumenterar den egna
verksamheten
Klagomål, synpunkter och förslag av
rutinartad allmän karaktär
Klagomål/förslag som leder till ärende
Kommunikation av vikt för
verksamheten
Kommunikation, rutinmässig
Kurser, seminarier och andra
utbildningar i egen regi

Bevaras/
Pärm
Vid
inaktualitet
Se komm.

2 år
Bevaras

Visma
Fysiskt/Digitalt

Närarkiv, enhet

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

Vid
behov
Vid
behov

Bevaras om av betydelse för verksamheten, annars
gallras vid inaktualitet
E-post och övriga meddelanden gallras dagligen,
sedan handlingar/information av vikt överförts till
annat format eller annan databärare.

Närarkiv/Arkiv

Se komm.
Bevaras

Diabas/EDP/Mapp/Pärm

Bevaras

Diabas/EDP/Digitalt/Mapp/Pärm Närarkiv, enhet

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Vid
Digitalt
inaktualitet

Ingår vanligen i diarieförda handlingar

Närarkiv, enhet

Närarkiv, enhet

Vid
behov
Vid
behov

Sammanställs av förvaltningschef årligen och
redovisas till nämnd
Ingår i protokoll

T.ex. via mejl och telefon
Program, deltagarlistor, unikt studiematerial och
kopia på ev. kursintyg kan bevaras
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Mottagnings- och delgivningsbevis

Bevaras

EDP/Digitalt/Mapp

Närarkiv, enhet

Projekt, EU-projekt

Se rubrik
Projekt och
EU-projekt
Bevaras/
Digitalt/Pärm
Vid
inaktualitet

Protokoll eller mötesanteckningar från
avdelningsmöten, personalmöten,
informationsmöten o.d.
Protokoll eller mötesanteckningar från
ledningsgrupper
Registerförteckning över
personuppgiftsbehandlingar
Remisser och remissvar/yttranden

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Draftit

Spontanofferter och
leverantörsinformation
Statistik till andra myndigheter

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

Statistik, egen, som innehåller unik
information om verksamheten
Statistik, övrig
Systembeskrivningar (datasystem)
Systeminformation,
versionsuppdateringar mm
Uppdragshandlingar
Utredningar, rapporter och studier av
intresse för verksamheten
Överklaganden, beslut och handlingar

Bevaras/
Diabas/EDP/Digitalt/Mapp
Vid
inaktualitet

Närarkiv, enhet

Vid
behov

Närarkiv, enhet
Närarkiv, enhet

Digitalt

Bevaras

Diabas/EDP/Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Bevaras

Diabas/EDP/Mapp

Närarkiv, enhet

Sekretess Kommentar

Delgivningskvitton av mindre betydelse gallras vid
inaktualitet

Bevaras om de innehåller beslut eller unik
information av direkt betydelse för verksamheten,
annars gallras vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt. Ett uttag årligen bör
bevaras
Remisser av större vikt bevaras. Övriga gallras vid
inaktualitet

Närarkiv, enhet

Vid
inaktualitet
Bevaras
Vid
inaktualitet
Bevaras

Digitalt
Pärm

Till
arkivet,
år
Vid
behov

Vid
behov

Beställs återkommande från SCB, Boverket,
Livsmedelsverket, Länsstyreslen m.fl.
Gallras om de ingår i diarieförda handlingar

Närarkiv, enhet

Diabas/Digitalt
Vid
behov
Vid
behov

För t.ex. konsulter, projekt. Ingår ofta i diarieförda
handlingar
Främst egenproducerade utredningar, men även
annat av vikt för verksamheten.
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet,
år

Bevaras

Pärm

Närarkiv,
expedition

Handlingar rörande entreprenader
resp. uppdragsutbildning

Bevaras

Pärm

Närarkiv, enhet

Kommunikation med elev/
vårdnadshavare/annan med uppgifter
väsentliga för elev eller skolan
Kommunikation, rutinmässig, av
tillfällig betydelse

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

Närarkiv, enhet

Efter
avtals
utgång
Efter
avtals
utgång
Vid
behov

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

Vid
Digitalt
inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Digitalt
Digitalt

Plan, skolplan
Protokoll eller mötesanteckningar från
branschråd
Rapporter ur verksamhetssystem av
tillfällig betydelse
SKA (systematiskt kvalitetsarbete) med
kontinuitet

Bevaras
Bevaras

Diabas
Digitalt

Allmän administration, för barn- och
utbildningsförvaltningen specifika
handlingar
Beslut om upptagningsområden

Vid
Digitalt
inaktualitet
Bevaras
Digitalt

Sekretess Kommentar

OSL 23

Kommunikation av mycket speciell eller komplex
karaktär bevaras, övrig kommunikation gallras
sedan elev slutat skolan
Handlingar med innehåll av kortvarig betydelse
som sjukanmälan, tillfällig befrielse från gymnastik
m.m.

Regler för elever och personal
Årliga planer för att förebygga och förhindra
diskriminering och kränkningar. (För utredningar
och uppgifter om vidtagna åtgärder, se Elevhälsan)
Behandlas av nämnd

Utgår ifrån årshjulet
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

SKA (systematiskt kvalitetsarbete),
kvalitetsredovisningar

Bevaras

Diabas

Skolfotokataloger

Bevaras

Katalog

Timplaner

Bevaras

Diabas

Arkivering
Arkivbeskrivningar

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv/Arkiv

Alltid

Bevaras
Bevaras

Pärm
Diabas/EDP/Digitalt

Närarkiv/Arkiv

Alltid

Vid
inaktualitet
Se komm.
Se komm.
Bevaras

Pärm

Närarkiv, kansli

Arkivförteckningar
Dokumenthanteringsplaner,
gallringsbeslut
Diarieföring (registrering)
Adresslistor
Diarieförda handlingar
Diarieplan, sakkoder
Diarielistor
Postlistor
Register till diarier

Diabas
Bok/Diabas/EDP
Kort/Diabas/ Digitalt

Förvaring

Till
arkivet,
år

Dokumentation av valt verktyg samt rapporter.
Innehåller en bedömning av dels i vilken mån
målen för utbildningen uppnåtts, dels vilka
åtgärder som behöver vidtas om målen inte har
uppnåtts (skollagen SFS 2010:800). Gäller samtliga
skolformer. SKA-rapport behandlas av nämnd
Närarkiv,
expedition

Vid
behov
Beslutas av nämnd

Närarkiv, kansli
Kortlådor

Aldrig
Alltid

Vid
Diabas
inaktualitet
Bevaras
Diabas/EDP

Ekonomi
Ansökningar och beslut från Skolverket Bevaras
eller Myndigheten för yrkeshögskolan
Handlingar rörande bidrag till enskilda Bevaras
som bedriver förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg
Inackorderingstillägg, ansökningar
3 år

Diabas/Digitalt/ Pärm

Sekretess Kommentar

Upprättas enligt arkivlagen, 6 §, samt
offentlighets- och sekretesslagen, kap.4, 2 §

Bevaras/gallras utifrån gallringsbeslut
Uppdateras kontinuerligt
Diarielista tas ut årligen och arkiveras

Om sådant upprättas
Närarkiv,
expedition

2 år

Diabas

Pärm

Närarkiv,
expedition

Under förutsättning att vederbörlig kontroll och
redovisning skett
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Inkomstuppgifter

3 år

Pärm

Närarkiv,
expedition

Underlag för avgifter inom förskola och
skolbarnsomsorg

Interkommunal ersättning, underlag
Interkommunal ersättning, yttrande
över debitering för skolgång i annan
kommun
Interkommunal ersättning,
överenskommelser
Nedsättning av avgifter
Rapporter till CSN kring elever

2 år
Digitalt
Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet

Närarkiv,
skolkontor

Efter avslutad skolgång

Bevaras

Diabas

3 år
3 år

Digitalt/ Pärm
Extens/Pärm

Register över elever i/från annan
Bevaras
kommun
Statsbidragsansökningar, rekvisitioner, 10 år
uppföljning och redovisning av
statsbidrag
Yttranden från elevers hemkommuner Bevaras
kring vårdnadshavares/elevs önskemål
om utbildningsplats i annan kommun
samt beslut att ta emot elev från annan
kommun
Information/kommunikation
Bildarkiv
Grafisk profil
Hemsida, sociala medier

Informationsblad, program, tidningar,
broschyrer, böcker, publikationer, eller
liknande

Till
arkivet,
år

Närarkiv, chef
Närarkiv,
expedition

Sekretess Kommentar

Studietid, frånvaro, resultat

Extens
Digitalt/Pärm

Närarkiv,
expedition,
skolkontor

Vid
behov

Digitalt

Bevaras
Bevaras
Se komm.

Cumulus
Digitalt
Episerver/Digitalt

Bevaras

Digitalt/Pärm

I förekommande fall

Närarkiv, enhet

Vid
behov

Unik information/kommunikation bör bevaras,
t.ex. information som tillför ärende sakuppgift.
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.
Övrig information gallras vid inaktualitet
Egenproducerad information av större vikt bevaras
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Nyhetsbrev, veckobrev

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, enhet

Pressklipp, nyhetssammandrag eller
motsvarande omvärldsbevakning med
direkt anknytning till verksamheten
Pressmeddelanden

Se komm.

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Diabas/EDP
Diabas/Digitalt
Diabas/EDP/Digitalt
Digitalt/Pärm

Protokoll (beslut)

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Vid
inaktualitet
Bevaras
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Bevaras

Stämningsansökan
Underlag för framställt krav
Yttrande
Yttrande från motpart

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diabas/EDP
Diabas/EDP
Diabas/EDP
Diabas/EDP

Personal
Scheman och tjänstefördelningar

5 år

Pärm

Juridik (polis-, åklagar- och
domstolsväsen)
Dom
Fullmakt
Föreläggande
Kallelse till förhandlingar
Kommunikation av betydelse
Kommunikation, rutinmässig
PM, promemorior

Utdrag ur polisens belastningsregister

Vid
inaktualitet

Till
arkivet,
år
Vid
behov

Unik information/kommunikation bevaras

Diabas/EDP
Digitalt

Kommunikation som ej tillför sakuppgift och som
är av tillfällig eller ringa betydelse
Anvisningar och meddelanden pga. nyheter i
regelverk, domstolsutslag o.d.

Digitalt
Diabas/EDP/Pärm

Sekretess Kommentar

Närarkiv,
sekreterare

Närarkiv,
expedition

Vid
behov

Gallras sedan sammanställning för statistiska
syften gjorts till SCB
Gallras sedan arbetsgivaren tagit del av
registerutdraget och gjort notering
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Planering, uppföljning, kvalitets- och
målarbete
Budget
Intern kontroll

Bevaras
Bevaras

Diabas
Diabas/EDP/Pärm

Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal,
dokumentation
Mål- och kvalitetsarbete

Vid
Digitalt/Pärm/ Mapp
inaktualitet
Bevaras
Diabas/EDP/Digitalt/Pärm

Förvaring

Till
arkivet,
år

Närarkiv, kansli/
enhet

Vid
behov

Närarkiv, chef
Närarkiv, kansli/
enhet

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Bevaras
Uppföljningsrapporter (månad, kvartal, Bevaras
delår)
Verksamhetsplaner
Bevaras

EDP/Digitalt
Visma
Diabas/EDP/Pärm

Närarkiv, enhet

Årsberättelser, årsrapporter

Diabas/EDP/Pärm

Närarkiv, enhet

Policy-/styrdokument
Arbetsordningar
Handböcker

Bevaras

Bevaras
Vid
inaktualitet
Lokala planer
Vid
inaktualitet
Lokala miljömål
Bevaras
Lokala miljömål, uppföljning
Bevaras
Manualer/lathundar/rutiner
Vid
inaktualitet
Organisationsscheman/beskrivningar
Bevaras
Styrande policydokument, riktlinjer och Bevaras
liknande

Vid
behov

Sekretess Kommentar

Ingår i nämnds- och fullmäktigeprotokoll
Dokumentation av upplägg, arbetsformer samt
rapporter och ev. åtgärdsplaner bevaras. Ingår i
protokoll
Gallras efter nästkommande samtal, eller senast
när anställning upphör
Enligt mål- och resursplan. Ingår som bilaga i
nämnds- och fullmäktigeprotokoll
Registreras i ekonomisystem

Vid
behov
Vid
behov

Ingår som bilaga i nämnds- och
fullmäktigeprotokoll
Ingår som bilaga i nämnds- och
fullmäktigeprotokoll

Diabas
Digitalt

Ingår i protokoll
Framtagna för den egna verksamheten

Digitalt

T.ex. arbetsplan, utrymningsplan lokalt utarbetade
på förvaltning eller enhet

EDP
EDP
Digitalt
Diabas
Diabas

T.ex. informationspolicy, arbetsmiljöpolicy
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Politik & nämndservice
Arvodesunderlag, förtroendevalda

2 år

Pärm

Delegationsbeslut, tjänsteman

Bevaras

Diabas/EDP/Pärm

Delegationsordning

Bevaras

Diabas/EDP/Pärm

Delegationsprotokoll

Bevaras

Diabas/EDP/Pärm

Delgivningar nämnd

2 år

Diabas/Digitalt/ Pärm

Delgivningskvitton

Bevaras/
Diabas/EDP/Pärm/ Mapp
Vid
inaktualitet
Dagligen
GroupWise/ Outlook

Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare

E-post, inkommande

E-post, lista över vidarebefordrad och
besvarad e-post
Föredragningslistor, dagordningar,
kallelser
Inkallelseordning för ersättare

30 dagar

GroupWise/ Outlook

Bevaras/3
år
Bevaras

Digitalt/Pärm

Justeringsanslag

Vid
Digital anslagstavla
inaktualitet
Bevaras
Diabas/EDP/Mapp

Medborgarförslag
Protokoll eller mötesanteckningar från
arbetsgrupper och samverkansgrupper
tillsatta av nämnd
Protokoll eller mötesanteckningar från
referensgrupper och övriga råd

Diabas/Pärm

Bevaras

Digitalt/Pärm

Bevaras

Pärm

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

Förrättningsrapporter, inkomstuppgifter
Vid
behov
Vid
behov
1 år

Ingår i protokoll

Vid
behov
Vid
behov

Delgivningar kan vid behov sparas längre eller
bevaras. Kan ingå i protokoll.
Delgivningskvitton av mindre betydelse gallras vid
inaktualitet

Binds in årsvis

E-post till nämndsbrevlåda besvaras eller
vidarebefordras till chef/tjänsteman varefter eposten gallras. Se även "Handling av tillfällig eller
ringa betydelse"

Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare

Vid
behov
Vid
behov

Närarkiv,
sekreterare

Vid
behov

Första sidan med ärendeförteckning bevaras,
övrigt gallras
Ingår i protokoll
Kan ingå i protokoll

Vid
behov
Vid
behov
Till exempel pensionär-, funktionsnedsatta- och
folkhälsoråd
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Protokoll eller mötesanteckningar från
samarbetsorgan och samrådsgrupper
samt övriga organ där nämnden/
styrelsen har sekreteraransvar
Protokoll från politiska församlingar
(t.ex. nämnd/styrelse, utskott,
presidium, beredning)
Protokoll från valberedning

Bevaras

Pärm

Närarkiv,
sekreterare

Bevaras

Diabas/Digitalt/ Pärm

Närarkiv,
sekreterare

1 år

Bevaras

Diabas/Digitalt/ Pärm

Protokollsbilagor: Skrivelser/
tjänsteutlåtanden och andra
handlingar som ligger till grund för
beslut eller innehåller unik information
Sekretessbevis/tystnadspliktsförsäkringar för förtroendevalda
Skrivelser, inkomna och utgående, ej
diarieförda

Bevaras

Diabas/EDP/Pärm

Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare

Vid
behov
1 år

Vid
Pärm
inaktualitet
2 år
Diabas/Digitalt/ Pärm

Närarkiv,
sekreterare
Närarkiv,
sekreterare

Till
arkivet,
år
Vid
behov

Sekretess Kommentar

Till exempel Region 10

Binds in vid arkivering

Gallras när förtroendeuppdraget upphör
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Ansökan och beslut om reducerad avgift
Ansökan/utredningar och beslut om att
få bedriva verksamhet inom pedagogisk
omsorg
Ansökningar, plats eller ändring av plats
inom förskola/pedagogisk omsorg
Avtal med enskilda som bedriver
förskoleverksamhet
Dagböcker och planeringskalendrar

Bevaras
Bevaras

Diabas
Diabas

Dokumentation om pedagogisk
inriktning och verksamhet
Förteckningar över barn i respektive
förskola, pedagogisk omsorg, etc.
Förteckningar över förskolor m.fl..
Handlingar och beslut i förtursärenden
Handlingar och beslut rörande
avstängningar från förskoleverksamhet
Handlingar och beslut rörande barn med
särskilda behov
Handlingar rörande skador och/eller
tillbud
Kölistor

Förvaring

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år

Förskoleverksamhet

Närvarolistor
Placeringsmeddelanden samt svar
Schema
Tillsyn över enskilda som bedriver
förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg, handlingar

Ingår i diarieförda handlingar
Ingår i diarieförda handlingar

Vid
Pärm
inaktualitet
Bevaras
Diabas

Närarkiv, enhet

1 år

Skåp

Närarkiv, skola

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Extens

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Digitalt
Diabas
Diabas

Bevaras

Pärm

Närarkiv, enhet

Bevaras

Digitalt/Pärm

Vid
inaktualitet
3 år
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Bevaras

Extens

Säkerhetsskåp,
enhet
Närarkiv, enhet

Ingår i diarieförda handlingar

Pärm
Extens

Närarkiv, enhet

Pärm

Närarkiv, enhet

Bör bevaras i de fall de har förts löpande och i sådan form
att de dokumenterar verksamheten

(OSL
23:1-2)
Vid behov (OSL
23:1-2)
Vid behov

Kan ingå i verksamhetsberättelserna
Bör ingå bland diarieförda handlingar
Bör ingå bland diarieförda handlingar
Se även avsnitt Elevhälsa

Köstatistik bör bevaras

När barnet registrerats
Schema för barn som vistas i förskola/fritidshem

Diabas
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras
2 år

System/sortering

Förvaring

Extens

Närarkiv, enhet

3 år

Extens

Närarkiv, enhet

Planerad vistelse

Närarkiv,
expedition

Gallras efter 2 år

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

Vid
Pärm
inaktualitet
Vid
PMO
inaktualitet
Bevaras
Extens

Klasslistor, slutgiltiga

Bevaras

Samtycken enligt PuL/GDPR

Vid
Pärm/Mapp
inaktualitet

Närarkiv,
expedition
Närarkiv, ansvarig

Skolval, blanketter

1 år

Underlag för registrering

Vid
Pärm
inaktualitet

Uppsägning av plats inom förskola/
pedagogisk omsorg
Vistelsetid

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år

Grundskola, grundsärskola
Elevregistrering
Anhörigblanketter

Studieorganisation
Beslut om svenska som andraspråk
Anmälan/avanmälan om modersmålsundervisning
Ansökan och beslut om
studiehandledning på modersmål
Disciplinära åtgärder
Förteckningar över elevers placeringar
under praktisk arbetslivsorientering
(PRAO)

Extens/Pärm

Kartong

Uppgifter om elevs studieplan, tillval, eventuellt
studieavbrott och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc.).
Vid elektroniskt bevarande ska dessa uppgifter kunna
sammanställas ur uttaget.
Bör innehålla uppgifter om skola, läsår, klassbeteckning,
lärare, elevnamn, personnummer och adress
För t.ex. bilder på hemsida. Samtycken bör vara
tidsbegränsade och gallras tidigast efter att eleven avslutat
sin skolgång

1 år

Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition

Meddelanden om skol- eller klassbyten, in- och avflyttning,
frånvaro m.m.

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Bevaras

PMO

Närarkiv, rektor

Då eleven slutat skolan

Digitalt/Pärm

Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition

Då eleven slutat skolan

Bevaras

Pärm

Digitalt/Pärm

Då eleven slutat skolan

PMO/Diabas

(OSL
23:2)
Närarkiv, ansvarig

Avstängning/förvisning av elev, varning etc. För beslut
gäller ingen sekretess

Vid behov
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Handlingstyp
Ansökan om ledighet
Närvaro- och frånvarouppgifter
Språkval
Överenskommelser om t.ex.
datoranvändning
Undervisningsplanering
Ansökan och beslut m.fl. handlingar om
särskilda utbildningsinsatser
Ansökan och beslut m.fl. handlingar
rörande särskild undervisning
Följesedlar till beställningar av
läromedel
Handlingar rörande projektresor,
studieresor, klassresor
Handlingar rörande
undervisningsprojekt av särskild
och/eller lokal betydelse
Läromedel, egenproducerat

Schema, klass- (slutligt för varje läsår
och skolenhet)
Elevutveckling och lärande
Anpassad studiegång, ansökan och
beslut
Anpassad studiegång, intyg

Bevaras/
gallras
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

System/sortering

Förvaring

Pärm

Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition
Närarkiv, ansvarig

Bevaras

PMO

Bevaras

PMO

2 år

Visma/Pärm

Lärplattform/
Digitalt/ Pärm
Digitalt/Pärm
Digitalt/Pärm

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Se komm.

Digitalt

10 år

Digitalt

Bevaras

Digitalt/PMO

Bevaras

Bunt

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år
När elev gått vidare till högre stadium

Då eleven slutat skolan
T.ex. avtal om 1:1/Chromebook. Gallras då eleven slutat
skolan
(OSL
23:2)
(OSL
23:2, 4)

Närarkiv,
expedition
Närarkiv, enhet

T.ex. särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång.
T.ex. på sjukhus, specialpedagog m.m.

T.ex. ansökningar om medel, projektredovisningar

Närarkiv, enhet

OSL 17:4

Årsvis

Uppdateras kontinuerligt. 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

Intyg ska utfärdas för elev med ofullständigt slutbetyg, och
åtföljer detta. Arkiveras tillsammans med betygen
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Handlingstyp
Betygskatalog,
betygssammanställningar
Diagnostiska prov, elevlösningar
Individuella utvecklingsplaner med
omdömen

Intyg om avgång från grundskola
(utfärdas om elev avgår utan slutbetyg)
Nationella prov i svenska och svenska
som andra språk, elevlösningar, samtliga
delar
Nationella prov, elevlösningar i samtliga
ämnen utom svenska
Omprövning av betyg, beslut och
handlingar
Prövning, anmälan
Prövning, resultat med anteckning om
betyg
Sammanställningar över resultat i
nationella prov i svenska
Sammanställningar över resultat i
nationella prov utom svenska
Skriftliga tester och prov, elevlösningar
Särskilt stöd, särskild undervisning,
beslut
Utvecklingssamtal eller motsvarande,
anteckningar
Överklaganden (gäller beslut om
placering i särskild undervisningsgrupp)

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering

Förvaring

Bunt

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Pärm/Kuvert

Närarkiv, lärare
Närarkiv, lärare

Bevaras

Bunt

Bevaras

Kartong

Närarkiv, enhet

5 år

Kartong

Närarkiv, enhet

Bevaras

Digitalt/Pärm/
PMO
Pärm

Närarkiv, rektor

Vid
inaktualitet
Bevaras
Bunt

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år
Årsvis
Eventuella förkortningar och sifferkoder ska förklaras. Tas
fram årsvis efter klass. Skall vara ett pappers-dokument
enligt SKOLFS 2007:27
Gallras när eleven lämnar skolan
Senast när
elev går
vidare till
gymnasieskolan
Årsvis

Bör förvaras tillsammans med betygskatalog

5 år

Vid behov

Närarkiv,
handläggare
Årsvis

Bevaras

Digitalt

Har samma betydelse som betygskatalog och bör förvaras
tillsammans med denna
Redovisas även till SCB

5 år

Digitalt

Redovisas även till SCB

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
PMO

Närarkiv, lärare

Då betyg är satt och då tiden för omprövning av betyg löpt
ut
Inklusive ev underlag, t.ex. läkarintyg

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
PMO

Närarkiv, lärare

Gallras under förutsättning att uppgifter för uppföljning
m.m. dokumenterats i t.ex. åtgärdsprogram
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Handlingstyp
Särskola, specifika handlingar
Ansökningar med underlag och beslut
om mottagande
Betyg eller intyg om genomgången
utbildning
Betygskatalog,
betygssammanställningar
Särskilt stöd, särskild undervisning,
beslut
Individuella utvecklingsplaner med
omdömen
Protokoll, inskrivningsnämnd för
särskolan
Scheman, individuella
Överklaganden

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år

Bevaras

PMO/Mapp

Kassaskåp
skolkontoret

Bevaras

Bunt

Årsvis

Bevaras

Bunt

Årsvis

Bevaras

PMO

Bevaras

Pärm

Närarkiv, lärare

Bevaras

PMO/Mapp

Bevaras
Bevaras

PMO/Pärm
PMO/Mapp

Kassaskåp
skolkontoret
Närarkiv, lärare
Kassaskåp
skolkontoret

(OSL
23:2)

Eventuella förkortningar och sifferkoder ska förklaras. Tas
fram årsvis efter klass. Skall vara ett pappers-dokument
enligt SKOLFS 2007:27
Inklusive ev underlag, t.ex. läkarintyg

Vid behov
Följer beslut om antagning av elev
Vid behov
Beslut om mottagande kan överklagas av
vårdnadshavare
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år

Gymnasieskola, gymnasiesärskola,
utbildning för vuxna
Antagning
Ansökningshandlingar för antagna
elever
Ansökningshandlingar för ej antagna
elever
Antagningslistor
Antagningsstatistik, uppgifter som ger
en sammanfattning av antagningen
Inställd utbildning, information

Vid
Pärm
inaktualitet
1 år
Pärm
Vid
Extens/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Extens/Pärm

Svarstalong ang antagning till
gymnasieskolan
Tidplan med instruktioner

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
1 år
Digitalt/Pärm

Yttrande/beslut över skolgång i annan
kommun

Vid
Pärm
inaktualitet

Elevregistrering
Byte av skola, ansökan

1 år

Digitalt/Pärm

Elevhistorik

Bevaras

Extens/PMO

Grupplistor, kurslistor

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Extens/Pärm

Klasslistor, slutgiltiga, med
dokumenterade förändringar under året
Samtycken enligt GDPR
Vid
Pärm/Mapp
inaktualitet

Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition

När eleven slutat sin skolgång kan handlingarna gallras på
antagningsenheten
Efter avslutad reservantagning
Efter avslutad reservantagning

Närarkiv,
expedition

Efter
avslutad
skolgång

Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition

T.ex. antal antagna per utbildning och behörighet, kvoter
etc

Efter avslutad skolgång. Underlag/kontroll för
interkommunal ersättning

Närarkiv,
expedition
Uppgifter om elevs studieplan, tillval, eventuellt
studieavbrott och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc.).
Vid elektroniskt bevarande ska dessa uppgifter kunna
sammanställas ur uttaget
Av tillfällig betydelse

Närarkiv, lärare
Närarkiv,
expedition
Närarkiv, ansvarig

1 år

Bör innehålla uppgifter om skola, läsår, klassbeteckning,
lärare, elevnamn, personnummer och adress
För t.ex. bilder på hemsida. Samtycken bör vara
tidsbegränsade och gallras tidigast efter att eleven avslutat
sin skolgång
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Handlingstyp
Studieorganisation
Anmälan/avanmälan om modersmålsundervisning
Ansökan om kursbyte, programbyte,
ändrat tillval, flyttning etc.
Ansökan om ledighet, studieavbrott etc.

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Vid
Digitalt
inaktualitet
Bevaras
Extens

Närarkiv, ansvarig

Närarkiv,
expedition

Disciplinära åtgärder

Vid
Pärm
inaktualitet
Bevaras
PMO/Diabas

Handlingar rörande utbytesstipendiater
Handlingsplan introduktionsprogram
Individuella studieplaner

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Digitalt/Pärm
Diabas
Extens/Pärm

Närarkiv, rektor

Individuellt val, utbud

Bevaras

Digitalt/Pärm

Närvaro- och frånvarouppgifter

Vid
inaktualitet
Bevaras
Vid
inaktualitet
Bevaras

Fronter/Pärm

Praktik, placering
Prövning, anmälan
Prövning, betyg
Språkval

Digitalt/Pärm
Pärm

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år
Då eleven slutat skolan
Ansökan kan gallras då anteckning gjorts i
verksamhetssystem, på ”elevkort” eller motsvarande

(OSL
23:2, 5)
Vid behov

Närarkiv,
Vid behov
expedition
Närarkiv,
Vid behov
expedition
Närarkiv,
expedition
Närarkiv, lärare/syv Vid behov
Närarkiv,
expedition

Uppgifter om studieväg, kursval, fullständigt eller utökat
program
Finns i organisationsplan
CSN-anmälningar ingår

Extens

Utvecklingssamtal eller motsvarande,
anteckningar
Överenskommelse om studiegång

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Extens/PMO

Närarkiv,
expedition
Närarkiv, lärare

Överenskommelser om t.ex.
datoranvändning

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet

Närarkiv

Undervisningsplanering
Ansökan och beslut m.fl. handlingar om
särskilda utbildningsinsatser

Bevaras

PMO

Avstängning/förvisning av elev, varning etc. För beslut
gäller ingen sekretess

Har samma betydelse som betygskatalog. Bör förvaras
tillsammans med betygskatalog
Då eleven slutat skolan
Under förutsättning att uppgifter för uppföljning
dokumenteras i t.ex. åtgärdsprogram
Särskild överenskommelse för enskild elev, tex reducerade
eller anpassade studier
Då eleven slutat skolan

(OSL
23:2)

T.ex. särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång
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Handlingstyp
Ansökan och beslut m.fl. handlingar
rörande särskild undervisning
Kursutvärderingar

Bevaras/
gallras
Bevaras

System/sortering
PMO

Läromedel, egenproducerat

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Se komm. Digitalt

Läsårsplaner
Schema, klass- (slutgiltigt)

Bevaras
10 år

Diabas
Extens/Pärm

Schema, lärar-, kurs

3 år

Extens/Pärm

Timplaner

Bevaras

Extens/Pärm

Undervisningsplanering, specifikt för
utbildning för vuxna
Arbetsplaner, lokala
Kursplaner, lokala

Bevaras
Bevaras

Digitalt
Digitalt/Pärm

Orienteringskurser, lokala
Protokoll från ämneskonferenser etc.

Bevaras
Bevaras

Extens/Digitalt
Digitalt

Elevutveckling och lärande
Betygskatalog

Bevaras

Extens/Pärm

Extraanpassningar

Bevaras

PMO/Digitalt/
Pärm
Kartonger
Kartonger

Gymnasiearbeten/projektarbeten
Bevaras
Nationella prov i svenska och svenska
Bevaras
som andra språk, elevlösningar, samtliga
delar
Nationella prov, elevlösningar i samtliga 5 år
ämnen utom svenska

Förvaring

Kartonger

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år
(OSL
T.ex. på sjukhus, specialpedagog m.m.
23:2, 4)

Närarkiv, lärare
Närarkiv, lärare

OSL 17:4

Uppdateras kontinuerligt. 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

OSL 23:2

Vid stadieövergång scannas extraanpassningar till elevakt

Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition

Närarkiv,
expedition

Vid behov

Närarkiv,
expedition
Närarkiv, lärare

Vid behov

Närarkiv,
expedition

1 år
1 år

Närarkiv,
expedition
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Handlingstyp

System/sortering

Prövning, betyg

Bevaras/
gallras
Bevaras

Samlat betygsdokument, kopia

Bevaras

Extens/Pärm

Sammanställningar av resultat från
nationella prov
Skriftliga bedömningar/intyg

Bevaras

Digitalt/Pärm

Bevaras

Pärm/Extens

Skriftliga tester och prov, elevlösningar

Vid
Buntar
inaktualitet
Bevaras
Pärm

Slutbetyg, kopia (avgångsbetyg)
Elevutveckling och lärande, specifikt för
utbildning för vuxna
Kunskapsprofiler
Lokala, individuella kurser
Nationella slutprov (Sfi)/ämnesprov i
svenska, elevlösningar, samtliga delar
Specialarbeten/projektarbeten

Förvaring

Extens

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras
Extens/Digitalt
Bevaras
Kartonger
Bevaras

Digitalt/Kartonger

Bevaras

Akter

Bevaras

PMO

2 år
Bevaras

Extens/Digitalt
Extens/Digitalt/
Pärm

Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition
Närarkiv, lärare
Närarkiv,
expedition

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år
Har samma betydelse som betygskatalog. Bör förvaras
tillsammans med betygskatalog
För elever som ej får slutbetyg
Vid behov
Vid behov

Om skriftlig bedömning/intyg ges istället för slutbetyg
Då betyg är satt och då tiden för omprövning av betyg löpt
ut

Vid behov

Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition

Gäller samtliga ämnen

1 år
1 år

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

Gymnasiesärskola, specifika handlingar
Ansökningar med underlag och beslut
om mottagande
Individuella utvecklingsplaner med
omdömen
Intyg om genomgången utbildning
Scheman, individuella

Kassaskåp, skolchef Aldrig

Närarkiv,
expedition

(OSL
23:2)

1 år
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

10 år

Digitalt/Pärm

Närarkiv, elevhälsan

Bevaras

Diabas

Nej

Bevaras
Bevaras

Diabas

Nej
Nej

Uppföljningar av verksamhet

Bevaras

Digitalt

Nej

Utbildning i vårdhygieniska frågor,
dokumentation

Bevaras/Vid Digitalt
inaktualitet

Nej

Elevhälsa
Ledning
Delegation av medicinska uppgifter,
beslut, återkallande
Delegation rörande övergripande
ansvar
Sekretessförbindelser vid forskning
Uppföljningar av mål

Kvalitetsledningssystem
Egenkontroller

Klagomål inkomna direkt till
verksamheten

Nej

Tex förskrivningsrätt/läkemedelsdelegeringar från
skolläkare
T.ex. verksamhetschefens delegation till ersättare vid
ledighet
Inte aktuellt i dagsläget
Ingår i årsberättelse. Avser inrapporterad uppföljning på
verksamhetsnivå. Underlag gallras efter 3 år, dock först
efter att nästföljande granskning genomförts
Ingår i årsberättelse. Avser dokumenterade
uppföljningar av t.ex. tillgång
till läkare eller sjuksköterska vid planerat eller akut
behov, strukturerad läkemedelskontroll, tid för indirekt
patientarbete etc. Underlag gallras efter 3 år, dock först
efter att nästföljande granskning genomförts
Information som är egenproducerad eller framtagen för
den egna verksamhetens räkning (bildspel, text etc.)
bevaras. Powerpointbilder kan bevaras som digital fil. Ej
verksamhetsunik information som använts i utbildningen
gallras vid inaktualitet
Enligt SOSFS 2011:9

Vid
inaktualitet

Bevaras/
Vid
inaktualitet

Nej

Digitalt

(OSL
26:6)

Del av underlagen till kvalitets- och/eller
patientsäkerhetsberättelser. Gallras tidigast efter att
nästkommande berättelse sammanställts. Saknas i
dagsläget
Hanteras av verksamhetschef. Klagomål av betydelse för
verksamheten bevaras. Sammanställning ingår i
kvalitetsberättelse och/eller patientsäkerhetsberättelse.
Klagomål av tillfällig eller ringa betydelse gallras vid
inaktualitet
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Klagomål till IVO, inkommande

Bevaras

Digitalt

(OSL
26:6)

Kvalitetsberättelse

Bevaras

Digitalt

Nej

Mål för kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Policy för hälso- och sjukvårdsarbetet

Bevaras

Digitalt

Nej

Bevaras

Diabas

Nej

Protokoll (motsv.) från
kvalitetsråd/samverkansorgan

Bevaras

Digitalt/Pärm

Riskanalyser

Vid
inaktualitet

Digitalt

Bevaras

PMO/Pärm

Patientsäkerhet och avvikelser
Anmälningar enligt bestämmelser om
lex Maria i PSL
Ansvar i patientsäkerhetsarbetet,
dokumentation
Avvikelserapporter (enskilda)

Checklistor för vårdenheternas
egenkontroll (motsv.)

Förvaring

Närarkiv, elevhälsan

2 år/
Bevaras

Sekretess Kommentar

Nej

Nej

Närarkiv, MLA/chef

Bevaras
Bevaras/3
år

Till
arkivet,
år

Vid behov Nej
Nej

Pärm

Närarkiv, MLA/chef

Vid behov Nej

Nej

Hanteras av MLA. Avser klagomål som gäller den egna
verksamheten. Sammanställning ingår i kvalitetsberättelse och/eller patientsäkerhetsberättelse
Sammanställning av hur det systematiska
kvalitetsarbetet bedrivits under året, vidtagna åtgärder,
och resultat. Underlag gallras, dock först efter att
nästföljande sammanställning genomförts

Avser policydokument utfärdade av den egna
huvudmannen eller vårdgivaren
Avser protokollförda uppföljningar av ledningssystemet i
kvalitetsråd (motsv.). Protokoll och utvärdering bevaras.
Underlag gallras efter 3 år
Del av underlagen till kvalitets- och/eller
patientsäkerhetsberättelser. Gallras tidigast efter att
nästkommande berättelse sammanställts
Utredningsmaterial enligt lex Mariabestämmelser
Ej aktuellt i dagsläget
Avser avvikelserapporter över utebliven behandling,
bristande informationsöverföring, tillbud med
medicinteknisk produkt etc. Avvikelserapporter som blir
del av utredning eller annat ärende, eller som behövs för
uppföljning bevaras. Övriga rapporter gallras efter 3 år
om de genomgått händelseanalys där sammanställning
har gjort som bevaras, annars ska även dessa rapporter
bevaras
Checklistorna gallras efter 2 år om sammanfattning etc
gjorts som bevaras, annars ska checklistorna bevaras.
Sammanfattning, sammanställning, presentation etc
bevaras. Saknas i dagsläget
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

HSAN-beslut

Bevaras/
Vid
inaktualitet
2 år/
Bevaras

Digitalt/Pärm

Närarkiv, MLA/chef

Händelseanalyser

10 år/
Bevaras

Pärm

Närarkiv, MLA/chef

IVOs beslut

Bevaras

EMI-journal/Pärm

Närarkiv,
Vid behov Nej (Se
handläggare/MLA/chef
OSL
25:10)

Kontroller, dokumentation

Bevaras

Kommunikation i förtroendefrågor
mellan vårdgivare och patient
Kommunikation i förtroendefrågor
mellan vårdgivare och patientnämnd
Läkemedelsförsäkringsföreningens
försäkringsbolags (LFF) beslut

Bevaras

PMO

Bevaras

Pärm

Närarkiv, chef

(OSL
25:1)
Vid behov Nej

Bevaras/
Vid
inaktualitet
Bevaras

PMO/Pärm

Närarkiv, MLA/chef

Vid behov Nej

Diabas

Nej

Diarieförs

Bevaras

Diabas/Digitalt

Nej

Enligt 3 kap. 10 § PSL ska vårdgivaren senast 1 mars varje
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Behandlas av
nämnd
Riskanalyser, checklistor och handlingsplaner för åtgärd
gallras, om det finns en slutrapport som bevaras. I annat
fall bevaras riskanalyserna. Saknas i dagsläget

Hygienrond, dokumentation

Patientskaderegleringen (PSR), beslut
som rör den egna vårdgivaren
Patientsäkerhetsberättelse

Riskanalyser

Vid
inaktualitet/
Bevaras

Till
Sekretess Kommentar
arkivet,
år
Vid behov Nej (Se
Beslut som rör den egna vårdgivaren bevaras. Beslut
OSL
rörande andra vårdgivare som saknar betydelse för den
25:10)
egna vårdgivaren gallras vid inaktualitet
Nej
Avser protokoll, checklista eller annan dokumentation
från hygienrond. Sammanställning bevaras. Underlag
gallras efter 2 år om sammanställning gjorts som
bevaras, annars ska dokumentation från varje rond
bevaras. Saknas i dagsläget
Vid behov Nej

Nej

Nej

Händelseanalyser, checklistor och handlingsplan för
åtgärder gallras efter 10 år om det finns en slutrapport
om händelseanalys som bevaras, annars ska
händelseanalyserna bevaras
Beslut som rör den egna vårdgivaren bevaras. Beslut
rörande andra vårdgivare som saknar betydelse som
saknar betydelse för den egna vårdgivaren gallras vid
inaktualitet
Avser dokumenterad kontroll av t.ex. steriliserings- och
desinfektionsrutiner. Saknas i dagsläget

Beslut som rör den egna vårdgivaren bevaras, övriga
gallras vid inaktualitet
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Sammanställningar och resultat av
enskilda avvikelserapporter
Sammanställningar, statistik etc. över
vårdhygieniska mätdata, resultat m.fl.
uppgifter
Skadeståndsärenden vid patientskada

Bevaras

Digitalt

Läkemedelshantering
Förbrukningsjournal över narkotika,
förrådsadministration
Förteckning över utlämnade kort och
nycklar till läkemedelsförråd
Ordinationer enligt generella direktiv
Rekvisitioner till apotek

Förvaring

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

Nej

Bevaras

Nej

Bevaras

Diabas

10 år

Pärm

Närarkiv, elevhälsan

Nej

3 år efter
inaktualitet
10 år efter
inaktualitet
10 år efter
inaktualitet

Digitalt/Pärm

Närarkiv, elevhälsan

Nej

Medicintekniska produkter samt
apparatur- och instrumentvård
Avtal rörande inköp av medicintekniska Bevaras
produkter och apparatur
Avtal rörande service och underhåll
3 år
Dokumenterade kvalitetskontroller av 3 år
produkter, kalibreringsrapporter

1 arkivex av den egna organisationens
rekommendationer (motsv.) bevaras, övriga gallras vid
inaktualitet. Inte aktuellt i dagsläget

(OSL
25:1)

Digitalt

Nej

Block

Närarkiv, elevhälsan

Nej

eAvrop/Pärm

Närarkiv, chef

eAvrop/Pärm
Pärm

Närarkiv, chef
Närarkiv, elevhälsan

Nej
Nej

Avser enbart förrådsadministration av läkemedel
(individuell förbrukningsjournal ingår i patientjournal)

På samma blankett som delegationen av medicinska
uppgifter
Avser rekvisitioner för läkemedel (inkl. narkotiska
preparat) eller teknisk sprit till läkemedelsförråd

Vid behov Nej

Felanmälningar och
servicebeställningar
Funktionshandlingar rörande
produkter, underhållsscheman

3 år

Pärm

Närarkiv, elevhälsan

Nej

3 år

Pärm

Närarkiv, elevhälsan

Nej

Garantisedlar o. dyl.

Vid
inaktualitet

Pärm

Närarkiv, elevhälsan

Nej

Efter att produkten sålts eller på annat sätt tagits ur bruk
Avser kontroll utförd av särskild maskinteknisk personal
eller av personal som arbetar där produkten är placerad.
Gallras 3 år efter att produkten sålts eller på annat sätt
tagits ur bruk
Efter utförd åtgärd
Avser till exempel bruksanvisning, manual, instruktion
om hur en produkt ska användas. Gallras 3 år efter att
produkten sålts eller på annat sätt tagits ur bruk
Efter att produkten sålts eller på annat sätt tagits ur bruk
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Instrumentvård, dokumentation

3 år

Pärm

I närhet till
instrumentet

Register över medicintekniska
produkter

Bevaras

Digitalt

Service- och åtgärdsrapporter

3 år

Digitalt/Pärm

Temperaturavläsningar,
dokumentation
Elevhälsa, generellt

3 år

Pärm

Arbetsskada (elev), handlingar rörande
Beställningar och rekvisitioner av
journaler

Bevaras
Bevaras

PMO
PMO

Förstörande av uppgifter i
patientjournal på begäran av enskild
person, handlingar rörande
Hälsosamtalsenkät

Bevaras

PMO/Pärm

Journalkopior inkomna från annan
vårdgivare

Bevaras

Vid
inaktualitet
PMO

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

Nej

Nej

I närhet till
instrumentet
I närhet till kylarna

Nej

Avser vård och skötsel av instrument, apparatur och
övriga tekniska hjälpmedel (t.ex. fiberoptikkamera) som
används vid undersökning, behandling och vård av
patient
Inventarium för registrering av uppgifter om
medicinskteknisk utrustning, benämning, placering,
åtgärder etc. Nya uppgifter får tillföras. Inte aktuellt i
dagsläget
Efter åtgärd

Nej
OSL 25:1,
OSL 23:2
OSL 23:2 Tex vid APL
Nej
Avser inkomna förfrågningar och egna
utgående. Inkomna förfrågningar på papper bevaras som
inskannad fullständig och likalydande kopia skapad med
betryggande metoder och rutiner (pappersoriginalet kan
då gallras vid inaktualitet). Elektroniskt överförda
förfrågningar integreras och bevaras i elektronisk form.
(Lånekvitton, påminnelser etc. gallras vid inaktualitet)

Närarkiv, elevhälsan

Vid behov Nej

Avser t.ex. IVOs beslut om förstörande av uppgifter. När
beslut finns om att hel journal ska förstöras får ingen
mapp eller dokumentation finnas på journalens plats
OSL 25:1, Väsentlig information sammanfattas som
23:2
journalanteckning. Underlaget förs vid medgivande in i
databasen Halsosamtal.se
OSL 25:1, Avser kopior som beställts för patient som man har en
23:2
aktuell vårdrelation till. Papperskopior bevaras som
inskannad fullständig och likalydande kopia skapad med
betryggande metoder och rutiner (pappersoriginalet kan
då gallras vid inaktualitet). Inkomna elektroniska
uppgifter bifogas egen elektronisk journal
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Journalkopior, uppgift om utlämnade
kopior

Bevaras

Diabas

Kränkande behandling eller
diskriminering, anmälningar
Kränkande behandling eller
diskriminering, utredningar och
åtgärder
Logopediska läs- och skrivutredningar
m bilagor
Meddelande från annan klinik, sjukhus
eller vårdcentral om erhållen tid
Medgivanden/fullmakter för
utlämnande av uppgifter

Bevaras

Pärm

Närarkiv, rektor

Vid behov OSL 23:2

Bevaras

PMO/Pärm

Närarkiv, rektor

Vid behov (OSL
23:2)

Bevaras

PMO

OSL 25:1

Vid
inaktualitet
70 år

Papper

OSL 25:1,
23:2
Nej
Fullmakter på papper bevaras som inskannad fullständig
och likalydande kopia skapad med betryggande metoder
och rutiner (pappersoriginalet kan då gallras vid
inaktualitet). Elektroniskt överförda förfrågningar
integreras och bevaras i elektronisk form

Patientdata (registeruppgifter) med
kompletterande uppgifter i
patientadministrativt system

Bevaras

PMO

Patientinformation

Bevaras

Digitalt

PMO

Förvaring

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

Prövas i
varje
enskilt
fall, OSL
6:4, 6:5

Begäran av journalkopior är i första hand en beställning
av en allmän handling, som ska diarieföras. En notering
görs i journalen om aktuellt diarienummer för att enkelt
kunna spåra hela ärendet. Bevaras med tanke på ev.
framtida begäran om journalförstöring eller ändring.
Gäller även kopior från mikrofilmade, skannade eller helt
digitala journaler
Skickas till rektor digitalt eller i pappersform. Användare
av PMO registrerar även enskilda ärenden i PMO
Skickas till rektor digitalt eller i pappersform. Användare
av PMO registrerar även enskilda ärenden i PMO. För
beslut gäller ingen sekretess
För pedagogiska läs- och skrivutredningar, se rubrik
Specialpedagogisk verksamhet.

OSL 25:1, Nya uppgifter får läggas till. Uppdatering av
23:2
kontaktuppgifter (adress, telefon etc.) får genomföras
löpande utan att ändringar sparas i systemets historik.
Patientuppgifter i form av namn och personnummer
bevaras, ev. ändringar ska bevaras i systemets historik.
Alla övriga uppgifter med koppling till patient och
vårdinsats bevaras, och ev. ändringar ska bevaras i
historik
OSL 25:1, Avser information till patient framtagen i en bestämd
23:2
beslutsprocess hos den egna huvudmannen eller
vårdgivaren, i form av t.ex. broschyr, skrivet eller
kopierat blad, textdokument på hemsida, vårdportal etc.
med allmän eller specifik (ej individuell) information till
patient. 1 arkivexemplar av broschyr etc. bevaras
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Patientjournal förd av logoped i
elevhälsan

Bevaras

PMO

OSL 25:1

Patientjournal förd av psykolog i
elevhälsan

Bevaras

PMO

OSL 25:1

Patientjournal som inte är möjlig att
härleda till en specifik patient

10 år

PMO

OSL 25:1

Patientjournal som skannats

Vid
inaktualitet

PMO

OSL 25:1

Patientjournaler förda inom
elevhälsans medicinska insats

Bevaras

PMO

OSL 25:1

Register/förteckningar över
journaler/journaluppgifter som har
överlämnats till annan huvudman

Bevaras

PMO

OSL 25:1

Signaturförtydligandelistor

Bevaras

Pärm

Närarkiv, chef

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

Nej

Patientjournaler som upprättats i elektronisk form
bevaras i elektronisk form i system som uppfyller kraven
på långsiktigt bevarande. Gallringsfrister för dokument i
patientjournaler omfattar även digitala uppgifter i
system
Patientjournaler som upprättats i elektronisk form
bevaras i elektronisk form i system som uppfyller kraven
på långsiktigt bevarande. Gallringsfrister för dokument i
patientjournaler omfattar även digitala uppgifter i
system
Avser journal som är helt eller delvis oläslig, saknar
namnuppgift, eller där det av annan anledning inte går
att fastställa vilken person journalen avser
Patientjournal på papper som skannats gallras efter
skanningen, under förutsättning att en fullständig och
likalydande kopia bevaras i skannad form. För att
uppfylla kravet på likalydande kopia krävs rutiner och
teknik som ger betryggande garantier för att innehållet i
den skannade versionen helt överensstämmer med
originalet. Observera att färgade bilder kan behöva
skannas i färg
Avser elevhälsovårdsjournaler. Patientjournaler som
upprättats i elektronisk form bevaras i elektronisk form i
system som uppfyller kraven på långsiktigt bevarande.
Gallringsfrister för dokument i patientjournaler omfattar
även digitala uppgifter i system
Om original överlämnats ska beslut om avhändande
(arkivlagen, SFS 1990:782, §15) fattas av fullmäktige. Se
vidare Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
2009:44
Avser listor med signatur och namnförtydliganden som
identifierar personal som dokumenterar och signerar i
patientjournal
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

SIP (Samordnad individuell
plan)/Norrbus

Bevaras

PMO

Självskattningsinstrument,
självsvarsinstrument, frågeformulär,
psykologiska prov etc.

Bevaras/
Vid
inaktualitet

PMO/
Pappersjournal

Standardiserad vårdplan

Bevaras

Tidsbokningar och avbokningar

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Bevaras

Tolkbeställning
Övrig utrednings-/kartläggningsdokumentation avseende enskilda
elever

Kuratorverksamhet (Elevhälsans
psykosociala insats)
Fortlöpande anteckningar om elev som Bevaras
görs återkommande över längre tid

Förvaring

Närarkiv, ansvarig

Till
arkivet,
år

När elev
slutat
skolan

Sekretess Kommentar

OSL 23:2

Myndighetsövergripande samverkansprotokoll kring
elever med behov av stöd från flera instanser.
Papperskopior bevaras som inskannad fullständig och
likalydande kopia skapad med betryggande metoder och
rutiner (pappersoriginalet kan då gallras vid inaktualitet)

OSL 17:4

Inklusive svar eller resultat. Särskild sekretess gäller för
uppgifter i psykologiska prov. Sedan
självskattningsinstrument etc. av betydelse för
undersökning, bedömning, beslut, diagnos eller
uppföljning bevarats i form av en sammanfattande
journalanteckning kan underlaget gallras.
Självskattningsinstrument etc. av tillfällig eller ringa
betydelse gallras vid inaktualitet
Vårdplan upprättas för patienter med samma medicinska
diagnos eller likartade problem, som underlag för olika
undersökningar och behandlingar. Planen ska innehålla
en sammanställning av vetenskapliga fakta och beprövad
erfarenhet för aktuell diagnos etc. 1 arkivex. av varje
standardiserad vårdplan bevaras. Ej aktuellt i dagsläget

Digitalt

Nej

Digitalt

Nej

PMO

OSL 23:2, T.ex. pedagogiska, sensomotoriska, talutredningar eller
OSL 25:1 basutredningar kring psykisk ohälsa som utförs av
elevhälsopersonal
OSL 23:2 Sekretess gäller inte beslut i ärende

PMO

OSL 23:2

Sammanställningar som följer elevs utveckling över tid
på ett visst område. Likställs med patientjournal och ska
därför bevaras (Vägledning för elevhälsan 2016, s. 10)
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Anteckningar vid elevbesök

Se komm.

PMO/Papper

Närarkiv, kurator

Anteckningar vid elevbesök som
omfattar myndighetsutövning (t.ex.
beslut om särskilt stöd)

Bevaras

PMO

Beslut om åtgärdsprogram
Elevkonferenser, protokoll
Extraanpassningar

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gruppinsatser

Vid
inaktualitet
Bevaras
Vid
inaktualitet
Bevaras

PMO
PMO
PMO/Digitalt/
Pärm
Digitalt

Kommunikation med elev/
vårdnadshavare/annan med uppgifter
väsentliga för elev eller skolan
Pedagogisk kartläggning, matematik
Pedagogiska läs- och skrivutredningar
m bilagor
Pedagogiska utredningar m bilagor,
övriga
Pedagogiskt underlag inför NPFutredning
Protokoll, elevutvecklingsträff (EUT)

PMO

Sekretess Kommentar

OSL 23:2

Enskilda besök räknas som faktiskt handlande och saknar
dokumentationskrav. Leder samtalet till ett ärende som
resulterar i ett beslut för den enskilda eleven så
uppkommer ett dokumentationskrav och anteckningarna
ska bevaras (Vägledning för elevhälsan 2016, s. 57)

(OSL
23:2)

Specialpedagogisk verksamhet

Handledning, enskild elev
Klassobservationer, dokumentation

Till
arkivet,
år

Närarkiv, lärare

Myndighetsutövning mot enskild innebär att
myndigheten bestämmer om en förmån, rättighet,
skyldighet, disciplinär åtgärd eller något annat
jämförbart för den enskilda. För beslut gäller ingen
sekretess
OSL 23:1, Sekretess gäller inte beslut i ärende (OSL 23:2)
2, 4
Nej
För beslut gäller ingen sekretess
OSL 23:2
OSL 23:2 Vid stadieövergång scannas extraanpassningar till
elevakt
OSL 23:2 T.ex. utredningar, uppföljning av åtgärder
OSL 23:2
OSL 23:2

PMO/Digitalt

OSL 23:2

Bevaras
Bevaras

PMO
PMO

OSL 23:2
OSL 23:2

Bevaras

PMO

OSL 23:2

Bevaras

PMO

OSL 23:2

Bevaras

PMO

OSL 23:2

Används som underlag för individuella eller klassåtgärder
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Protokoll, klassråd och andra
sammankomster om pedagogiska
frågor eller elevhälsa
Screening, resultat
Åtgärdsprogram

Bevaras

PMO/Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet

OSL 23:2

Bevaras
Bevaras

Digitalt
PMO

Nej
OSL 23:2

Patientjournal
Analyser/bedömningar, generellt

Bevaras

PMO

Anamnes

Bevaras

PMO

Anmälan, rapportering etc. till andra
myndigheter
Anteckningar över administrerade
(intagna) läkemedel för enskild patient
Audiogram

Bevaras

PMO

Bevaras

PMO

Bevaras

PMO

Biometriuppgift

Bevaras

PMO

Brev eller meddelande till, från eller
avseende patient

Bevaras/
Vid
inaktualitet

PMO

OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
(OSL
25:1,
23:2)

Checklistor av betydelse för
behandling, bedömning, beslut och
diagnos
Checklistor av tillfällig eller ringa
betydelse

Bevaras

PMO

Diabetes, uppgifter om

Bevaras

PMO

Drogtester, svar på

Bevaras

PMO

Vid
inaktualitet

Förvaring

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

T.ex. lästester
Sammanställning av särskilt stöd

Avser patientens sjukdomshistoria
Avser t.ex. anmälan till socialtjänsten

Brev eller meddelande av betydelse för vård
och behandling bevaras i patientjournal. Brev som inte
behövs för en god och säker vård av patienten diarieförs
eller registreras på annat sätt. Brev eller meddelande av
tillfällig eller ringa betydelse gallras vid inaktualitet

(OSL
25:1,
23:2)
(OSL
Avser checklistor som t.ex. ”Checklista vid patientens
25:1,
hemgång” o.dyl.
23:2)
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Egenvårdsbedömning

Bevaras

PMO

Epikris

Bevaras

PMO

Funktionsmätning

Bevaras

PMO

Funktionsträning, dokumentation

Bevaras

PMO

Försäkringskassans begäran om
läkarutlåtande

10 år

PMO

Habiliteringsplaner

Bevaras

PMO

Information given till patient eller
anhörig, uppgift om
Injektionslistor

Bevaras

PMO

Förvaring

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
(OSL
25:1,
23:2)
OSL 25:1,
23:2
Nej

Intyg

Vid
inaktualitet
Bevaras

PMO

Kallelse, notering om
Komplikationsregistrering

Bevaras
Bevaras

PMO
PMO

Kurvor från prov och undersökningar

Bevaras

PMO

Kvittenser och mottagningsbevis

5 år

PMO

OSL 25:1,
23:2
(OSL
25:1,
23:2)
Nej
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
Nej

Licensmotivering för oregistrerat
läkemedel
Listor över kontroll och mätning av
patientens puls, blodtryck temperatur
etc., generellt
Läkemedelsbiverkning, uppgift om

Bevaras

PMO

Nej

Bevaras

PMO

OSL 25:1,
23:2

Bevaras

PMO

OSL 25:1,
23:2

Avser kognitiv, psykisk, social, sensomotorisk eller annan
funktionsträning
Inkommen begäran gallras efter 10 år om begäran
antecknats i journal. Kopia av läkarutlåtandet bevaras i
patientjournalen
Delgivna kopior

Att injektion givits antecknas i PMO
Den som utfärdar intyget ska anteckna detta i journalen
och även spara en kopia av intyget

Kurvor från t.ex. audiogram, EKG eller EECmätning
Avser meddelande (motsv.) som visar att avsedd
mottagare i systemet öppnat informationen
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Läkemedelsjournal/-lista

Bevaras

PMO

Medgivanden från patient eller anhörig Bevaras

PMO

Medicinsk bedömning

Bevaras

PMO

Omvårdnadsjournal

Bevaras

PMO

Omvårdnadsmeddelanden

Bevaras

PMO

Omvårdnadsmål, åtgärder och resultat, Bevaras
dokumentation
Omvårdnadsstatus
Bevaras

PMO

Planerad behandling eller annan åtgärd Bevaras
utifrån satta mål, dokumentation
Provtagningar
Bevaras

PMO

Rehabiliteringsplan

Bevaras

PMO

Remisshantering

Bevaras

PMO

Resultat av undersökning

Bevaras

PMO

Rättad uppgift i journal

Bevaras

PMO

PMO

PMO

Förvaring

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

OSL 25:1,
23:2
(OSL
25:1,
23:2)
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
(OSL
25:1,
23:2)
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1,
23:2
(OSL
25:1,
23:2)
OSL 25:1,
23:2

T.ex. urin, blod
Delgiven kopia

Från annan verksamhet inkomna svar på papper bevaras
som inskannad fullständig och likalydande kopia skapad
med betryggande metoder och rutiner
(pappersoriginalet kan då gallras vid inaktualitet).
Elektroniskt överförda remisser integreras och bevaras i
elektronisk form
OSL 25:1, Ev. rättelse ska göras på sådant sätt att ursprungstexten
23:2
fortfarande är läsbar. Vid digital journalföring ska
ändringar bevaras i systemets historik
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

Röntgenutlåtanden, definitiva

Bevaras

PMO

OSL 25:1, Remiss på papper bevaras som inskannad fullständig och
23:2
likalydande kopia skapad med betryggande metoder och
rutiner (pappersoriginalet kan då gallras vid inaktualitet).
Elektroniskt överförda remisser integreras och bevaras i
elektronisk form

Samtal med patient, journalanteckning

Bevaras/
Vid
inaktualitet

PMO

Smittskydd, sjukvårdens
anmälningar

Bevaras

PMO

Sondmatningsschema

Bevaras

PMO

Status

Bevaras

PMO

Sårvård

Bevaras

PMO

Tillväxtdiagram

Bevaras

PMO

OSL 25:1, Avser även samtal före och efter vårdtillfället.
23:2
Antecknade samtal med patient av betydelse för vård
och behandling bevaras i patientjournal, övriga gallras
vid inaktualitet
(OSL
Enligt smittskyddslagen (2004:168) och
25:1,
smittskyddsförordningen (2004:255)
23:2)
OSL 25:1, Schemat gallras efter 3 år förutsatt att alla uppgifter om
23:2
sondmatningen antecknats i patientjournalen
OSL 25:1,
23:2
OSL 25:1, Bevaras som journalanteckning
23:2
OSL 25:1, Från annan verksamhet inkomna diagram på papper
23:2
bevaras som inskannad fullständig och likalydande kopia
skapad med betryggande metoder och rutiner
(pappersoriginalet kan då gallras vid inaktualitet).
Elektroniskt överförda remisser integreras och bevaras i
elektronisk form

Underlag för förskrivning (generellt)

Bevaras

PMO

Utredningar

Bevaras

PMO

Vaccinationer, uppgifter om

Bevaras

PMO

OSL 25:1, Avser underlag för t.ex. förskrivning av hjälpmedel
23:2
OSL 25:1, Från annan verksamhet inkomna utredningar på papper
23:2
bevaras som inskannad fullständig och likalydande kopia
skapad med betryggande metoder och rutiner
(pappersoriginalet kan då gallras vid inaktualitet).
Elektroniskt överförda remisser integreras och bevaras i
elektronisk form
OSL 25:1,
23:2
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
arkivet,
år

Sekretess Kommentar

Vårdplan och justerad vårdplan

Bevaras

PMO

OSL 25:1, Från annan verksamhet inkomna vårdplaner på papper
23:2
bevaras som inskannad fullständig och likalydande kopia
skapad med betryggande metoder och rutiner
(pappersoriginalet kan då gallras vid inaktualitet).
Elektroniskt överförda remisser integreras och bevaras i
elektronisk form

Överkänslighet, uppgift om

Bevaras

PMO

OSL 25:1,
23:2
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Handlingstyp

Bevaras/
gallras

System/sortering

Förvaring

Till
Sekretess Kommentar
arkivet, år

Bevaras

Pärm

Närarkiv,
expedition

Vid behov

Bevaras

Diabas

2 år

Pärm

Övriga skolrelaterade
verksamheter
Skolskjutsar
Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende
Beslut om skolskjuts som blivit
överklagade
Busskort, handlingar rörande
För skolskjutsverksamheten inkomna
uppgifter, elevförteckningar,
scheman m.m.
Kostnadsredovisningar avseende
skolskjutsning
Skolskjutsreglementen
Övriga handlingar rörande
skolskjutsverksamheten

Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
Bevaras

Närarkiv,
expedition
Närarkiv,
expedition

Under förutsättning att vederbörlig kontroll och
redovisning skett
Med uppgift om till kommunen inkomna bidrag, vad
kommunen betalat ut och eventuellt vad som är
återbetalningspliktigt
Ingår vanligen i kommunens gemensamma ekonomisystem

Närarkiv,
expedition

Med undantag av räkenskapsinformation

Visma

Bevaras
Diabas
Vid
Digitalt/Pärm
inaktualitet
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