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Arkivbeskrivning – Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar, 
inklusive dokumenthanteringsplan 

Arkivbeskrivningen är upprättad: 2019-05-20. 
Arkivbeskrivningen ersätter ”Arkivbeskrivning för socialnämnden”, upprättad 2001-09-12. 
Dokumenthanteringsplanen ersätter ”Dokumenthanteringsplan Socialnämnden”, 
upprättad 2001-10-29. 
 
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 
Socialnämnden har: 

 Ansvar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 
följdlagstiftning vad gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, unga och 
vuxna i den mån uppgifterna inte enligt kommunfullmäktiges beslut ska fullgöras av någon 
annan nämnd. 

 Ansvar för kommunens uppgifter enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), Lag om färdtjänst, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), Familjerättsfrågor enligt föräldrabalken, samt andra uppgifter som enligt särskilt 
fullmäktigebeslut, lag eller författning ålagts nämnden. 

 Ansvar för dödsboanmälningar enligt 20 kap 8 a § ärvdabalken. 
 Tillsammans med barn och utbildningsnämnden ansvaret för att samordna insatser som rör 

barn och ungdom. 
 
Socialnämnden är: 

 Fondstyrelse för stiftelsen Svea Karlssons donationsfond samt stiftelsen Arkens 
donationsfond.  

 

Organisationsförändringar 
Sedan den senast upprättade arkivbeskrivningen har organisationsförändringar skett som inverkar på 
uppkomsten och förvaringen av de allmänna handlingarna. 

 Flyktingverksamhetens organisation och tillhörighet 
2009 beslutas att ansvaret för flyktingverksamheten (med undantag för myndighetsutövning 
inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn), som sedan den startades tillhört 
socialtjänstens område, överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen (Kf §102, 103, Dnr 
00260/2009). 
Avtal om boenden för ensamkommande barn upprättas 2007 (Kf §134, Dnr 00439/2007). 
Verksamheten avvecklas 2017-2018 (Ks §222, Dnr 00242/2017). 

 Stiftelser 
2011 upplöses Stiftelsen Arvidsjaurs barnavårdsnämnds donationsfond (Sn Dnr 446/2010-
046), stiftelsen Gustav Leonard Lundgrens fond (Sn Dnr 447/2010-046), samt stiftelsen Nils-
Olov och Kristina Perssons donationsfond (Sn Dnr 448/2010-046) som socialnämnden utgjort 
styrelse för. 
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 Alkoholhandläggning 
Handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom alkohollagens område flyttas från 
socialnämnden till miljö, bygg och hälsoskyddsnämnden från och med 2017-07-01 (Kf §112, 
Dnr 00087/2017). 

 

Uppgifter som regelbundet hämtas från eller lämnas till 
kommunextern myndighet eller part 
Exempel: 

 Kommunen får sin folkbokföringsinformation genom automatiska aviseringar från 
Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället. 

 Olika typer av statistik delges regelbundet Statistiska centralbyrån. 
 Kunduppgifter delas med andra myndigheter som Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. 
 Uppgifter inhämtas från Skatteverket rörande exempelvis inflyttade barn, från Polisen 

rörande polisrapporter, och från domstol rörande vårdnad och umgänge med barn. 
 

Allmänhetens sökvägar till allmänna handlingar 
Socialnämnden rekommenderar följande sökvägar till kommunens allmänna handlingar: 

 Diarium - Socialnämnden 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 – Nämnden registrerar sina ärenden i verksamhetssystemet Treserva. 
 Arkivförteckningar - Arkivförteckningar finns för vissa delar av kommunens arkiv. De listar de 

handlingar som förvaras i slutarkivet. 
 Socialnämndens protokoll - Socialnämndens protokoll finns tillgängliga på kommunens 

hemsida. 
 

Tekniska hjälpmedel 
Dator för att själv söka i diariet och bland socialnämndens protokoll tillhandahålls i kommunhusets 
entré. 
 

Kontaktpersoner 
För upplysningar om socialnämndens allmänna handlingar, kontakta nämndskansliet. 
 
Adress: Kansli Sn, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur 
Telefon: 0960-155 03, 0960-156 03 
E-post: sn@arvidsjaur.se 
 

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. 
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handlingar som utväxlas mellan fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd. För undantag se 2 kap. 9-
11 § Tryckfrihetsförordningen. 
 
Även handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen 
utövar ett rättsligt bestämmande inflytande är allmänna (Offentlighets- och sekretesslag, 2 kap. 3 §). 
 

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. 
 

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 
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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 nämndens 
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: 

Exempel Kommentar 

Kopior och dubbletter som inte 
har någon funktion då det finns 
arkivexemplar hos 
myndigheten med samma 
innehåll. 

- Kopior på protokoll  
- Digital information som 
delas på hemsidan eller 
intranätet. 

 

Inkomna eller expedierade 
framställningar, förfrågningar 
och meddelanden av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig 
karaktär (inklusive e-post, SMS, 
röstbrevlåda och motsvarande) 

Förfrågningar om blanketter, 
mötestider och allmän 
information. 

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. 

Handlingar som har inkommit 
för kännedom och som inte har 
föranlett någon åtgärd. 

Cirkulär, inbjudningar, reklam.  Förutsatt att de även i övrigt är 
av ringa betydelse. 

Inkomna handlingar som inte 
berör myndighetens 
verksamhetsområde, eller som 
är meningslösa eller 
obegripliga. 

Spam och bifogade filer i e-
postmeddelanden som inte 
kan öppnas. 

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

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.  

- 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 projekt-
platser, nätverk eller forum 
som uppdateras fortlöpande 

 

Handlingar som endast 
tillkommit för kontroll av 
postbefordran. 

Inlämningskvitton och 
kvittensböcker. 

Under förutsättning att de inte 
längre behövs som bevis för att 
en försändelse har inkommit 
eller utgått från myndigheten. 

Loggar för e-post och fax. Förteckning i mobiltelefon 
över inkommande och 
utgående samtal. 

Under förutsättning att de inte 
behövs för kontroll av över-
föringen 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: 

Exempel Kommentar 

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. 

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

En förutsättning är att över-
föringen 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. 

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. 
 
I de fall ärendet rör 
myndighetsutövning mot 
enskild bör handlingen bevaras 
till dess att överklagandetiden 
har löpt ut. 

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

En förutsättning är att 
handlingen inte har påförts 
några anteckningar av 
betydelse för myndighetens 
beslut eller för hand-
läggningen. Om den först 
inkomna handlingen 
ankomststämplats bör den 
bevaras till dess att ärendet är 
avslutat, om inte ankomsttiden 
dokumenterats på annat sätt. 

Felaktiga uppgifter i digitala 
register, vilka tillkommit genom 
skrivfel, räknefel eller 
motsvarande. 

 
Under förutsättning att 
rättning har skett. 

Handlingar som har överförts 
till annan databärare inom 
samma medium. 

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

Under förutsättning att de inte 
längre behövs för sitt ändamål. 

Inkomna eller expedierade 
framställningar, förfrågningar, 
kommentarer och 
meddelanden i sociala medier 
som tillfört ärende sakuppgift. 

 
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 Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Kommunövergripande 
verksamheter 

            

Bidrag och stipendier             

Ansökningar, föreningar och 
studieförbund 

5 år Diabas         

Ansökningar, ungdomsprojektpengar 5 år Diabas         
Bidrag, beslut Bevaras Diabas         
Bidrag, sammanställningar Bevaras Digitalt         
Föreningskataloger och förteckningar 
över i kommunen verkande föreningar 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt       Uppdateras kontinuerligt 

Stipendier och priser, 
sammanställningar 

Bevaras Digitalt         

Stipendier och priser, beslut Bevaras Diabas         
Stipendieutlysningar samt förslag på 
stipendiekandidater, handlingar m 
bilagor 

Bevaras Digitalt         

Års- och verksamhetsberättelser från 
föreningar och studieförbund 

Bevaras Diabas         

GDPR-administration             

Anvisningar, policys, regelverk  Bevaras Diabas/Digitalt         
Individens rättigheter, begäran samt 
svar 

1 år Digitalt          

Informationsinsatser 1 år Digitalt         
Instruktion från personuppgiftsansvarig 
nämnd till användare av 
verksamhetsövergripande system 

Bevaras           

Kommunikation med dataskyddsombud 1 år Digitalt         
Personuppgiftsbiträdesavtal Bevaras Pärm Närarkiv, enhet     Förvaras lämpligen tillsammans med tjänsteavtalet 
Registerförteckningar Se komm. Draftit       Uppdateras kontinuerligt 
Registerutdrag, begäran om samt svar 1 år Digitalt      OSL  Sekretess kan råda för vissa personuppgifter 
Reglementen för nämnds 
personuppgiftsansvar och 
verksamhetsövergripande system 

Bevaras Diabas         

Tillsyn, rapport dataskyddsombud Bevaras Diabas/Digitalt         
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Tillsyn, uppföljning Bevaras Digitalt         
Projekt              

Avtal och kontrakt Bevaras eAvrop/Diabas/ 
Pärm 

Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

  T.ex. samarbetsavtal och sponsoravtal 

Behovsanalyser/utredningar  Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

    

Delrapporter Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

    

Ekonomisk slutredovisning Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

    

Förstudier Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

    

Kommunikation Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

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

Kommunikation, rutinmässig Vid 
inaktualitet  

Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet       

Minnesanteckningar Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet       

Protokoll med dagordning och 
deltagarlista 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

  Från styrgrupper, projekt/arbetsgrupper, referensgrupper 
och eventuella delprojekt 

Projektdatabas Se komm.  -  -  -   Avgörandena om urval (bevarande och gallring av datan) 
görs utgående ifrån en helhetsbild av det aktuella området 

Projektplaner Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

    

Projektorganisation Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

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

Slutrapporter Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

    

Uppdragshandlingar Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

  Projektdirektiv, uppdragsbeskrivningar, -avtal 

Utvärderingar Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
projektslut 

  Om utvärdering görs 



14 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

EU-projekt             

Ansökningar om projektmedel, inkl. 
bilagor och kompletteringar 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  Beviljade och icke beviljade 

Ansökningar om utbetalning av stöd, 
inkl. förskott 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  Inkl. missiv med underlag. (Tidigare kallat rekvisition.) I 
projekt där Sorsele är projektägare diareförs 
ansökningarna om utbetalning av stöd 

Arbetstidsredovisningar/tidrapporter 
och andra löneunderlag 

17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning/ 
löner 

    Projektets kopior gallras. Originalen hanteras av 
lönekontoret 

Arrangemang och aktiviteter, 
dokumentation av 

Se komm. Digitalt/Pärm 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 Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

    

Avräkningsplaner för förskott  17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      

Avsiktsförklaringar Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  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 

Avtal Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  T.ex. projektkontrakt och samarbetsavtal. Hyres-, leasing- 
och underentreprenörsavtal kan gallras 17 år efter 
projektavslut 

Behovsanalyser/utredningar  Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  T.ex. underlag för projektets problembeskrivning 

Beslut, från fonden eller programmet Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  T.ex. projektbeviljande, ändringsbeslut, utbetalningsbeslut. 
I projekt där Sorsele är projektägare diareförs 
ansökningarna om utbetalning av stöd 

Beslut, från projektägaren Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  T.ex. avslutsbeslut 

Beslut, övriga t.ex. politiska Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

    

Delegation Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  Projektägare resp. projektledare 

Deltagarrapportering till SCB 17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      



15 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Ekonomisk slutredovisning Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

    

Expedierade beställningar och 
rekvisitioner 

17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      

Fakturor, kopior på inkomna 17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      

Friställningsintyg för offentligt anställd 
personal (ERUF) 

17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      

Fullmakter Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

    

Förstudier Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

    

Hemsida, sociala medier Se komm. Digitalt       Unik information/kommunikation bevaras 
Huvudboksrapporter 17 år efter 

projektslut 
Digitalt/Pärm Närarkiv, 

projektledning 
      

Information av allmän karaktär, 
inkommande 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      

Information, utgående Bevaras Digitalt/Pärm 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 

Kommunikation Bevaras 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 

Kommunikation, rutinmässig Vid 
inaktualitet  

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      

Marknadsförings-/informationsmaterial Bevaras Digitalt/Pärm 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 Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

    

Minnesanteckningar 17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Pressmeddelanden Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

    

Projektdagböcker 17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      

Projektdatabas Se komm.  -  -  -   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 

Projektorganisation Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

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

Projektplaner Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  T.ex. tids- och aktivitetsplaner, jämställdhets- och 
tillgänglighetsplaner, kommunikationsplaner, 
följeforskningsplan, implementeringsplan 

Protokoll med dagordning och 
deltagarlista 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

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

Rapporter Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  Tex följeforskning, revision, lägesrapport, slutrapport, 
uppföljning eller utvärdering 

Rekryteringsärenden Se komm.  -  -  -   Handlingar som ska bevaras resp. gallras är desamma som 
vid reguljär rekrytering, med skillnaden att gallring får ske 
tidigast 17 år efter projektavslut 

Revisionsintyg Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

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

Synliggörande/spridning, 
dokumentation av 

17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

    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 

Underlag för problembeskrivning, 
källmaterial och statistik 

17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      

Underlag för utgifter, verifikationer 17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning/ 
löner 

    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 



17 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Uppdragsbeskrivningar Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  Projektdirektiv, uppdragsbeskrivningar för projektpersonal 
och utvärderare/följeforskare 

Upphandlingsärenden Se rubrik 
Upp-
handling 

          

Upphävanden av beslut och 
återbetalningsskyldighet 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

  Bör diarieföras 

Utdrag ur lönelista 17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      

Utdrag ur räkenskaperna, plusgiro-, 
bankgirolistor 

17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

    Utdrag som tydliggör att betalningar genomförts 

Uträkningar som använts vid 
budgeteringen och vid framtagandet av 
beräkningsunderlag 

17 år efter 
projektslut 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

      

Utvärderingar Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 

    

Ändringsansökningar Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
projektledning 

Vid 
projektslut 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, 
år 

Sekretess Kommentar 

Allmän verksamhet             

Allmän administration, generellt 
förekommande handlingar 

            

Arbetsskada/tillbudsrapporter Bevaras KIA       Arbetsplatsolyckor 
Avtal och kontrakt Bevaras eAvrop/Pärm Närarkiv, ansvarig     T.ex. politiskt beslutade, som nya datasystem m.m. 
Avtal och kontrakt, rutinmässiga 2 år efter 

inaktualitet 
Digitalt/Pärm Närarkiv, ansvarig     Till exempel leasing av kopiatorer, städ, STIM-

avtal, arrangörskontrakt m.m. 
Cirkulär och cirkulärförteckningar Vid 

inaktualitet 
Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet       

Enkäter (egna) av större och långsiktig 
betydelse, sammanställningar 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

  Ingår vanligen i diarieförda handlingar 

Enkäter, inkommande (med svar), 
sammanställningar 

Bevaras/ 
Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

  Bevaras om av betydelse för verksamheten, annars 
gallras vid inaktualitet 

E-post, muntliga och skriftliga 
telefonmeddelanden, inkommande och 
utgående till/från individuell brevlåda/ 
telefon 

Se komm.         E-post och övriga meddelanden gallras dagligen, 
sedan handlingar/information av vikt överförts till 
annat format eller annan databärare. 

Fakturaunderlag 2 år Visma         
Fotografier, filmer, video, ljudband, cd-
skivor som dokumenterar den egna 
verksamheten 

Bevaras Fysiskt/Digitalt Närarkiv/Arkiv       

Klagomål, synpunkter och förslag av 
rutinartad allmän karaktär 

Se komm.         Sammanställs av förvaltningschef årligen och 
redovisas till nämnd 

Klagomål/förslag som leder till ärende Bevaras Diabas/EDP/Mapp/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

  Ingår i protokoll 

Kommunikation av vikt för 
verksamheten 

Bevaras Diabas/EDP/Digitalt/Mapp/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

    

Kommunikation, rutinmässig Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet     T.ex. via mejl och telefon 

Kurser, seminarier och andra 
utbildningar i egen regi 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt       Program, deltagarlistor, unikt studiematerial och 
kopia på ev. kursintyg kan bevaras 

Mottagnings- och delgivningsbevis Bevaras EDP/Digitalt/Mapp Närarkiv, enhet Vid 
behov 

  Delgivningskvitton av mindre betydelse gallras vid 
inaktualitet  
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, 
år 

Sekretess Kommentar 

Projekt, EU-projekt Se rubrik 
Projekt och 
EU-projekt 

          

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

Bevaras/ 
Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

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

Protokoll eller mötesanteckningar från 
ledningsgrupper 

Bevaras Digitalt         

Registerförteckning över 
personuppgiftsbehandlingar 

Bevaras Draftit       Uppdateras kontinuerligt. Ett uttag årligen bör 
bevaras 

Remisser och remissvar/yttranden Bevaras/ 
Vid 
inaktualitet 

Diabas/EDP/Digitalt/Mapp  Närarkiv, enhet     Remisser av större vikt bevaras. Övriga gallras vid 
inaktualitet 

Spontanofferter och 
leverantörsinformation 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt         

Statistik till andra myndigheter Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet     Beställs återkommande från SCB, Boverket, 
Livsmedelsverket, Länsstyreslen m.fl. 

Statistik, egen, som innehåller unik 
information om verksamheten 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

  Gallras om de ingår i diarieförda handlingar 

Statistik, övrig Vid 
inaktualitet 

Digitalt         

Systembeskrivningar (datasystem) Bevaras Digitalt         
Systeminformation, 
versionsuppdateringar mm 

Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, enhet       

Uppdragshandlingar Bevaras Diabas/Digitalt       För t.ex. konsulter, projekt. Ingår ofta i diarieförda 
handlingar 

Utredningar, rapporter och studier av 
intresse för verksamheten 

Bevaras Diabas/EDP/Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

  Främst egenproducerade utredningar, men även 
annat av vikt för verksamheten. 

Överklaganden, beslut och handlingar Bevaras Diabas/EDP/Mapp Närarkiv, enhet Vid 
behov 

    

Allmän administration, för 
socialtjänsten specifika handlingar 

            

Anmälan till ansvarig nämnd enligt 24 a 
§ LSS 

Bevaras Diabas/Digitalt     (OSL 26)   
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, 
år 

Sekretess Kommentar 

Anmälningar till ansvarig nämnd enligt 
14 kap. 2 §SoL (Lex Sarah) 

Bevaras Diabas/Digitalt     (OSL 26)   

Delegationsprotokoll, sekretess 3 år Pärm Närarkiv, enhet     1:a sidan samt ärendeförteckning bevaras 
Delgivningar, sekretess 2 år Pärm Närarkiv, enhet     Vissa delgivningar sparas längre tid 
Donationsfonder, ansökningar m 
bilagor 

5 år Pärm Närarkiv, enhet       

Donationsfonder, urkunder Bevaras Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

    

Handlingar som inkommit och 
upprättats i tillstånds- och 
tillsynsärenden 

Bevaras           

Inkomna synpunkter och klagomål i 
särskilda frågor 

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

Interna meddelanden, intern 
information och intern kommunikation 
som tillkommit uteslutande för att 
underlätta socialnämndens arbete och 
som inte har ett egenvärde 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Papper         

Inventarieförteckningar Bevaras           
Journaler Se rubrik 

Patient-
journaler 

      OSL 25   

Kalendrar, almanackor/tidböcker 1 år           
Kopior av handlingar som i original 
förvaras på annat håll inom kommunen 
och som saknar betydelse för den egna 
verksamheten 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Papper         

Protokoll, sekretessprotokoll Bevaras Diabas         
Register, liggare och listor som 
tillkommit uteslutande för att 
underlätta socialnämndens arbete och 
som inte har ett egenvärde 

Vid 
inaktualitet 

Papper         
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, 
år 

Sekretess Kommentar 

Schablonersättningar, ansökningar 5 år Treserva         
Statsbidragsansökningar 10 år Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet       
Underlag till statsbidragsansökningar 2 år Digitalt       Förutsatt att ansvarsfrihet för året beviljats 

Arkivering             

Arkivbeskrivningar Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv/Arkiv Alltid   Upprättas enligt arkivlagen, 6 §, samt 
offentlighets- och sekretesslagen, kap.4, 2 § 

Arkivförteckningar  Bevaras Pärm Närarkiv/Arkiv Alltid     
Dokumenthanteringsplaner, 
gallringsbeslut 

Bevaras Diabas/EDP/Digitalt         

Diarieföring (registrering)             

Adresslistor Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, kansli       

Diarieförda handlingar Se komm. Diabas       Bevaras/gallras utifrån gallringsbeslut 
Diarieplan, sakkoder Se komm. Bok/Diabas/EDP Närarkiv, kansli Aldrig   Uppdateras kontinuerligt 
Diarielistor Bevaras Kort/Diabas/ Digitalt Kortlådor Alltid   Diarielista tas ut årligen och arkiveras 

Postlistor Vid 
inaktualitet 

Diabas         

Register till diarier Bevaras Diabas/EDP       Om sådant upprättas 

Information/kommunikation              

Bildarkiv Bevaras Cumulus         
Grafisk profil Bevaras Digitalt         
Hemsida, sociala medier Se komm. Episerver/Digitalt       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 

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

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

  Egenproducerad information av större vikt bevaras 

Nyhetsbrev, veckobrev Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, 
år 

Sekretess Kommentar 

Pressklipp, nyhetssammandrag eller 
motsvarande omvärldsbevakning med 
direkt anknytning till verksamheten 

Se komm. Digitalt       Unik information/kommunikation bevaras 

Pressmeddelanden Bevaras Digitalt         

Juridik (polis-, åklagar- och 
domstolsväsen) 

            

Dom  Bevaras Diabas/EDP         
Fullmakt Bevaras Diabas/Digitalt         
Föreläggande Bevaras Diabas/EDP/Digitalt         
Kallelse till förhandlingar Vid 

inaktualitet 
Digitalt/Pärm         

Kommunikation av betydelse Bevaras Diabas/EDP         
Kommunikation, rutinmässig Vid 

inaktualitet 
Digitalt       Kommunikation som ej tillför sakuppgift och som 

är av tillfällig eller ringa betydelse 
PM, promemorior Vid 

inaktualitet 
Digitalt       Anvisningar och meddelanden pga. nyheter i 

regelverk, domstolsutslag o.d. 
Protokoll (beslut) Bevaras Diabas/EDP/Pärm Närarkiv, 

sekreterare 
Vid 
behov 

    

Stämningsansökan Bevaras Diabas/EDP         
Underlag för framställt krav Bevaras Diabas/EDP         
Yttrande Bevaras Diabas/EDP         
Yttrande från motpart Bevaras Diabas/EDP         
Planering, uppföljning, kvalitets- och 
målarbete 

            

Budget Bevaras Diabas       Ingår i nämnds- och fullmäktigeprotokoll 
Intern kontroll Bevaras Diabas/EDP/Pärm Närarkiv, kansli/ 

enhet 
Vid 
behov 

  Dokumentation av upplägg, arbetsformer samt 
rapporter och ev. åtgärdsplaner bevaras. Ingår i 
protokoll 

Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal, 
dokumentation 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Pärm/ Mapp Närarkiv, chef     Gallras efter nästkommande samtal, eller senast 
när anställning upphör 

Mål- och kvalitetsarbete Bevaras Diabas/EDP/Digitalt/Pärm Närarkiv, kansli/ 
enhet 

Vid 
behov 

  Enligt mål- och resursplan. Ingår som bilaga i 
nämnds- och fullmäktigeprotokoll 

Systematiskt arbetsmiljöarbete Bevaras EDP/Digitalt         
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, 
år 

Sekretess Kommentar 

Uppföljningsrapporter (månad, kvartal, 
delår) 

Bevaras Visma       Registreras i ekonomisystem 

Verksamhetsplaner Bevaras Diabas/EDP/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

  Ingår som bilaga i nämnds- och 
fullmäktigeprotokoll 

Årsberättelser, årsrapporter Bevaras Diabas/EDP/Pärm Närarkiv, enhet Vid 
behov 

  Ingår som bilaga i nämnds- och 
fullmäktigeprotokoll 

Policy-/styrdokument             

Arbetsordningar Bevaras Diabas       Ingår i protokoll 
Handböcker Vid 

inaktualitet 
Digitalt       Framtagna för den egna verksamheten 

Lokala planer Vid 
inaktualitet 

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

Lokala miljömål  Bevaras EDP         
Lokala miljömål, uppföljning Bevaras EDP         
Manualer/lathundar/rutiner Vid 

inaktualitet 
Digitalt         

Organisationsscheman/beskrivningar Bevaras Diabas         
Styrande policydokument, riktlinjer och 
liknande 

Bevaras Diabas       T.ex. informationspolicy, arbetsmiljöpolicy 

Politik & nämndservice               

Arvodesunderlag, förtroendevalda 2 år Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

    Förrättningsrapporter, inkomstuppgifter 

Delegationsbeslut, tjänsteman Bevaras Diabas/EDP/Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

    

Delegationsordning Bevaras Diabas/EDP/Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

  Ingår i protokoll 

Delegationsprotokoll Bevaras Diabas/EDP/Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

1 år   Binds in årsvis 

Delgivningar nämnd 2 år Diabas/Digitalt/ Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

  Delgivningar kan vid behov sparas längre eller 
bevaras. Kan ingå i protokoll.  

Delgivningskvitton Bevaras/ 
Vid 
inaktualitet 

Diabas/EDP/Pärm/ Mapp Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

  Delgivningskvitton av mindre betydelse gallras vid 
inaktualitet  
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, 
år 

Sekretess Kommentar 

E-post, inkommande Dagligen GroupWise/ Outlook       E-post till nämndsbrevlåda besvaras eller 
vidarebefordras till chef/tjänsteman varefter e-
posten gallras. Se även "Handling av tillfällig eller 
ringa betydelse" 

E-post, lista över vidarebefordrad och 
besvarad e-post  

30 dagar GroupWise/ Outlook         

Föredragningslistor, dagordningar, 
kallelser 

Bevaras/3 
år 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

  Första sidan med ärendeförteckning bevaras, 
övrigt gallras 

Inkallelseordning för ersättare Bevaras Diabas/Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

  Ingår i protokoll 

Justeringsanslag Vid 
inaktualitet 

Digital anslagstavla Närarkiv, 
sekreterare 

    Kan ingå i protokoll 

Medborgarförslag Bevaras Diabas/EDP/Mapp Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

    

Protokoll eller mötesanteckningar från 
arbetsgrupper och samverkansgrupper 
tillsatta av nämnd 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

    

Protokoll eller mötesanteckningar från 
referensgrupper och övriga råd 

Bevaras Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

  Till exempel pensionär-, funktionsnedsatta- och 
folkhälsoråd 

Protokoll eller mötesanteckningar från 
samarbetsorgan och samrådsgrupper 
samt övriga organ där nämnden/ 
styrelsen har sekreteraransvar 

Bevaras Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

  Till exempel Region 10 

Protokoll från politiska församlingar 
(t.ex. nämnd/styrelse, utskott, 
presidium, beredning) 

Bevaras Diabas/Digitalt/ Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

1 år   Binds in vid arkivering 

Protokoll från valberedning Bevaras Diabas/Digitalt/ Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

Vid 
behov 

    

Protokollsbilagor: Skrivelser/ 
tjänsteutlåtanden och andra 
handlingar som ligger till grund för 
beslut eller innehåller unik information  

Bevaras Diabas/EDP/Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

1 år     

Sekretessbevis/tystnadsplikts-
försäkringar för förtroendevalda 

Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 
sekreterare 

    Gallras när förtroendeuppdraget upphör 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, 
år 

Sekretess Kommentar 

Skrivelser, inkomna och utgående, ej 
diarieförda 

2 år Diabas/Digitalt/ Pärm Närarkiv, 
sekreterare 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Ekonomiskt bistånd             
Handlingar rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje 
månad 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 5 år OSL 26 Handlingarna ska arkiveras 5 år efter senaste anteckning i 
akten. 

Ansökningar från enskild om bistånd 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Handlingar får dock inte gallras så länge uppgifter om 
personen finns i sökbar sammanställning/ socialregister. 

Ansökningar om bistånd, bilagor  2 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Kan gallras under förutsättning att notering i personakten 
skett av uppgifter om bilagan (typ av bilaga samt summa) 

Beslut i enskilt ärende om bistånd 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       
Beslut/domar i förvaltningsdomstol 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       
Dokumentation av planering som rör 
den enskilde 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 T.ex. överenskommelser, handlingsplaner, arbetsplaner. 

Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 T.ex. skriftlig information till och från andra interna enheter 
och andra myndigheter 

Meddelanden från hyresvärd, elbolag, 
kronofogdemyndighet om skulder, 
uppsägning och avhysning 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       

Registerkontroller som endast har 
tillfällig betydelse 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Registerkontroller som utgör underlag 
för beslut 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Tillförs akten i läsbar form. 

Uppgifter i digitala akter och register, sk 
"socialregister" 

5 år, se 
komm. 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Gallras senast i samband med att akten gallras eller avställs 
för arkivering hos arkivmyndigheten. 

Upprättade handlingar av betydelse i 
ärendet 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Upprättade handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller rutinmässig karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Utredningar i enskilt ärende 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Återkravshandlingar 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Ärendeblad, journalblad 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Överklaganden, m bilagor 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Individ- och familjeomsorg             
Allmänt, ej tillhörande personakt             

Anmälningar som inte tillhör ärende och 
inte ger upphov till ärende 

5 år Treserva/Pärm Närarkiv, IFO   (OSL 26) T.ex. anmälningar enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen 

Avtal med enskilda utförare Bevaras Pärm Närarkiv, IFO Vid behov      
Dagjournal 10 år Digitalt/Pärm Närarkiv 2 år     
Egna medel 10 år Digitalt       Ingår i dagjournaler samt övrigt bokföringsmateriel 
Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. 
för bostäder somtillhandahålls av 
socialtjänsten 

2 år efter 
kontrakts 
utgång 

Treserva/Pärm Närarkiv, IFO     Under förutsättning att hyresskuld eller 
besiktningsanmärkning inte kvarstår 

Meddelanden om placering inom 
kommunen av barn från annan kommun 

När 
placeringen 
upphört 

Pärm Närarkiv, IFO     Om man inte får kännedom om när en placering upphör 
kan meddelandena gallras 5 år efter sista notering 

Pg, beordrade betalningar, bevakade 
betalningsuppdrag, kontoutdrag 

10 år Pärm Närarkiv 2 år   Bevaras i samma pärm som dagjournaler 

Protokoll samrådsgruppen Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 
handläggare 

5 år   Kapslar 

Rapporter och meddelanden som inte 
tillhör ärende och inte ger upphov till 
ärende 

2 år Treserva/Pärm Närarkiv, IFO     T.ex. polisrapporter, "LOB-ar", meddelanden om avhysning, 
hyresskuld, elskuld m.m. 

Sekretessverifikat ur dagboken 10 år Pärm Närarkiv 2 år     
SIP (Samordnad individuell 
plan)/Norrbus 

Bevaras PMO     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) 

Tillsynsrapporter över enskilt bedrivna 
verksamheter 

Bevaras Treserva Närarkiv, IFO 1 år     

Transaktionslistor 10 år Digitalt/Pärm Närarkiv 2 år     

Allmänt, tillhörande personakt             

Handlingar rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje 
månad 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 5 år OSL 26 Handlingarna ska arkiveras 5 år efter senaste anteckning i 
akten. 

Anmälningar som tillhör ärende eller ger 
upphov till ärende 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   



28 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Ansökningar 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Ansökningar till institutioner om vård 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Ansökningar, bilagor 2 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Kan gallras under förutsättning att notering i personakten 

skett av uppgifter om bilagan (typ av bilaga samt summa) 
Avtal om handhavande av annans medel 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       

Beslut i enskilt ärende om bistånd 
och/eller insats 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       

Beslut/domar i förvaltningsdomstol 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       
Fullmakter 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Genomförandeplaner, vårdplaner eller 
individuell plan 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Arbetsplaner, omsorgsplaner m.m. 

Handlingar rörande underställning till 
förvaltningsrätt 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Inkomna och utgående handlingar av 
tillfällig betydelse och/eller rutinmässig 
karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 T.ex. meddelande från hyresvärd om hyresskulder, 
uppsägningar etc 

Kallelser till rättegång, möte m 
handläggare m.m. 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Kopior av hyreskontrakt, 
besiktningsprotokoll etc. 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       

Kopior av räkningar från läkare, 
laboratorier, institutioner m.m. 

2 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   (OSL 26) Räkningar för undersökningar utförda på uppdrag av 
socialtjänsten 

Meddelanden om utskrivning från 
vårdhem eller liknande 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Polisrapporter om brott eller misstanke 
om brott 

Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, IFO   OSL 26 Om de inte ligger till grund för beslut om insats inom 
socialtjänsten 

Registerkontroller som endast har 
tillfällig betydelse 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Registerkontroller som utgör underlag 
för beslut 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Remisser Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 T.ex. arbetsförmedling, bostadsförmedling, läkare, 
beroendevård 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Underrättelser från 
kronofogdemyndighet om avhysning 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Upprättade handlingar av betydelse i 
ärendet 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Upprättade handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller rutinmässig karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Utredningar i enskilt ärende 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Ärendeblad, journalblad 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Överenskommelser 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Överklaganden, m bilagor 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Familjehem, feriehem, kontaktperson/-
familj 

            

Personakt för placerade barn Se komm. Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26 Handlingar som tillhör personakter för barn som placerats 
eller tagits emot i ett hem för vård eller boende som är i 
privat regi ska överlämnas till den kommun som beslutade 
om insatsen. Överlämnande ska enligt huvudregeln ske två 
år efter senaste anteckning. Kommunen ska bevara 
handlingarna. 

Personakt för placerade barn enligt LSS Se komm. Personakt Närarkiv, IFO 2 år OSL 26 Handlingar som tillhör personakter för barn som placerats 
eller tagits emot i bostad med särskild service för barn som 
behöver bo utanför föräldrahemmet, och som är i privat 
regi ska överlämnas till den kommun som beslutade om 
insatsen. Överlämnande ska enligt huvudregeln ske två år 
efter senaste anteckning. Kommunen ska bevara 
handlingarna. 

Personakter hos enskild verksamhet, 
representativt urval 

Se komm. Mapp Närarkiv, IFO 2 år OSL 26 Handlingar som tillhör personakter i enskild verksamhet ska 
i ett representativt urval av personer överlämnas till den 
kommun som beslutade om insatsen. Det individrelaterade 
materialet som ska överlämnas utgörs av handlingar 
rörande personer födda den femte, femtonde och 
tjugofemte i varje månad. Överlämnande ska enligt 
huvudregeln ske två år efter senaste anteckning. 
Kommunen ska bevara handlingarna. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Personakter hos enskild verksamhet 
enligt LSS, representativt urval 

Se komm. Personakt Närarkiv, IFO 2 år OSL 26 Handlingar som tillhör personakter i enskild verksamhet ska 
i ett representativt urval av kommuner och, i övriga 
kommuner, ett representativt urval av personer, 
överlämnas till den kommun som beslutade om insatsen. 
Enligt förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (12 §) gäller det handlingar rörande 
personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i 
varje månad. Överlämnande ska enligt huvudregeln ske två 
år efter senaste anteckning. Kommunen ska bevara 
handlingarna.  

Övriga personakter hos enskild 
verksamhet 

Se komm. Mapp Närarkiv, IFO 2 år OSL 26 Kommunen kan avtala om att akterna överlämnas till 
kommunen. I sådant fall ska överlämnande ske två år efter 
senaste anteckning. Kommunen ska gallra dessa akter fem 
år efter sista anteckning. 

Övriga personakter hos enskild 
verksamhet enligt LSS 

Se komm. Personakt Närarkiv, IFO   OSL 26 Kommunen kan avtala om att akterna överlämnas till 
kommunen. I sådant fall ska överlämnande ske två år efter 
senaste anteckning. Kommunen ska gallra dessa akter fem 
år efter sista anteckning. 

Ansvarsförbindelser för kostnader 5 år           
Ansökan om att bli familjehem, 
kontaktperson/-familj 

5 år Pärm Närarkiv, IFO       

Avtal  5 år  Pärm Närarkiv, IFO     T.ex. avtal m kontaktpersoner 
Förteckning över barn i familjehem eller 
annat enskilt hem 

Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, IFO       

Förteckning över enskilda feriebarn 2 år Pärm Närarkiv, IFO       
Förteckningar över kontaktpersoner/ 
kontaktfamiljer/familjehem 

Vid 
inaktualitet 

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

Utredning och beslut att godkänna 
familjehem, kontaktperson/-familj för 
placering av barn 

Bevaras Pärm Närarkiv, IFO   (OSL 26) För beslut gäller ingen sekretess 

Ärendeblad, journalblad rörande 
familjehem, kontaktperson, familjehem 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Hem för vård eller boende             

Anmälningar om in- och utskrivningar 2 år       OSL 26   
Ansökningar om plats, inte mottagna 
boende 

Vid 
inaktualitet 

      OSL 26   
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Boendeenkäter, enkäter till närstående Vid 
inaktualitet 

        Efter sammanställning 

Boendelista, förteckning boende Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 
handläggare 

    Lista över boende uppateras kontinuerligt 

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. 
för bostäder som tillhandahålls av 
kommunen 

2 år         Efter det att kontraktet upphört att gälla, under 
förutsättning att hyresskuld eller besiktningsanmärkning 
inte kvarstår 

Månadsuppföljning till hemkommun 2 år           
Nyckelkvittenser, boendes nycklar 2 år         Efter återlämnande 
Närvaro- och frånvarorapporter 2 år Treserva       Underlag för debitering. Skickas till ekonomi 
Planering av genomförande av insatser Vid 

inaktualitet 
      OSL 26   

Missbruk             

Anmälningar från polis etc. 5 år Pärm Närarkiv, IFO   OSL 26   
Ansökningar om vård enligt lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 
med bilagor 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Beslut och beslutsunderlag 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       
Dokumentation av planering 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 T.ex. behandlingsplaner 
Handlingar rörande underställning till 
länsrätt (LVM) 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Journaler med bilagor från hem för vård 
eller boende 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Läggs i personakt när de inte längre behövs i verksamheten 

Ärendeblad, journalblad 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Yttranden till andra myndigheter             

Begäran om handräckning 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       
Efterlysningar 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       
Yttranden i körkortsärenden, 
vapenärenden 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Yttranden blir offentlig handling hos mottagande instans 

Yttranden till åklagare, andra 
myndigheter och allmän domstol 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Yttranden blir offentlig handling hos mottagande instans 

Placeringsärenden barn             

Anmälningar om behov av vård (till 
institutioner) 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   

Anmälningar från polis, skola etc. Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26 Om de lett till placering. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Ansvarsförbindelser Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26 Avser förstärkt familjehem och kontraktsvård 
Ansökningar om vård (till länsrätt) med 
bilagor 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   

Avtal m föräldrar Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   
Beslut och beslutsunderlag Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   
Dokumentation av planering som rör 
barnet 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26 T.ex. vårdplaner, behandlingsplaner, arbetsplaner 

Domar Se komm. Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år   Beslut, datum och målnummer skrivs in i journal. Domar 
rensas när ärendet avslutas 

Beslut om förälders 
ersättningsskyldighet för barns vård i ett 
annat hem än det egna 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   

Handlingar i namnärenden Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   
Handlingar rörande underställning till 
länsrätt 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   

Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   

Journaler med bilagor från hem för vård 
eller boende 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26 Förs till personakt när de inte längre behövs i 
verksamheten. 

Meddelanden från institution om 
utskrivning  

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   

Placeringsmeddelanden från Statens 
institutionsstyrelse 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   

Upprättade handlingar av betydelse i 
ärendet 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   

Utredningar om lämpligt familjehem för 
den placerade 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26 Dock inte utredningen om familjehemmet som sådant, som 
har en egen akt. 

Vårdnadsutredningar Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   
Yttranden till åklagare, tingsrätt etc. Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   
Ärendeblad, journalblad Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Äldreomsorg             
Allmänt, ej tillhörande personakt             
Anmälningar till ansvarig nämnd enligt 
kap. 14 2 § SoL (Lex Sarah-anmälningar) 

Bevaras Diabas       Bör ingå i diarieförda handlingar 

Arbetsmiljöbesiktningar, t.ex. 
skyddsrond 

3 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 
äldreomsorg 

    Om nya upprättas varje år 

Avtal med enskilda utförare Bevaras         Bör ingå i diarieförda handlingar 
Brukarenkäter, sammanställning Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, 

äldreomsorg 
    Bör ingå i diarieförda handlingar. Enkäterna kan gallras 

sedan sammanställning gjorts 
Dokumentation av åtgärder för brukare Bevaras Treserva       T.ex. motverka fallrisk, undernäring 
Hyreskontrakt 2 år efter 

kontrakts 
utgång 

Treserva/Pärm Närarkiv     Under förutsättning att hyresskuld eller 
besiktningsanmärkning inte kvarstår 

In- och utflyttningsanmälan Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 
handläggare 

    Revideras fortlöpande 

Kontrakt och avtal av rutinmässig 
karaktär 

2 år efter 
kontrakts 
utgång 

Treserva Närarkiv, kansli 1 år   T.ex. matleveranser och tvätt 

Protokoll från boenderåd eller 
motsvarande 

Bevaras Pärm Närarkiv, 
boendechef 

      

Rapporter och meddelanden som inte 
tillhör ärende och inte ger upphov till 
ärende 

2 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 
äldreomsorg 

    Diarieförs eller registreras på annat sätt enligt 
sekretesslagens regler 

Tillsynsrapporter över enskilt bedrivna 
verksamheter 

Bevaras Diabas       Bör ingå i diarieförda handlingar 

Årsstatistik över antal brukare i olika 
verksamhetsformer 

Bevaras Treserva/Digitalt         

Allmänt, tillhörande personakt             

Anmälan och beslut om 
ställföreträdare/ombud 

5 år           

Ansökningar från enskild om bistånd 
eller service 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26 Handlingar får dock inte gallras så länge uppgifter om 
personen finns i sökbar sammanställning/ socialregister. 

Ansökningar, bilagor  2 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
äldreomsorg 

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

Avgiftsbeslut m underlag 5 år           
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Avvikelsehantering, handlingar 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26 Handlingar enligt HSL ingår i patientjournal och ska bevaras 

Beslut i enskilt ärende om bistånd 
och/eller insats 

5 år           

Beslut/domar i förvaltningsdomstol 5 år Treserva Närarkiv, kansli       
Dokumentation av planering som rör 
den enskilde 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26 T.ex. arbetsplaner, handlingsplaner, serviceplaner, 
vårdplaner 

Fullmakter 5 år efter 
utgång 

Personakt Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26   

Genomförandeplaner  5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26 Arbetsplner, omsorgsplaner m.m.. 

Inflyttningssamtal 5 år Se komm. Närarkiv, 
äldreomsorg 

      

Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26   

Inkomna och utgående handlingar av 
tillfällig betydelse och/eller rutinmässig 
karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26 T.ex. meddelanden från hyresvärd 

Inkomstförsäkran 1 år           
Kopior av hyreskontrakt, 
besiktningsprotokoll etc. 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
äldreomsorg 

      

Levnadsberättelser 5 år Personakt Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26 Förs in i genomförandeplanen 

Meddelande om utskrivning fr sluten 
vård m.m. 

Vid 
inaktualitet 

      OSL 26   

Omvårdnadsanteckningar Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26 Gallras när dokumentation sammanfattats i personakt 

Registerkontroller som endast har 
tillfällig betydelse 

Vid 
inaktualitet 

      OSL 26   

Registerkontroller som utgör underlag 
för beslut 

5 år       OSL 26 Ska tillföras akten i läsbar form 

Signeringslistor för HSL-uppdrag Bevaras Patientjournal Närarkiv, 
vårdgivare 

    Skjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska sköter den 
egna dokumentationen 

Upprättade handlingar av betydelse i 
ärendet 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26   
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Upprättade handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller rutinmässig karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26   

Utredningar, utlåtanden 5 år Personakt Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26 Läkare, personkretsbedömningar, ADL-bedömningar, 
sjukgymnast m.m. 

Ärendeblad/journalblad 5 år       OSL 26   
Överenskommelser om insatser i särskilt 
boende 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26 Övergripande beslut 

Överenskommelser, övriga 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
äldreomsorg 

  OSL 26 I genomförandeplanen 

Överklaganden 5 år           
Hemtjänst i ordinärt boende             

Enkäter till hemtjänstmottagare eller 
närstående 

Vid 
inaktualitet 

        När sammanställning gjorts 

Hemtjänstmottagares privata medel, 
redovisning 

10 år           

Larmloggar 2 år Phoniro/Tunstall Larmleverantör     Kan inhämtas från larmoperatören 
Larmrapporter m register 5 år Phoniro/Tunstall Larmleverantör     Inhämtas från larmoperatören. Uppgift om larmet noteras i 

personakt eller annat system för uppföljning 
Månadsredovisning utförda timmar 2 år   Närarkiv, chef       
Nyckelkvittenser till brukares boenden 2 år efter 

upphörd 
service 

  Närarkiv, chef       

Nyckelkvittenser, personal, enhetens 
nycklar 

2 år   Närarkiv, chef     Efter återlämnande 

Nyckellistor, dagliga 2 år   Närarkiv, chef       
Nyckelregister, 
hemtjänstmottagares/brukares nycklar 

Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, chef     Under ständig bearbetning 

Planering av genomförande av insatser Vid 
inaktualitet 

      OSL 26   

Register över innehavare av 
trygghetstelefon/-larm 

Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 
handläggare 

    Efter att innehavet har upphört 

Tjänstgöringsscheman 2 år TimeCare         
Vårdtyngdsmätningar, underlag Vid 

inaktualitet 
        När sammanställningar gjorts 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Särskilda boendeformer             

Avvikelsehantering, handlingar 5 år           
Boendelista, förteckning över 
hemtjänsttagare och boende 

Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 
handläggare 

    Lista över boende uppateras kontinuerligt 

Brukarenkäter, enkäter till närstående Vid 
inaktualitet 

        När sammanställning gjorts 

Egenkontroll livsmedelshygien Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, köket     Rapport om kyl, frys m.m. enligt egenkontrollprogram. 
Skickas till storkök 

Färdtjänst, beslut om tillstånd Vid 
inaktualitet 

      OSL 26   

Genomförandeplaner 5 år Treserva     (OSL 26)   
Handhavande av annans medel, avtal 5 år           
Handhavda medel, redovisning 10 år   Närarkiv, chef       
Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc 
för bostäder som tillhandahålls av 
socialtjänsten 

2 år           

Inflyttningssamtal 5 år         Dokumenteras normalt genom journalanteckning 
Journalblad 5 år       OSL 26   
Kontaktmannaskap - bekräftelse från 
anställd och information till boende 

Se komm.       OSL 26 I genomförandeplanen 

Larmloggar 2 år Phoniro       Registreras hos larmoperatören 
Larmrapporter m register 5 år Phoniro       Uppgift om larmet noteras i genomförandeplanen 
Levnadsberättelser 5 år       OSL 26 Dokumenteras normalt genom journalanteckning 
Löpande arbetsanteckningar Vid 

inaktualitet 
      OSL 26 När dokumentation sammanfattas i personakt 

Månadsuppföljning till hemkommun 2 år         Underlag för debitering. Skickas till ekonomi 
Nyckelkvittenser, boendes nycklar 2 år efter 

åter-
lämnande 

          

Närvaro- och frånvarorapporter 2 år         Underlag för debitering. Skickas till ekonomi 
Register över innehavare av 
trygghetstelefon/-larm 

Vid 
inaktualitet 

Phoniro       När innehavet har upphört. Registreras hos larmoperatören 

Tillhörighetslistor Vid 
inaktualitet 

        Efter kvittens 

Vårddagsuppgifter 2 år Pärm Närarkiv       
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Vårdtyngdsmätningar, underlag Vid 
inaktualitet 

        När sammanställning gjorts 

Överenskommelser om insatser i särskilt 
boende 

5 år       (OSL 26)   

Avgifter äldreomsorgen             

Debitering Bryggan Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 
handläggare 

      

Debitering matdistribution Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 
handläggare 

      

Debiteringslista 2 år Pärm Närarkiv, 
handläggare 

      

Faktureringsjournal 3 år Pärm Närarkiv, 
handläggare 

      

Dagverksamhet             

Aktivitetsutbud, program i 
dagverksamhet 

Bevaras           

Avpersonifierad deltagarstatistik i 
dagverksamhet 

Bevaras         Årsvisa sammanställningar redovisas i 
verksamhetsberättelse 

Deltagarlistor Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 
arbetsplats 

    Under ständig bearbetning 

Närvarorapporter 2 år Pärm Närarkiv, 
arbetsplats 

    Underlag för debitering 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Omsorg om funktionshindrade 
enligt LSS och SoL 

            

Allmän administrativ verksamhet             

Anmälan till länsstyrelsen om 
personskada 

Bevaras Treserva Närarkiv, kansli 1 år   Bör ingå i diarieförda handlingar 

Avtal  Bevaras   Närarkiv, kansli     T.ex. med andra kommuner, leverantörer, enskilda. Bör 
ingå i diarieförda handlingar 

Anmälan till ansvarig nämnd enligt 24 a 
§ LSS 

Bevaras Diabas/Digitalt       Bör ingå i diarieförda handlingar 

Anmälningar enligt 14 kap. 2 § SoL (Lex 
Sarah-anmälningar) 

Bevaras Diabas/Digitalt       Bör ingå i diarieförda handlingar 

Statistik över olika insatser Bevaras Diabas/Digitalt       Bör ingå i diarieförda handlingar 
Protokoll och mötesanteckningar från 
samverkan med frivilligorganisationer 

Bevaras Digitalt         

Uppgifter enligt 15 a § LSS om 
insatsberättigade enligt g § LSS till 
Socialstyrelsen  

Bevaras Diabas/Digitalt       Uppgifter skickas in till Socialstyrelsen på begäran. Bör ingå 
i diareiförda handlingar 

Allmänt, tillhörande personakt             

Handlingar rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje 
månad 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, 
funktionshinder 

5 år OSL 26 Handlingarna ska arkiveras 5 år efter senaste anteckning i 
akten. 

Anteckningar och andra uppgifter som 
kommit in eller upprättats i samband 
med att en insats i form av boende i ett 
familjehem eller i bostad med särskild 
service för barn och ungdomar som 
behöver bo utanför föräldrahemmet  

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, 
funktionshinder 

5 år OSL 26 Undantas från gallring (21 §d LSS). Handlingarna ska 
arkiveras 5 år efter senaste anteckning i akten. 

Anmälan och beslut om ställföreträdare 5 år Personakt/Treserva         
Anmälan till ansvarig nämnd enligt 24 a 
§ LSS 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva     (OSL 26)   

Ansökningar om insatser  5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
funktionshinder 

  OSL 26 Handlingar får dock inte gallras så länge uppgifter om 
personen finns i sökbar sammanställning/ socialregister. 

Ansökningar till institutioner om vård 5 år Personakt/Treserva     (OSL 26)   
Ansökningar, bilagor  2 år Personakt/Treserva Närarkiv, 

funktionshinder 
  OSL 26 Kan gallras under förutsättning att notering i personakten 

skett av uppgifter om bilagan (typ av bilaga samt summa) 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Avvikelsehantering, handlingar 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
funktionshinder 

  (OSL 26)   

Beslut i enskilt ärende om bistånd 
och/eller insats 

5 år Personakt/Treserva         

Beslut/domar i förvaltningsdomstol 5 år Personakt/Treserva         
Dokumentation av planering som rör 
den enskilde 

5 år Personakt/Treserva     OSL 26 T.ex. arbetsplaner, individuella planer, handlingsplaner, 
serviceplaner, vårdplaner 

Fullmakter 5 år efter 
utgång 

Personakt/Treserva     OSL 26   

Handlingar som tillhör ärende eller ger 
upphov till ärende 

5 år Personakt/Treserva     OSL 26   

Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

5 år Personakt/Treserva     OSL 26   

Inkomna och utgående handlingar av 
tillfällig betydelse och/eller rutinmässig 
karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva     OSL 26 T.ex. meddelanden från hyresvärd om hyresskulder, 
uppsägningar etc. 

Kopior av räkningar från läkare, 
laboratorier, institutioner m.m. 

2 år Personakt/Treserva       Räkningar för undersökningar utförda på uppdrag av 
kommunen 

Meddelanden om utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård el. likn. 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva     OSL 26 System gemensamt m landstinget 

Månadsrapport 2 år Pärm Närarkiv       
Omhändertagna personakter 2 år       OSL 26 Efter överföring till kommunen. Gäller personakter i enskild 

verksamhet som står under tillsyn av en av kommunen 
utsedd nämnd 

Registerkontroller som utgör underlag 
för beslut 

5 år Personakt/Treserva     OSL 26 Ska tillföras akten i läsbar form 

Remisser Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva       Till exempelvis arbetsförmedling, bostadsför medling, 
läkare 

Sammanställningar över andra insatser 5 år Personakt/Treserva     OSL 26   
Tidsredovisning LASS till 
Försäkringskassan 

  Pärm Närarkiv, chef       

Upprättade handlingar av betydelse i 
ärendet 

5 år Personakt/Treserva     OSL 26   

Upprättade handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller rutinmässig karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva     OSL 26   
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Utredningar, utlåtanden 5 år Personakt/Treserva     OSL 26 Läkare, personkretsbedömningar, ADL-bedömningar, 
sjukgymnast m.m. 

Ärendeblad, journalblad 5 år Personakt/Treserva     OSL 26   
Överklaganden, m bilagor 5 år Personakt/Treserva     OSL 26   
Genomförande              

Aktivitetsscheman Vid 
inaktualitet 

          

Anteckningar från närståendesamtal 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
funktionshinder 

  OSL 26 Endast vid samtal om brukaren 

Dokumentation om dagliga rutiner 5 år Treserva         
Fickpengsredovisning Vid 

inaktualitet 
        Efter godkännande av 

brukare/närstående/ställföreträdare/ ombud 
Genomförandeplanering 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 

funktionshinder 
  OSL 26 Individuella planer m.m. 

Inflyttningssamtal 5 år         Dokumenteras normalt genom journalanteckning 
Informationsblad (fakta, person-
uppgifter, sjukdomar, vanor m.m.) 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
funktionshinder 

  OSL 26 Ingår i utredningen 

Kopior av anteckningar från annan 
kommun eller landsting 

Vid 
inaktualitet 

Treserva     OSL 26 När relevanta noteringar gjorts i personakt 

Kommunikation av vikt med brukare/ 
närstående/ställföreträdare/ ombud 

5 år Treserva     OSL 26   

Levnadsberättelser 5 år Treserva     OSL 26 Dokumenteras normalt genom journalanteckning 
Löpande arbetsanteckningar Vid 

inaktualitet 
Treserva     OSL 26 När dokumentation sammanfattats i personakt 

Observationslistor Vid 
inaktualitet 

Treserva       När noteringar gjorts i personakt 

Bostad med särskild service 
(funktionshindrade) 

            

Boendeenkäter, enkäter till närstående Vid 
inaktualitet 

        Efter sammanställning 

Boendelista, förteckning boende Vid 
inaktualitet 

        Lista över boende uppateras kontinuerligt 

Egenkontroll livsmedelshygien Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, köket     Rapport om kyl, frys m.m. enligt egenkontrollprogram. 
Skickas till storkök 

Fickpengsredovisning 2 år           
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. 
för bostäder som tillhandahålls av 
kommunen 

2 år         Efter det att kontraktet upphört att gälla, under 
förutsättning att hyresskuld eller besiktningsanmärkning 
inte kvarstår 

Larmloggar 2 år Phoniro/Tunstall Larmleverantör     Registreras hos larmoperatören 
Larmrapporter m register 5 år Phoniro/Tunstall Larmleverantör     Uppgift om larmet noteras i genomförandeplanen 
Månadsuppföljning till hemkommun 2 år           
Nyckelkvittenser, boendes nycklar 2 år         Efter återlämnande 
Närvaro- och frånvarorapporter 2 år         Underlag för debitering. Skickas till ekonomi 
Planering av genomförande av insatser Vid 

inaktualitet 
      OSL 26   

Redovisning av boendes privata medel 10 år           
Register över innehavare av 
trygghetstelefon/-larm 

Vid 
inaktualitet 

Phoniro/Tunstall Larmleverantör     När innehavet har upphört. Registreras hos larmoperatören 

Utbetalning av habiliteringsersättning 2 år           
Vårddagsuppgifter 2 år           
Hemtjänst (funktionshindrade)             

Enkäter till hemtjänstmottagare eller 
närstående 

Vid 
inaktualitet 

        När sammanställning gjorts 

Förteckning över hemtjänstmottagare Vid 
inaktualitet 

        Under ständig bearbetning 

Hemtjänstmottagares privata medel, 
redovisning 

10 år           

Kontrakt och avtal av rutinmässig 
karaktär 

2 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
hemtjänstchef 

    T.ex. hyresavtal, avtal rörande städning 
och utrustningar. Gallras sedan de upphört att gälla. 

Larmloggar 2 år Phoniro/Tunstall Larmleverantör     Kan inhämtas från larmoperatören 
Larmrapporter m register 5 år Phoniro/Tunstall Larmleverantör     Inhämtas från larmoperatören. Uppgift om larmet noteras i 

personakt eller annat system för uppföljning 
Månadsredovisning utförda timmar 2 år           
Nyckelkvittenser till brukares boenden 2 år efter 

upphörd 
service 

          

Nyckelkvittenser, personal, enhetens 
nycklar 

2 år Bewator/Mapp Närarkiv, 
hemtjänst 

    Efter återlämnande 

Nyckelregister, hemtjänstmottagare Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 
hemtjänstchef 

    Under ständig bearbetning 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Planering av genomförande av insatser Vid 
inaktualitet 

Digitalt/Pärm Närarkiv, 
hemtjänst 

  OSL 26   

Register över innehavare av 
trygghetstelefon/-larm 

Vid 
inaktualitet 

Pärm Närarkiv, 
handläggare 

    Efter att innehavet har upphört 

Tjänstgöringsscheman 2 år TimeCare         

Personlig assistent             

Kopior på beslut från Försäkringskassan, 
avtal, räkningar 

3 år Pärm Närarkiv, chef       

Tidsredovisning LASS till 
Försäkringskassan 

3 år Pärm Närarkiv, chef     Debiteringsunderlag 

Utbetalningsbesked från 
Försäkringskassan 

3 år Pärm Närarkiv, chef       
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Biståndshandläggning, 
äldreomsorg och LSS, inklusive 
färdtjänst-/riksfärdtjänstärenden 

            

Handlingar rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje 
månad 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, 
handläggare 

5 år OSL 26, 
OSL 29:6 

Handlingarna ska arkiveras 5 år efter senaste anteckning i 
akten. 

Ansökningar från enskild om bistånd 
eller service 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
handläggare 

  OSL 26, 
OSL 29:6 

Hemtjänst, plats i särskilda boendeformer, färdtjänst m. m. 
Bevaras om personakten tillhör gallringsundantag. 

Ansökningar, bilagor  2 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
handläggare 

  OSL 26, 
OSL 29:6 

Kan gallras under förutsättning att notering i personakten 
skett av uppgifter om bilagan (typ av bilaga samt summa) 

Beslut i enskilt ärende om bistånd 
och/eller insats 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
handläggare 

      

Färdtjänst, återkallelse av tillstånd 2 år Personakt/Treserva     OSL 29:6   
Färdtjänst, förteckning över 
färdtjänstberättigade 

5 år       OSL 29:6 Efter inaktualitet 

Notering i personakt om bilagor till 
ansökan samt eventuella summor 

5 år, se 
komm. 

Personakt/Treserva Närarkiv, 
handläggare 

  OSL 26, 
OSL 29:6 

Bevaras om personakten tillhör gallringsundantag. 

Utredningar i enskilt ärende 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
handläggare 

  OSL 26, 
OSL 29:6 

  

Färdtjänst, årsstatistik Bevaras Pärm Närarkiv, 
handläggare 

5 år     

Ärendeblad, journalblad 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
handläggare 

  OSL 26, 
OSL 29:6 

  

Överklaganden, m bilagor 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, 
handläggare 

  OSL 26, 
OSL 29:6 

  

              
 

  



44 
 

Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Familjerätt             
Handlingar rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje 
månad 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 5 år OSL 26 Handlingarna ska arkiveras 5 år efter senaste anteckning i 
akten. 

Handlingar som kommit in eller 
upprättats i samband med utredning om 
faderskap/föräldraskap 

Bevaras Kuvert, sorteras 
efter barnets 
personnummer 

Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26 12 kap. 2 § SoL 

Handlingar som kommit in eller 
upprättats i samband med utredning om 
adoption 

Bevaras     Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26 12 kap. 2 § SoL 

Av socialnämnden godkända avtal enligt 
6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket samt 15 
a § andra stycket om boende, vårdnad 
och umgänge 

Se komm. Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 5 år OSL 26 Gallras när barnet fyllt 18 år 

Faderskaps- och föräldraskapsärenden             

Anmälan om gemensam vårdnad, 
handlingar om vårdnaden om barn 

Bevaras Personakt Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Anmälningar om faderskap, 
föräldraskap 

Bevaras   Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Begäran om hjälp från 
utrikesdepartementet 

Vid 
inaktualitet 

Mapp Närarkiv, IFO   OSL 26   

Brev till modern med anledning av 
underrättelse om nyfött barn 

Bevaras   Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Domar/beslut/underrättelser Bevaras Pärm Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

    

Faderskaps-, 
föräldraskapserkännanden/ -
bekräftelser 

Bevaras Personakt Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Handlingar i rättsgenetiska och och 
rättskemiska undersökningar 

Bevaras   Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Handlingar i ärende rörande hävande av 
faderskap eller föräldraskap 

Bevaras   Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Identitetsstyrkande handlingar Bevaras   Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

Bevaras   Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Inkomna och utgående handlingar av 
tillfällig betydelse och/eller rutinmässig 
karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Mapp Närarkiv, IFO   OSL 26   

Intyg Bevaras   Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26 Ultraljudsundersökningar, förlossning, utveckling etc. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Kallelser till rättegång, möte m 
handläggare m.m. 

Vid 
inaktualitet 

Mapp Närarkiv, IFO   OSL 26   

MF-protokoll för utredande av 
faderskap 

Bevaras   Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26 M = mor, F = far 

S-protokoll för utredande av faderskap Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26 S = sambo 

Underlag och beslut rörande 
nedläggning av faderskaps -, 
föräldraskapsutredning 

Bevaras   Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

(OSL 26) För beslut gäller ingen sekretess 

Underrättelser från Skatteverket om 
inflyttat barn 

Bevaras Personakt Närarkiv, IFO 2 år OSL 26   

Underrättelser från Skatteverket om 
nyfött barn till ogift mor 

Bevaras Personakt Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Underrättelser från Skatteverket om 
nyfött barn, som inte tillhör faderskaps- 
eller föräldraskapsärende 

Vid 
inaktualitet 

Mapp Närarkiv, IFO       

Upprättade handlingar av betydelse i 
ärendet 

Bevaras   Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Upprättade handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller rutinmässig karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Mapp Närarkiv, IFO       
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Ärendeblad, journalblad Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO Vid 
behov. 
Senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Adoptionsärenden             

Aktualiseringsintyg Bevaras       OSL 26   
Anmälan om förslag på barn Bevaras       OSL 26   
Ansökan till tingsrätt om adoption Bevaras       OSL 26   
Ansökningar om medgivande, m bilagor Bevaras       OSL 26   
Beslut, medgivande Bevaras           
Beslut/domar i förvaltningsdomstol Bevaras           
Handlingar i ej genomförda adoptioner Se komm.       OSL 26 Bevaras/gallras i enlighet m 12 kap. 1-2 § SoL 
Handlingar i genomförda adoptioner Bevaras       OSL 26 12 kap. 2 § SoL 
Handlingar rörande barnets ursprung Bevaras       OSL 26   
Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

Bevaras       OSL 26   

Inkomna och utgående handlingar av 
tillfällig betydelse och/eller rutinmässig 
karaktär 

Vid 
inaktualitet 

      OSL 26   

Intyg om adoptionsutbildning Bevaras           
Kallelser till rättegång, möte m 
handläggare m.m. 

Vid 
inaktualitet 

      OSL 26   

Medgivande till socialnämnden att 
hämta uppgifter ur andra register, 
sekretesseftergift 

Vid 
inaktualitet 

          

Referenser Bevaras       OSL 26   
Samtycken med bilagor Bevaras       OSL 26   
Tingsrättens dom Bevaras           
Uppföljningsrapporter Bevaras       OSL 26 Anteckningar från hembesök etc. Ej aktuellt i dagsläget 
Upprättade handlingar av betydelse i 
ärendet 

Bevaras       OSL 26   

Upprättade handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller rutinmässig karaktär 

Vid 
inaktualitet 

      OSL 26   

Utdrag ur polisregister Bevaras       OSL 26   
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Utdrag ur socialregister Bevaras       OSL 26   
Utredningar Bevaras       OSL 26   
Yttrande från Nämnden för 
internationella adoptioner 

Bevaras       (OSL 26)   

Yttranden från behandlande läkare Bevaras       (OSL 26)   
Yttranden från socialnämnd till tingsrätt Bevaras       OSL 26 Yttranden blir offentliga hos mottagande instans 
Yttranden från Socialstyrelsens rättsliga 
råd 

Bevaras       (OSL 26)   

Återkallelse av medgivande 5 år/ 
Bevaras 

      OSL 26 I enlighet m gallringsundantagen 

Ärendeblad, journalblad Bevaras       OSL 26   
Överklaganden, m bilagor Bevaras       OSL 26   
Vårdnad, boende och umgänge             

Handlingar som är gallringsundantagna 
(forskningsurval och personers 
möjlighet att ta reda på sitt sociala 
ursprung) 

Bevaras Personakt/Treserva Närarkiv, IFO 5 år/ 
senast när 
barnet blir 
myndigt 

OSL 26   

Ansökan om kontaktperson vid 
umgänge 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Av socialnämnden godkända avtal om 
boende, vårdnad och umgänge 

Se komm. Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Får inte gallras förrän barnet fyllt 18 år. Avtal för barn som 
ingår i forskningsurvalet bevaras. Övriga avtal gallras senast 
5 år efter att barnet fyllt 18 år 

Avtal som inte blivit godkända 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Domar från tingsrätt 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO       
Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Inkomna och utgående handlingar av 
tillfällig betydelse och/eller rutinmässig 
karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Kallelser till rättegång, möte m 
handläggare m.m. 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Kontaktperson, avtal 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Kontaktperson, rapporter från 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Kontaktperson, uppdrag att utse 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Meddelande till Skatteverket, Centrala 
studiestödsnämnden, Försäkringskassan 
om godkänt avtal 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Motivering och beslut till icke godkänt 
avtal 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   (OSL 26) För beslut gäller ingen sekretess 

Personbevis 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Påtalande om god man till tingsrätt 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Remiss till eller från tingsrätt om 
samarbetssamtal 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Tingsrättens begäran om utredning 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Upprättade handlingar av betydelse i 
ärendet 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Upprättade handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller rutinmässig karaktär 

Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Utdrag ur polisregister, socialregister 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Utredningar i namnärenden till 
tingsrätten 

5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   

Äktenskapslicens 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Ärendeblad 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26   
Överenskommelser 5 år Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 26 Om t.ex. umgängesresor 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Dödsboanmälningar och 
boutredningar 

            

Bouppteckningsintyg 5 år Pärm Närarkiv, IFO       
Boutredningar 5 år Pärm Närarkiv, IFO       
Dödsfallsintyg 5 år Pärm Närarkiv, IFO   OSL 26:1   
Ekonomiska redovisningar 5 år Pärm Närarkiv, IFO       
Fullmakter 5 år Pärm Närarkiv, IFO       
Kopior på boutredning, bouppteckning 5 år Pärm Närarkiv, IFO       
Kopior på dödsboanmälan 5 år Pärm Närarkiv, IFO       
Kopior på fakturor 5 år Pärm Närarkiv, IFO       
Kommunikation 5 år Pärm Närarkiv, IFO       
Förteckning över omhändertagna 
kontanter, bankmedel och värdesaker 

5 år Pärm Närarkiv, IFO       

Protokoll över hembesök 5 år Pärm Närarkiv, IFO       
Statistik Bevaras           
Släktutredningar 5 år Pärm Närarkiv, IFO   OSL 26:1   
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Flykting och invandrarverksamhet             
LMA             

Anmälan till hälsoundersökning Vid 
inaktualitet 

LMA-akt/Treserva Närarkiv       

Beslut från invandrarmyndighet Vid 
inaktualitet 

LMA-akt/Treserva Närarkiv       

Beslut i enskilt ärende   Bevaras LMA-akt/Treserva Närarkiv       
Dagbidrag/dagersättning, ansökningar Bevaras LMA-akt/Treserva Närarkiv       
Dagbidrag/dagersättning, underlag till 
ansökningar 

Vid 
inaktualitet 

LMA-akt/Treserva Närarkiv     T.ex. kopior av pass och vigselbevis, remissutlåtanden från 
läkare m.m. 

Förordnanden om offentligt biträde Vid 
inaktualitet 

LMA-akt/Treserva Närarkiv       

Handlingar som styrker ansökan om 
uppehållstillstånd 

Vid 
inaktualitet 

LMA-akt/Treserva Närarkiv       

Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

Bevaras LMA-akt/Treserva Närarkiv       

Underlag för återsökning av utgivet 
bistånd 

Vid 
inaktualitet 

LMA-akt/Treserva Närarkiv       

Upprättade handlingar av betydelse i 
ärendet 

Bevaras LMA-akt/Treserva Närarkiv       

Utredningar i enskilt ärende Bevaras LMA-akt/Treserva Närarkiv       
Ärendeblad/journalblad Bevaras LMA-akt/Treserva Närarkiv       
Överenskommelser Bevaras LMA-akt/Treserva Närarkiv       
LIF             

Ansökningar från enskild om 
introduktionsersättning 

Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv     Bevaras om personakten tillhör gallringsundantag 

Ansökningar, bilagor  2 år LIF-akt/Treserva Närarkiv   OSL 26 Kan gallras under förutsättning att notering i personakten 
skett av uppgifter om bilagan (typ av bilaga samt summa) 

Beslut från invandrarmyndighet Vid 
inaktualitet 

LIF-akt/Treserva Närarkiv       

Beslut i enskilt ärende   Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       
Beslut om hemutrustningslån från CSN Vid 

inaktualitet 
LIF-akt/Treserva Närarkiv       

Ekonomiska beräkningar Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Inkvarteringsansökan från 
flyktingförläggning 

Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       

Introduktionsersättning, förbindelser att 
följa reglerna för ersättning 

Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       

Introduktionsersättning, underlag till 
ansökan 

Vid 
inaktualitet 

LIF-akt/Treserva Närarkiv     Närvarorapporter över svenskundervisning och praktik, 
kvitton, ersättningsbesked från Försäkringskassan om 
föräldrapenning, intyg från skola om lexikonbehov, 
kostnadsförslag för tandvård, glasögon m.m., kopior av 
hyresavier 

Introduktionsplan Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       
Kopior av hyreskontrakt  Vid 

inaktualitet 
LIF-akt/Treserva Närarkiv       

Kopior av räkningar från läkare, 
laboratorier, institutioner m.m. 

Vid 
inaktualitet 

LIF-akt/Treserva Närarkiv     Räkningar för undersökningar utförda på uppdrag av 
kommunen 

Kommunikation av betydelse i ärendet Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       
Praktikplatsformulär Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       
Utredningar i enskilt ärende Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       
Yttranden till åklagare och allmän 
domstol 

Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       

Ärendeblad/journalblad Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       
Överklaganden  Bevaras LIF-akt/Treserva Närarkiv       
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Medlingsverksamhet             

Anteckningar i ärendet Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 35:14   

Polisrapport, kopia Vid 
inaktualitet 

Personakt/Treserva Närarkiv, IFO   OSL 35:14   

Statistik Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, IFO Vid behov     
              

Budgetrådgivning och 
skuldrådgivning 

            

Bokningslistor 1 år           
Budgetrådgivning, ärenden 5 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 

handläggare 
    T.ex . ärendeblad , minnesanteckningar, skuldöversikter 

och kalkyler, förslag till hushållsbudget, underlag från 
långivare, kopior av kommunikation och 
överenskommelser med fordringsägare 

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll mm 
för bostäder som tillhandahålls av 
socialtjänsten 

2 år efter 
kontrakts 
utgång 

Pärm Närarkiv     Pärm benämnd "Hyreskontrakt" 

Meddelande från hyresvärd, 
kronofogdemyndighet, elproducent, 
barnomsorg samt tekniska kontoret om 
skulder och hotande uppsägning 

2 år Pärm Närarkiv     I de fall personerna är aktuella läggs meddelandet till akten 
och gallras där 

Skuldrådgivning, ärenden ej prövade 
enligt skuldsaneringslagen 

5 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 
handläggare 

    T.ex . ärendeblad , minnesanteckningar, skuldöversikter 
och kalkyler, underlag från långivare, kopior av 
kommunikation och överenskommelser med 
fordringsägare 

Skuldsanering, ärenden prövade enligt 
skuldsaneringslagen 

5 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 
handläggare 

    T.ex . ärendeblad , minnesanteckningar, skuldöversikter 
och kalkyler, underlag från långivare, kopior av 
kommunikation och överenskommelser med 
fordringsägare, kopior av ansökan till och beslut från 
kronofogdemyndighet samt förekommande 
tingsrättsbeslut 

Årsstatistik   Bevaras         Statistikunderlag kan gallras sedan sammanställning/ 
redovisning skett 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Patientjournaler             

Kavlitets- och ledningssystem             

Checklistor Bevaras Diabas       1 arkivex av varje upprättat mallexemplar bevaras 
Direktiv gällande ledningssystemet Bevaras Diabas         
Granskningar av ledningssystem, 
resultat 

Bevaras Diabas       Ingår i patientsäkerhetsberättelsen 

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

Bevaras Diabas     OSL 25 Avser skriftliga klagomål till vårdenhet inom den egna 
vårdgivaren. Klagomål av betydelse för verksamheten 
bevaras. Klagomål av tillfällig eller ringa betydelse gallras 
vid inaktualitet 

Klagomål till IVO Bevaras Diabas       Avser klagomål som gäller vårdenhet inom den egna 
vårdgivaren 

Riskbedömningar  Bevaras Diabas     OSL 25   
Rutinbeskrivningar Bevaras Diabas       Avser rutinbeskrivningar för exempelvis delegering, 

riskhantering, avvikelsehantering, hantering av klagomål, 
återrapportering till verksamheten, behörigheter till IT-
stöd, journalhantering, arkivering. Ingår i kvalitets- och 
ledningssystemet 

Sammanställningar av klagomål på 
verksamhetsnivå 

Bevaras Diabas       Ingår i patientsäkerhetsberättelsen 

Uppföljning av mål Bevaras Diabas       Ingår i verksamhetsberättelsen 
Uppföljning av verksamhet och kvalitet Bevaras Diabas       Avser dokumenterade uppföljningar av t.ex. tillgång till 

läkare eller sjuksköterska vid planerat eller akut behov, 
rutiner för årlig strukturerad läkemedelskontroll, tid för 
indirekt patientarbete etc. Ingår i 
patientsäkerhetsberättelsen 

Undersöka, vårda, behandla             

Checklistor till grund för uppföljning av 
kvalitet i vårdprocessen 

2 år         Sammanställning förs över till Treserva 

Minnesanteckningar vid 
överrapportering 

Vid 
inaktualitet 

      OSL 25 Personalens minnesanteckningar för tillfälligt bruk rörande 
patienter är arbetsmaterial 

Signaturförtydligandelistor 
(handstilsprov) 

Bevaras Digitalt/Pärm Närarkiv, SSK Vid behov   Avser listor med signatur och namnförtydliganden som 
identifierar personal som dokumenterar och signerar i 
patientjournal 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Föra patientjournal, generellt             

Patientjournal (fysisk eller elektronisk) 
rörande personer födda den femte, 
femtonde och tjugofemte i varje månad  

Bevaras Journalskåp/Digitalt Närarkiv, SSK När 
ärende 
avlutas 
eller 
person 
avlider 

OSL 25 Patientjournaler ska i huvudsak bevaras, med undantag 
enbart för de handlingstyper där det tydligt framgår av 
dokumenthanteringsplanen att dessa får gallras efter 
angiven tid. För dokument som ingår i patientjournal, se 
Bevara och gallra 6, s 72-92 

Patientjournal, övriga 10 år Journalskåp  Närarkiv, SSK   OSL 25 Gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen 

Patientjournal som upprättats i 
elektronisk form i original 

10 år Digitalt     OSL 25 Gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen 

Utföra provtagningar, undersökningar, 
mätningar och blodhantering, s 95 

            

Provtagningar, undersökningar, 
mätningar och blodhantering samt 
resultat därav 

10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, SSK När 
ärende 
avlutas 
eller 
person 
avlider 

OSL 25 Ingår i journal. Journaler rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras. 
Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen  

Läkemedelshantering             

Blandningstabeller, generella 3 år   Närarkiv, SSK     Efter inaktualitet 
Förbrukningsjournal över narkotika, 
förrådsadministration 

10 år   Närarkiv, SSK     Avser enbart förrådsadministration av läkemedel 
(individuell förbrukningsjournal ingår i patientjournal) 

Förbrukningsjournal över 
narkotikaansvariga SSK 

3 år   Närarkiv, chef HSE     Efter inaktualitet 

Förteckningar över utlämnade kort och 
nycklar till läkemedelsförråd 

3 år   Närarkiv, chef HSE     Efter återlämnande 

Instruktioner för läkemedelshantering Bevaras Diabas       Fastställda organisationsövergripande direktiv för 
läkemedelshanteringen 

Ordinationer enligt generella direktiv 10 år   Närarkiv, MAS     Efter inaktualitet 
Protokoll från kvalitetsgranskning Bevaras   Närarkiv, kansli     Dokumentation och utvärderingar från fortlöpande 

uppföljning av verksamheten 
Rekvisitioner till apotek 10 år   Närarkiv, SSK     Avser rekvisitioner över läkemedel (inkl. narkotiska 

preparat) eller teknisk sprit till läkemedelsförråd 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Signeringslistor över administrerade 
läkemedel 

10 år/ 
Bevaras 

  Närarkiv, SSK Efter 
avslutat 
ärende 

  Ingår i journal. Journaler rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras. 
Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen  

Rehabilitering             

Aktivitets-/funktionsbedömningar 10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

OSL 25 Ingår i journal. Journaler rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras. 
Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen  

Arbetsterapeutens anteckningar 10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

OSL 25 Ingår i journal. Journaler rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras. 
Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen  

Bostadsanpassning, handlingar rörande 10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

OSL 25 Avser kopia av intyg eller andra handlingar som 
kompletterar ansökan. (Själva ansökan hanteras av den 
enhet som fattar beslut i frågan.) Ingår i journal. Journaler 
rörande personer födda den femte, femtonde och 
tjugofemte i varje månad bevaras. Övriga gallras 10 år efter 
att den sista uppgiften fördes in i journalen  

Dokumentation i samband med 
utprovning och rådgivning rörande 
hjälpmedel 

10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

OSL 25 Om insatsen bedöms vara en hälso- och sjukvårdsinsats ska 
den dokumenteras i patientjournal och bevaras där. 
Journaler rörande personer födda den femte, femtonde 
och tjugofemte i varje månad bevaras. Övriga uppgifter om 
utprovning och rådgivning gallras vid inaktualitet 

Fysioterapeutens anteckningar 10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

OSL 25 Ingår i journal. Journaler rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras. 
Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen  

Informationsblad etc. om hjälpmedel 10 år/ 
Bevaras 

Journal Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

  Ett arkivex. av information som är egenproducerad 
bevaras, övriga gallras vid inaktualitet 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Kunduppgifter i hjälpmedelscentralens 
kundregister 

Se komm. WebSesam     OSL 25 Beställningssystem för hjälpmedel som tillhandahålls av 
landstinget 

Planerade fortsatta insatser, 
dokumentation 

10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

OSL 25 Ingår i journal. Journaler rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras. 
Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen  

Rehabiliteringsinsatser, dokumentation 10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

OSL 25 Uppgifter av betydelse för rehabiliteringens utformning 
och resultat förs till journal, annars gallras vid inaktualitet. 
Journaler rörande personer födda den femte, femtonde 
och tjugofemte i varje månad bevaras. Övriga gallras 10 år 
efter att den sista uppgiften fördes in i journalen 

Rehabiliteringsplan 10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

OSL 25 Ingår i journal. Journaler rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras. 
Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen  

Rekvisition av hjälpmedel 10 år Journal/Treserva Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

OSL 25 Vid utlån av hjälpmedel sparas rekvisitionen tillsammans 
med andra ev. lånehandlingar och gallras vid inaktualitet 
efter att hjälpmedlet återlämnats. Om hjälpmedlet inte ska 
återlämnas gallras rekvisitionen vid inaktualitet, sedan 
hjälpmedlet levererats 

Utredningar, funktion och smärta 10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, terapeut När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

OSL 25 Avser utredning med underlag. Ingår i journal. Journaler 
rörande personer födda den femte, femtonde och 
tjugofemte i varje månad bevaras. Övriga gallras 10 år efter 
att den sista uppgiften fördes in i journalen 

Patientsäkerhet             

Anmälningar enligt bestämmelser om 
lex Maria i PSL 

Bevaras   Närarkiv, kansli     Utredningsmaterial enligt lex Maria-bestämmelser 

Ansvar i patientsäkerhetsarbetet, 
dokumentation 

Bevaras   Närarkiv, MAS       

Avvikelserapporter, enskilda 10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva     OSL 25 Ingår i journal. Journaler rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras. 
Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen  
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Checklistor för vårdenheternas 
egenkontroll 

Se komm.   Närarkiv, MAS     Checklistorna gallras efter 2 år om sammanfattning etc. 
gjorts som bevaras, annars ska checklistorna bevaras. 
Sammanfattning, sammanställning, presentation etc. 
bevaras 

HSAN-beslut Se komm.         Beslut som rör den egna vårdgivaren bevaras. Beslut 
rörande andra vårdgivare som saknar betydelse som 
saknar betydelse för den egna vårdgivaren gallras vid 
inaktualitet 

Hygienrond, dokumentation Se komm.   Närarkiv, MAS och 
enhetschef 

    Avser protokoll, checklista eller annan dokumentation från 
hygienrond. Underlag gallras efter 2 år om 
sammanställning gjorts som bevaras 

Händelseanalyser Se komm.   Närarkiv, MAS     Händelseanalyser, checklistor och handlingsplan för 
åtgärder gallras efter 10 år om det finns en slutrapport om 
händelseanalys som bevaras 

IVOs beslut som rör den egna 
vårdgivaren 

Bevaras   Närarkiv, kansli       

Kommunikation i förtroendefrågor 
mellan vårdgivare och patient 

Bevaras   Närarkiv, berörd 
vårdgivare 

  OSL 25   

Kommunikation i förtroendefrågor 
mellan vårdgivare och patientnämnd/ 
förtroendenämnd 

Bevaras   Närarkiv, MAS   OSL 25   

Läkemedelsförsäkringsföreningens 
försäkringsbolags (LFF) beslut som rör 
den egna vårdgivaren 

Bevaras   Närarkiv, kansli       

Mål för kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet 

Bevaras   Närarkiv, kansli     Vårdgivarenivå och på verksamhetsnivå. Ingår i 
patientsäkerhetsberättelse 

Patientskaderegleringen (PSR), beslut 
som rör den egna vårdgivaren 

Bevaras   Närarkiv, kansli     Registreras/diarieförs. Egna journalkopior gallras vid 
inaktualitet 

Patientsäkerhetsberättelse Bevaras   Närarkiv, kansli     Enligt 3 kap. 10 § PSL ska vårdgivaren senast 1 mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse 

Rekommendationer om vårdhygien Se komm.   Närarkiv, kansli     Ett arkivex av den egna organisationens 
rekommendationer bevaras, övriga gallras vid inaktualitet 

Riskanalyser Se komm.   Närarkiv, MAS     Riskanalyser, checklistor och handlingsplaner för åtgärd 
gallras, om det finns en slutrapport som bevaras 

Rådgivning, dokumenterad Bevaras   Närarkiv, MAS     Avser rådgivning vid särskilda tillfällen, t.ex. vid hantering 
av vatten, mat, disk, avfall, tvätt etc. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Sammanställningar, statistik etc. över 
vårdhygieniska mätdata, resultat m.fl. 
uppgifter 

Se komm.   Närarkiv, kansli     1 arkivex av den egna organisationens sammanställningar 
bevaras, övriga gallras vid inaktualitet 

Skadeståndsärenden vid patientskada Bevaras   Närarkiv, kansli       
Uppföljningar av rutiner, 
dokumentation 

Bevaras   Närarkiv, MAS     Avser uppföljning av t.ex. vårdarbetsrutiner 

Åtgärdsplaner Bevaras   Närarkiv, kansli     Avser lokala planer 
Delegering av medicinska uppgifter             

Beslut om delegering av medicinska 
uppgifter 

10 år Pärm Närarkiv, SSK     Även beslut om ändring i delegering 

Återkallande av delegering 10 år Pärm Närarkiv, SSK       

Medicintekniska produkter             

Ankomstkontroller, dokumentation av 3 år Digitalt/Pärm Närarkiv, 
mottagare 

    Efter att produkten sålts eller på annat sätt tagits ur bruk 

Avtal rörande inköp av medicintekniska 
produkter och apparatur 

Bevaras   Närarkiv, kansli       

Avtal rörande service och underhåll 3 år   Närarkiv, chef HSE     Efter att produkten sålts eller på annat sätt tagits ur bruk 
Avvikelse om medicinteknisk produkt 10 år/ 

Bevaras 
Journal/Treserva       Avser fullständigt avvikelseärende. Ingår i journal. 

Journaler rörande personer födda den femte, femtonde 
och tjugofemte i varje månad bevaras. Övriga gallras 10 år 
efter att den sista uppgiften fördes in i journalen  

Besiktningsprotokoll 3 år   Närarkiv, chef     Efter att produkten sålts eller på annat sätt tagits ur bruk 
Dokumenterade kvalitetskontroller av 
produkter 

3 år Digitalt/Pärm Närarkiv, enhet     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 

Garantisedlar och dylikt Vid 
inaktualitet 

        Efter att produkten sålts eller på annat sätt tagits ur bruk 

Instrumentvård, tillsyn, kalibrering 3 år   Närarkiv, enhet       
Ordination av MTP till enskild patient 10 år/ 

Bevaras 
Journal/Treserva Närarkiv, SSK När 

ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

  Ingår i journal. Journaler rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras. 
Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen  
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Patientinformation som uppkommer 
genom diagnostik m MTP 

10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, SSK När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

  Ingår i journal. Journaler rörande personer födda den 
femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras. 
Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i 
journalen  

Register över medicintekniska 
produkter 

Bevaras Pärm Närarkiv, enhet     Inventarium för registrering av uppgifter om 
medicinskteknisk utrustning, benämning, placering, 
åtgärder etc. Nya uppgifter får tillföras 

Service- och åtgärdsrapporter 3 år Pärm Närarkiv, enhet     Efter åtgärd 
Säkerhetsmeddelanden från leverantör Bevaras Pärm Närarkiv, enhet     Sparas i avvikelseärende 
Temperaturavläsningar, dokumentation 3 år Pärm Närarkiv, SSK       
Tillbudsrapporter rörande 
medicinteknisk apparatur 

10 år Pärm Närarkiv, MAS       

Underhållsscheman, instruktioner, 
manualer 

3 år Pärm Närarkiv, enhet     Efter att produkten sålts eller på annat sätt tagits ur bruk 

Utbytesdelar, uppgifter om 3 år Pärm Närarkiv, enhet     Efter att produkten sålts eller på annat sätt tagits ur bruk 

Loggning i nätverk och databassystem             

Loggar (logguppgifter) 10 år Digitalt Närarkiv, MAS och 
verksamhetschef 

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

Lämna uppgifter till interna och externa 
register 

            

HSA-katalogen, lista över behöriga 
personer 

Bevaras         Avser lokala kataloguppgifter länkade till det nationella 
Hälso- och sjukvårdens samlade adressregister (HSA-
katalogen) med gemensam sökbild. Bevaras i versioner 
genom uttag av data 1 gång per år. Ev. ändringar och 
rättelser får genomföras om ändringarna bevaras i 
systemets historik. 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

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

Se komm.         Avser blankett (motsv.) med uppgifter om vilka 
personuppgifter som ska registreras, ändras el. rättas, 
orsak, samt ev. kontroll. Beställning av behörig chef. 
Underlaget gallras efter 10 år, om ändringar/rättelser 
bevaras i systemets historik 

Uppgifter i lokalt patientadministrativt 
system 

5 år Treserva     OSL 25 Ny information får tillföras. Kontaktuppgifter (adress, tel. 
etc.) får uppdateras löpande utan krav på historik. 
Personuppgifter bevaras. Alla övriga personanknutna 
uppgifter, t.ex. om vilken klinik som besökts, bevaras. Ev. 
ändringar och rättelser av felaktiga personuppgifter eller 
vårdrelaterade uppgifter får genomföras om ändringarna 
bevaras i systemets historik 

Uppgifter till kommunala hälso- och 
sjukvårdsregistret 

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

Hantera journaler och förfrågningar             

Avtal rörande förvaring, utlån och 
skanning  av journaler 

Bevaras   Närarkiv, kansli       

Beställningar och rekvisitioner av 
journaler 

Bevaras   Närarkiv, 
verksamhetschef 

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

Fullmakter för utlämnande av uppgifter 70 år   Närarkiv, 
verksamhetschef 

      

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

Bevaras   Närarkiv, 
verksamhetschef 

  OSL 25 Avser t.ex. IVOs beslut om förstörande av uppgifter. När 
beslut finns om att hel journal ska förstöras får ingen mapp 
eller dokumentation finnas på journalens plats 

Förteckning över patienter och 
journaler 

Bevaras         Avser förteckningar (i förekommande fall), som 
dokumenterar förflyttningar av journaler mellan t.ex. BVC 
och skola, eller överlämnande av journaler till 
arkivmyndighet. Förteckningarna är användbara vid 
återsökning 
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Handlingstyp Bevaras/ 
gallras 

System/sortering Förvaring Till 
arkivet, år 

Sekretess Kommentar 

Journalkopior inkomna från annan 
vårdgivare 

10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, SSK Efter 
avslutat 
ärende 

OSL 25 Avser kopior som beställts för patient som man har en 
aktuell vårdrelation till. Papperskopior förs till den 
egenupprättade patientjournalen och bevaras där. 
Inkomna elektroniska uppgifter bifogas egen elektronisk 
journal, eller skrivs ut på papper och förs till egen 
pappersbaserad journal.  Journaler rörande personer födda 
den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad 
bevaras. Övriga gallras 10 år efter att den sista uppgiften 
fördes in i journalen 

Journalkopior, uppgift om utlämnade 
kopior 

Bevaras       OSL 25 Begäran av journalkopior är i första hand en beställning av 
en allmän handling, som registreras (diarieförs). Vid 
utlämnande av journalkopior görs med fördel en notering i 
journalen om aktuellt diarienummer för att enkelt kunna 
spåra hela ärendet. Bevaras med tanke på ev. framtida 
begäran om journalförstöring eller ändring. Gäller även 
kopior från mikrofilmade, skannade eller helt digitala 
journaler 

Samtycke till utlämnande eller delning 
av uppgifter i journal 

10 år/ 
Bevaras 

Journal/Treserva Närarkiv, SSK När 
ärende 
avslutas el 
person 
avlider 

  Avser skriftliga samtycken eller noteringar i journal i 
förekommande fall. Ingår i journal. Journaler rörande 
personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i 
varje månad bevaras. Övriga gallras 10 år efter att den sista 
uppgiften fördes in i journalen  

Spärr samt hävande av spärr rörande 
tillgång till uppgifter i patientjournal, 
uppgift om 

Bevaras  -  -  - OSL 25 Avser uppgifter i system för sammanhållen journalföring. Ej 
aktuellt i dagsläget 

 

 


