KALLELSE
2020-02-04
Kommunstyrelsen

Plats och tid
för sammanträde

Kommunkontoret, Bergssalen, tisdag den 4 februari 2020 kl. 09:30

Tänk på att du kan ha kollegor i din närhet som är överkänsliga eller allergiska
mot dofter. Var försiktig med doseringen vad gäller parfymer, rakvatten,
deodoranter, hårsprayer m m. Även röklukt och blomdofter kan ställa till
problem.

Informationspunkter
1

3

09.30-10.30 Strukturanalys och Smart specialisering - Jan Molde och
Maria Kumpula, Region Jämtland Härjedalen
10.30-11.00 Information från vård och omsorg - Carina Rodhe,
avdelningschef Verkställighet vård och omsorg
11.00-11.30 Kommundirektören informerar - Ralf Westlund

4

11.30-12.00 Medborgarundersökningen - Jesper Tjulin, stabschef

2

5

13.00-13.30 Revisionsrapport IT - Malin Skönström, ordförande
Revisionen
Sammanträdespunkter
6

Val av justerare, tid och plats för justering

7

Fastställande av dagordning

Beslutsärenden
8

Föreläggande avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen
(Omedelbar justering)
Övergripande mål för den hållbara besöksnäringsstrategin i Bergs kommun

2019/270

3 - 37

2019/6

38 - 47

2019/146

48 - 50

11

Medborgarförslag - Ökad säkerhet efter skoter- och vandringsleder i
kommunen
Utveckling av daglig verksamhet/servicegruppen

2019/379

51 - 57

12

Primärkommunal samverkan

2020/14

58 - 63

13

Ansökan om byte av postortsnamn för Storhogna och Sångbäcksvallen

2020/15

64 - 79

9
10

1
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2019/374

80 - 134

15

Revidering av samarbets- och uppdragsavtal om samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik
Revidering detaljplaner Hackås

2020/12

16

Överenskommelse om samverkansregler

2020/17

17

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen

2018/358

18

Beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamhetsområde
2020
Val av ombud och ersättare vid stämmor 2020 med aktiebolag, stiftelser
och föreningar
Val av styrgruppsmedlem till Härjedalens kommuns projekt VA 2025

2020/9

2020/7

22

Redovisning av synpunkter och klagomål inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde 2019/2020
Hackås bibliotek

23

Flaggpolicy

2020/21

135 137
138 154
155 280
281 291
292 298
299 301
302 303
304 305
306

24

Meddelanden

19
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2020/11
2019/294

2019/131

307 365
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- Mål till strategierna för handlingsplanen
Genom besöksnäringsstrategin utvecklas kommunen som en attraktiv plats att bo och leva på. Det
innebär att vi utvecklar destinationerna för våra kommuninnevånare och turisterna bjuds in i
gemenskapen.

Den långsiktiga målsättningen är att besöksnäringen ska vara en del av Bergs arbete med socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling i ett brett perspektiv, där lönsamhet, miljöhänsyn
och socialt engagemang förenas. Genom att skapa en långsiktigt hållbar besöksnäringsutveckling
blir vi en än mer attraktiv och framgångsrik kommun.

Besöksnäringsstrategin bygger på kommunens vision, ”En framåt kommun som rekommenderas av
alla”. Det innebär att besöksnäringen i hög grad ska bidra till att visionen förverkligas och därmed
bidra till ökad livskvalitet för Bergsborna.
Bergs kommun ser på turismen och besöksnäringen som en bidragande effekt till ökad
levnadsstandard med bibehållen god service och livskvalitet som är förutsättningar för att vara en
attraktiv plats att leva och bo på.
Enligt strategin ska kommunen lägga tid och resurser för att nå långsiktig hållbar utveckling i de
områden där det finns en vilja, kraft och förutsättningar till detta.

Målet är att skapa ännu bättre förutsättningar för att på ett hållbart sätt öka volymen av antalet
gäster året runt.
Kvantitativt mål. För mätvärden, se bilaga 1
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Vi ska verka för en väl utbyggd och fungerande infrastruktur1 och säkerställa att
besöksnäringsperspektivet finns med i all kommunal samhällsplanering.
Strategin syftar till att ge fysiska förutsättningar för utveckling av en stark besöksnäring och en
attraktiv kommun att bo och leva i.

Målet är att vi ska ta fram ett verktyg samt genomför utbildning för att få besöksnäringsperspektivet
att genomsyra alla kommunala verksamheter och beslut samt samverkan med externa aktörer.
Kvalitativt mål.

I målet ska vi verka för att skapa förutsättningar för fler hållbara och tillgängliga transportsätt; till,
från och inom kommunen.
Kvalitativt mål.

I målet ska vi verka för en hållbar utveckling och förvaltning av natur- och friluftsområden.
Kvalitativt mål.

•
•
•
•
•

Bibehållen och utvecklad samhällsservice
Mer utvecklad Infrastruktur, fysisk och digital.
Bättre pendlingsmöjligheter in och ut.
Skolor, barnomsorg, HC, bibliotek, kulturaktiviteter mm
Tillgängligare naturmiljöer.

•

Antal resor och transporter till, från och inom kommunen kommer i alla led att bli mer
tillgänglig och restiden kommer att förkortas och förtätas.
Bättre infrastruktur, fysisk och digital.

•

Vi ska skapa förutsättningar för ökad kunskap, samverkan och tillväxt hos besöksnäringen.

1

Med infrastruktur menar vi: vägar, järnvägar, elnät och andra energisystem, telenät och fiber, samt vatten och
avloppsnät. Vidare inkluderas skolor, sjukvård och annan samhällsservice.
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Strategin syftar till en ökad förståelse, insikt och kompetens, även för att möjliggöra starkare
produkter, mer samordnat näringsliv och ökade skatteintäkter.

Målet är en stark koppling mellan näringsliv och utbildning samt prioritera utbildningar som matchar
efterfrågan.
Kvalitativt mål.

Målet är att näringens aktörer kontinuerligt ska tillhandahållas aktuell omvärldsbevakning, statistik,
analyser och utbildning.
Kvalitativt mål.

I målet ska vi verka för en ökad och stark samverkan inom den kommunala organisationen och
tillsammans med externa aktörer.
Kvalitativt mål.

Målet är att skapa bättre förutsättningar för samverkan för utveckling av besöksnäringen mellan
företag, föreningar och kulturliv i kommunen och över kommungränserna. Genom starkare
samverkan uppnår vi högre innovation och smartare specialisering. Utveckling av Event och en
eventstrategi är en viktig motor för samverkan och utveckling
Kvalitativt mål.

Målet är att verka för en ökad attraktivitet, vilket skapar förutsättningar för fler året-runt-boenden.
Kvantitativt mål. För mätvärden, se bilaga 1

•
•
•

En attraktiv kommun att bo och leva i.
Fler bostäder i attraktiva områden.
Attraktivare arbetsmarknad och hög sysselsättning

•
•
•
•
•
•

Motor för ekonomisk utveckling och sysselsättning.
Attraktivare arbetsmarknad.
Ökade skatteunderlag.
Högre sysselsättningsgrad.
Högre nyföretagande.
Proaktiv sammahällsplanering, utbildningar för branschen mm.
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Vi ska, tillsammans med näringen, skapa en hållbar infrastruktur2 för turistisk information och
kommunikation, både fysiskt och digitalt.
Strategin syftar till ett gemensamt strategiskt arbete för en modern informationsstruktur, såväl
fysiskt som digitalt i syfte att synliggöra alla typer av besöksanledningar. I sin tur skapar detta
förutsättningar för utveckling av entreprenörskap, affärsutveckling och företagande inom
kommunens besöksnäring.

Målet är att, tillsammans med näringen, årligen göra en utvärdering, kartläggning och utveckling av
relevanta informationsstrukturer. Målet innefattar även en tydlig rollfördelning mellan kommun och
näringsliv i vem som gör vad.
Kvalitativt mål.

Målet är att upprätta tydligare kriterier samt aktivt följa upp och utveckla finansieringen till
turistinformationer och övriga informationsstrukturer.
Kvalitativt mål.

•
•
•

Stark dagligvaruhandel och utökad övrig handel.
Roligare vardag t.ex. inspirerande event och aktivitetsutbud, tillgängliggjorda naturmiljöer.
Upplevd hög livskvalitet och stolthet.

•
•

Säkerställd besöksservice.
Utveckling av ”svaga säsonger” ger stabilare företag och längre anställningar som i sin tur
leder till att fler bor året runt och skriver sig i kommunen.
Skapar förutsättningar för befintliga företag att växa sig starkare.
Besöksnäringens utveckling bidrar till kommunens attraktivitet. Destinationerna uppfattas
som starka varumärken.
Fler som stannar kvar i kommunen, fler som flyttar in.

•
•
•

2

Informationsstrukturer; digitala plattformar (hemsidor, sociala medier, nyhetsbrev), print, skyltar, utbildning,
fysiska Infopoints och Turistinformationer.
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Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen 2019
Källa: https://jht.se/fakta-om-turismen-2019-2018-ars-siffror/

Gästnätter i Jämtland Härjedalen
Liftkortsförsäljning
Antal skiddagar vintern 2017/2018
Skatteintäkter som genererats av turismen (till
kommuner och landsting)
Omsättning turism i Jämtland Härjedalen 2018
Dagsturister
Årsarbeten som genereras av turism

11,3 miljoner
(3,1 kommersiellt boende)
Ca 590 miljoner kr
2,75 miljoner
730 miljoner kr
5,56 miljarder kr
1,2 miljoner
7 700st

Kommersiella gästnätter Bergs kommun
Källa: Gästnattstatistik i Jämtlands län 2019, Nordanalys

Nuläge
Målsättning
Okt 2017- Sep 2018
2030
183 600
321 320
Målet är att Bergs kommuns gästnätter ska öka med 75% på 10 år. Detta motsvarar en
ökning på 137 720 gästnätter och 12 520/år.
Mätvärdena ska kompletteras med exakta siffror från SkiStar då gästnätterna i Klövsjö och
Storhogna räknas in i Vemdalens statistik. 108 456 gästnätter i Bergs kommun + ca 75 144
kommersiella gästnätter i området Klövsjö och Storhogna= 183 600 gästnätter.

Gästnätter i Bergs kommun
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Gästnätter i Bergs kommun
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Skiddagar Vemdalen
Källa:
slao.se/content/uploads/2019/09/Branschrapport_sept2019_SLAO_5.pdf

Nuläge 2018–2019

Målsättning 2030

800 000
1 201 500
Målet är att Vemdalens skiddagar ska öka med 50% på 10
år. Detta motsvarar en ökning med 401 500 skiddagar och
36 500 skiddagar/år.

Skiddagar SkiStar Vemdalen
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Skiddagar Bydalsfjällen
Källa:
slao.se/content/uploads/2019/09/Branschrapport_sept2019_SLAO_5.pdf

Nuläge 2018–2019

Målsättning 2030

135 000

203 200

Målet är att Bydalens skiddagar ska öka med 50% på 10 år.
Detta motsvarar en ökning med 68 200 skiddagar och
6 200 skiddagar/år.

Skiddagar Bydalsfjällen
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Mätvärden två gånger per år.
•
•
•
•
•

Livsmedelsbutiker (ICA Klövsjö, ICA Myrviken, ICA Svenstavik, Tempo Åsarna, Tempo Rätan)
Bygghandel (Klövsjö, Svenstavik, Myrviken)
Restaurang (Åsarna Skicenter)
Bensinstationer (OKQ8 Svenstavik, Frendo Myrviken)
Skidshoppar (Klövsjö, Storhogna)

Utveckling lönesummor.

Antal beviljade bygglov för byggandet av fritidshus i
Bergs kommun
Källa: Personlig kontakt med Kent Romppala

Nuläge
Målsättning
2018
2030
63
60
Målet är att antalet beviljande bygglov för byggandet av
fritidshus ska ligga på 60st/år.
1 bädd kostar 500 000 kr, 1 fritidshus har i snitt 7 bäddar
(500 000kr x 7 bäddar= 3 500 000kr)
60 beviljade bygglov/år x 3 500 000 kr= 210 mkr/år
210 mkr x 10 år= 2, 100 mkr
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Berg

Befintlig samverkan Samverkande
parter

Befintlig samverkan
Samverkansform

Befintlig samvekan
Skäl för samverkan

Prioritering
Skala 1-5

Skäl för samverkansbehov

Förslag på
värdkommun

Möjliga samverkansområden
5
5
5
3

Administration, tex ekonomi- och löneadministration
Adoptionsfrågor – en sällanfråga
Alkoholhandläggning

Härjedalen/Berg

Befintlig

Länets kommuner

Påbörjad

Arkiv och arkivarie
Barnahus

3
4

Biståndshandläggning
Brottsofferjour
Bygg- och miljöfrågor
Centrum mot våld

Härjedalen/Berg
Länets kommuner

Befintlig
Befintlig

1
1
5
3
4
2
5
1
1
1
3
5
1
4

Cirkulationstvätt av arbetskläder
Civilförsvar och säkerhetsarbete
Dataskyddsombud
Digitalisering/digital transformation och robotisering
E-arkiv
EIB och liknande finansiering

Energikontoret

Energirådgivning
Familjerätt
Fastighetsbolag
Fastighetsjour
Felanmälningssystem

Sker redan en viss samverkan

Folkhälsa

Berg

Fjärrundervisning
Gemensamt korttidsboende efter utskrivning från sjukhus
Grejer i gränsland – vad är mest effektivt i geografin vid kommungränser kopplat till välfärdsuppdrag
IT-organisation:

5
3
3
3
3
5 Kan utökas med fler kommuner
3
3
3

Dataskyddsombud
Digitala standard för kompatibla system
Drift funktion av IT och hårdvarumässiga frågor
GDPR
Gemensamma system och styrsystem
GIS-kartor

Berg/Härjedalen

Befintlig

IT-säkerhet
Lönesystem som är gemensamt
Molntjänster
Politisk styrning för att lyckas upphandla gemensamma system
Serverhall
Specialistkomptentser som är så svåra att få tag på i varje kommun
Systemägande och -förvaltning
Upphandling av system
Inflyttning, genom regional utveckling och attraktionskraft
Infrastruktur, lobbying och gemensam prioritering
I väntan på ambulans
Juridiska frågor
Kommunala bolag
Kommunberedskap
Kommunsekreterare

Berg

?
2
5
3
3
5
5
1 Inte en kommunal fråga
5
1
3
1
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Kompetensförsörjning
Konsumentrådgivning
Kvinnojour

Länets kommuner
Länets kommuner

Bykontoret i Lit
Centrum mot våld

LSS-handläggning – en sällanfråga
Lönehandläggning
Lönesystem
Matproduktion och distribution
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Mäklare

Befintlig

Nyanlända mottagande och strategi
Näringslivskontor
Omvärldsbevakning, analys och prognoser
Projektkontor och projektskrivning
Räddningstjänstförbund

Samtliga kommuner utom Åre

JR

Samiska frågor

3
5
1
5
5
3
3
3
1
5
3
5
3
5
4

Skol- och utbildningsfrågor
Distansutbildning
Fjärrundervisning
Grundskola
Gymnasium
Skolpsykolog
Vuxenutbildning
Skuldsanering
Social beredskap
Socialjour
Socialjour helger
Socialtjänst
Sophämtning
Sop- och avfallshantering
Insamling av matavfall
Stadsarkitekt
Stöd vid spelberoende
Telefonväxel
TIB
Upphandling

Samtliga kommuner utom Åre

GNU

Inköp

Region JH Kurs och konferens

Utbildningar och interna utbildningar
Utredningskapaciteten i kommunerna
VA-frågor och kapacitet

Berg/Härjedalen

Befintlig

Verksamhetscontroller
Överförmyndarverksamhet

Berg/Bräcke samt Ösd-Krokom-Åre Befintlig

5
5
1
3
2
5
5
3
1
1
1
1
5
5
3
5
5
3
5
5
5
3
5
1
5
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From:
Sent:
To:
Subject:
02-17)

Therese Kärngard
Tue, 14 Jan 2020 13:44:40 +0100
Ralf Westlund;Ingegerd Backlund
VB: Underlag till arbetet om framtida primärkommunal samverkan (PKR 2020-

Hej
Ska vi ta det här som ett ärende i KS?
Vi tar med det till berednigne i alla fall så kan vi resonera då, eller hur?

-Med vänlig hälsning
Therese Kärngard
Ordförande kommunstyrelsen
Tjieltenståvroen
Telefon:
Direkt: 0687-161 00
Mobil: 070-303 15 50
Växel: 0687-161 00

Postadress:
Bergs kommun
Box 73
840 40 Svenstavik
Internet:
www.berg.se
bergs.kommun@berg.se

Från: Anna Omberg [mailto:anna.omberg@regionjh.se]
Skickat: den 13 januari 2020 16:15
Till: Eva Norum <Eva.Norum@ragunda.se>; Bo Svensson <bosse.svensson@ostersund.se>; Therese
Kärngard <Therese.Karngard@berg.se>; jorgen.persson@bracke.se; Mikael Westin
<Mikael.Westin@politiker.ragunda.se>; Anders Häggkvist <anders.haggkvist@herjedalen.se>;
susanne.hansson <susanne.hansson@stromsund.se>; Daniel Danielsson <daniel.danielsson@are.se>;
malin.bergman@krokom.se
Kopia: Anders Wennerberg <anders.wennerberg@ostersund.se>; Ralf Westlund
<Ralf.Westlund@berg.se>; bengt.flykt@bracke.se; Gunnel Gyllander <gunnel.gyllander@herjedalen.se>;
anneli.svensson <anneli.svensson@stromsund.se>; Tomas Fornell <tomas.fornell@are.se>; jonas
Törngren <jonas.torngren@krokom.se>; Anders Byström <anders.bystrom@regionjh.se>; Emma Borg
<emma.borg@regionjh.se>; Maria Berglund <maria.berglund@regionjh.se>
Ämne: Sv: Underlag till arbetet om framtida primärkommunal samverkan (PKR 2020-02-17)

God eftermiddag alla!
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Anders ber mig att hälsa att vi gärna hjälper er att sammanställa skattningarna till
primärkommunala samverkansrådet den 17 februari. Så ni kan fokusera ert möte på diskussion
och att komma vidare.
Det innebär att vi skulle vilja era underlag/skattningar så snart som möjligt dock senast den 11
februari. Fungerar det för er?
Vänliga hälsningar
Anders och Anna
Från: Eva Norum <Eva.Norum@ragunda.se>
Skickat: den 9 januari 2020 07:51
Till: Anna Omberg <anna.omberg@regionjh.se>; Bo Svensson <bosse.svensson@ostersund.se>; Therese
Kärngard <therese.karngard@berg.se>; jorgen.persson@bracke.se <jorgen.persson@bracke.se>; Mikael
Westin <Mikael.Westin@politiker.ragunda.se>; Anders Häggkvist <anders.haggkvist@herjedalen.se>;
susanne.hansson <susanne.hansson@stromsund.se>; Daniel Danielsson <daniel.danielsson@are.se>;
malin.bergman@krokom.se <malin.bergman@krokom.se>
Kopia: Anders Wennerberg <anders.wennerberg@ostersund.se>; ralf.westlund@berg.se
<ralf.westlund@berg.se>; bengt.flykt@bracke.se <bengt.flykt@bracke.se>; Gunnel Gyllander
<gunnel.gyllander@herjedalen.se>; anneli.svensson <anneli.svensson@stromsund.se>; Tomas Fornell
<tomas.fornell@are.se>; jonas Törngren <jonas.torngren@krokom.se>; Anders Byström
<anders.bystrom@regionjh.se>; Emma Borg <emma.borg@regionjh.se>; Maria Berglund
<maria.berglund@regionjh.se>
Ämne: SV: Underlag till arbetet om framtida primärkommunal samverkan (PKR 2020-02-17)
God fortsättning tillönskas alla!
Finns det möjlighet att Anna eller annan kompetens på regionen sammanställer våra prioriteringar? Så
att vi inte ägnar tid till det den 17 februari. Dvs det borde i sådana fall, om hjälp med sammanställning
godkänns, finnas en deadline för när vi ska lämna in våra excelfiler. Detta för underlag redan till mötet,
annars tar det ytterligare någon månad innan eventuella beslut. Vad säger ni andra, är det en god idé?
Därtill vill jag ge ett medskick om att, i sådana fall, ta bort de rader som är helt lika eller liknande ex
fjärrundervisning, upphandling etc samt kanske klustra en del andra områden för en bättre hantering.
Vänliga hälsningar

Eva Norum
Tf Kommundirektör, Ragunda kommun
E-POST eva.norum@ragunda.se
TELEFON 0696-68 21 16
WEBB www.ragunda.se
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Från: Anna Omberg <anna.omberg@regionjh.se>
Skickat: den 26 december 2019 17:18
Till: Bo Svensson <bosse.svensson@ostersund.se>; Therese Kärngard <therese.karngard@berg.se>;
jorgen.persson@bracke.se; Mikael Westin <Mikael.Westin@politiker.ragunda.se>; Anders Häggkvist
<anders.haggkvist@herjedalen.se>; susanne.hansson <susanne.hansson@stromsund.se>; Daniel
Danielsson <daniel.danielsson@are.se>; malin.bergman@krokom.se
Kopia: Anders Wennerberg <anders.wennerberg@ostersund.se>; ralf.westlund@berg.se;
bengt.flykt@bracke.se; Eva Norum <Eva.Norum@ragunda.se>; Gunnel Gyllander
<gunnel.gyllander@herjedalen.se>; anneli.svensson <anneli.svensson@stromsund.se>; Tomas Fornell
<tomas.fornell@are.se>; jonas Törngren <jonas.torngren@krokom.se>; Anders Byström
<anders.bystrom@regionjh.se>; Emma Borg <emma.borg@regionjh.se>; Maria Berglund
<maria.berglund@regionjh.se>
Ämne: Underlag till arbetet om framtida primärkommunal samverkan (PKR 2020-02-17)

God eftermiddag och god fortsättning,
Minnesanteckningarna från primärkommunala samverkansrådet den 2 december innebär att
bruttolistan innehållande framtida tänkbara samarbetsområden ska vara klar och utskickad den
31 december tillsammans med kriterier för att prioritera punkterna i listan.
 I bilagd Excel-fil finns bruttolistan
 Instruktionen för prioritering: kommunerna poängsätter samverkansområden med hjälp
av en skala, i heltal, från 1 till och med 5. Där 1 är låg prioritet och 5 är hög prioritet
 Nästa hålltid är den 17 februari (nästa primärkommunala samverkansråd). Upplägg för
hur jag uppfattat arbetet framåt från och med nu finns i bilagda minnesanteckningar
Vad jag förstått var uppdraget till Anders Byström att ta fram en bruttolista och arbetet framåt
är nu ert. Vill ni ha hjälp med t.ex. upplägg inför mötet den 17 februari är vi säkert inte omöjliga
på det men vill gärna få reda på det i god tid innan den 17 februari!
&#127877;
Vänliga hälsningar
Anders (tfn: 063-146600) och Anna (tfn: 063-146565)

Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid kommunikation via e-post. Hanteringen
av personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina
uppgifter på https://regionjh.se/gdpr
Mejl skickade till Ragunda kommun kan bli offentlig handling. Vi hanterar eventuella personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen, mer information om hanteringen på www.ragunda.se/gdpr
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Postnummer
Postnummersystemet i Sverige
Beskrivning av systemet (pdf)
(/siteassets/pdf/faktablad/postnummersystemet-i-sverige-171213.pdf)
Sök postnummer och adress
(/vara-verktyg/sok-postnummer-och-adress)
Postnummer- och postortändringar

Postnummer- och postortändringar som berör upp till ca 50 hushåll och företag kan ske när som helst
under året. Enstaka nya postnummer skapas varje vecka.
Större postnummerändringar går till på följande sätt:
Postoperatörerna ansöker på postnummernivå senast 1 mars om att få ändra postnummer. Kommunerna
kan ansöka senast samma datum om att byta postortnamn.
Postnummerrådet beslutar under juni månad om vilka ansökningar som ska godkännas. Rådet är
sammansatt av representanter från Bring Citymail, Fria Postoperatörers Förbund (FPF), Infodata (SPAR),
Lantmäteriet, PostNord Sverige AB, Post- och telestyrelsen (PTS), Skatteverket och Svensk Direktreklam
(SDR).
Information om ny postadress går ut till alla berörda hushåll och företag.
Postnummerändringarna sker sedan första helgfria måndagen i mars. På tisdagen är postnord.se och
postnummerservice.se uppdaterade.
Postnummerändringar 2 mars 2020
Berörda postnummer (pdf)
(/siteassets/pdf/ovrigt/sammanstallning-postnummerandringar-2020.pdf)
Berörda adresser (xls)
(/siteassets/excel/berorda-adresser-2020.xlsx)

Postnummerguiden
På grund av det stora antalet tillkommande adresser och postnummerändringar blev Postnummerguiden
snabbt inaktuell. Därför hänvisar vi nu till att göra sökningar på postnord.se
(/)

alternativt postnummerservice.se
(http://www.postnummerservice.se/)

.
På dessa platser uppdateras postnummerdatabasen en gång i veckan.
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Postnummerrådet
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1. Inledning
Post - och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för det svenska postnummersystemet, som förvaltas av
PostNord Sverige AB. Alla postoperatörer ska ha tillgång till systemet.
I Postlagen 2010:1045 1 kap 2§ står det ”Postnummersystemet: ett system av sifferserier som för
postbefordringsändamål används för att dela in landet i postnummerområden.”
Postnummerrådet, med deltagare från Bring Citymail Sweden AB, Fria Postoperatörers Förbund,
Lantmäteriet, PostNord Sverige AB, PTS, Svensk Direktreklam och Skatteverket (Folkbokföringen och
SPAR) säkerställer en effektiv förvaltning.
I svensk standard ss613401 finns regler för skrivsätt av postnummer och postort vid utskrift på
försändelser. Postnumren introducerades redan 1967 och ingår i PostNords sorteringskedja sedan maj
1968. sedan dess har förändringar i strukturen runt posthanteringen gjort att ursprungliga definitioner
och beskrivningar av utdelningsorter fått en annan betydelse.
Förändringar i postnumren speglar de förändringar som sker i samhället. Nya bostadsområden och vägar
är två exempel som kräver en anpassning av postnumren för att posthanteringen ska vara effektiv.
Under hela året sker enstaka postnummerbyten och nya postnummer tillkommer. större förändringar
som berör ca 50 eller fler hushåll och företag sker den första helgfria måndagen i mars. Befintliga postnummer delas, det skapas nya postnummer, postorten kan ändras och postnummer kan släckas. Läs
mer om detta i kapitel 6 och 7.

2. Postnummerområden
Landet är i sorteringshänseende indelat i 86 postnummerområden. Indelningen är gjord för att underlätta
och effektivisera sortering och distribution av postförsändelser, brev och paket.
Ett postnummerområde består av en eller flera kommuner. Det finns undantag där en kommuns
geografiska område kan tillhöra mer än ett postnummerområde. Ödeshögs kommun har till exempel
delar som hör till postnummerområde 57 medan huvuddelen tillhör postnummerområde 59.
Postnummerområdena är numrerade från 10 till 98 (postnummerområdena 32, 48, 49 och 99 utnyttjas
inte för närvarande). storstockholmsområdet har fått indelningen 10-19, medan resten av landet
numrerats söderifrån med början på 20 till 98 längst i norr.
Postnummerområdets nummer utgörs av de två första siffrorna i postnumret som då återfinns i postnumren till alla postorter inom postnummerområdet.
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3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system
3.1 STORSTADSPOSTNUMMER

10- --, 11- -- Stockholm. 20- --, 21- -- Malmö. 40- --, 41- -- Göteborg
3.2 2-SIFFERIDENTIFIERAD UTDELNINGSORT

Kallades tidigare tvåpositionsort.
3.3

3- SIFFERIDENTIFIERAD UTDELNINGSORT
Kallades tidigare trepositionsort.

3.4 5- SIFFERIDENTIFIERAD UTDELNINGSORT

Kallades tidigare fempositonsort. Dessa är på väg att tas bort.
3.1.1 STOCKHOLM

Tabellerna visar siffrornas betydelse beroende på position. när postnumren infördes skulle postnummer
som började på 10, 20 eller 40 höra till postboxadresser medan postnummer som började på 11, 21 eller
41 användas till gatuadresser.

Postnummer

Typ

100 --

Postala enheter

101 --

Boxpost

Tidigare förbehållet boxar vid postkontoret Stockholm 1

102 2-

Boxpost

Inom utdelningsområde 112

102 3-

Boxpost

Inom utdelningsområde 113

102 4-

Boxpost

Inom utdelningsområde 114

102 5-

Boxpost

Inom utdelningsområde 115

102 6-

Boxpost

Inom utdelningsområde 116

102 7-

Boxpost

Inom utdelningsområde 117

103 0-

Boxpost, postala enheter

103 1-

Boxpost, postala enheter

103 2-

Boxpost, postala enheter, storkund

103 3-

storkundspostnummer

103 4-

Anmärkning

Används ej

103 5-

Storkund, boxpost

103 6-

Boxpost, postala enheter, storkund

103 7-

Storkundspostnummer

103 8-

Boxpost, postala enheter, storkund

103 9-

Boxpost

104 05

Boxpost, postal enhet

104 2-

Boxpost

Inom utdelningsområde 112

104 3-

Boxpost

Inom utdelningsområde 113

104 4-

Boxpost

Inom utdelningsområde 114

104 5-

Boxpost, postala enheter, storkund

Inom utdelningsområde 115

104 6-

Boxpost

Inom utdelningsområde 116

104 7-

Används ej

104 8-

Används ej

104 9-

Används ej
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Postnummer

Typ

105 --

Storkundspostnummer

106 --

Storkundspostnummer

107 --

Boxpost, postala enheter, storkund

108 --

Avsett för svarspost/frisvar

109 --

Tävlingspost

110 --

Svarspost/Frisvar

111 --

Utdelningspost tätort

112 -113 --

Utdelningspost tätort
Utdelningspost tätort

114 --

Utdelningspost tätort

115 --

Utdelningspost tätort

116 --

Utdelningspost tätort

117 --

Utdelningspost tätort

118 --

Utdelningspost tätort

119 --

Utdelningspost tätort

120 --

Utdelningspost tätort

Anmärkning

Postnummerserie 120 -- Används enligt principen för tresifferidentifierad
ort trots att siffran i position 3 är ”0”

3.1.2 MALMÖ
Postnummer

Typ

200 0-

Postala enheter

200 1-

Box, svarspost, postala enheter

Inom utdomr 211

200 2-

Box, svarspost, postala enheter

Inom utdomr 212

200 3-

Box, svarspost, postala enheter

Inom utdomr 213

200 4-

Box, svarspost, postala enheter

Inom utdomr 214

200 5-

Anmärkning

Används ej

200 6-

Box, svarspost, postala enheter

Inom utdomr 216

200 7-

Box, svarspost, postala enheter

Inom utdomr 217

200 8-

Används ej

200 9-

Används ej

201 --

Box, postala enheter

202 --

Box, postala enheter

203 --

Box, postala enheter

204 -205 --

Används ej
Storkundspostnummer

206 --

Används ej

207 --

Special

208 --

Svarspost/Frisvar

209 -211 --

Tävlingspost
Utdelningspost tätort

212 --

Utdelningspost tätort

213 --

Utdelningspost tätort

214 --

Utdelningspost tätort

215 -216 --

Utdelningspost tätort (även box)
Utdelningspost tätort

217 --

Utdelningspost tätort

218 --

Utdelningspost tätort

219 --

207 01 och 207 99 används för hantering av returpaket

Används ej
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3.1.3 GÖTEBORG
Postnummer

Typ

Anmärkning

400 0-

Box, postal enhet, svarspost

Används ej

400 1-

Box, postal enhet, svarspost

Inom utdomr 411

400 2-

Box

Inom utdomr 412

400 3-

Box, svarspost/frisvar

Inom utdomr 413

400 4-

Box, svarspost/frisvar

Inom utdomr 414

400 5-

Box, svarspost/frisvar

Inom utdomr 415

400 6-

Box

Inom utdomr 416

400 7-

Box

Inom utdomr 417

400 8-

Box

Används ej

400 9-

Box, svarspost/frisvar

Inom utdomr 436

401 --

Box, svarspost, postala enheter,
storkund

402 1-

Box

Används ej

402 2-

Box

Inom utdomr 412

402 3-

Box

Inom utdomr 413

402 4-

Box

Inom utdomr 414

402 5-

Box, postala enheter, svarspost

Inom utdomr 415

402 6-

Box

Inom utdomr 416

402 7-

Box

Inom utdomr 417

402 8-

Används ej

402 9-

Används ej

403 1-

Box

403 2-

Box

403 3-

Storkund

403 4-

Storkund

404 2-

Box

404 3-

Box

404 8-

Storkund

404 --

Box, postala enheter, svarspost/frisvar

405 0-

Storkundpostnummer

406 --

Storkund

Används ej

407 --

Tävlingspost

407 00

408 --

Svarspost

409 -411 --

Tävlingspost
Utdelningspost tätort

412 --

Utdelningspost tätort

413 --

Utdelningspost tätort

414 --

Utdelningspost tätort

415 --

Utdelningspost tätort

416 --

Utdelningspost tätort

417 --

Utdelningspost tätort

418 --

Utdelningspost tätort

419 --

Används ej
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3.2

TVÅSIFFERIDENTIFIERADE ORTER
Orter med fler än 20 000 hushåll (ej Stockholm, Göteborg eller Malmö) utgör egna postnummerområden.
För att säkert veta vad ett visst postnummer ger information om måste man först identifiera orterna som
utgör egna postnummerområden.
Siffrorna i position 3-5 ger alltid information för den ankommande sorteringen.

3.2.1 SÅ HÄR ANVÄNDS SIFFRORNA I POSITION 3–5
Postnummer

Typ

--0 --

Box, postala enheter

--1 0-

Box, postala enheter

--1 1-

Box, postala enheter

--1 8-

Storkund

--1 9-

Storkund

--2 --

Utdelningspost i tätort

--3 --

Utdelningspost i tätort

--4 --

Utdelningspost i tätort

--5 --

Utdelningspost på landsbygd

--6 --

Saknar rekommendationer

Används för utdelningspost i tätort

--7 --

Saknar rekommendationer

Används för utdelningspost i tätort

--8 --

Svarspost/Frisvar

--9 --

Tävlingspost

3.3

Anmärkning

TRESIFFERIDENTIFIERADE ORTER
Orter med mellan 2000 och 20 000 hushåll fick postnummer där tredje siffran alltid var 1-9. Först på
slutet av 80-talet började 8-9 användas. orterna kunde därmed identifieras med hjälp av de 3 första
siffrorna och de 2 sista siffrorna var information till den ankommande sorteringen. När brevbärarkontoren
blivit färre behöver den ankommande sorteringen mer information. Idag är det endast några orter med
ett postnummer som slutar med --- 00.
sedan 1980-talet återtar man tidigare använda postortnamn. På en ort som postnummersatts efter
principen om tresifferidentifierad ort kan det därför finnas flera postortnamn, och man kan inte längre
direkt säga att orten kan identifieras med hjälp av de tre första siffrorna. Mer korrekt är att man kan
identifiera en utdelningsort med ett eller flera brevbärarkontor.

SÅ HÄR ANVÄNDS SIFFRORNA I POSITION, 4–5

Postnummer

Typ

--- 0- tom
--- 19

Box, postala enheter

--- 20

Svarspost

--- 21 tom
--- 29

Boxpost

--- 3--- 4-

Utdelningspost tätort
Utdelningspost tätort

--- 5-

Utdelningspost tätort

--- 6-

Utdelningspost tätort

--- 7-

Utdelningspost tätort

--- 8-

Storkund

--- 9-

Utdelningspost landsbygd

Anmärkning

Boxserien kan finnas på olika platser och annat postortnamn än
brevbärarkontorets

Behöver inte innebära att utdelningssättet är Lantbrevbäring
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3.4

FEMSIFFERIDENTIFIERADE ORTER
Orter med färre än 2000 hushåll fick från början ett postnummer med siffran ”0” i position 3. siffrorna 4-5
gav ingen information för ankommande sortering. Orten kunde endast identifieras genom postnumrets
alla fem siffror.
Under hela 1980-talet fanns det fler än 800 ”fempositionsorter”.
År 2010 finns det få orter kvar som har brevbäring till ett enda postnummer. Övriga har centraliserats till
större brevbärarkontor eller slagits ihop så att flera tidigare fempositionsorter bildar ett nytt
tresifferidentifierat brevbärarkontor. ett exempel är 540 50 Moholm och 540 18 Tidan som idag har ett
brevbärar- kontor med postnummer i 549-serien.
Orterna som har postnummer enligt 5-sifferidentifierade orter ingår oftast som ett vanligt adressblock i
adressblocksindelade orter. ett adressblock är ett sammanhängande område med ca 600-1000
avlämningsställen. Postnumren innehåller i de flesta fall mer än ett utdelningssätt, det kan förekomma
både box, stadsbrevbäring och lantbrevbäring.
Exempel
57
Identifierar Postnummerområde 57
570

Identifierar inget ytterligare

570 1-

Identifierar endast att orter med siffran 1 i fjärde positionen tillhör samma kommun
(efter den kommunindelning som gällde fram till 1973)

570 10

När alla fem siffrorna läses tillsammans så kan man identifiera postorten Korsberga

4 . Administrativa postnummer
Utöver geografiska postnummer finns det administrativa postnummer, som Poste restante, Tävlingspost,
Svarspost/Frisvar, Boxar, Storkundspostnummer.
Med Poste restante kan mottagaren hämta posten på Postnords utdelningskontor, utan att adressaten
har en postbox. I postnummersystemet finns ett antal postnummer avsatta för Poste restante.
Tävlingspost används för tävlingar där svaren kommer med fysiskt brev och är vanligast i storstäderna.
Svarspost/Frisvar är en tjänst där mottagaren betalar portot i efterskott.
4.1 BOXPOSTNUMMER

Boxpostnumret anger inom vilket geografiskt område boxanläggningen finns (162 12 finns inom det
geografiska området 162 00 – 162 99).
Ca 14 000 hushåll i Sverige får posten genom att hyra en postbox utan kostnad, så kallad samhällsbox.
det saknas ekonomiskt underlag för annan utdelningsform om posten ska delas ut 5 dagar i veckan, och
PostNord beslutar om utdelningssättet.
Som utdelningsadress i postadressen anges Box plus ett nummer. För att posthanteringen ska fungera
krävs att adressaterna har anmält ”särskild postadress” till skatteverkets Folkbokföringsenhet.
4.2 BOXPOSTNUMMER FÖR OLIKA POSTOPERATÖRERS BEHOV

Olika postoperatörer ansöker hos PostNord om administrativa postnummer. Då används som regel
Boxpostnummer med en tillhörande boxnummerserie, till exempel Box 800-839, 565 18 Mullsjö.
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4.3 STORKUNDSPOSTNUMMER, REGLER FÖR ANVÄNDNING

Kunder i storstadsområden med ca 600 ankommande försändelser/dag (3-400 på mindre orter) kan på
postoperatörens initiativ få ett eget postnummer, något som ger en rationellare hantering. Företag med
eget postnummer ska bara använda det för brev. Storkundspostnummer fungerar inte för Företagspaket,
som delas ut och kvitteras vid kundens leveransadress.
Postadress med eget postnummer skrivs alltid utan någon form av utdelningsadress, till exempel
Falköpings kommun, 521 81 Falköping.
Storkundspostnummer anger inte exakt adressatens geografiska belägenhet. dock anger postnumret
inom vilket geografiskt område det finns (113 91 finns inom geografiska området 113 00 – 113 99). Flyttar
företaget kan man endast behålla storkundspostnumret om flytten sker inom ett tresifferidentifierat postnummerområde till exempel 113 XX.
Storkundspostnummer inom 100-110, 200-210 respektive 400-410 kan flytta med bibehållet
storkundpostnummer då flytten sker inom 10x xx – 11x xx, inom 20x xx – 21x xx respektive inom 40x xx41x xx.
Postoperatörerna kan alltså inte låta en kund som flyttar från en ort till en annan där de tre första siffrorna i
postnumren är helt olika behålla sitt gamla postnummer även om distributionen till företag kan göras
med ett utkörningsavtal.
Företag som lånar ut sitt storkundspostnummer till andra företag får själva ordna eftersändning
av post om ett av företagen upphör eller flyttar.

5 . Övriga allmänna regler
• Ett postortnamn kan ha många postnummer. Helsingborg har 240 postnummer.
• Ett postnummer kan bara ha ett postortnamn. 163 74 Spånga kan inte förekomma
tillsammans med till exempel postortnamnet Stockholm.
• En gata kan vara uppdelad på flera postnummer. Drottningholmsvägen i
Stockholms kommun är uppdelad på 8 postnummer.
• En adressplats (gata plus nummer) kan bara ha ett postnummer
• Ett postnummer som inaktiveras ska hållas i karantän minst 3 år innan det återanvänds.
• Ett postnummer hör ihop med sin postort, men kan beröra flera län, kommuner och församlingar.
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6 . Postnummerändringar
Postlagen 4 kap 3 §
Den som tillhandahåller och förvaltar postnummersystemet får inte utan tillståndsmyndighetens
godkännande ändra i systemet om inte ändringen endast berör enstaka mottagare.
tillståndsmyndigheten ska i sådana ärenden höra andra tillståndshavare, myndigheter med ansvar för
folkbokföringen och fastig- hetsregistret samt berörda kommuner.
En ändring i postnummersystemet får genomföras tidigast sex månader efter det att
tillståndsmyndigheten godkänt den. Om det finns särskilda skäl får myndigheten besluta att ändringen
får genomföras tidigare.
• En postoperatör kan ansöka om ändring av postnummer.
• Sista dag för ansökan är 1 mars året innan ändringen ska börja gälla.
• I mitten av juni sammanträder Postnummerrådet och tar beslut om inkomna ansökningar.
• I mitten av oktober meddelas varje adressat det nya postnumret/nya postorten.
• Första helgfria måndagen i mars börjar de nya postnumrena/orterna gälla.
• Det finns en stor mängd register i samhället där postnummer/postort verifieras. För att undvika
distributionsstörningar är det mycket viktigt att dessa register uppdateras med ändringarna och
att alla fem siffrorna i postnumret används vid verifiering.
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7 . Postortändringar
Byte eller återtagande av postortnamn kan ske om särskilda skäl föreligger. Ansökan om byte av postort
kan bara göras av kommuner och postoperatörer. Det är väldigt viktigt att boende och företag som blir
berörda står bakom en sådan ansökan. Följande förutsättningar ska gälla vid åter- eller nyinförande av
postortnamn:
• Området som avses ska ha fastställda belägenhetsadresser som finns tillgängliga
i Lantmäteriets register över belägenhetsadresser.
• Före ansökan ska kommunen inhämta och bifoga till ansökan yttrande från Institutet
för språk och folkminnen.
• Den enhet inom kommunen som handlägger namnärenden ska ansöka om ändringen.
• Ansökan ska ha kommit PostNord Sverige AB, Postnummergruppen, 105 00
Stockholm tillhanda senast den 1 mars. Beslut fattas i juni av Postnummerrådet.
• Vid eventuellt bifall träder ändringen i kraft första helgfria måndagen i mars påföljande år.
• Kriterier vid bedömning av ansökan:
– För att kunna införa ett ortnamn som postort ska det berörda området ha eller kunna tilldelas ett
eget postnummer och normalt ligga inom ett adressblocksområde. Med adressblocksområde
menas ett område som utgör ett sammanhållet utdelningsområde.
– Området ska ligga inom samma kommun och i möjligaste mån följa församlingsgränserna.
– Antal avlämningsställen bör inte understiga 150.
– Ändringar som föranleder att enskilda adressater och företag drabbas av postnummerändringen
behandlas restriktivt.
• Ansökan om ändring ska vara väl förankrad och ha acceptans hos berörda företag
och privatpersoner.

12 | Postnummerrådet 2017
220172017

79

11842 Studion@ÅH februari 2013

• Ansökan om byte eller återtagande av postortnamn som innebär förändringar i
utdelningsorganisation behandlas inte, sådan utredning initieras av postoperatör.
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1(22)

Uppdragsavtal om samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän
kollektivtrafik i Jämtlands län
Förslag till revidering. Version 0.1

Parter Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun,
Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Ragunda kommun,
Krokoms kommun, Åre kommun, Strömsunds kommun
och Östersunds kommun.
Avtalsbilagor
Bilaga 1 – uppdrag per part i avtalet
A- Bergs kommun
B- Bräcke kommun
C- Härjedalens kommun
D- Ragunda kommun
E- Krokoms kommun
F- Åre kommun
G- Strömsunds kommun
H- Östersunds kommun
Bilaga 2 – taxor
Bilaga 3 – servicenivåer
Bilaga 4 – regelverk färdtjänst
Bilaga 5 – skolskjutsar
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Region Jämtland Härjedalen och kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen,
Ragunda, Krokom, Strömsund, Östersund och Åre har tecknat ett samarbetsavtal.
Till samarbetsavtalet fogas detta uppdragsavtal mellan parterna.

1. Regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKM) uppdrag
I överensstämmelse med det av kommunerna och Region Jämtland Härjedalen
ingångna Samarbetsavtalet samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd
allmän kollektivtrafik i Jämtlands län ges RKM i uppdrag att verkställa Region
Jämtland Härjedalens och kommunernas uppgifter som ansvariga för särskild
kollektivtrafik i nedanstående omfattning.
För varje part tecknas en särskild avtalsbilaga, av den framgår vilka resformer och
ansvar (legitimering) som överlåtits. Resformer/uppdrag kan läggas till under
löpande avtalsperiod efter överenskommelse mellan RKM och respektive part.

2. Uppdragsbeskrivning
RKM:s uppdrag är att samordna allmän och särskild kollektivtrafik oavsett om det
är kommunerna eller Region Jämtland Härjedalen som har ansvaret för dessa.
Detta sker genom att RKM (eller den RKM utser) bedriver
-

beställnings- och samordningsfunktion (BC) för allmän och särskild
kollektivtrafik
transporttjänster avseende särskild kollektivtrafik.

Verksamheten ska bedrivas med hjälp av entreprenörer som upphandlas i
konkurrens, alternativt i egen regi.
Verksamheten ska bedrivas så att
- samordning och planering av resor minimerar kostnaden för verksamheten
- överenskommen kvalitet på resor och tjänster upprätthålls.
- i övrigt i enlighet med vad parterna enligt 4. tredje stycket
Samarbetsavtalet kommit överens om.
RKM ska vidare
- aktivt arbeta med utveckling av resmöjligheter för att minska behovet av
särskild kollektivtrafik genom att fler skall kunna nyttja den allmänna
kollektivtrafiken.
- biträda med planeringsarbete i den utsträckning som parterna kommer
överens om.
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3. Myndighetsutövning
Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) respektive riksfärdtjänst (SFS 1997:735) ger
möjlighet för kommun att överlåta samtliga uppgifter för handläggning av
färdtjänst respektive riksfärdtjänst till den RKM d v s även
myndighetsutövningen. Samtliga kommuner som ingår i Samarbetsavtaletuppdragsavtalet och har överlåtit ansvar för färdtjänst/riksfärdtjänst överlåter även
myndighetsutövningen enligt gällande lagar.

4. Samrådsgrupp för särskild kollektivtrafik
RKM ska svara för den gemensamma samrådsgruppen enligt samarbetsavtalet,
punkt 9, där RKM (eller den RKM utser) ska vara sammankallande och leda
sammanträdet.
Protokoll ska föras vid gruppens sammanträden.
Samrådsgruppen är ett organ för parterna att på tjänstemannaplanet få ett
ömsesidigt informationsutbyte och forum för utvecklingsarbete samt utgöra en
kontaktlänk mellan parterna. Exempelvis skall samrådsgruppen initiera
förändringar av mål, regler, tillämpningsanvisningar och ekonomiska villkor för
hur resenären får nyttja den särskilda kollektivtrafiken.
Samrådsgruppen skall kunna utse arbetsgrupper och adjungera deltagare för att
bereda verksamhetsspecifika frågor.
Samrådsgruppen sammanträder vid minst två tillfällen per år.

5. Regelverk och kundtillstånd
För uppdraget gäller de gemensamma mål, regler, tillämpningsanvisningar och
ekonomiska villkor för hur resenären får nyttja den särskilda kollektivtrafiken. Se
bilagorna
2 Taxor,
3 Servicenivåer,
4 Regelverk Färdtjänst,
5 Skolskjutsar
Kommunerna uppdrar till RKM att fatta beslut om färdtjänsttaxan, enligt de
principer som redovisas i bilaga 2 Taxor, samt ansvara för och besluta om
eventuella regeländringar avseende bilaga 4 Regelverk färdtjänst.

6. Ekonomi
Ersättning
De faktiska kostnaderna som verksamheten medför ska fördelas mellan parterna.
RKM (eller den RKM utser) ska i efterskott dock senast den 15:e i varje månad
fakturera parterna för ersättning till entreprenörer, administrationskostnader och
andra kostnader som kan hänföras till respektive uppdragsgivare.
Kostnadsfördelningen framgår av Samarbetsavtalet.
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Slutlig reglering av parternas ersättning enligt fastställd kostnadsfördelning för
innevarande år skall ske senast 31 mars nästkommande år.

Budget
RKM (eller den RKM utser) ska i överenskommelse med respektive
uppdragsgivare, fastställa en budget för nästkommande år och i övrigt lämna de
uppgifter till parterna som efterfrågas.
Budgeten skall innehålla
- verksamhetens erforderliga gemensamma kostnader och investeringar,
- budgetunderlag till respektive uppdragsgivare.
- alla kostnader och ersättningar till anlitade entreprenörer,
- ekonomisk redovisning

7. Rapporter
RKM ska följa upp verksamheten och minst kvartalsvis tillsända respektive
uppdragsgivare en resultatrapport.
RKM ska månadsvis redovisa generell statistik över resande och kostnader. Mer
specifik statistik ur datasystemet tillhandahålls av RKM enligt särskild
överenskommelse.
RKM ska i övrigt följa upp verksamheten i enlighet med vad parterna enligt 4.
tredje stycket Samarbetsavtalet kommit överens om.

8. Nya uppdragsgivare
Inträde av nya uppdragsgivare regleras i skriftligt tillägg till detta avtal mellan
uppdragsgivaren och RKM, och ska vara undertecknat av båda parter.
Uppdragsgivare som ansluter sig till detta uppdragsavtal ska till RKM betala en
initialavgift som motsvarar de faktiska kostnader som uppstår för att administrera
inträdet av en tillkommande uppdragsgivare.

9. Tvist
Tvist angående tolkning av detta uppdragsavtal ska i första hand avgöras genom
förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvist avgöras av svensk domstol
enligt svensk lag.

10. Ändringar
Ändringar och tillägg till detta uppdragsavtal ska vara skriftliga och
undertecknade av samtliga parter.
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12. Avtalstid/uppsägning
Detta uppdragsavtal gäller från och med 2020-10-01 så länge som
samarbetsavtalet mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen gäller.
Uppsägningstiden skall vara ett år. Uppsägning skall vara skriftlig och delges
samtliga parter och RKM. Om uppdragsavtalet inte sägs upp skall det förlängas
tre år med samma uppsägningstid.
Om någon part säger upp uppdragsavtalet ska övriga parter ha rätt att påkalla
diskussioner om en förlängning av uppdragsavtalet i justerad from.
Uppdragsavtalet finns upprättat i 9 exemplar, parterna har tagit varsitt exemplar.
Östersund 2020

Region Jämtland Härjedalen
……………………………….

…………………………..

Berg kommun

Bräcke kommun

………………………………..

……………………………

Härjedalens kommun

Ragunda kommun

…………………………………

…………………………………

Strömsunds kommun

Åre kommun

…………………………………

…………………………………..

Krokoms kommun

Östersund kommun

…………………………………

…………………………………..
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Bilaga 1 A

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Bergs kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län att fr
om 2020-10-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet ska
ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Bergs kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Bergs kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 B

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Bräcke kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län att
fr om 2020-10-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet ska
ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Bräcke kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Bräcke kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 C

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Härjedalens kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
att fr om 2020-10-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet
ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Härjedalens kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Region Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter,
inklusive myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive
riksfärdtjänst.
□ Härjedalens kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Region Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet.
Gemensamt planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna
ska planeras i nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 D

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Ragunda kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län att
fr om 2020-10-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet ska
ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Ragunda kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Ragunda kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 E

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Krokoms kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
att fr om 2020-10-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet
ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Krokoms kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Krokoms kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 F

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Åre kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län att fr
om 2020-10-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet ska
ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Åre kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Åre kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 G

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Strömsunds kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
att fr om 2020-10-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet
ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Strömsunds kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Region Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter,
inklusive myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive
riksfärdtjänst.
□ Strömsunds kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Region Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet.
Gemensamt planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna
ska planeras i nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 H

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Östersunds kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
att fr om 2020-10-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet
ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Östersunds kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Östersund kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 2
Taxor 2018-09-01
Taxesättning
Länstrafiktaxan för allmän kollektivtrafik är normerande för hur taxan i särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd trafik ska sättas.
Närtrafik och särskild kollektivtrafik har en högre taxa än länstrafiktaxan. Det motiveras
med att de reformerna är sällanresor, har en högre servicegrad samt som ett incitament
för att styra över en del av resandet till allmän linjetrafik (Anropsstyrd linjetrafik och
närtrafik) i länet. Den trafik som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar för.
Krontalsändringar i Länstrafik- och Närtrafiktaxan beslutas av Länstrafiken AB.
Principiella ändringar beslutas av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands
län. Färdtjänsttaxan är knuten till Länstrafiktaxan, krontalsförändringar beslutas av
Länstrafiken AB, principiella ändringar beslutas av Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län.
Taxa fr om 2017-12-01 redovisas nedan.
Länstrafiktaxan
Länstrafikens kontanttaxa är svagt degressiv (vid en lång resa är kostnaden i kr/km lägre
än vid en kort resa) avståndet mellan de olika taxestegen är 2-4 km på korta avstånd och
4-10 km på längre avstånd.
Det högsta priset för en enkelresa är 290 kr och en dagbiljett 383 kr. Dagbiljett gäller
för obegränsat resande under en dag. Rabatter ges till vissa ålderskategorier.
Närtrafiktaxan
Närtrafiken har kontanttaxa enligt ovan. Närtrafiken är anropsstyrda sällanresor med
högre servicegrad än linjelagd trafik. Periodkort, Länskort, Seniorkort, 20-resors
rabattkort, Ungdomskort och Elevkort gäller inte.
Färdtjänsttaxan
Färdtjänsttaxan skall vara högre än länstrafikens kontanttaxa, ca 150%.
Det högsta priset för en färdtjänstresa är 435 kr och infinner sig vid 170 km, (resor
längre än 170 km kostar således 435 kr).
Färdtjänstresor skall bokas senast kl. 17.00 dag före resdag, detta för att öka
möjligheten till samordning. Vid senare beställning samma dag som färdtjänstresan
företas, tillkommer en bokningsavgift med 20 kr.
För Riksfärdtjänstresor finns särskild taxa fastlagd.
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TAXA

from 2018-12-01
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Bilaga 3
Servicenivåer
Servicenivåer för olika samhällsbetalda resor redovisas nedan.
Nivå
1

Servicegrad

Restyp

Resenär

Kommentar

Tidtabellagd linjetrafik
Fasta hållplatser

Kollektivtrafik
Skolskjutsar

2

Tidtabellagd anropsstyrd trafik
Hämtning/lämning vid adress
Samåkning

Anropsstyrd
kollektivtrafik
Plustrafik

Allmänheten
Skolbarn
Sjukresa utan särskilda behov
Färdtjänst utan särskilda behov
Allmänheten
Sjukresa utan behov av
ledsagning et c

3

Förbeställd anropsstyrd trafik
Ej tidtabellagd
Fasta avgångstider
Samåkning

Färdtjänst
Sjukresor

Färdtjänstresenär som enligt
tillstånd inte klarar att åka
enligt enl nivå 1-2.
Sjukresa - planerat besök- med
medicinska skäl (intyg) som enl
tillstånd inte klarar att åka
enligt nivå 1-2.

4

Direktbeställd anropsstyrd
trafik
Ej tidtabellagd
Fasta avgångstider
Samåkning

Färdtjänst
Sjukresor

Färdtjänstresenär som enligt
tillstånd och behov av resa inte
klarar att åka enligt nivå 1-3.
Sjukresa - akut besök- med
medicinska skäl (intyg) som enl
tillstånd inte klarar att åka
enligt nivå 1-3.

5

För- och direktbeställd
anropsstyrd trafik
Ej tidtabellagd
Ej samåkning

Färdtjänst
Sjukresor

Färdtjänstresenär som enligt
tillstånd och behov av resa inte
klarar att åka enligt nivå 1-4.
Sjukresa - akut eller planerat
besök- med medicinska skäl
(intyg) som enl tillstånd inte
klarar att åka enligt nivå 1-4
(ex vis infektionskänslighet).

Ingen ledsagning eller hjälp med
bagage
Buss (ev med lågentré), mindre
fordon
Ingen ledsagning ”dörr till dörr
och/eller hjälp med bagage
Fordon anpassade till behov ex vis
rullstol
Ledsagning dörr till dörr
Hjälp med bagage
Fordon anpassade till behov ex vis
rullstol eller bår
Väntetid kan förekomma för resa.
Uppehåll under resa medges ej
Omvägstid *
0-60 min restid, max 100% påslag på
restiden
Mer än 60 min restid, max 50%
påslag på restiden.
Ledsagning dörr till dörr.
Hjälp med bagage
Fordon anpassade till behov ex vis
rullstol eller bår.
Väntetid kan förekomma för resa.
Uppehåll under resa medges ej
Omvägstid *
0-60 min restid, max 100% påslag på
restiden
Mer än 60 min restid, max 50%
påslag på restiden
Ledsagning dörr till dörr.
Hjälp med bagage
Fordon anpassade till behov ex vis
rullstol eller bår.
Väntetid kan förekomma för resa.
Uppehåll under resa medges ej
Direkttransport

*Med omvägstid avses förlängd restid för aktuell resväg. Restid definieras som den planerade tiden det tar för transporten att färdas
med resenär i bilen från punkt A till B. Restiden är beräknad utifrån vägstandard, hastighetsbegränsningar och väderlek och kan
därigenom variera över året. I begreppet innefattas inte tillkommande tid för hjälp till/från bilen.
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Bilaga 4
Regelverk färdtjänst
Allmänt
Mål
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning får
användas av personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är kortvarigt,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationer.
Färdtjänst kan aldrig användas som ersättning för avsaknad av allmänna
kommunikationer.
Ansvar
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län ansvarar för färdtjänsten enligt de
avtal som träffats med kommunerna.
Ansökan
Ansökan om färdtjänst görs till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län.
Ansökan görs skriftligt. Vissa personuppgifter måste då lämnas av den sökande.
Läkarintyg är ej obligatoriskt, men kan komma att infordras. Läkarintyg bekostas av
sökanden.
Beslut om tillstånd
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands beslutar om tillstånd.
Beslut om beviljande av färdtjänst fattas enligt gällande delegationsordning.
Beslut om beviljad färdtjänst eller avslag om densamma meddelas skriftligt till den
sökande.
Efter beslut om beviljande av färdtjänst utfärdas färdtjänsttillstånd. Av detta ska
färdtjänstresenärens särskilda behov framgå ex vis ledsagare, specialfordon eller
hjälpmedel.
Tvist om färdtjänsttillstånd skall i första hand hanteras mellan den sökande och
Regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Formellt besvär över beslut handläggs av förvaltningsrätten. I beslut ska
besvärshänvisning ske.
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Färdtjänst beviljas
A Tillsvidare i det fall funktionshindret p g a dess art eller personens ålder beräknas bli
bestående.
B Tidsbegränsat för
• Person vars funktionshinder inte bedöms som varaktigt men anses blir bestående
minst 3 månader.
• Person som under vinterhalvåret har svårt att förflytta sig eller vistas ute i kyla
och halt väglag.
• Person med sådant funktionshinder som i vissa situationer är beroende av fordon
för särskilda persontransporter.
Tillfällig svårighet förorsakad av olycksfall eller sjukdomstillstånd berättigar inte till
anlitande av färdtjänsten.
Omprövning - förlängning
Omprövning av tidsbegränsat färdtjänsttillstånd skall göras när tillståndets giltighet
upphör eller när förhållandena ändrats.
Om förhållandena ändras är den färdtjänstberättigade skyldig att meddela detta för att
omprövning skall ske.
För tidsbegränsat färdtjänsttillstånd ansvarar den färdtjänstberättigade för att göra ny
ansökan om nytt färdtjänsttillstånd, när tiden för färdtjänsttillståndet går ut.
Regler för färdtjänst
Samordning av resor
Färdtjänsten igår som en del i ett samordnat trafiksystem av anropsstyrd trafik,
tillsammans med skolskjutsar, närtrafik och anropsstyrd linjetrafik. Det innebär att
färdtjänstresenär kan få samåka med andra resenärer, eller att färdtjänstresenär blir
erbjuden att åka Närtrafik.
Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån funktionshindrets art och
resenärens hjälpbehov.
Resor och resmål
Beslut om färdtjänst gäller för obegränsat antal resor inom Jämtlands län. Andra resor är
riksfärdtjänst.
Färdtjänstresa får göras dygnet runt.
Begränsningar
Färdtjänst får ej anlitas för sjuk- och läkarvårdsresor eller resor som ersätts av
exempelvis försäkringsbolag, arbetsgivare, eller eget företag, reseersättning från
arbetsvård et c.
Resor i annan kommun (annat län)
Ansökan om färdtjänst i annan kommun prövas och beviljas i antal enkelresor vid varje
enskilt restillfälle. Färdtjänst i annan kommun avser tillfällig vistelse på annan ort och
beviljas i perioder om maximalt 14 dagar. Färdtjänst i annan kommun kan beviljas med
maximalt 24 enkelresor/kalenderår.
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Uppehåll under resan
Uppehåll under resa medges ej, då det kan medföra problem vid samordning av andra
resenärers resor.
Ledsagare / medresenär
Ledsagare: Om den färdtjänstberättigade har behov av hjälp under resan, kan tillstånd
beviljas för ledsagare utan extra kostnad för den enskilde.
Medresenär: Den som inte har tillstånd till ledsagare kan ta med sig en medresenär på
färdtjänstresan. Medresenären betalar färdtjänsttaxa.
Eget barn 0-6 år: Utöver ovanstående får ett eget barn medfölja under färdtjänstresan,
barnet är avgiftsbefriat.
Avgifter
Färdtjänstresenär skall betala vid varje restillfälle fastställd avgift för färdtjänsten.
Färdtjänstfordon och service
Färdtjänsten utföres av trafikutövare med vilken Länstrafiken i Jämtlands län AB har
tecknat avtal om sådana resor.
Färdtjänstfordon skall vid varje restillfälle vara väl anpassat för den enskildes behov,
och särskild hänsyn skall tas till den färdtjänstberättigades säkerhet och bekvämlighet.
Om taxiutövaren har fordon där husdjur tillåts, kan husdjur få medföras. Med husdjur
avses hund, katt eller annat sällskapsdjur. Resenären ansvarar för erforderlig uppsikt
över medförda husdjur.
Resenär ska om möjligt vara klar för avresa när färdtjänstfordon anländer.
Förare av färdtjänstfordon är skyldig att vid behov hjälpa färdtjänstberättigad från
bostad till fordon och vice versa samt från fordon till resmål (butik, serviceinrättning
et c) föraren hjälper även till med bagage, rullstol eller annat hjälpmedel. Bagaget får
maximalt väga 25 kg eller ha en volym av 50 liter. För större bagage har transportören
rätt att ta ut extra ersättning.
Bokning av resa
Resa beställes via avtalad beställningscentral, senast klockan 17:00 dagen före avresa.
Vid senare beställning uttages extra bokningsavgift.
Om möjligt beställes tur- och returresa vid samma tillfälle.
Inställd resa avbeställes så fort som möjligt. Vid avbokning senare än 2 timmar före
utsatt avresetid uttages avgift av den färdtjänstberättigade motsvarande bomkörning
(enligt avtal med resp transportör).
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Bilaga 5
Skolskjutsar och särskoleskjutsar
Av skollagen 2010:800 framgår att en elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola
eller specialskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns skola med
stöd av 13 §. Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska
kommunen anordna skolskjuts även i dessa fall.
Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Lag (2017:1115).
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) har givit Länstrafiken i Jämtlands län
AB uppdraget att utföra upphandling och samordning av skolskjutsar och av
skolskjutsar och allmän kollektivtrafik.
Planering ska göras elektroniskt i gemensamt planeringsprogram. Respektive kommun
beviljar skolskjutsar, Länstrafiken planerar skolskjutsar utifrån allmän kollektivtrafik
och tillgängliga fordon. Syftet med denna hantering är att möjliggöra en optimal och
effektiv planering av skolskjutsar.
Årshjul för skolskjutsplanering har gemensamt tagits fram ska följas så långt möjligt.
Kommunen ska utse en kontaktperson för de skolskjutsar som omfattas.
Kontaktpersonen ska
• verka för att skolplaneringen gynnar en optimal skolskjutsning och att
skolskjutsarna ses som en del av de allmänna kommunikationerna.
• initiera förändringar av skolskjutsar ex vis att skolskjutsar med få resande kan
användas för anropsstyrd trafik.
• meddela Länstrafiken kontinuerligt de förändringar (barnantal, fordon, regler m
m) som påverkar skjutsbehovet.
• hålla kontakt med Länstrafiken i de frågor som rör skolskjutsarna (ex vis drift-,
kvalitets-, utrednings- och ekonomiska frågor).
• Delta i de planeringsmöten som Länstrafiken kallar till för att planera och
genomföra skolskjutsar utifrån allmän kollektivtrafik kommunala skolskjutsar
och tillgängliga fordon.
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Vid stora förändringar som kan komma att påverka den allmänna kollektivtrafiken ska
förändringen aviseras av kommunen senast i april året innan det läsår som förändringen
avser, d v s ca 1 år och 5 månader innan förändringen träder i kraft.
Årlig uppdatering av skolskjutsschema ska lämnas till Länstrafiken under maj månad
inför skolstart i augusti, vid mindre förändringar (uppdatering) ska Länstrafiken ha
informationen 14 dagar före skolstart.
Länstrafiken håller kontakten med trafikutövaren beträffande planering, förändringar,
kvalitet i utförandet m m.
Länstrafiken upprättar en produktionsberäkning för kommunens skolskjutsar och sköter
utbetalningar, faktureringar till kommunen, redovisningar, etc.
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Uppdragsavtal om samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän
kollektivtrafik i Jämtlands län
Förslag till revidering. Version 0.1

Parter Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun,
Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Ragunda kommun,
Krokoms kommun, Åre kommun, Strömsunds kommun
och Östersunds kommun.
Avtalsbilagor
Bilaga 1 – uppdrag per part i avtalet
A- Region Jämtland Härjedalen
B-ABergs kommun
C-BBräcke kommun
D-CHärjedalens kommun
E-DRagunda kommun
F-EKrokoms kommun
G-FÅre kommun
H-GStrömsunds kommun
I-HÖstersunds kommun
Bilaga 2 – taxor
Bilaga 3 – servicenivåer
Bilaga 4 – regelverk färdtjänst
Bilaga 5 – skolskjutsar
Bilaga 6 – regelverk och ersättningsgrunder för sjukresor
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Region Jämtland Härjedalen och kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen,
Ragunda, Krokom, Strömsund, Östersund och Åre har tecknat ett samarbetsavtal.
Till samarbetsavtalet fogas detta uppdragsavtal mellan parterna.
Region Jämtland Härjedalen i egenskap av Regional kollektivtrafikmyndighet
(RKM) uppdrar till Länstrafiken i Jämtlands Län AB att verkställa detta avtal i
tillämpliga delar.

1. Regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKM) uppdrag
I överensstämmelse med det av kommunerna och Region Jämtland Härjedalen
ingångna Samarbetsavtalet samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd
allmän kollektivtrafik i Jämtlands län ges RKM i uppdrag att verkställa Region
Jämtland Härjedalens och kommunernas uppgifter som ansvariga för särskild
kollektivtrafik i nedanstående omfattning.
För varje part tecknas en särskild avtalsbilaga, av den framgår vilka resformer och
ansvar (legitimering) som överlåtits. Resformer/uppdrag kan läggas till under
löpande avtalsperiod efter överenskommelse mellan RKM och respektive part.

2. Uppdragsbeskrivning
RKM:s uppdrag är att samordna allmän och särskild kollektivtrafik oavsett om det
är kommunerna eller Region Jämtland Härjedalen som har ansvaret för dessa.
Detta sker genom att RKM (eller den RKM utser) bedriver
-

beställnings- och samordningsfunktion (BC) för allmän och särskild
kollektivtrafik
transporttjänster avseende särskild kollektivtrafik.

Verksamheten ska bedrivas med hjälp av entreprenörer som upphandlas i
konkurrens, alternativt i egen regi.
Verksamheten ska bedrivas så att
- samordning och planering av resor minimerar kostnaden för verksamheten
- överenskommen kvalitet på resor och tjänster upprätthålls.
- i övrigt i enlighet med vad parterna enligt 4. tredje stycket
Samarbetsavtalet kommit överens om.
RKM ska vidare
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-

-

aktivt arbeta med utveckling av resmöjligheter för att minska behovet av
särskild kollektivtrafik genom att fler skall kunna nyttja den allmänna
kollektivtrafiken.
biträda med planeringsarbete i den utsträckning som parterna kommer
överens om.

3. Myndighetsutövning
Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) respektive riksfärdtjänst (SFS 1997:735) ger
möjlighet för kommun att överlåta samtliga uppgifter för handläggning av
färdtjänst respektive riksfärdtjänst till den RKM d v s även
myndighetsutövningen. Samtliga kommuner som ingår i Samarbetsavtaletuppdragsavtalet och har överlåtit ansvar för färdtjänst/riksfärdtjänst överlåter även
myndighetsutövningen enligt gällande lagar.

4. Samrådsgrupp för särskild kollektivtrafik
RKM ska svara för den gemensamma samrådsgruppen enligt samarbetsavtalet,
punkt 9, där RKM (eller den RKM utser) ska vara sammankallande och leda
sammanträdet.
Protokoll ska föras vid gruppens sammanträden.
Samrådsgruppen är ett organ för parterna att på tjänstemannaplanet få ett
ömsesidigt informationsutbyte och forum för utvecklingsarbete samt utgöra en
kontaktlänk mellan parterna. Exempelvis skall samrådsgruppen initiera
förändringar av mål, regler, tillämpningsanvisningar och ekonomiska villkor för
hur resenären får nyttja den särskilda kollektivtrafiken.
Samrådsgruppen skall kunna utse arbetsgrupper och adjungera deltagare för att
bereda verksamhetsspecifika frågor.
Samrådsgruppen sammanträder vid minst två tillfällen per år.

5. Regelverk och kundtillstånd
För uppdraget gäller de gemensamma mål, regler, tillämpningsanvisningar och
ekonomiska villkor för hur resenären får nyttja den särskilda kollektivtrafiken. Se
bilagorna
2 Taxor,
3 Servicenivåer,
4 Regelverk Färdtjänst,
5 Skolskjutsar och
6 Sjukresor.
Kommunerna uppdrar till RKM att fatta beslut om färdtjänsttaxan, enligt de
principer som redovisas i bilaga 2 Taxor, samt ansvara för och besluta om
eventuella regeländringar avseende bilaga 4 Regelverk färdtjänst.
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6. Ekonomi
Ersättning
De faktiska kostnaderna som verksamheten medför ska fördelas mellan parterna.
RKM, (eller den RKM utser), ska i efterskott dock senast den 15:e i varje månad
fakturera parterna för ersättning till entreprenörer, administrationskostnader och
andra kostnader som kan hänföras till respektive uppdragsgivare.
Kostnadsfördelningen framgår av Samarbetsavtalet.
Slutlig reglering av parternas ersättning enligt fastställd kostnadsfördelning för
innevarande år skall ske senast 31 mars nästkommande år.

Budget
RKM (eller den RKM utser) ska i överenskommelse med respektive
uppdragsgivare, fastställa en budget för nästkommande år och i övrigt lämna de
uppgifter till parterna som efterfrågas.
Budgeten skall innehålla
- verksamhetens erforderliga gemensamma kostnader och investeringar,
- budgetunderlag till respektive uppdragsgivare.
- alla kostnader och ersättningar till anlitade entreprenörer,
- ekonomisk redovisning

7. Rapporter
RKM ska följa upp verksamheten och minst kvartalsvis tillsända respektive
uppdragsgivare en resultatrapport.
RKM ska månadsvis redovisa generell statistik över resande och kostnader. Mer
specifik statistik ur datasystemet tillhandahålls av RKM enligt särskild
överenskommelse.
RKM ska i övrigt följa upp verksamheten i enlighet med vad parterna enligt 4.
tredje stycket Samarbetsavtalet kommit överens om.

8. Nya uppdragsgivare
Inträde av nya uppdragsgivare regleras i skriftligt tillägg till detta avtal mellan
uppdragsgivaren och RKM, och ska vara undertecknat av båda parter.
Uppdragsgivare som ansluter sig till detta uppdragsavtal ska till RKM betala en
initialavgift som motsvarar de faktiska kostnader som uppstår för att administrera
inträdet av en tillkommande uppdragsgivare.
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9. Tvist
Tvist angående tolkning av detta uppdragsavtal ska i första hand avgöras genom
förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvist avgöras av svensk domstol
enligt svensk lag.

10. Ändringar
Ändringar och tillägg till detta uppdragsavtal ska vara skriftliga och
undertecknade av samtliga parter.

12. Avtalstid/uppsägning
Detta uppdragsavtal gäller från och med 202019-0110-01 så länge som
samarbetsavtalet mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen gäller.
Uppsägningstiden skall vara ett år. Uppsägning skall vara skriftlig och delges
samtliga parter och RKM. Om uppdragsavtalet inte sägs upp skall det förlängas
tre år med samma uppsägningstid.
Om någon part säger upp uppdragsavtalet ska övriga parter ha rätt att påkalla
diskussioner om en förlängning av uppdragsavtalet i justerad from.
Uppdragsavtalet finns upprättat i 9 exemplar, parterna har tagit varsitt exemplar.
Östersund 2020 20189-

-

Region Jämtland Härjedalen
……………………………….

…………………………..

Berg kommun

Bräcke kommun

………………………………..

……………………………

Härjedalens kommun

Ragunda kommun

…………………………………

…………………………………

Strömsunds kommun

Åre kommun

…………………………………

…………………………………..
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Krokoms kommun

Östersund kommun

…………………………………

…………………………………..

Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län, Regionala utvecklingsnämnden

………………………………..

………………………………….
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Bilaga 1 A

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
för Region Jämtland Härjedalen ansvarsområde sjukresor
Region Jämtland Härjedalen ansvarsområde sjukresor uppdrar till Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten i Region Jämtlands Härjedalen att fr o m 2019-01-01utföra
nedanstående tjänster för regionens räkning. Utförandet ska ske i enlighet med
samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
Region Jämtland Härjedalen, ansvarsområde sjukresor, ger Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten i Region Jämtland Härjedalen i uppdrag att verkställa
regionens uppgift som huvudman för sjukresor i enlighet med p.2 i detta avtal.
Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 AB

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Bergs kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län att fr
om 201920-0110-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet
ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Bergs kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Bergs kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 CB

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Bräcke kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län att
fr om 201920-0110-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet
ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Bräcke kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Bräcke kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 DC

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Härjedalens kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
att fr om 202019-0110-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning.
Utförandet ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av
särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Härjedalens kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Region Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter,
inklusive myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive
riksfärdtjänst.
□ Härjedalens kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Region Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet.
Gemensamt planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna
ska planeras i nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 ED

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Ragunda kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län att
fr om 202019-0110-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet
ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Ragunda kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Ragunda kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 FE

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Krokoms kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
att fr om 202019-0110-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning.
Utförandet ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av
särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Krokoms kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Krokoms kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………

118

13(25)

Bilaga 1 GF

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Åre kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län att fr
om 202019-0110-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning. Utförandet
ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Åre kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Åre kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 HG

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Strömsunds kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
att fr om 202019-0110-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning.
Utförandet ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av
särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Strömsunds kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Region Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter,
inklusive myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive
riksfärdtjänst.
□ Strömsunds kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Region Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet.
Gemensamt planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna
ska planeras i nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 1 IH

Avtalsbilaga till
Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län
Östersunds kommun uppdrar till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
att fr om 202019-0110-01 utföra nedanstående tjänster för kommunens räkning.
Utförandet ska ske i enlighet med samarbetsavtal och uppdragsavtal för samordning av
särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Omfattning
□ Östersunds kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive
myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst respektive riksfärdtjänst.
□ Östersund kommun uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jämtland Härjedalen att utföra tjänster kring skolskjutsverksamhet. Gemensamt
planeringsverktyg ska användas och de kommunala skolskjutsarna ska planeras i
nära koppling till allmän linjetrafik.

Ort och datum…………………………
…………………………………………
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Bilaga 2
Taxor 2018-09-01
Taxesättning
Länstrafiktaxan för allmän kollektivtrafik är normerande för hur taxan i särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd trafik ska sättas.
Närtrafik och särskild kollektivtrafik har en högre taxa än länstrafiktaxan. Det motiveras
med att de reformerna är sällanresor, har en högre servicegrad samt som ett incitament
för att styra över en del av resandet till allmän linjetrafik (Anropsstyrd linjetrafik och
närtrafik) i länet. Den trafik som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar för.
Krontalsändringar i Länstrafik- och Närtrafiktaxan beslutas av Länstrafiken AB.
Principiella ändringar beslutas av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands
län. Färdtjänsttaxan är knuten till Länstrafiktaxan, krontalsförändringar beslutas av
Länstrafiken AB, principiella ändringar beslutas av Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län.
Taxa fr om 2017-12-01 redovisas nedan.
Länstrafiktaxan
Länstrafikens kontanttaxa är svagt degressiv (vid en lång resa är kostnaden i kr/km lägre
än vid en kort resa) avståndet mellan de olika taxestegen är 2-4 km på korta avstånd och
4-10 km på längre avstånd.
Det högsta priset för en enkelresa är 290 kr och en dagbiljett 383 kr. Dagbiljett gäller
för obegränsat resande under en dag. Rabatter ges till vissa ålderskategorier.
Närtrafiktaxan
Närtrafiken har kontanttaxa enligt ovan. Närtrafiken är anropsstyrda sällanresor med
högre servicegrad än linjelagd trafik. Periodkort, Länskort, Seniorkort, 20-resors
rabattkort, Ungdomskort och Elevkort gäller inte.
Färdtjänsttaxan
Färdtjänsttaxan skall vara högre än länstrafikens kontanttaxa, ca 150%.
Det högsta priset för en färdtjänstresa är 435 kr och infinner sig vid 170 km, (resor
längre än 170 km kostar således 435 kr).
Färdtjänstresor skall bokas senast kl. 17.00 dag före resdag, detta för att öka
möjligheten till samordning. Vid senare beställning samma dag som färdtjänstresan
företas, tillkommer en bokningsavgift med 20 kr.
För Riksfärdtjänstresor finns särskild taxa fastlagd.
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Sjukresetaxan
Utgångspunkten för taxesättningen är att kostnaden för att resa till sjukvård inte får
kosta så mycket att den enskilde avstår från sjukvård av det skälet. Egenavgiften (taxa)
för enkelresa är 100 kr, (avser september 2018).
Vid resa med Länstrafiken på resa som är ersättningsgrundande som sjukresa ersätts den
enskilde för kostnad överstigande 100 kr.
Sjukresetaxan beslutas av Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.
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TAXA

from 20178-12-01

avstånd
km

Länstrafik
taxa

Färdtjänsttaxa

0
11
14
16
18
20
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
86
94
102
110
120
130
140
150
160
170

31
31
36
41
47
52
57
62
67
72
83
98
103
114
124
129
140
150
155
160
171
181
191
207
217
228
243
254
269
279
290

50
50
60
70
75
80
90
100
101
108
125
147
154
171
186
194
210
225
232
240
257
271
286
310
326
341
364
380
403
419
435

Färdtjänst
direktbeställd
+20 kr
70
70
80
90
95
100
110
120
121
128
145
167
174
191
206
214
230
245
252
260
277
291
306
330
346
361
384
400
423
439
455
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Bilaga 3
Servicenivåer
Servicenivåer för olika samhällsbetalda resor redovisas nedan.
Nivå
1

Servicegrad

Restyp

Resenär

Kommentar

Tidtabellagd linjetrafik
Fasta hållplatser

Kollektivtrafik
Skolskjutsar

2

Tidtabellagd anropsstyrd trafik
Hämtning/lämning vid adress
Samåkning

Anropsstyrd
kollektivtrafik
Plustrafik

Allmänheten
Skolbarn
Sjukresa utan särskilda behov
Färdtjänst utan särskilda behov
Allmänheten
Sjukresa utan behov av
ledsagning et c

3

Förbeställd anropsstyrd trafik
Ej tidtabellagd
Fasta avgångstider
Samåkning

Färdtjänst
Sjukresor

Färdtjänstresenär som enligt
tillstånd inte klarar att åka
enligt enl nivå 1-2.
Sjukresa - planerat besök- med
medicinska skäl (intyg) som enl
tillstånd inte klarar att åka
enligt nivå 1-2.

4

Direktbeställd anropsstyrd
trafik
Ej tidtabellagd
Fasta avgångstider
Samåkning

Färdtjänst
Sjukresor

Färdtjänstresenär som enligt
tillstånd och behov av resa inte
klarar att åka enligt nivå 1-3.
Sjukresa - akut besök- med
medicinska skäl (intyg) som enl
tillstånd inte klarar att åka
enligt nivå 1-3.

5

För- och direktbeställd
anropsstyrd trafik
Ej tidtabellagd
Ej samåkning

Färdtjänst
Sjukresor

Färdtjänstresenär som enligt
tillstånd och behov av resa inte
klarar att åka enligt nivå 1-4.
Sjukresa - akut eller planerat
besök- med medicinska skäl
(intyg) som enl tillstånd inte
klarar att åka enligt nivå 1-4
(ex vis infektionskänslighet).

Ingen ledsagning eller hjälp med
bagage
Buss (ev med lågentré), mindre
fordon
Ingen ledsagning ”dörr till dörr
och/eller hjälp med bagage
Fordon anpassade till behov ex vis
rullstol
Ledsagning dörr till dörr
Hjälp med bagage
Fordon anpassade till behov ex vis
rullstol eller bår
Väntetid kan förekomma för resa.
Uppehåll under resa medges ej
Omvägstid *
0-60 min restid, max 100% påslag på
restiden
Mer än 60 min restid, max 50%
påslag på restiden.
Ledsagning dörr till dörr.
Hjälp med bagage
Fordon anpassade till behov ex vis
rullstol eller bår.
Väntetid kan förekomma för resa.
Uppehåll under resa medges ej
Omvägstid *
0-60 min restid, max 100% påslag på
restiden
Mer än 60 min restid, max 50%
påslag på restiden
Ledsagning dörr till dörr.
Hjälp med bagage
Fordon anpassade till behov ex vis
rullstol eller bår.
Väntetid kan förekomma för resa.
Uppehåll under resa medges ej
Direkttransport

*Med omvägstid avses förlängd restid för aktuell resväg. Restid definieras som den planerade tiden det tar för transporten att färdas
med resenär i bilen från punkt A till B. Restiden är beräknad utifrån vägstandard, hastighetsbegränsningar och väderlek och kan
därigenom variera över året. I begreppet innefattas inte tillkommande tid för hjälp till/från bilen.
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Bilaga 4
Regelverk färdtjänst
Allmänt
Mål
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning får
användas av personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är kortvarigt,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationer.
Färdtjänst kan aldrig användas som ersättning för avsaknad av allmänna
kommunikationer.
Ansvar
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län ansvarar för färdtjänsten enligt de
avtal som träffats med kommunerna.
Ansökan
Ansökan om färdtjänst görs till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län.
Ansökan görs skriftligt. Vissa personuppgifter måste då lämnas av den sökande.
Läkarintyg är ej obligatoriskt, men kan komma att infordras. Läkarintyg bekostas av
sökanden.
Beslut om tillstånd
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands beslutar om tillstånd.
Beslut om beviljande av färdtjänst fattas enligt gällande delegationsordning.
Beslut om beviljad färdtjänst eller avslag om densamma meddelas skriftligt till den
sökande.
Efter beslut om beviljande av färdtjänst utfärdas färdtjänsttillstånd. Av detta ska
färdtjänstresenärens särskilda behov framgå ex vis ledsagare, specialfordon eller
hjälpmedel.
Tvist om färdtjänsttillstånd skall i första hand hanteras mellan den sökande och
Regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Formellt besvär över beslut handläggs av förvaltningsrätten. I beslut ska
besvärshänvisning ske.
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Färdtjänst beviljas
A Tillsvidare i det fall funktionshindret p g a dess art eller personens ålder beräknas bli
bestående.
B Tidsbegränsat för
• Person vars funktionshinder inte bedöms som varaktigt men anses blir bestående
minst 3 månader.
• Person som under vinterhalvåret har svårt att förflytta sig eller vistas ute i kyla
och halt väglag.
• Person med sådant funktionshinder som i vissa situationer är beroende av fordon
för särskilda persontransporter.
Tillfällig svårighet förorsakad av olycksfall eller sjukdomstillstånd berättigar inte till
anlitande av färdtjänsten.
Omprövning - förlängning
Omprövning av tidsbegränsat färdtjänsttillstånd skall göras när tillståndets giltighet
upphör eller när förhållandena ändrats.
Om förhållandena ändras är den färdtjänstberättigade skyldig att meddela detta för att
omprövning skall ske.
För tidsbegränsat färdtjänsttillstånd ansvarar den färdtjänstberättigade för att göra ny
ansökan om nytt färdtjänsttillstånd, när tiden för färdtjänsttillståndet går ut.
Regler för färdtjänst
Samordning av resor
Färdtjänsten igår som en del i ett samordnat trafiksystem av anropsstyrd trafik,
tillsammans med sjukresor, skolskjutsar, närtrafik och anropsstyrd linjetrafik. Det
innebär att färdtjänstresenär kan få samåka med andra resenärer, eller att
färdtjänstresenär blir erbjuden att åka Närtrafik.
Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån funktionshindrets art och
resenärens hjälpbehov.
Resor och resmål
Beslut om färdtjänst gäller för obegränsat antal resor inom Jämtlands län. Andra resor är
riksfärdtjänst.
Färdtjänstresa får göras dygnet runt.
Begränsningar
Färdtjänst får ej anlitas för sjuk- och läkarvårdsresor eller resor som ersätts av
exempelvis försäkringsbolag, arbetsgivare, eller eget företag, reseersättning från
arbetsvård et c.
Resor i annan kommun (annat län)
Ansökan om färdtjänst i annan kommun prövas och beviljas i antal enkelresor vid varje
enskilt restillfälle. Färdtjänst i annan kommun avser tillfällig vistelse på annan ort och
beviljas i perioder om maximalt 14 dagar. Färdtjänst i annan kommun kan beviljas med
maximalt 24 enkelresor/kalenderår.
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Uppehåll under resan
Uppehåll under resa medges ej, då det kan medföra problem vid samordning av andra
resenärers resor.
Ledsagare / medresenär
Ledsagare: Om den färdtjänstberättigade har behov av hjälp under resan, kan tillstånd
beviljas för ledsagare utan extra kostnad för den enskilde.
Medresenär: Den som inte har tillstånd till ledsagare kan ta med sig en medresenär på
färdtjänstresan. Medresenären betalar färdtjänsttaxa.
Eget barn 0-6 år: Utöver ovanstående får ett eget barn medfölja under färdtjänstresan,
barnet är avgiftsbefriat.
Avgifter
Färdtjänstresenär skall betala vid varje restillfälle fastställd avgift för färdtjänsten.
Färdtjänstfordon och service
Färdtjänsten utföres av trafikutövare med vilken Länstrafiken i Jämtlands län AB har
tecknat avtal om sådana resor.
Färdtjänstfordon skall vid varje restillfälle vara väl anpassat för den enskildes behov,
och särskild hänsyn skall tas till den färdtjänstberättigades säkerhet och bekvämlighet.
Om taxiutövaren har fordon där husdjur tillåts, kan husdjur få medföras. Med husdjur
avses hund, katt eller annat sällskapsdjur. Resenären ansvarar för erforderlig uppsikt
över medförda husdjur.
Resenär ska om möjligt vara klar för avresa när färdtjänstfordon anländer.
Förare av färdtjänstfordon är skyldig att vid behov hjälpa färdtjänstberättigad från
bostad till fordon och vice versa samt från fordon till resmål (butik, serviceinrättning
et c) föraren hjälper även till med bagage, rullstol eller annat hjälpmedel. Bagaget får
maximalt väga 25 kg eller ha en volym av 50 liter. För större bagage har transportören
rätt att ta ut extra ersättning.
Bokning av resa
Resa beställes via avtalad beställningscentral, senast klockan 17:00 dagen före avresa.
Vid senare beställning uttages extra bokningsavgift.
Om möjligt beställes tur- och returresa vid samma tillfälle.
Inställd resa avbeställes så fort som möjligt. Vid avbokning senare än 2 timmar före
utsatt avresetid uttages avgift av den färdtjänstberättigade motsvarande bomkörning
(enligt avtal med resp transportör).
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Bilaga 5
Skolskjutsar och särskoleskjutsar
Av skollagen 2010:800 framgår att en elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola
eller specialskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns skola med
stöd av 13 §. Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska
kommunen anordna skolskjuts även i dessa fall.
Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Lag (2017:1115).
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) har givit Länstrafiken i Jämtlands län
AB uppdraget att utföra upphandling och samordning av skolskjutsar och av
skolskjutsar och allmän kollektivtrafik.
Planering ska göras elektroniskt i gemensamt planeringsprogram. Respektive kommun
beviljar skolskjutsar, Länstrafiken planerar skolskjutsar utifrån allmän kollektivtrafik
och tillgängliga fordon. Syftet med denna hantering är att möjliggöra en optimal och
effektiv planering av skolskjutsar.
Årshjul för skolskjutsplanering har gemensamt tagits fram ska följas så långt möjligt.
Kommunen ska utse en kontaktperson för de skolskjutsar som omfattas.
Kontaktpersonen ska
• verka för att skolplaneringen gynnar en optimal skolskjutsning och att
skolskjutsarna ses som en del av de allmänna kommunikationerna.
• initiera förändringar av skolskjutsar ex vis att skolskjutsar med få resande kan
användas för anropsstyrd trafik.
• meddela Länstrafiken kontinuerligt de förändringar (barnantal, fordon, regler m
m) som påverkar skjutsbehovet.
• hålla kontakt med Länstrafiken i de frågor som rör skolskjutsarna (ex vis drift-,
kvalitets-, utrednings- och ekonomiska frågor).
• Delta i de planeringsmöten som Länstrafiken kallar till för att planera och
genomföra skolskjutsar utifrån allmän kollektivtrafik kommunala skolskjutsar
och tillgängliga fordon.
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Vid stora förändringar som kan komma att påverka den allmänna kollektivtrafiken ska
förändringen aviseras av kommunen senast i april året innan det läsår som förändringen
avser, d v s ca 1 år och 5 månader innan förändringen träder i kraft.
Årlig uppdatering av skolskjutsschema ska lämnas till Länstrafiken under maj månad
inför skolstart i augusti, vid mindre förändringar (uppdatering) ska Länstrafiken ha
informationen 14 dagar före skolstart.
Länstrafiken håller kontakten med trafikutövaren beträffande planering, förändringar,
kvalitet i utförandet m m.
Länstrafiken upprättar en produktionsberäkning för kommunens skolskjutsar och sköter
utbetalningar, faktureringar till kommunen, redovisningar, etc.
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN
2018-11-07
Stabsavdelningen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen i Bergs kommun

Enligt kommunens Arkivreglemente § 5, beslutad i KF § 137/2015, ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga
myndigheter. En dokumenthanteringsplan beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten
och hur dessa hanteras. Planen ska ses över och revideras årligen eller vid behov.
Detta styrdokument behandlar dokumenthanteringen i kommunstyrelsens verksamheter. Dokumenthanteringsplanen ger en
översikt över handlingsbeståndet och fungerar som hanteringsanvisningar. Planen är också ett sökredskap som ska kunna
användas av både kommunens anställda och allmänheten. En god dokumenthanteringsplan skapar kontinuitet i
ärendehanteringen.
Dokumenthanteringsplanen är utformad efter styrande och stödjande processer. Denna typ av dokument har tagits fram trots att
kommunen ännu inte gjort en fullständig processkartläggning, men detta kan underlätta senare revideringar av
dokumenthanteringsplanen när en processkartläggning är klar.
För digitalt bevarande pågår arbete kring hur dessa ska utformas, därför anges flertalet handlingstyper både i analog och digital
form. För att garantera en fungerande långtidsbevaring rekommenderas i dagsläget att informationen lagras på papper.
Inledningsvis kommer en innehållsförteckning över planen. Vidare ges förklaringar till begrepp som förekommer i
dokumenthanteringsplanen, följt av själva dokumenthanteringsplanen.
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Förklaringar
Handlingstyp

är en benämning på handling som tillkommer genom att en aktivitet genomförs upprepat. Med aktivitet
avses ett led i en process.

Medium/format

betyder medel eller metoder för framställning, överföring och lagring av handlingar. Exempelvis i
pappersform eller digitalt.

Bevaras

innebär att handling ska arkiveras för all framtid. Handlingar som ska bevaras levereras till
kommunarkivet.

Gallras

innebär att handlingar förstörs och därmed inte kan återsökas eller återskapas. Sekretessbelagd handling
läggs i sekretesstunna eller strimlas. Gallringsbara handlingar i elektronisk form gallras i systemet. Om
det står en tidsgräns (gallringsfrist) för bevarande får handlingen gallras (förstöras) efter angivet antal
hela år. I undantagsfall får gallringsfrist anges i annan form är antal år. Saknas handlingstyp i
dokumenthanteringsplanen är gallring inte tillåten. Rådgör istället med kommunarkivet om revidering
av planen.

Gallras vid
inaktualitet

innebär att handling gallras när den inte längre behövs i verksamheten.

Förvaring

avser den plats där handlingen förvaras innan den gallras eller skickas till kommunarkivet. Exempelvis i
närarkiv eller hos handläggare.

Slutarkiv

är kommunens slutarkiv där handlingar bevaras för framtiden. Kolumnen ”till slutarkiv” avser den
tidsfrist då handlingarna ska överlämnas till kommunens arkivmyndighet.

Anmärkning

innehåller kompletterande uppgifter, såsom innehåll, uppkomst, i vilken ordning de förvaras (t ex
kronologiskt eller alfabetiskt) och specifika gallringsbestämmelser.
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1. DEMOKRATI OCH LEDNING
Handläggare på kommunens avdelningar och enheter handlägger ärenden och fattar beslut på delegation från kommunstyrelse och nämnder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens utvecklingsutskott, förbereder och lägger fram förslag till beslut som därefter
behandlas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut
genomförs. I kommunfullmäktige tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten.
1.1 Politiska partier och val
1.1.1 Folkinitiativ
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkiv

Begäran genomföra folkomröstning
Namnlistor
Protokollsutdrag/beslut
KSAU/KS/KF
Rapport antal röstberättigade
Tjänsteutlåtande

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Ansökan
Protokollsutdrag/beslut
KSAU/KS/KF
Skriftlig redovisning inkl.
granskningsintyg
Uträkning av partistöd

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallra

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess eller annat av vikt)

Beslutsunderlag/beslutsutredning

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Respektive beslutsunderlag/utredning/yttrande tillhör
ärendet/akten.
Ljudupptagningar görs av Radio Berg men sparas inte för
närvarande

1.1.2 Partistöd
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1.2 Politiskt beslutfattande
1.2.1 Politiska beslut

Ljud- och bildupptagningar

Se anmärkning
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Omröstningslistor/voteringslistor

Papper

Bevaras

Låst
dokumentskåp
Diariet/ Låst
dokumentskåp
Diariet/Låst
dokumentskåp
Diariet/Låst
dokumentskåp
Låst
dokumentskåp

3 år

Ingår i protokollet.

Protokoll

Bevaras

Protokollsanteckningar

Papper(Svenskt
Arkiv 100)/Digitalt
Papper/Digitalt

3 år
3 år

Det sammanhängande originalprotokollet på Svenskt
Arkivpapper. Respektive beslutsparagraf tillhör ärendet
Ingår i protokollet

Reservation

Papper/Digitalt

Bevaras

3 år

Ingår i protokollet

Uppropslistor/närvarolistor

Papper

Bevaras

3 år

Ingår i protokollet. Om inte ska de bevaras.

Handlingstyp

Medium/Format

Anteckningar från möten
Medborgarförslag
Tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag/Beslut
KSAU/KS/KF

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år

Handlingstyp

Delegationsbeslut
Delegationslista

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Bevaras

1.2.2 Offentlig dialog

1.2.3 Redovisa delegation
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1.2.4 Tillfälliga politiska beredningar och styrgrupper
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anteckningar från beredning
Förslag om att tillsätta beredning eller
politisk styrgrupp
Protokollsutdrag/Beslut
Ksau/Ks/Kf
Utredning, redovisning från
beredning/styrgrupp

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt

16
172

DOKUMENTHANTERINGSPLAN
2018-11-07
1.2.5 Tillsätta och entlediga förtroendevalda
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Avsägelse av uppdrag från förtroendevald
Begäran hos Länsstyrelsen om ny
ledamot/ersättare i KF
Förslag från
valberedningsnämnden/gruppledaren
Lagakraftbevis från Länsstyrelsen
Protokoll slutlig rösträkning och
mandatfördelning från Länsstyrelsen
Protokollsutdrag/beslut KS/KF
Underrättelse från Länsstyrelsen om ny
ledamot/ersättare i KF

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1.2.6 Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevara/Gallra

Förvaring

Till slutarkivet

Anteckningar från genomförda dialoger
(hearing) mellan tjänstemän och politiker,
information mellan tjänstemän och
politiker
Rapporter och anmälningsärenden i KF
Rapporter och anmälningsärenden i KS
Redovisning av ej färdigberedda motioner,
ej verkställda beslut, medborgarinitiativ
mm i KF

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Motion
Protokollsutdrag/Beslut
KSAU/KS/KF
Protokollsutdrag/Beslut nämnd
Tjänsteutlåtande/Yttrande
Interpellation
Protokollsutdrag/Beslut KF
Fråga
Protokollsutdrag/Beslut

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Om remitterad
Om remitterad

1.2.7 Återkoppla till förtroendevalda
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Informationsärenden
Informationsärenden
Informationsärenden
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Redovisning av ej färdigberedda motioner,
ej verkställda beslut, medborgarinitiativ
mm i KS

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Informationsärenden

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkiv

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Beslut om vidaredelegering
Delegationsordning
Direktiv
Dokumenthanteringsplaner
Förslag till förändrad delegationsordning
Handlingsprogram
Instruktioner av tillfällig eller ringa karaktär
Lathundar
Planer, verksamhetsledning

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid inakualitet
Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Förebyggande verksamhet.

Diariet

3 år

Policy

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Protokollsutdrag/Beslut
Reglemente
Riktlinjer
Rutin- och metodbeskrivningar, handböcker
Taxor och avgifter
Tjänsteutlåtande

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Diariet
Diariet

3 år
3 år

1.3 Verksamhetsledning
1.3.1 Styrande dokument

Gallras när ny version upprättats
Antas i fullmäktige. T ex likabehandlingsplan,
jämställdhetsplan, plan mot kränkande behandling.
Antas i fullmäktige eller nämnd. T ex hälsoplan,
antimobbningspolicy, arbetsmiljöpolicy, drogförebyggande
insatser, hälso- och sjukvårdsarbete.
Antas av kommunfullmäktige
Antas i nämnd.
Ett exemplar bevaras. Övriga gallras vid inaktualitet.

1.3.2 Organisera och fördela arbete och ansvar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Attest- och utanordningsbehörigheter
Attestregister
Delegationer rörande övergripande
ansvar
Organisationsplan/organisationsbeskrivning

Papper/Digitalt
Papper Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Evolution
Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

T ex verksamhetschefernas delegation till ersättare vid
ledighet
Organisationsträden för hela förvaltningen
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Protokollsutdrag/Beslut
KSAU/KS/KF/Nämnderna
Tjänsteutlåtande

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

1.3.3 Leda det interna arbetet
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Protokoll/anteckningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

T ex interna verksamhetskonferenser,
personalkonferenser, ledningsmöten, råd och kommittéer.

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1.3.4 Samverka med personalen och de fackliga organisationerna
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Avtal/Överenskommelse
om lokal samverkan
Förhandlingsfullmakt för facklig företrädare
Kallelse med bilagor
Protokoll/anteckningar från
arbetsplatsträffar
Protokoll/anteckningar från
arbetsplatsträffar (APT)/arbetslagsmöten
Protokoll/anteckningar, arbetsplatsträffar
eller motsvarande samverkan på
arbetsplatsnivå
Protokoll från Centrala
samverkansgruppen (CSG)
Protokoll från förhandlingar enligt MBL
(medbestämmandelagen)

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras efter 1 år
Se anmärkning

Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt

Bevaras

Avdelning/
Enhet
Avdelning
/Enhet

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper

Bevaras

Diariet

3 år

Protokoll från lokal samverkansgrupp
mellan arbetsgivare och arbetstagare
Protokoll, Löneöversyn
Protokoll med bilagor från samverkan på
verksamhetsområdena (lokal samverkan)

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet?

3 år
3 år

3 år

Bevaras om de innehåller beslut som inte finns någon
annanstans, annars kan de gallras efter 2 år.
Minnesanteckningar läggs ut och kan läsas på Insidan för
respektive avdelning
Regleras i samverkansavtalet
Minnesanteckningar från möten bevaras ej, gallras vid
inaktualitet om inte dessa är viktiga ur ärendesynpunkt
T ex individärenden och förhandlingar enligt § 38 m fl. som
inte ersätts av centrala samverkansöverenskommelser.
Tillhör akten för aktuellt ärende i ärendehanteringssystemet

Regleras i samverkansavtal
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1.4 Planering och uppföljning av verksamheten
1.4.1 Mål och ekonomistyrning
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Avtal

Papper/Digitalt

Budget med flerårsplan

Papper/Digitalt

3 år efter det
redovisningsår då avtalet
löpt ut.
Bevaras

Pärm i
närarkiv om
inte i diariet.
Diariet

3 år

Budgetunderlag (beräkningsunderlag,
verifikationer, justeringsverifikationer,
övrigt budgetunderlag)
Delårsrapport
Intern kontroll

Papper/Digitalt

Gallras efter10 år

Slutdokument för budgetprocessen. Anger fastställd budget
i nämnd och styrelse samt fullmäktige.
Tillhör ärendet om budget som registreras, i samband med
ärendets behandling.

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Målsättningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Månadsuppföljningar
Räkenskapssammandrag till SCB
Underlag delårsrapport/ -bokslut
(Huvudbok, saldo kontoklass 1-2. Resultatoch balansräkning, saldo kontoklass 3-8.
Specifikationer till vissa tillgångs- och
skuldkonton.)
Underlag årsredovisning/årsbokslut
(Huvudbok, saldo kontoklass 1-2. Resultatoch balansräkning, saldo kontoklass 3-8.
Specifikationer (bokslutsbilagor) till
samtliga tillgångs- och skuldkonton.)
Årsförbrukning (bokfört belopp på resp.
slag/konto samt ansvarskod

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras efter 7 år
Bevaras

Diariet

3 år

Se
anmärkning

3 år

Tillhör ärendet om delårsrapport som registreras i samband
med ärendets behandling.

Papper/Digitalt

Bevaras

Se kommentar

3 år

Tillhör ärendet om årsredovisning som registreras i
samband med ärendets behandling.

Papper/Digitalt

Bevaras

Tillhör
ärendet om
årsredovisning
som
registreras i
samband med

3 år

Ingår i huvudbok som finns i årsbokslut. Förvaras även
digitalt i 10 år i resp. år bokslutsmapp?

Dokumentation av upplägg och arbetsformer, samt
rapporter och eventuells åtgärdsplaner(motsvarande).
Årliga rapporter blir ärende som diarieförs.
Finns som ett avsnitt i Budget med flerårsplan som är
slutdokument för budgetprocessen. Enligt skoomunens
styrsystem.?
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Årsredovisning

Papper/Digitalt

Bevaras

ärendets
behandling.
Diariet

3 år

Slutdokument för bokslutsprocessen och underlag till
fastställt bokslut i nämnd, styrelse och fullmäktige.

1.4.2 Begära ökat anslag/tilläggsbudget
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Begäran om tilläggsbudget/tilläggsanslag
Beslut/Protokollsutdrag

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1.4.3 Investeringar
Handlingstyp

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1.5 Kvalitetsledning
1.5.1 Kvalitetsstyra
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Direktiv gällande
ledningssystemet
Dokumentation från
kvalitetsarbete, underlag
Granskning av
ledningssystem, resultat
Kvalitetsdokument
Mål för kvalitets- och säkerhetsarbete
Protokollsutdrag/beslut
Rapporter, uppföljningar
Sammanställning av klagomål på
verksamhetsnivå
Uppföljning av mål
Uppföljning av verksamhet och kvalitet

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Klassificeras som 1.3.1 Styrande dokument

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Åtgärdsplaner

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Klassificeras som 1.3.1 Styrande dokument
Avser sammanställning för rapportering till verksamheten.
Avser inrapporterad uppföljning på verksamhetsnivå.
Avser dokumenterade uppföljningar. Protokoll och
utvärdering bevaras och registreras. Underlag gallras efter 3
år, dock först efter att nästföljande granskning genomförts.
Klassificeras som 1.3.1 Styrande dokument
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1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Intern kontroll
Analyser
Beslut
Checklistor
Dokumentation
Intern kontrollplan
Inspektionsrapporter
Kontroller
Rapporter, uppföljning
Riskanalys vid större förändring

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Protokollsutdrag/beslut
Enkät
Enkäter, egenproducerad med intern
eller extern mottagare

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Enkäter, svar på inkomna interna

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

På respektive
avdelning

Sammanställning
Statistik
Statistik, allmän av betydelse

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Statistik, verksamhetsspecifik

Papper/Digitalt

Se anmärkning

På respektive
avdelning
På respektive
avdelning

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Klassificeras som 1.3.1 Styrande dokument

3 år

3 år

Förvaras på respektive avdelning. Svaren kan gallras vid
inaktualitet om sammanställning har gjorts. Annars
bevaras svaren. Ett exemplar av frågeformuläret bevaras.
Bevaras ihop med enkäten om svaret utgör myndighetens
svar eller är av annan betydelse för verksamheten. Annars
gallras vid inaktualitet efter att sammanställning gjorts.
Förvaras på respektive avdelning.
Statistik av betydelse bevaras. Övrig statistik gallras vid
inaktualitet.
Statistik av betydelse för verksamheten bevaras. Övrig
statistik gallras vid inaktualitet.

1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Kvalitetsgranskningar, protokoll och
utvärderingar från fortlöpande uppföljning
av verksamheten
Protokollsutdrag/Beslut
Tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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1.5.4 Synpunkter och klagomål
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
2 år

Diariet
Närarkiv

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
2 år
Bevaras
Bevaras

Diariet
Närarkiv
Diariet
Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmälan om kränkande behandling
Utredning/Rapport

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Personalsystem
Personalsystem

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Protokoll eller minnesanteckningar från
lokala samverkansgrupper
Protokoll/minnesanteckningar
Skrivelser från representanter i samråd

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Synpunkter och förslag
Protokollsutdrag/Beslut
Synpunkter och förslag av rutinartad
allmän karaktär
Synpunkter och förslag av vikt
Tjänsteutlåtande
Klagomål
Klagomål av vikt
Klagomål av rutinartad allmän karaktär
Protokollsutdrag
Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag
Medborgarförslag

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3 år
3 år

1.5.5 Anmälan enligt lag
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

I personalakt se Rutin för hantering av Personalakter
I personalakt se Rutin för hantering av Personalakter

1.5.6 Forum för samråd
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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1.5.6 Juridiska handlingar
Juridiska handlingar ingår i respektive ärende och ska klassificeras och föras till det ärende som det berör. Om det inte finns ett ärende redan utan är en ren
juridisk process så registreras ärendet då.
Sekretess prövas vid varje begäran om utlämnande av allmän handling. Om bedömningen är att det kan förekomma sekretess hänvisas till vanligast
tillämpbara kapitel i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400).
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Övriga juridiska handlingar
Dom
Dom för kännedom

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

3 år

Dom följer ärendet. Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.

Fullmakt
Föreläggande
Kallelse till förhandlingar
Korrespondens av vikt
Korrespondens, rutinmässig

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning

Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år

PM, promemoria
Protokoll
Stämningsansökan
Tjänsteanteckning av vikt
Tjänsteanteckning, rutinmässiga

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Närarkiv

3 år
3 år
3 år
3 år

Underlag för fastställt krav
Yttrande, egna
Yttrande från motpart
Överklagande av beslut
Avvisning av för sent inkommen
överklagande
Beslut från högre instans

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Korrespondens som ej tillför sakuppgift och som är av
tillfällig eller ringa betydelse. Gallras vi inaktualitet,
dock gallras de senast vid arkivläggning.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Tjänsteanteckningar som ej tillför sakuppgift och som är
av tillfällig eller ringa betydelse. Gallras vid inaktualitet,
dock gallras de senast vid arkivläggning.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretssparagraf följer ärendet.

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Sekretessparagraf följer ärendet

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Sekretessparagraf följer ärendet.
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Beslut om omprövning
Besvärshänvisning
Besked från högre instans att beslutet
överklagats i rätt tid
Handling som visar att överklagandet
kommit in i rätt tid
Inkommen överklagan
JO-anmälan
Nämndens beslut att överklaga med
tillhörande motivering
Nämndens yttrande till högre instans
Tjänsteutlåtande
Avtal

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Sekretessparagraf följer ärendet.

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Avtal/kontrakt av principiell betydelse
Avtal/kontrakt av tillfällig betydelse

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Se anmärkning

Diariet

3 år

Bevaras

Diariet

3 år

Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Avtal ingår i respektive ärende och ska klassificeras
och föras till det ärende som det berör. Om det inte
finns ett ärende redan utan är en juridisk process så
registreras ärendet då. Avtal gällande upphandling
finns under
2.6.1 Inköp och försäljning
Sekretessparagraf följer ärendet.
Om huvudavtal registreras ska även detta registreras.
Sekretessparagraf följer ärendet.
Sekretessparagraf följer ärendet.

Bevaras

Diariet

3 år

Sekretessparagraf följer ärendet.

Komplettering av avtal/kontrakt av
Papper/Digitalt
principiell betydelse
Komplettering av avtal/kontrakt av tillfällig Papper/Digitalt
betydelse

1.6 Verksamhetsutveckling och samverkan
1.6.1 Omvärldsbevakning
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Omvärldsanalyser

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet

3 år

Redovisningar från externa projekt och
utredningar

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet

3 år

Omvärldsanalyser som underlag till beslut bevaras,
omvärldsanalyser av tillfällig betydelse gallras vid
inaktualitet.
Redovisningar från externa projekt och utredningar som
underlag till beslut bevaras, omvärldsanalyser av
tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet
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Redovisningar från studiebesök och
konferenser

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Handläggare

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Se anmärkning

Diariet

3 år

Avtal
Beslut om inledande av projekt
Beslutsförteckningar
Bokföringsplan
Broschyrer och annat egenproducerat
material
Budget
Delrapporter

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Deltagarförteckningar
Ekonomisk slutredovisning
Enkät, upprättad
Enkätsvar, inkomna
Fakturor
Förteckning över styrgruppens medlemmar
Handbok
Hemsidor
Intervjuer

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
2 år
10 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras 2 år efter
projektets slut

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Diariet
Diariet
Server

3 år
3 år

1.6.2 Projekt
Handlingstyp

Förstudier
Beslut
Direktiv
Plan
Sammanställning
Tjänsteutlåtande
Utvärdering
Projekt
Ansökan om att inleda
projekt/projektansökan
Ansökningar och beslut om utbetalningar
Anteckningar från mötet

Anmärkning (här kan avges eventuell sekretess och annat av vikt)

Minnesanteckningar utan beslut kan gallras efter 2 år.
Anteckningar som innehåller beslut ska bevaras.

Ex. Kartläggningsrapport, rapporter från SKL eller andra
myndigheter

Räknas som arbetsmaterial och underlag för
sammanställning och slutrapport
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Korrespondens
Meddelanden
Månadsrapporter – ekonomi

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Observationaanteckningar

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter
projektets slut

Projektanvisningar
Projektdirektiv
Projektplan
Resursplan
Revisionshandlingar
Sammanställning av enkätsvar
Slutrapporter
Styrgruppens protokoll
Teknisk plan
Tidplan
Tidningsannonser
Underlag för budgetberäkning

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 1 år

Utvärderingar
EU-projekt

Papper/Digitalt

Bevaras

Innan projektet startar
Beslut från nämnder/styrelser rörande EUansökan
Fördjupad projektplan
Kommunikationsstrategi/kommunikations
plan

Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
/Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

3 år
Räknas som arbetsmaterial och underlag för
sammanställning och slutrapport
3 år
Räknas som arbetsmaterial och underlag för
sammanställning och slutrapport
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
Räknas som arbetsmaterial och underlag för
sammanställning och slutrapport
3 år
Dokumentation i ett EU-projekt är viktigt. Den
behövs bland annat eftersom att EU genom revisoner
och om dokumentationen inte är komplett kan kräva
tillbaka hela eller delar av EU-bidraget. Revision sker
i Strukturfonderna upp till 3 år efter att sista
betalningen gjorts från EU. Övriga fonder kan ha
revision upp till 5 år efter slutbetalning.

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Kopia i projektdokumentationen.

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Inbegriper godkänd, reviderade och ej godkända
projektplaner.
Kopia i projektdokumentationen.
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Kontrakt
Korrespondens av vikt

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Kopia i projektdokumentationen
Avser korrespondens med exempelvis medfinansiärer
och projektpartners. Kopia i projektdokumentationen.
Kopia i projektdokumentationen.

Källmaterial och statistik som varit
underlag för projektets
problembeskrivning
Samverkansavtal
Partnerskapsavtal
Projektansökan
Projektbeslut
Protokoll från nämnder/styrelse rörande
EU-ansökan
Underlag och uträkningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Kopia i projektdokumentationen.
Medfinansieringsintyg.
Kopia i projektdokumentationen.
Kopia i projektdokumentationen.

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Vid budgetering och framtagande av
beräkningsunderlag. Kopia i projektdokumentationen.

Under projektets gång
Administrativa kostnader

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Resp avd

Ansökan om utbetalning

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

Arbetsplaner, tidplaner
Arbetstidsredovisning

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Resp avd
Resp avd

Avräkningsplan för förskott
Avsiktsförklaring

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Resp avd
Diariet

3 år

Avtal

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Bank- och plusgirobetalningar

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Resp avd

Boende
Budget med kalkyler
Dagböcker (projektdagböcker)

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Se anmärkning
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Resp avd
Diariet
Resp avd

3
3 år

Uträkningar av både direkta och indirekta kostnader.
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.
Utbetalning av stöd AoU (även ansökningar om
utbetalningar i förskott). Inklusive missiv med underlag
såsom löneunderlag, fakturaunderlag och
finansieringsunderlag mm. Kallades tidigare rekvisition.
GallrasTIDIGAST efter sista tidpunkt för revision
För redovisning av personal som är anställd i projektet.
GallrasTIDIGAST efter sista tidpunkt för revision
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision
(Letter of intent/commitment) ”Letter of intent” innebär
att de organisationer som ska vara med i projektet
skriftligen intygar bland annat hur mycket arbetstid och
vilka finansiella resurser de tänker lägga i arbetet
Projektkontrakt, samverkansavtal,. (Hyres-, leasing- och
underentreprenörsavtal får gallras TIDIGAST efter sista
tidpunkt för revision).
Räcker med kopior som visar att pengarna betalats in/ut.
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.

3 år
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision
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Deltagarrapportering till SCB

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Dokumentation kring/från arrangemang
och aktiviteter

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Dokumentation från STYRGRUPPSOCH PROJEKTMÖTEN Dagordningar
och kallelser, t ex från
samverkanspartsmöten och möten med
ekonomer/kommunikatörer
Dokument som visar
SYNLIGGÖRANDE/publicitet (allt
material som kan verifiera att kravet på
offentliggörande fullgjorts).

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Ekonomisk redovisning

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

Ekonomiska transaktioner

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Resp avd

First Level Control Certificate
Friställningsintyg för offentligt anställd
person (ERUF)
Fullmakter för projektledaren
Föreskrifter och regler
Hemsida externt/intranät

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Diariet
Resp avd

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Digitalt

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Resp avd
Resp avd
Server

Projektdeltagarnas personnummer, antaltimmar de
deltagit per månad och eventuella avbrottsorsaker.
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision
AKTIVITETER t ex inbjudningar, anmälningar,
program/mötesagenda,
deltagarförteckningar/närvarolistor, egenproducerat
utbildningsmaterial o dyl. kursdokumentation, Power
Point-presentationer, filmer och fotografier,
provformulär/ifyllda provformulär,
prov/examensresultat, kursintyg, T ex från mässor,
konferenser och kickoffer.
Bevaras eller Gallras tidigast efter sista tidpunkt för
revision, se motsvarande handling i huvudmannens del
under Projekt.
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.

3 år

3 år

Det kan ex vara kopior av annonser, artiklar/notiser,
marknadsföringsmaterial, foton av skyltar, trycksaker,
visitkort, skärmdumpar eller utskrift av hemsida som
byggts upp för projektet samt filmer och fotografier från
utställningar mm. Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt
för revision
Kopior ur den ekonomiska redovisningen ska finnas i
projektet. Originalen stannar i diariet.
Projektägare ska särredovisa projektet så att
transaktioner direkt kan utläsas i redovisningen.
Transaktionerna ska även vara tillgängliga digitalt i sitt
ursprungssammanhang för revision. Gallras TIDIGAST
efter sista tidpunkt för revision
Intyg från kontrollen på förstanivån.
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision
Gallras TIDIGAST efter sista tidpukt för revision
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Information av allmän karaktär
Information om deltagare
Information om partners och
underleverantörer
Kopia av AVTAL/KONTRAKT t ex med
antagen leverantör
Kopior av ANSTÄLLNINGSAVTAL

Papper/digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Resp avd
Diariet
Diariet

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Kopior av REKRYTERINGSÄRENDEN

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Kopior av VERIFIKATIONER t ex
Leverantörsfakturakopior, reseräkningar,
kvitton och boardingcards
Korrespondens

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

KORRESPONDENS av tillfällig betydelse
eller rutinmässig karaktär
Lägesrapporter
Lönekostnader

Papper/Digitalt

Gallras vVid inaktualitet

Resp avd

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Se anmärkning

Diariet
Resp avd

3 år

Marknadsförings- och
informationsmaterial

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Partnerskapsavtal
Plan

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Pressklipp etc.

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Pressmeddelanden
PROJEKTPLANER kring varje aktivitet

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Diariet
Resp avd

3 år

3 år
3 år

3 år

Från programförvaltande myndigheter i Sverige
Deltagarförteckning, kursintyg.
Original i huvudmannens ärendehanteringssystem.
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.
Original i huvudmannens personalakter. Gallras
TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.
Original finns i huvudmannens
rekryteringsverktyg/personalsystem. Avser bl a kopior av
annons, sökandeförteckning, anställningsavtal, ansökan,
rekryteringsbeslut. Gallras TIDIGAST efter sista
tidpunkt för revision.
Original ibland ekonomihandlingarna i huvudmannens
arkiv. Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för
revision.
Korrespondens av vikt. Avser bland annat korrespondens
med finansiärer (EU- och medfinansiärer). Och
projektpartners.
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision
Projektägare ska särredovisa projektet så att
lönekostnader kan utläsas i redovisningen. Gallras
TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.
Annonser om egna projektet, broschyrer och
informationsfoldrar etc. nyhetsbrev, affischer, roll-ups
och skyltmaterial etc. faktablad, filmer och fotografier
om projektet. Skyltmaterial ska avbildas genom t ex
fotografering. Efter avbildning kan skyltmaterial gallras.
Mellan parter som samverkar i ett projektgenomförande
PLAN för projektets följeforskning. Bifogas den första
lägesrapporten.
Artiklar och annonser om projektet i tidskrifter,
webbtidningar etc.
Om det egna projektet
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.
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Protokoll från styrgrupps- och
projektmöten

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Rapporter

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Rekryteringsärenden

Papper/Digitalt

Bevaras

Revisionsintyg

Papper/Digitalt

Bevaras

Rekryteringsverktyg
Diariet

3 år

SOCIALA MEDIER t ex Facebook,
Twitter, bloggar, Linkedin m fl. kanaler
för information och utökad
medborgardialog om projektet.
Strategi/handlingsplan
UNDERLAG FÖR UTGIFTER t ex
förbrukningsinventarier, biljetter,
övernattning, konferenslokal, kopiatoranvändning, traktamenten och hyra av bil,
utbildningsmaterial, förbrukningsmaterial
och nyttjande av nödvändig utrustning för
projektet
Underlag för pension och försäkringar (PO
– 55,658%)
Uppdragsbeskrivning
Upphandlingsärenden

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Diariet
Resp avd

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Resp avd

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

UPPHANDLINGSÄRENDEN Beslut om
upphandling, anbudsinbjudan,
förfrågningsunderlag, annonsering,
anbudsförteckning/anbudsöppningsprotokoll, antaget anbud,
utvärderingsprotokoll, tilldelningsbeslut,
efterannonsering

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

3 år

Dokumentation från protokoll, mötesanteckningar och
signerade listor. Tex från samverkanspartsmöten och
möten med ekonomer/kommunikatörer
Lägesrapporter, följeforskning,
interimsrapport/delrapport, meddelande/rapport till
förvaltande myndighet om planen försenas, reserapport.
Kopior av handlingarna ska finnas i projektet. Originalen
stannar i personalhandlingar.
Intyg från godkänd eller auktoriserad revisor som
granskar och bestyrker riktigheten i de uppgifter som
stödmottagaren lämnar i ansökan om utbetalning.
Meddelande, inlägg, inkomna frågor med svar av
betydelse, liksom allt som föranleder någon åtgärd
bevaras utanför det sociala mediet. Gallras TIDIGAST
efter sista tidpunkt för revision.
För implementering av projektresultat.
T ex underlag för korttidshyra t ex datorprojektor som
används vid enstaka tillfällen och kanske hyra vid varje
användningstillfälle. Gallras TIDIGAST efter sista
tidpunkt för revisieon.

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.
3 år
3 år

Avser bl. a projektpersonal, utvärderare/följeforskare
De olika stegen i upphandlingen ska dokumenteras
skriftligt och kunna visas upp. För att en kostnad i ett
strukturfondsprojekt ska betraktas som stödberättigad
ska den uppkommit genom att en offentlig upphandling
har gjorts, när så krävs.
Original finns i huvudmannens ärendehanteringssystem.
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.
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Uppgifter om
kopiatoranvändning/beräkning av indirekta
kostnader
Utdrag ur RÄKENSKAPER t ex
Ekonomiska månadsrapporter, plusgirooch bankgirolistor (där det framgår att
betalning gjorts). Utskrift ur
ekonomidatabasen.
Utdrag ur LÖNELISTA

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Resp avd

Verifikationer

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Ekonomisystemet

Original i personalsystem. För redovisningen av
personalkostnader ska personalavdelningen och den som
hanterar lön kontaktas för att hitta lämpliga rutiner för att
särskilja projektets lönekostnader från ordinarie
verksamhet. Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för
revision.
Ska vara ställda till projektägaren och utan svårighet
kunna kopplas till projektet. Gallras TIDIGAST efter
sista tidpunkt för revision.

Avsluta projekt
Beslut om avslut

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Information om projektresultat/avslutat
projekt
Korrespondens av vikt
Rapporter

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Upphävande av beslut och
återbetalningsskyldighet
Utvärderingsplan
Revision av projekt
Revisionsärende

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

Kopia i projektdokumentationen.

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år
3
3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Minnesanteckningar
Protokoll
Samverkansavtal
Överenskommelse

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Resp avd
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Avslut enligt plan och förtida avslut. Kopia i
projektdokumentationen.
Inbjudningar, anmälningar, presentationsmaterial. Kopia
i projektdokumentationen.
Meddelande/rapport till förvaltande myndighet om
projektet avbryts. Kopia i projektdokumentationen.
Kopia i projektdokumentationen.

Exempelvis avisering om revisionsbesök,
revisionsrapport

1.6.3 Samverka externt
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1.7 Allmänna handlingar och arkiv
1.7.1 Post och postöppning
Handlingstyp

Medium/Format

Bevara/Gallra

Förvaring

Postöppningsfullmakt

Papper

Gallras vid inaktualitet

I pärm hos
postöppningsansvarig för
respektive
styrelse/nämnd

Rutiner för postöppning

Se anmärkning

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Se Riktlinjer för dokumenthantering i Bergs
kommun – alla verksamhetsområden samt de
kommunala bolagen Återfinns på kommunens intranät

1.7.2 Lämna ut allmänna handlingar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Beslut/dom från kammarrätten
Beslut om att inte lämna ut allmän handling
helt eller delvis
Besvärshänvisning
Inkommen begäran om att få ta del av
allmän handling och handlingen lämnas ut
Inkommen begäran om att ta del av allmän
handling och handlingen nekas helt eller
delvis att lämnas ut

Papper/
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Vid inaktualitet

Diariet
Handläggare

3 år

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Kopior av utlämnade handlingar

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

I ärenden som överklagas ska begäran om att ta del av
allmän handling bevaras annars kan de gallras vid
inaktualitet.

Diariet

3 år

Observera att beslut om att inte lämna ut allmän handling
kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden
fick del av beslutet. Inkommen begäran som nekats kan
alltså gallras tidigast efter tre veckor.
I ärenden som överklagas ska kopior på de utlämnade
handlingarna bevaras annars kan de gallras vid
inaktualitet.
Observera att beslut att inte lämna ut allmän handling kan
överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick
del av beslutet. Kopior av de utlämnade handlingarna där
uppgifter maskats kan alltså gallras tidigast efter tre
veckor.
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Överklagande av beslut att ej lämna ut
allmän handling

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt

Arkivbeskrivning
Arkivförteckning

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Uppdateras kontinuerligt

3 år

Beskrivning av en myndighets allmänna
handlingar
Dokumenthanteringsplan
Klassificeringsstruktur

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

Ska upprättas enligt Arkivlagen § 6
Upprättas av kommunarkivet. Uppdateras löpande.
Informationen i Klara Arkiv finns sökbart hos
kommunarkivarie.
OSL 4 kap, § 2. Kan ingå i arkivbeskrivningen.

Papper/Digitalt

Bevaras
Se anmärkning

Diariet

3 år

Ärendekort

Papper

Bevaras

Se
anmärkning

Finns även på Intranätet
Klassificeras under 1.3 1 Styrande dokument. Arbetet
beräknas att påbörjas under 2021.
Bör skrivas ut och arkivläggas tillsammans med ärendet
så länge ärendet bevaras på papper.

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Katastrofplan/Utrymningsplan
Kvittenser på interna lån av handlingar

Papper/Digitalt
Papper

Bevaras
Se anmärkning

Diariet
Kommunarkivarie

3 år

Klassificeras under 1.3.1 Styrande dokument.
Gallras när handlingarna återlämnats.

1.7.3 Redovisa information

3 år

1.7.4 Vårda och förvara arkiv

Arkivtillsyn

Begäran om uppgifter/Yttrande
Beslut/Dom
Meddelande om förestående inspektion
Protokollsutdrag/Beslut
Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll
Underrättelse om inkommen anmälan
Yttrande/Svar

Här klassificeras handlingar gällande när
kommunstyrelsen som arkivmyndighet utför
arkivtillsyn. När den egna verksamheten blir utsatt för
tillsyn klassificeras dessa handlingar under 1.8.2
Tillsyn från tillsynsmyndighet
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
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1.7.5 Tillgängliggöra allmänna handlingar och arkiv
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Arkivförteckning

Papper/Digitalt

Uppdateras kontinuerligt

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Leveransreversal/Leveranskvitto

Papper

Bevaras

Närarkiv

Riktlinjer för leveranser av arkiv

Papper/Digitalt

Bevaras

Se anmärkning

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Begäran om övertagande av handlingar
Protokollsutdrag/Beslut om avhändande
Tjänsteutlåtande

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Kräver beslut i kommunfullmäktige.

Upprättas av kommunarkivet. Uppdateras löpande.
Informationen i Klara Arkiv finns sökbart hos
kommunarkivarie.

1.7.6 Hantera arkivleveranser
Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Bevaras hos arkivmyndigheten, kopia skickas till
verksamheten som överlämnar handlingar.
Se Riktlinjer för dokumenthantering i Bergs kommun
– alla verksamhetsområden samt de kommunala
bolagen Återfinns på kommunens Intranät.

1.7.7 Avhända allmänna handlingar

1.7.8 Överlämna allmänna handlingar för förvaring
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Avtal om lån/förvaring av handlingar
Beslut om överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring externt

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

T ex skannade verifikationer som förvaras på annan plats.
Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar
för förvaring. Tillämpas bl. a när handlingar skickas för
inskanning och originalen arkiveras hos företaget.

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Gallringsbeslut, särbeslut
Gallringsplan för handlingar av ringa eller
ingen betydelse
Tjänsteutlåtande, förslag till gallring
Uppgifter om gallring som framgår i
antagen dokumenthanteringsplan

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Återfinns på kommunens Intranät

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

1.7.9 Gallra allmänna handlingar

Ingår i dokumenthanteringsplan som finns på kommunens
Intranät
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1.8 Tillsyn och revision
1.8.1 Revision och granskning
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Begäran om yttrande
Beslut från revisionen
Protokollsutdrag/Beslut
Tillsynsrapport/Inspektionsprotokoll
Yttrande/Svar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet
Här klassificeras handlingar gällande när den egna verksamheten blir utsatt för tillsyn. När den egna verksamheten utför tillsyn klassificeras dessa handlingar
under sitt eget område.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Begäran om uppgifter/Yttrande
Beslut/Dom
Handlingar rörande återkommande
rutinmässiga kontroller av kortvarig
betydelse
Kontrollplan
Meddelande om förestående inspektion
Protokollsutdrag/Beslut
Register över ansvariga
Tillsynsrapport/Inspektionsprotokoll
Underrättelse om inkommen anmälan
Yttrande/Svar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Egenkontroll

1.9 Remisser, undersökningar och statistik
1.9.1 Externa remisser
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Beslut från remitterande organ
Protokollsutdrag/Beslut
Remisser, inkomna från kommunextern
avsändare
Yttrande/Svar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Se anmärkning

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Remisser som besvaras bevaras, de som inte besvaras gallras
vid inaktualitet
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1.9.2 Externa undersökningar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Inkomna enkäter

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Svar på inkomna externa undersökningar

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Begäran om uppgifter
Statistiska uppgifter som lämnats till annan
myndighet

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Registreras och bevaras om de är av vikt annars gallras vid
inaktualitet
Bevaras ihop med enkäten om svaret utgör myndighetens
svar eller är av annan betydelse för verksamheten. Annars
gallras vid inaktualitet efter att sammanställning har gjorts

1.9.3 Statistik till andra myndigheter
Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1.10 Hantera kommunens varumärke
1.10.1 Kommunvapen
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ansökan om registrering hos PRV
Begäran om yttrande från Riksarkivets
Heraldiska nämnd
Beslut i förfrågan om tillstånd att använda
kommunens vapen
Beställning av kommunvapen
Förfrågan om tillstånd att använda
kommunens vapen
Förslag från Riksarkivet, Statsheraldikern
Protokollsutdrag/Beslut
Registreringsbevis från PRV
Tjänsteutlåtande
Yttrande från Riksarkivets Heraldiska
nämnd

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Patent- och registreringsverket.

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
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1.10.2 Grafisk profil
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Grafiskt program

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Grafisk profil, sparas i PDF-formar, logotyper etc. i
jpeg/eps/ai/png/svg-format. Återfinns på kommunens
Intranät.

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ansökan om registrering hos PRV
Beslut i förfrågan om tillstånd att använda
kommunens varumärke
Förfrågan om tillstånd att använda
kommunens varumärke
Protokollsutdrag/Beslut
Registrering av varumärke
Registreringsbevis från PRV
Tjänsteutlåtande

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Pant- och registreringsverket.

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år

1.10.3 Varumärke

1.10.4 Utmärkelser
Exempelvis kulturpris, byggnadspris och idrottspris som kommunen som huvudman delar ut
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Nomineringar
Protokollsutdrag/Beslut

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1.10.5 Flaggning
Handlingstyp

Instruktion för flaggning

Se anmärkning

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Klassificeras under 1.3.1 Styrande dokument

1.11 Representera
1.11.1 Evenemang och avtackningar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Dokumentation från evenemang, tackbrev
och ordförandekorrespondens
Evenemangsplan
Inbjudan, deltagare evenemangsaktiviteter
Inbjudan, gäster

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Efter genomförande

Diariet
Diariet
Diariet

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Dokumentation från evenemang av större vikt bevaras,
övrigt gallras vid inaktualitet.
3 år
Handläggare beslutar om bevarande eller gallring
Handläggare beslutar om bevarande eller gallring
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Protokollsutdrag/Beslut

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Gåvor till kommunen

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Särskilt dokument upprättas där information om fysiska
gåvor från vänorter förs in.

Inbjudningar, brev och svar
Rapporter, protokoll och underlag från
vänortsmöten
Samarbetsavtal och uppsägelser

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmälan av dataskyddsombud till
Datainspektionen
Avanmälan av tidigare anmält
dataskyddsombud
Personuppgiftsansvariges entledigande av
dataskyddsombud
Personuppgiftsansvariges förordnande av
dataskyddsombud

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Papper/Digitalt

Bevaras

Resp avd

Till slutarkivet
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Samtycken/återtaganden av samtycken till
behandling av personuppgifter

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Anmälan av behandling av personuppgifter
till dataskyddsombudet
Personuppgiftsbiträdesavtal
Registerförteckning

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Papper/Digitalt
Digitalt Draft-IT

Bevaras
Bevaras

Dataskyddsombudet
Diariet

Registerutdrag (begäran om) samt svar

Papper/Digitalt

Bevaras

1.11.2 Vänortsutbyte

1.12 Dataskydd
1.12.1 Dataskyddsombud
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ingår i Anmälan av dataskyddsombud till
Datainspektionen

1.12.2 Samtycken
Hålls ordnade och sökbara kronologisk eller i
personnummerordning

1.12.3 Personuppgiftsbehandling

Diariet

3 år
3 år
3 år

Dataskyddsombudets förteckning och beskrivning över
personregister. Uppdateras kontinuerligt
Gäller ej utlämnade handlingar. Dessa gallras efter 1 år.
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2. INTERN SERVICE
2.1 Mötesadministration Förberedelse och genomförande av nämndssammanträden, sammanträden och möten av olika slag. Gäller även bolag och
förbund. Ej beslut.
2.1.1 Mötesplanering
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Beställning av fika och lokaler
Protokollsutdrag
Sammanträdesplanering (kalender)

Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Inkallelselistor, ersättare
Justeringsanslag

Papper
Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år
Bevaras

Kallelse/Ärendelista/Föredragningslista
med beslutsunderlag (kopior av de ärenden
som tas upp på mötet)
Kallelse/Ärendelista/Föredragningslista

Papper/ Digitalt

Gallras efter
sammanträde

Närarkiv
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Kungörelse

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Beställs via Intranätet

2 1.2 Genomföra möten
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Tillkännagivandet av justeringen antecknas på
protokollets förstasida

Verksamhetssystem

Får gallras om protokollet innehåller en
ärendeförteckning annars måste de bevaras

2.2 Administration av förtroendevalda
2.2.1 Registrera förtroendevalda
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Avtal lån av surfplatta

Papper

Se anmärkning

Beställning av användarkonto

Digitalt

Se anmärkning

Handläggare
Demokratistöd
E-summit

Förtroendemannaregister
Medgivande öppna post
Samtycke enligt
PuL/Dataskyddsförordningen

Digitalt
Papper
Papper

Bevaras
Se anmärkning
Bevaras

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Gallras 2 år efter avslutat uppdrag.
Kontohantering klassificeras under 2.11.2 Förvalta ITsystem. Gäller beställning av nytt konto, bekräftelse och
uppsägning av konto. Gallras 2 år efter avslutat uppdrag.

Evolution
Personalakter

Se 1.7.1 Post och postöppning
Klassificeras under 1.12.2 Samtycken
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Sekretessförbindelse

Papper

Bevaras

Personalakter

2.2.2 Ersättning och arvoden till förtroendevalda
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Arvoden, sammanställning över utbetalde
Arvodeslista/Lönelista

Papper
Digitalt

Gallras efter 2 år
Bevaras

Arvodesunderlag (närvarolistan,
förrättningsrapporter, inkomstuppgifter,
reseräkningar etc.)
Transaktionsfil/Lönefil

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Närarkiv
Personalsystemet
Personalsystemet
/Närarkiv

Digitalt

Gallras 2 år

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av
vikt)

Personalsystemet

2.2.3 Utveckla förtroendevaldas kompetens
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Inbjudan till externa kurser och
konferenser för förtroendevalda
Interna utbildningar för nya
förtroendevalda
Protokollsutdrag/Beslut

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Handläggare

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Gallras vid inaktualitet

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

Inbjudan, kursmaterial och deltagarlista.

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

2.2.4 Avtacka/hedra förtroendevalda
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Beslut om utdelade gåvor
Dokumentation
Register över gåvor
Riktlinjer för gåvor

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Diariet

3 år

Diariet

3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Bilder, inbjudan etc. Ett urval kan registreras och bevaras.
Beskrivning av valbara gåvor
Ingår i Regler för jubileumsgåva tillförtroendevalda och
medarbetare och klassificeras under 1.3.1 Styrande
dokument. Återfinns på kommunens Intranät.
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2.3 Informera och kommunicera internt
2.3.1 Internt informationsmaterial
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Broschyrer, foldrar (för internt bruk)

Papper

Bevaras

Fotografier, filmer och animationer
framtagna för t ex information och
utbildning
Informationsmaterial

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Kalender

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Kataloger eller annat informationsmateriel
kring bl a kursutbud och tjänster, interna
Omvärldsbevakning/pressklipp

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt

Bevaras

Närarkiv

Verksamhetens historia

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

2 år

Handlingstyp

Medium/format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Dokumentbibliotek
Handböcker/Interna rutiner

Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Intranätet
Intranätet

Webbsidor

Digitalt

Bevaras

Server

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ett exemplar av varje skickas till kommunarkivet.

Avser information till allmänheten framtagen i en bestämd
beslutsprocess i form av t ex broschyr, skrivet eller
kopierat blad, textdokument på hemsida, portal etc. med
allmän eller specifik (ej individuell information)
1 arkivexemplar av broschyr etc. bevaras.
Kalender för verksamhet t ex kalendern i Outlook där alla
kan se var arbetsgruppen befinner sig
Ett exemplar av varje skickas till kommunarkivet.

Verksamhetssystem

Pressklipp, nyhetssammandrag eller motsvarande
omvärldsbevakning med direkt anknytning till
verksamheten
Om man ställer samman sin verksamhets historia och den
publiceras externt i något sammanhang hör den till 3.4 1
Ge kommuninformation

2.3.2 Intern webb, Intranät
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Uppdateras löpande
Klassificeras under 1.3.1 Styrande dokument. Ett
exemplar sparas vid större förändringar.
I normalfallet bevaras inte interna webbsidor utan endast
undantagsvis. Sparas i XML- eller HTLM-format en gång
per år samt vid större förändringar. Scheman,
dokumenttypsdefinitioner och layout-mallar framställs och
bevaras i form av elektroniska mallar.
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2.3.3 Projekt- och samarbetsytor på nätet
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Samarbetsytor
Projektytor
Dokumentbibliotek

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Information av vikt måste ha sparats på annan plats.
Information av vikt måste ha sparats på annan plats
Information av vikt måste ha sparats på annan plats

2.3.4 Direktkommunikation med medarbetare
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Massutskick via e-post eller SMS,
informationsträffar
Material från interna informationsträffar

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Hos
handläggare
Hos
handläggare

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

2.4 Ekonomiadministration
2.4.1 Kontoplan/gällande ekonomimodell
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Användare i ekonomisystemet

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet

3 år

Behandlingshistorik
Beskrivningar av automatkonteringar

Digitalt
Digitalt

Se anmärkning
Gallras efter 10 år

Styrelsens beslut om att delegera beslutsrätt för attest och
utanordning finns i delegationsordning. Blankett med
behörighetsuppgifter gallras vid inaktualitet. Se 2.11.2
Förvalta IT-system
Se 2.11.2 Förvalta IT-system

Ekonomiadministrativt system

Se anmärkning

Kontoplan och konteringsdimensioner, inkl.
kodförteckningar/kodplan i affärssystemet

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Innehåller en mängd handlingstyper
rörande beställning, faktura, redovisning,
och reskontra som bevaras/gallras
beroende på vilken information de
innehåller. Behövs för förståelse och
användbarhet av ekonomiinformation vid
forskning.
Koder i systemet för bland annat organisatorisk enhet,
verksamhet, konto, motpart vilka behövs för att rekonstruera
bokföringen över tid. Beskrivningar av koder som används i
ekonomisystemet finns i upprättad systemdokumentation
som bevaras tillsammans med årsbokslut. Bevaras för att
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Systemdokumentation

man i framtiden ska kunna tyda alla koder mm. när det
gäller ekonomihandlingar i samband medforskning
Se 2.11.2 Förvalta IT-system. Aktuell version bevaras
tillsammans med årsbokslut.

Bevaras

2.4.2 Leverantörsreskontra
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Avstämningslistor/underlag

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år?

Fakturahanteringssystem

Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Egenskapade leverantörsbetalningar (Ny
faktura)

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Fellistor
Integrering mellan fakturahanterings- och
ekonomisystem
Internfakturering mm

Digitalt

Gallras efter 10 år
Gallras efter 1 år

Korrespondens rörande leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor, elektroniska och
digitaliserade

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Leverantörsfakturor, inkomna på papper

Papper

Leverantörsregister

Digitalt

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år
Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Sammanställningar som upprättas i samband med
bokföring och utbetalningar
Innehåller uppgifter om hantering av skannade filer,
kontering och attestering.
Bevaras i sin helhet eller urval. Behövs för förståelse och
användbarhet av ekonomiinformation vid forskning.
10- årsregeln eftersom fakturaoriginal förekommer.

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Information om överföring och mottagning

Verksamhetssystem
/Förvaras i
original hos
skanningsleverantör.
Närarkiv

Behövs för förståelse och användbarhet av
ekonomiinformation vid forskning.
För skanning via entreprenad har tolkning gjorts om att
gallring får ske först efter 10 år enligt huvudregel.

Verksamhets
-system

Ska innehålla organisationsnummer, företagskod,
kundnummer och kundnamn. Bevaras med vissa
tidsintervaller för forskning.

Om fakturorna skannas in i ekonomisystemet kan de från
2019 gallras efter 4 år.
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Leverantörsreskontra, kvittens

Digitalt

Verksamhetssystem

Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 åt
Bevaras

Leverantörsreskonta, utgående

Leverantörsreskontra, årlig förteckning
över kommunens leverantörsskulder
Originalkvitton till reseräkningar, utlägg
och betalkortsfakturor

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt

Gallras 10 år efter
redovisningsåret

Närarkiv
Diariet
Närarkiv

Utbetalningsjournaler

Papper/Digitalt

Utlandsbetalningar, signeringsunderlag

Papper/Digitalt

Underlag för utbetalningar

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
1 år efter
redovisningsåret
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.

Ska innehålla: utbetalningsbekräftelser, kvittens på skapad
fil till betalinstitut, återrapportering av utförda betalningar,
bokföring av utförda betalningar
Ska innehålla leverantörsnamn, kundnummer,
reskontratyp, reskontraserie, fakturanummer,
fakturadatum, verifikationsnummer, verifikationsserie,
bokföringsdatum, belopp
Bevaras i årsbokslut.

Verksamhetssystem

3 år
Originalkvitton på papper där själva handlingen
(reseräkning, betalkortsfaktura) är elektronisk. Kvittona
finns även skannade till verifikationen.

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem

Själva verifikationen för utlandsbetalningen ingår i
dagbokföringen.

2.4.2 Kundreskontra
Pengar in. De flöden som genererar inkomster för kommunens förvaltningar, bolag och stiftelser.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Anmälan e-faktura

Digitalt

Se anmärkning

Avstämningslistor/underlag

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Faktureringsunderlag, manuell hantering

Papper/Digitalt

Fellistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Gallras när e-fakturan upphört att gälla dvs. när avanmälan
görs av kund eller kund avlider.
Sammanställningar som upprättas i samband med
fakturering och inbetalningar
Beställningar och annat som innehåller uppgifter som
behövs för att sammanställa kundfakturor
Avser bokföringsverifikationer
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Inbetalningsjournal

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Gallras vid inaktualitet

Inbetalningsunderlag, plus- eller bankgiro

Papper/Digitalt

Filöverföring/integrering mellan försystem

Papper/Digitalt

Korrespondens rörande kundfakturor

Papper/Digitalt

Kundfakturajournal

Digitalt

Kundfakturor, elektroniska och
digitaliserade

Digitalt

Kundfakturor, på papper

Papper

Kundregister

Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Bevaras

Kundreskontra, ingående

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Kundreskontra, utgående

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Manuella fakturor och kassakvitton

Papper

Gallras efter 10 år fram till Närarkiv
2018. Från 2019 kan de
gallras efter 7 år.

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Sammanställning av fakturor som inbetalts av kund

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv

Behövs för förståelse och användbarhet av
ekonomiinformation vid forskning.

Verksamhetssystem

Information om organisations- eller personnummer,
kundnummer och kundnamn samt annat av relevans.
Bevaras med några års mellanrum för att få en bild vilka
som varit kunder (forskning)
Kvittens på skapad fil till betalinstitut med
utbetalningsbekräftelser, återrapportering av utförda
utbetalningar och bokföring av utförda betalningar.

Information som förs över för att möjliggöra fakturering
eller kontroll/avstämning av fakturering och inbetalning

Sammanställning av fakturor som skickats till kund. Tas
fram vid behov.

Kundregister med uppgifter om utsända fakturoroch
betalningsstatus.Innehåller: kundnamn, kundnummer,
reskontratyp, reskontraserie, fakturanummer, fakturadatum,
förfallodatum, verifikationsnummer, verifikationsserie,
bokföringsdatum och belopp.
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Medgivandeblankett autogiro

Papper

Se anmärkning

Närarkiv

Utskriftsfil för fakturor

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetssystem

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Anläggningsregister

Papper/Digitalt

Bevaras

Anläggningsspecifikation

Digitalt

Bevaras

Avskrivningar, avskrivningsbekräftelse

Papper/Digitalt

Inventarieförteckningar
Leverantörsfakturor, elektroniska och
digitaliserade

Papper/Digitalt
Digitalt

Leverantörsfakturor, inkomna på papper

Papper

Verifikationsrapporter, avräkningslistor
vid inläsning interna och externa
försystem

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Bevaras
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.

Verksamhetssystem
/Diariet
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Värdejustering av anläggningar
(bekräftelse)

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Bokföringsorder

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Gallras när autogirot upphör att gälla dvs. när avanmälan
görs av kund eller kund avlider.
Kopior av utgående fakturor. Under förutsättning att
originalinformationen sparas i kund- och ekonomisystem.

2.4.4 Anläggningsreskontra
Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Uppdateras kontinuerligt. Årlig version ingår i bokslutet.
3 år
Skapas vid aktivering av anläggning. Ingår i bokslutet.
Vid avskrivningar av fastigheter.
Uppdateras kontinuerligt. Årlig version ingår i bokslutet.

Närarkiv
Närarkiv

Kan skannas in i verksamhetssystemet

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Innehåller: fellistor, rättade avräkningslistor, ej
korrigerade verifikat, bokföringsordrar, aktivering och
värdejustering av anläggningar, avskrivningar av
anläggningar
Inträffar efter t ex. försäljning, utrangering,
värdeöverföring, nedskrivning och uppskrivning av ett av
kommunens objekt och det inte längre är aktuellt för
kommunen dvs. man räknar 10 kalenderår efter detta och
sedan kan de gallras.

2.4.5 Fakturera internt
Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Interndebitering/kostnadsfördelning

Digitalt

Underlag

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

2.4.6 Löpande bokföring/redovisning
Med löpande redovisning menas de informationsmängder som uppkommer hos förvaltningar, bolag, stiftelser i samband med avstämning, kontroll och
rapportering
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Avstämningslistor/underlag

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Grundboksposter

Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Huvudboksposter

Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem

Koncernredovisning

Papper/Digitalt

Bevaras

Plusgiro och bankgiro, bevakningslistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Plusgiro och bankgiro, fellistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Plus- och bankgirolistor

Papper/Digitalt

Projektregisterinformation

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
/Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Månadsvisa rutinkontroller vid genomgång av
redovisningen
Ska innehålla: organisationsnummer, företagskod,
verifikationsdatum, verifikationsnummer, verifikationsrad,
verifikationstyp, kontonummer, verifikationstext, belopp
Ska/kan innehålla: kund-/leverantörsnummer,
bokföringsdatum, verifikationsserie, verifikationsnummer,
belopp, fri text, ansvar, fastighet, verksamhet, projekt, år,
årets ingående balanser, årets utfall
Med bilagor. Årlig version ingår i bokslutet.
3 år

Kontoutdrag från bank. Sparas i 10 år för att kunna visa
transaktioner i händelse av inkassokrav från leverantör.
Uppgifter om avslutade projekt
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Rekvisition

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Räntefakturor

Papper/Digitalt

Verifikationsrapporter, löpande
redovisning

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Verifikationsrapporter, vid
periodavslut/årsavslut

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år.

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Fakturor där myndigheten fakturerar kunden
dröjsmålsränta på en försenad betalning
Skapas vid huvudboksrelaterade händelser i
ekonomisystem. Innehåller avräkningslistor vid inläsning
från interna och externa försystem, t ex rättad
avräkningslista, ej korrigerade verifikat, bokföringsorder
och verifikationsspecifikationer t ex bokföringsorder,,
reverseringar i leverantörs- eller kundreskontran
Innehåller: periodisk automatkontering, överföring av
ingående balans

2.4.7 Ekonomiska anspråk
Bestridande av faktura, skadeståndskrav och försäkringsärenden i samband med ekonomiska anspråk, fordringar och avskrivning av fordringar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Bestridande av faktura

Papper/Digitalt

Bevaras

Betalningspåminnelser

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Filöverföring/integrering mellan ekonomioch inkassosystem

Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Diariet
3 år
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Till slutarkivet

Fusionsbesked

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem

Inkassojournal

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år
fram till 2018. Från

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Efter betalning eller avskriven fordran
Information som förs över för att
möjliggöra uppföljning av bristande
betalningar. Kan gallras 2 år efter att
skulden är reglerad eller den skuldsatte är
avliden/konkursad
Registreras på samlingsnummer, om
ytterligare uppgift tillkommer skapas ett
eget ärende. Bevaras om eget ärende.
Samlingsnumret kan gallras efter 2 år.
Sammanställning av pågående inkassoärenden, antingen
egenupprättade eller inkommen från inkassobolag

49
205

DOKUMENTHANTERINGSPLAN
2018-11-07

Inkassoärenden

Papper/Digitalt

2019 kan de gallras
efter 7 år.
Se anmärkning

Konkursbesked

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Ärenden om reducerad avgift

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Uppgifter och handlingar i inkassoärenden t ex.
avbetalningsplaner. Kan gallras 2 år efter att slulden är
reglerad eller den skuldsatte är avliden/konkursad.
Registreras på samlingsnummer, om
ytterligare uppgift tillkommer skapas ett
eget ärende. Bevaras om eget ärende.
Samlingsnumret kan gallras efter 2 år.

Verksamhetssystem
/Diariet

2.4.8 Taxering och skatteredovisning
Med detta menas de flöden som hanterar redovisning samt ansökningar till skatteverket.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Ansökningar och beslut om frivillig
skatteskyldighet

Papper/Digitalt

Gallras efter 17 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Ansökningar och beslut om jämkning av
moms

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Ansökningar och beslut, omprövning av
arbetsgivaravgifter

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Inklusive underlag som styrker att kostnad förelegat.
Gallringsfristen räknas från att fastigheten/objeketet upphört
att vara aktuellt för kommunen (t ex sålt eller utrangerats).
Om den ingående momsen under ett beskattningsår uppgår
till minst 100 000 kr så ska jämkning ske om den
momspliktiga verksamheten ökat, minskat eller upphört
samt vid vissa överlåtelser. Korregeringstiden för denna typ
av jämkning är tio år och av skattebetalningslagen
(1997:483) framgår att en deklarationsskyldig i skälig
omfattning ska bevara räkenskaper, anteckningar eller annat
underlag för att möjliggöra kontroll av beskattningen under
sju år efter utgången av det kalenderår då korrigeringstiden
löpte ut. När det gäller fastigheter innebär det att
information kan gallras efter 17 år men maskiner som också
berörs kan gallras efter 12 år då det är en gallringstid på 5 år
samt 7 år för korrigering.

50
206

DOKUMENTHANTERINGSPLAN
2018-11-07
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Fastighetsdeklarationer

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Handlingar som styrker avdragsrätt
avseende moms vid fastighetsköp och
försäljning
Kontoutdrag Skatteverket

Papper/Digitalt

Bevaras med avtalet

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Momsrapporter/momsdeklarationer

Papper/Digitalt

Gallras efter 17 år

Skattedeklarationer, moms och
arbetsgivaravgift

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Skattedeklarationer, slutlig skatt

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Skatteredovisning, utdata för

Papper/Digitalt

Gallras efter 6 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Kopior eller utskrifter av inlämnade deklarationer. Görs
detta på nätet, spara kvittens eller kopia av deklaration av
juridiska skäl.

Kopior. Original finns hos Skatteverket
Om den ingående momsen under ett beskattningsår uppgår
till minst 100 000 kr så ska jämkning ske om den
momspliktiga verksamheten ökat, minskat eller upphört
samt vid vissa överlåtelser. Korregeringstiden för denna typ
av jämkning är tio år och av skattebetalningslagen
(1997:483) framgår att en deklarationsskyldig i skälig
omfattning ska bevara räkenskaper, anteckningar eller annat
underlag för att möjliggöra kontroll av beskattningen under
sju år efter utgången av det kalenderår då korrigeringstiden
löpte ut. När det gäller fastigheter innebär det att
informationen kan gallras efter 17 år men maskiner som
också berörs kan gallras efter 12 år då det är en gallringstid
på 5 år samt 7 år för korrigering. OBS! Görs på nätet men
om verifikation skapas av ekonomisystemet över momsen
så ersätter den själva momsdeklarationen. Kopia av
momsdeklarationen eller momsverifikation måste bevaras
under gallringstiden.
Kopior eller utskrifter av inlämnade
deklarationer bör bevaras fram till gallring
av juridiska skäl. Görs detta på nätet, spara
kvittens.
Kopior eller utskrifter av inlämnade
deklarationer bör bevaras fram till gallring
av juridiska skäl. Görs detta på nätet, spara
kvittens.
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Skatterevision, underlag för

Papper/Digitalt

Gallras efter 6 år

Verksamhetssystem
Närarkiv

2.4.9 Utbetalningar
Det som ej omfattas av leverantörsreskontra
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Bankutbetalning

Papper/Digitalt

Bankuttag till kontantkassa

Papper

Gallras efter 10 år fram till
2018. Från 2019 kan de
gallras efter 7 år
Gallras efter 10 år fram till
2018. Från 2019 kan de
gallras efter 7 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Direkt utbetalning på bankkontor eller via
internetbank. Autogirodragningar direkt
från konto.

2.4 10 Inbetalningar
Det som ej omfattas av kundreskontra
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Bankinsättningar

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Babs-kvitton, kassakvitton

Papper

Närarkiv

Kassarullar

Papper

Redovisning av kassa

Papper

Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år
Gallras efter 10 år fram
till 2018. Från 2019 kan
de gallras efter 7 år

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

2.4 11 Kontantkassa

Närarkiv
Närarkiv
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2.5 Finans- och skuldförvaltning
2.5.1 Förvalta finanser
Ex. aktier och värdepapper
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Fondredovisningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Investeringsplaner

Papper/Digitalt

Bevaras

Kapital och värdepapper

Papper/Digitalt

Bevaras

Låneförteckningar

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Lånereskontra

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Obligationslån, bankens redovisningar

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

2.5.2 Inkommande bidrag
Ansökan om statliga/övriga bidrag
2.5.2.1 EU-bidrag
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

EU-bidrag

Papper/Digitalt

Gallras efter speciella
regler för EU-projekt

Närarkiv
/Diariet

3 år

Se 1.6.2 Projekt
Handlingar ska sparas med kopior och i egen serie för
redovisning vid tillsyn

Närarkiv
/Diariet
Närarkiv
/Diariet

Beslut nämnd/styrelse

Papper/Digitalt

Bevaras

Bidragsansökningar

Papper/Digitalt

Bevaras

3 år
3 år
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Tjänsteutlåtande

Papper/Digitalt

Bevaras

Uppgifter om bidragskriterier

Papper/Digitalt

Bevaras

Utredning

Papper/Digitalt

Bevaras

Närarkiv
/Diariet
Närarkiv
/Diariet
Närarkiv
/Diariet

3 år
3 år
3 år

2.5.2.2 Statsbidrag
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Statsbidrag

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

T ex energirådgivning el. utjämningsbidrag även de stora
statsbidrag kommunen får av staten i olika sammanhang.
Innehåller ansökan och beslut.

Beslut nämnd/styrelse
Bidragsansökningar
Kommunalt bidrag

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Redovisning av statsbidrag
Tjänsteutlåtande
Uppgifter om bidragskriterier
Utredning

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Avslutade lån

Papper/Digitalt

Bevaras

3 år

Delegationsbeslut
Revers

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Underlag för betalning

Papper/Digitalt

Bevaras

Närarkiv
/Diariet?
Diariet
Närarkiv
/Diariet?
Närarkiv
/Diariet?

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Avslutade lån

Papper/Digitalt

Bevaras

3 år

Delegationsbeslut
Revers

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Närarkiv
/Diariet?
Diariet
Närarkiv

Från kommunintern ”fond” inrättad för särskilda
satsningar, dvs interna myndigheter hos kommunen kan
söka bidrag ur ev. fond

2.5.3 Inlån
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3 år
3 år
3 år

2.5.4 Utlån
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3 år
3 år
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Papper/Digitalt

Bevaras

/Diariet?
Närarkiv
/Diariet?

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Ärenden om kommunal borgen

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Underlag för betalning

2.5.5 Borgen
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

2.5.6 Utdelningar och koncernbidrag
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Avkastningskrav
Beslut om utdelning eller koncernbidrag

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Gäller kommunala bolag
Troligtvis bör koncernbidrag ligga under ägartillskott
också eller enbart? Kontrollera!

Betalningsfil

Digitalt

Gallras efter 10 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv?

2.5.7 Ägartillskott
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Beslut om ägartillskott

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

2.6 Inköp och försäljning
Det finns möjlighet för kommunen, om upphandlare vill, att avstå från att använda 2.6.2 och 2.6.3 då upphandlare menar att allt inom verksamheten ryms
inom 2.6.1 Genomföra upphandling
2.6.1 Genomföra upphandling
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Anbud, antaget

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Anbud, inte antaget/ej vunnet

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Annons och förfrågningsunderlag

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Absolut sekretess tills tilldelningsbeslutet offentliggjorts.
OSL 19 kap. 3 §, OSL 31 kap. 16 §
Vanliga upphandlingar kan gallras efter 4 år men vid EUupphandling måste även icke antagna anbud bevaras.
Absolut sekretess till tilldelningsbeslut offentliggjorts.
Förlorade anbud kan gallras efter 2 år.
Sekretess till publicerat i TED.
OSL 19 kap. 3 §, OSL 31 kap. 16 §

Ansökan om överprövning, yttranden och
dom

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år
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Avtal (ramavtal, tjänstekontrakt,
varukontrakt, entreprenadkontrakt)
Beslut att avbryta upphandling
Beslut om upphandling/beslut om att delta i
samordnad upphandling
FFU/förfrågningsmaterial/Upphandlingsdokument – arbetsmaterial
FFU/förfrågningsmaterial/Upphandlingsdokumentation - färdigställt

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Registreras i
TED
Registreras i
TED

Prövningsprotokoll

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Tilldelningsbeslut

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Upphandlingsrapport

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Utvärderingsprotokoll

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Öppningsprotokoll

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Förfrågningsunderlag/Upphandlingsdokument vid avrop från ramavtal, förnyad
konkurrensutsättning

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Följesedel

Papper

Gallras efter 2 år

Närarkiv

T ex. beslut om att genomföra upphandling.
Räknas inte som allmän handling och är därför inte
offentlig.
Upphandlingsdokument är arbetsmaterial tills det
publiceras. Sekretess tills publicerat i TED. Kommunen
skickar FFU (och annons) till upphandlingssystem (och
TED) som sedan sprider det till leverantörer och allmänhet.
Vilka anbud som uppfyller förfrågningsunderlaget. Samma
som utvärderingsprotokoll, kvalificeringsprotokoll och
upphandlingsprotokoll. Sekretess till tilldelningsbeslut
offentliggjorts
Vilket anbud som vann. Går i vissa fall till beslut i
nämnd/styrelse
Rapport om hur upphandlingen har fungerat.
OSL 19 kap. 3 §, OSL 31 kap. 16 §
Utvärderingen av anbuden och hur de uppfyller kraven som
ställts i förfrågningsunderlaget.
Vilka anbud som kommit in. Absolut sekretess tills
tilldelningsbeslut offentliggjorts.
OSL 19 kap. 3 §, OSL 31 kap. 16 §

2.6.2 Avropa från ramavtal
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

2.6.3 Genomföra direktupphandling
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Förfrågningsunderlag/Upphandlingsdokument direktupphandling

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet?

Garantibevis

Papper/Digitalt

Närarkiv

Offerter
Orderbekräftelse
Produktdokumentation

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras vid garantitidens
upphörande
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

3 år

Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv

Myndighet kan besluta om ej registrering av
förfrågningsunderlaget om det understiger visst belopp,
annars ska handlingarna diarieföras.
OSL 19 kap. 3 §, OSL 31 kap. 16 §
OSL 19 kap. 3 §, OSL 31 kap. 16 §

2.6.4 Förvalta avtal
Bevakning av avtal, option på förlängning vid upphandling etc. OBS! Om man vill kan man registrera avtal även under respektive ärende för att kunna hålla
samman hela ärendet men för att lätt kunna hitta bland alla avtal så ska de registreras här (2.6.4 Förvalta avtal) gäller framför allt om kommunen har en
separat avtalsmodul.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Avtal av vikt

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Avtal/Kontrakt

Papper/Digitalt

Diariet?

3år

Komplettering av avtal

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter avtalets
utgång?
Bevaras

Avtal som omfattas av avskrivning eller med lång rättslig
betydelse. Avtal ingångna genom upphandling men även
samverkansavtal mm
Avtal/Kontrakt av mindre ekonomisk betydelse

Diariet

2.6.5 Kommuninterna tjänster
Hantera kunder, beställningar, leveranser, klagomål etc. Till exempel i samband med intraprenader när tjänster säljs till förvaltningar mm. Hela processen –
både köp och sälj av interna tjänster, utom fakturering (se ekonomi).
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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2.7 Personaladministration
2.7.1 Rekrytera personal
Handlingar rörande administrering av personal berörs ofta av framtagna rutiner för personalhandlingar. Detta anges i anmärkningsfältet nedan.
Handlingar som ingår i personalakten gallras och levereras till kommunarkivet när personen slutat.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Annons

Digitalt

Bevaras

Förvaras i rekryteringsverktyget.

Ansökningshandlingar från anställd

Papper/Digitalt

Bevaras

Ansökningshandlingar, ej erhållen tjänst

Digitalt

Gallras efter 2 år

Kravprofil

Digitalt

Sammanställning över sökande

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Spontanansökningar

Papper/Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Testresultat

Papper/Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Utlåtande från rekryteringskonsult

Papper/Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Verksamhetssystem
Verksamhets- Efter avslutad
system
anställning
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Anställningsavtal, anställningsbevis

Papper/Digitalt

Bevaras

Beställning av användarkonto

Digitalt

Se anmärkning

E-sumIT

Beställning av passerbricka
Beställning av tjänsteID-kort
Beställning av SITHS-kort

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

E-sumIT
E-sumIT
Verksamhetssystem

Förvaras i personalakt
P.g.a. möjligheten att överklaga enligt § 23 i lag om förbud
mot diskriminering
I sammanställningen noteras vem som fått tjänsten.

2.7.2 Anställa personal
Till slutarkivet

Förvaras i personalakt. Gäller både tillsvidareanställning
och tillfälliga anställningar
Kontohantering klassificeras under 2.11.2 Förvalta ITsystem. Gäller beställning av nytt konto, bekräftelse och
uppsägning av konto
Klassificeras under 5.5.1 Skydda byggnader och egendom
Klassificeras under 5.5.1 Skydda byggnader och egendom
Utfärdas för personal inom Vård och omsorg. Gallras vid
inaktualitet

58
214

DOKUMENTHANTERINGSPLAN
2018-11-07
Checklista

Papper/Digitalt

Gallras efter 1 år

Fullmakt för postöppning

Papper

Gallras vid inaktualitet

Hälsodeklaration alt. Intyg
läkarundersökningar och tester

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Informationsmaterial av värde
Introduktionsplan för medarbetare
Kvittenser för nycklar
Mobiltelefonavtal
Registerutdrag enligt kontroll
för arbete inom skola/förskola

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper
Papper
Papper

Gallras efter 1 år
Bevaras
Se anmärkning
Gallras efter 10 år
Se anmärkning

Registerutdrag enligt kontroll för arbete
med barn med funktionsnedsättning

Papper

Se anmärkning

Registerutdrag enligt kontroll för arbete Papper
hem för vård och boende som tar emot barn

Se anmärkning

Registerutdrag enligt kontroll för övrigt
arbete med barn/kontakt med barn

Se anmärkning

Papper

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Pärm

Gallras 1 år efter avslutad anställning
Förvaras i personalakt eller hos den som är ansvarig att
öppna posten
Förekommer främst inom Räddningstjänsten. Om
hälsodeklaration lämnas bevaras den i personalakt för den
som fått tjänsten.
Förvaras i personalakt
Gallras 1 år efter avslutad anställning
Se 5.5.1 Skydda byggnader och egendomar
Förvaras hos telefoniansvarig
Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. Registerkontroll
måste visas upp för anställning i förskola, grundskola, och
motsvarande skolformer samt fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet. Registerkontroll ska visas upp inför
anställning i gymnasieskola och gymnasiesärskola om du
som arbetsgivare kräver det. Även administrativ personal,
skolvaktmästare och kökspersonal omfattas av
registerkontrollen. Arbetsgivare får ta kopia på
registerutdraget.
Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. Registerutdraget
eller en kopia av det ska bevaras i minst 2 år från det att en
anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring
påbörjades. Arbetsgivare får ta en kopia på registerutdraget.
Registerutdrag omfattar alla LSS-verksamheter som avses i
lagen.
Giltighetstiden är 6 månader efter utfärdande. Notering om
att utdraget visats upp får göras. Utdrag eller kopia som
gäller den som anställs, får uppdraget eller praktiktjänsten
ska bevaras minst 2 år från det att anställningen, uppdraget
eller praktiktjänstgöringen påbörjats. Arbetsgivaren får ta en
kopia.
Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. Denna typ av
utdrag ska inte användas om det finns andra utdrag som är
tillämpliga, exempelvis skolutdrag eller LSS. Du som
arbetsgivare får inte dokumentera den utförda kontrollen på
annat sätt än genom att anteckna att ett registerutdrag har
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Registerutdrag för säkerhetsskyddsklassning enligt säkerhetsskyddslag
Tjänstebilsavtal
Tystnadsplikt
Uppdragsbeskrivning

Papper

Bevaras

Papper
Papper
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

visats upp. Arbetsgivaren får alltså inte behålla, ta kopia
eller anteckna något om vad som står i utdraget. Ex. inom
kultur- och fritidsverksamhet.
Förvaras enligt bestämmelser för skyddsklassning

Se
anmärkning

Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt. Kopia hos verksamheten
Förvaras i personalakt.

2.7.3 Bemanning och ledigheter
Handlingstyp

Papper/Digitalt

Bevaras/Gallras

Förvaring

Ansökan om tjänstledighet längre än 6
månader

Papper/Digitalt

Bevaras

Ansökan om tjänstledighet kortare än 6
månader

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Ansökan om semesterledighet

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Beviljad tjänstledighet

Papper/Digitalt

Bevaras

Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Meddelanden/beslut från
Försäkringskassan
Semesterlistor

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Förvaras i personalakt

Registreras om beslut krävs. Förvaras i personalakt.

Respektive
avdelning/
enhet

2.7.4 Administrera anställningar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Betyg
Bisysslor
Intyg

Papper
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt
Tjänstgöringsbetyg skrivs ut vid behov och ges till
anställd. Kopia behöver ej sparas
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Ändrad anställningsform

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhets
-system

Förvaras i personalakt

2.7.5 Personalhälsa
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Anmälan om arbetsskada till
Försäkringskassan
Anmälan om diskriminering, trakasserier
eller kränkande särbehandling
Anmälan till AFA (TFA-KL)

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
Diariet

Papper/Digitalt

Bevaras

Arbetsförmågebedömning, test och
arbetsprövning, rapport
Behandlingskontrakt

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt

Bevaras

Beslut om livränta

Papper/Digitalt

Bevaras

Beslut om omplacering

Papper/Digitalt

Bevaras

Beslut om rehabiliteringsersättning

Papper/Digitalt

Bevaras

Beslut om sjukersättning från
Försäkringskassan
Handlingsplan

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt

Bevaras

Läkarutlåtande/intyg

Papper/Digitalt

Bevaras

Omplaceringsutredning

Papper/Digitalt

Bevaras

Personalhälsovårdsjournal

Papper/Digitalt

Bevaras

Resultat från behandling, rapport

Papper/Digitalt

Bevaras

”Särskilt högriskskydd” Ansökning om
ersättning för kostnader

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Rehabiliterings
verktyg
Verksamhetssystem
Rehabiliterings
verktyg
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Rehabiliterings
verktyg
Rehabiliterings
verktyg
Rehabiliterings
verktyget
Rehabiliterings
verktyg
Rehabiliterings
verktyg

Till slutarkivet

Anmärkning (har kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Förvaras i personalakt
3 år

Förvaras i personalakt OSL kap. 39 § 2

Förvaras i personalakt OSL kap 39 § 1
Förvaras i rehabiliteringsakt OSL kap. 39 § 1
Förvaras i personalakt
Förvaras i rehabiliteringsakt.
Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt OSL kap. 39 § 2
Förvaras i personalakt
Förvaras i rehabiliteringsverktyget
Förvaras i rehabiliteringsakt
Kan hanteras av utomstående part.
Förvaras i rehabiliteringsakt
OSL kap. 39 § 1
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”Särskilt högriskskydd” Beslut från
Försäkringskassan om ersättning första
dagen
Utredning angående rehabilitering

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Rehabiliterings
verktyg

OSL kap. 39 § 1

Papper/Digitalt

Bevaras

Rehabiliterings
verktyg

Utredning om arbetsskada

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem

Förvaras i rehabiliteringsakt. Hur hanteringen av
rehabiliteringsakt ska hanteras och diarieföras behöver
utredas hos kommunen. De verksamhetssystem som
finns inom personalstöd uppfyller sällan kraven som
finns i lagstiftningen på diarieföring av sekretess. För att
uppfylla lagen kan man när hela ärendet är klart
diarieföra det i allmänna diariet med en notering att akten
finns i verksamhetssystem eller inlåst mapp.
OSL kap. 39 § 1
Förvaras i personalakt

2.7.6 Utbilda och utveckla personal
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Arbetsbeskrivning

Papper/Digitalt

Bevaras

Fritidsstudiebidrag/underlag för utbetalning
legitimation, beslut
Kompetensutvecklingsplan (kan ingå i
medarbetarsamtal)
Kursmaterial
Lönesamtal (dokumenteras endast
tillsammans med medarbetarsamtal)?
Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Resp avd
Ansvarig chef

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Ansvarig chef

Studieintyg/legitimation

Papper/Digitalt

Bevaras

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Beslut om disciplinär åtgärd ex skriftlig
varning

Papper/Digitalt

Bevaras

Dokumentation om misskötsamhet

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt. Kan gallras vid inaktualitet om den
ingår i medarbetarsamtal och inte är ett eget dokument).
Gallras när nytt dokument är upprättat. Vid avslutad
anställning gallras även de sista handlingarna.
Gallras när nytt dokument är upprättat. Vid avslutad
anställning gallras även de sista handlingarna.
Förvaras i personalakt

2.7.7 Disciplinåtgärder för personal
Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt
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Kallelse/förhandlingsprotokoll

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Förvaras i personalakt

Polisanmälan
Underlag för disciplinär åtgärd

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Se anmärkning
Bevaras

Yttrande inför disciplinär åtgärd

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Beslut om utdelade gåvor
Inbjudan
Register över gåvor

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

3 år

Riktlinjer för gåvor

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet
Resp avd
Demokratistöd
Diariet
Intranätet

Sammanställningar över aktuell personal

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Klassificeras under 5.5.7 Anmäla till polis
Förvaras i personalakt. Beslut är offentliga men
sekretessprövning görs beträffande underlag.
Förvaras i personalakt.

2.7.8 Uppvakta personal
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Beskrivning av valbara gåvor.
3 år

Ingår i Regler för jubileumsgåva till förtroendevalda och
medarbetare och klassificeras under 1.3.1 Styrande
dokument

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

2.7.9 Avsluta anställning
Handlingar som ingår i personalakten skickas till kommunarkivet när personal slutat.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Ansökan om företrädesrätt

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Ansökan om uppsägning i samband med
pension

Papper/Digitalt

Bevaras

Arbetsgivarintyg

Papper

Gallras vid inaktualitet

Beslut om avgångsvederlag

Papper/Digitalt

Bevaras

Dödsfallsintyg

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhets-

Förvaras i personalakt
Klassificeras under 2.10.1 Pension

Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt
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LAS-handlingar, ej genomförda

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

LAS-handlingar, genomförda

Papper/Digitalt

Bevaras

MBL-protokoll

Papper/Digitalt

Bevaras

Varsel eller beslut om uppsägning p g a
arbetsbrist

Papper/Digitalt

Bevaras

Varsel eller beslut om uppsägning p g a
personliga skäl

Papper/Digitalt

Bevaras

Varsel och beslut om avsked

Papper/Digitalt

Bevaras

Tjänstgöringsintyg/betyg, kopia

Papper

Gallras vid inaktualitet

Uppsägning på egen begäran

Papper/Digitalt

Bevaras

Uppsägning på grund av uppnådd
pensionsålder enligt LAS

Papper/Digitalt

Bevaras

System
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
VerksamhetsSystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
Verksamhets
System
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt

Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt

2.7.10 Förmåner personal
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Arbetskläder och arbetsredskap

Papper/Digitalt

Bevaras

Bilförmån

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Om kommunen ger en anställd ekonomisk ersättning för
deras egna inköp av arbetskläder eller redskap räknas det
som kostnadsersättning. Förvaras i personalakt.
Ex. tjänstebilsavtal. Förvaras i personalakt.
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Cykel, både elcykel och vanlig cykel

Papper/Digitalt

Bevaras

Hälso- och sjukvård

Papper/Digitalt

Bevaras

Kost

Papper/Digitalt

Bevaras

Personalvårdsförmån, motion och
friskvård

Papper/Digitalt

Bevaras

Resor

Papper/Digitalt

Bevaras

Löneväxling

Papper/Digitalt

Bevaras

Arbetstidsavtal

Papper/Digitalt

Bevaras

ROT- och RUTarbete

Papper/Digitalt

Bevaras

Terminalglasögon

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Näarakiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Verksamhwetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Om en anställd får använda arbetsgivarens cykel privat är
det en skattepliktig förmån för den anställda. Förvaras i
personalakt.
Förmån av fri offentligt finansierad sjukvård är enligt
huvudregeln skattepliktig. Förmån av fria läkemedel och
fri tandvård är i princip skattepliktig oavsett hu
finansieringen går till. Förvaras i personalakt.
Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställda.
Förvaras i personalakt.
Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som
syftar till att skapa trivsel i arbetet. Det kan vara
friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare
förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen
Förvaras i personalakt.
Fri eller subventionerad resa, som inte är resa i tjänsten,
är en skattepliktig förmån ex. årskort för tåg eller flyg.
Innebär att en anställd byter en del av sin kontanta
bruttolön mot en förmån. Det kan göras vid ett enstaka
tillfälle eller fortlöpande. Det kan t ex gälla fler
semesterdagar eller högre inbetalning till pension i utbyte
mot att inte få högre bruttolön/semesterdagstillägg.
Förvaras i personalakt.
För att man ska ha rätt till flextid behöver det finnas ett
lokalt avtal om det, eller att arbetsgivaren har gjort en
egen utfästelse. Förvaras i personalakt.
Om arbetsgivaren ger anställda förmån av rutarbete, till
exempel enklare städning, tvättning, trädgårdsskötsel eller
barnpassning eller
förmån av ROTarbete (rot = reparation och underhåll,
om- och tillbyggnad) räknas det som förmån. Förvaras i
personalakt.
Alla som har ett arbete och sitter mer än en timma
framför datorn har rätt till ett par terminal- eller
arbetsglasögon. Förvaras i personalakt.
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2.8 Systematiskt arbetsmiljöarbete
2.8.1 Arbetsmiljö-/skyddsrond
Oftast är det ett dokument som innehåller både skyddsrond, riskbedömning samt handlingsplan
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Arbetsmiljörond APT/Arbetsmiljörond
fastighet /Allergirond/Skyddsrond

Papper/Digitalt

Bevaras eller gallras vid
inaktualitet?

Verksamhetssystem

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingsplan arbetsmiljöåtgärder

Papper/Digitalt

Bevaras

Riskbedömning

Papper/Digitalt

Bevaras

Årlig uppföljning

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Diariet
3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Beslut från Arbetsmiljöverket
Delegering/överföring av
arbetsmiljöuppgifter

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras när ny ansvarig
har utsetts

3 år
3 år

Förvaras i personalakt

Konsekvensanalys av arbetsmiljöeffekter

Papper/Digitalt

Bevaras

Sammanställning av tillbud, olycksfall och
arbetsskador

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet
Verksamhetssystem
/Diariet
Verksamhetssystem
/Diariet
Verksamhetssystem
/Diariet

Sjukfrånvarostatistik, Riskanalys

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Utredningar arbetsmiljö

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

Översyn av arbetsmiljöarbete

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

När nytt skyddsrondsprotokoll upprättas så kan det gamla
gallras under förutsättning att ev. risker som inte blivit
åtgärdade förs över till det nya protokollet?

Myndighetsspecifik dokumentation bevaras.
Förvaras i ärendehanteringssystem.

2.8.2 Utreda arbetsmiljö

3 år
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
3 år
3 år

Statistik av betydelse bevaras. Övrig statistik gallras vid
inaktualitet. Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
T ex teamutveckling, kartläggning av psykosociala
förhållanden, utredning av inomhusmiljö.

2.9 Löneadministration
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2.9.1 Registrera tjänstgöring och lön
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Arbetstidsscheman

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Arvoden för förtroendevalda, gode män,
kontaktpersoner m fl

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Ersättningar

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Flextidsrapporter

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Kontrolluppgifter

Digitalt

Bevaras

Löneavdrag

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 eller 10 år

Läkarintyg

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Lönelistor

Digitalt

Bevaras

Löneunderlag

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Personalförteckningar

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Retroaktiva löner

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Sjukanmälan till Försäkringskassan

Digitalt

Gallras efter 2 år

Skatter

Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Personalsystemet
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Nrarkiv
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Gallras efter 2 år under förutsättning att allt finns inlagt i
lönesystemet, annars är gallringstiden 10 år, Ex. glasögon,
arbetskläder, reseersättning, bilersättning, traktamente,
tjänstgöringsrapporter.

Till Skatteverket på pensionsberäkning.
2 år om utbetalning skett via lönesystemet, annars 10 år.
T ex kost, lunchkuponger, motionskort, privata
telefonsamtal
Gällande rehabiliteringsärenden se 2.7.5 Personalhälsa

Ex kvitto på personliga utlägg, reseräkningar. Om
underlaget är momspliktigt får det inte gallras förrän efter
10 år annars kan underlagen gallras efter 2 år.
Inget som används utan tas ut vid behov

Ingår i lönelista
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2.9.2 Beräkna lön, arvoden och ersättningar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Avstämningslista

Digitalt

Gallras efter 2 år

Facklig tid, sammanställningar

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Lönefördelningsbok/bokföringsorder

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Personalstatistik

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
/Diariet
3 år

Till slutarkivet

Semesteromställningslistor

Digitalt

Övertidsjournal/rapporter

Papper/Digitalt

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Se även 1.3.4 Samverka med fackliga organisationer

Statistik av betydelse för verksamheten bevaras. Övrig
statistik gallras vid inaktualitet.
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Verksamhetssystem

2.9.3 Verkställa lön, arvoden och ersättningar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

2.9.4 Kontrollera och genomföra avstämningar inför löneutbetalning
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Avstämningslistor

Digitalt

Gallras efter 2 år

Bankkvittens

Digitalt

Gallras efter 2 år

Kontrollistor/Signallistor

Digitalt

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Kontrolluppgifter

Digitalt

Bevaras

Underlag för kontrolluppgifter

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem

2.9.5 Rapportera kontrolluppgifter
Till Skatteverket för pensionsberäkning.
Pappershandlingar kan finnas kvar och när alla såna är
gallrade tas pappersformatet bort.
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/Närarkiv

2.9 6 Utmäta lön
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Utmätning i lön

Papper/Digitalt

10 år

Verkamhetssystem

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Till Kronofogden

2.9.7 Återkräva lön
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Återbetalda löneskulder

Papper

Gallras efter 2 år

Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

På papper

2.10 Pension
2.10.1 Pensioner
Handlingar som ingår i personalakten skickas till kommunarkivet när personal slutat.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

AFA-beslut

Papper

Närarkiv

Ansökan om pension
Matrikelutdrag som rör pension

Papper
Papper/Digitalt

Gallras vid
pensionsavgång
Bevaras
Bevaras

Pensionsbrev, beslut om pension,

Papper/Digitalt

Bevaras

Pensionslösningar, avtal om särskilda

Papper/Digitalt

Bevaras

Pensionsunderlag, och beslut,
aktualiseringar
Signallistor/Rättelselistor

Papper

Bevaras

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Återkrav av pension

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Förvaras i personalakt
1 år

Förvaras hos handläggare under innevarande år.
Med tjänstepensionsgrundande anställningstid. Förvaras i
personalakt.
Förvaras i persionalakt

1 år

Förvaras i personalakt
Förvaras i personalakt

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
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2.10.2 Rapportera till pensionsmyndighet
Handlingstyp

Papper/Digitalt

Bevaras/Gallras

Förvaring

Kontoutdrag KPA

Digitalt

Gallras efter 10 år

Premier rapporterade till PV

Papper

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem
Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Finns hos KPA
Finns hos KPA

2.12 Fordon och materiel
2.12.1 Förråd och lager
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallra

Förvaring

Förrådsbehållning, listor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Förrådskörningar

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Förrådslistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Förrådsrapporter

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Förrådsredovisningar, listor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Förrådsrekvisitioner/beställningar/
kundorderunderlag

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Förrådsuttag, listor

Papper/Digitalt

Gallras 2 år

Förrådssystem/förråds- och inköpssystem
(eventuellt i urval)
Inventarieförteckning

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Inventeringar, löpande, månadsvis

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Inventeringar, årsrapport

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Inventeringslistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år (ej
månad 12, 13)

Lagerbok

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhets
-system eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
enhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
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Lagerrapport

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Lagervärde per kostnadsställe, listor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Lagervärdeslistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Lånelistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Omsättning i förråd, listor över

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Rapportlistor, förråd

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Rapportlistor, kassation

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Redovisningslistor, lagerhållning

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos
respektive
verksamhet
Verksamhetssystem eller
pärm hos

72
228

DOKUMENTHANTERINGSPLAN
2018-11-07
respektive
verksamhet

2.12.2 Fordon
Se 5.6.2 Försäkra egendom
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Besiktningsprotokoll

Papper

När bilen har avyttrats

Fordonsplan/Register över fordon

Papper/Digitalt

Revideras fortlöpande

Inventeringslistor per fordon

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Instruktioner per fordon

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Kvitton, bränsle och tillbehör

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Körjournal/färdskrivarblad

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Hos
bilansvarig på
respektive
enhet
Hos
handläggare
Hos
handläggare
I bilen och
hos
handläggare
Hos
bilansvarig på
respektive
enhet
Hos
bilansvarig på
respektive
verksamhet

Registreringsbevis, leasing
Registreringsbevis, kommunägd bil
Årssammanställning

Papper
Papper
Papper/Digitalt

Se kommentar
Bevaras

Närarkiv
Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Antalstatistik per artikel

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Artiklar med negativt saldo, månadslista

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Investering/Planering Revideras fortlöpande

Gallras när fordonet inte längre ägs av kommunen
Kvitton ska skannas och kopplas som bilaga till respektive
faktura

Del 1 hos bilansvarig
Gallras när fordonet inte längre ägs av kommunen

2.12.3 Utrustning och inventarier
Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Artiklar med överlager

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Besiktningsprotokoll, logistik

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter
avtalstidens utgång

Beställningar, beställningsbekräftelser

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Beställningar, listor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Bokföringsjournaler, förråd

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Bokföringsjournaler, listor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Debiteringslistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Förbrukningslistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Förbrukningsrapporter

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Följesedelslistor

Papper

Gallras efter 2 år

Följesedlar

Papper

Gallras efter 2 år

Garantihandlingar

Papper/Digitalt

Gallras när
garantin/avtalet har gått
ut

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Pärm hos
ansvarig
/Närarkiv
Pärm hos
ansvarig
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Pärm hos
ansvarig
/Närarkiv

Om motsvarande faktura är specificerad och inte en
samlingsfaktura
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Kassationslistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år (ej
månad 12, 13)

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Kassationsrapporter

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Kassationsrapporter, årsrapport

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Materialinventarium

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år (ej
månad 12, 13)

Materiallistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Registreringsunderlag för inventering

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Reklamationer

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Rekvisitioner

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Rekvisitioner, kopior

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Rekvisitioner listor

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Beställningar i kommunhusets tryckeri

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Pärm eller epostsystem

2.13 Interna servicefunktioner
2.13.1 Tryckeri och repro
Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Loggar

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetssystem
Hos
handläggare

Pliktexemplar till KB

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Lokalbokningar

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetssystem

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Bokningar

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Bokningar

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Felanmälningar

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Handläggare

Åtgärdsrapporter
Statistik

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Handläggare
?

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Avtal med posten

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet

Frankering
Kvittens
Kvittenser, rek. brev
Kvittenser, paket

?

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Pärm
Pärm

Ett exemplar av allt tryck skickas till Kungliga Biblioteket,
Stockholm

2.13.2 Lokalbokningar
Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

2.13.3 Transportmedelsbokningar

2.13.4 Vaktmästarservice

Större felanmälningar gällande byggnader sker till Bergs
hyreshus
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet. Statistik av betydelse
för verksamheten bevaras. Övrig statistik gallras vid
inaktualitet.

2.13.5 Posthantering

Papper
Papper

Till slutarkivet
3 år

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Se 2.6.4 Förvalta avtal. Avtal av vikt bevaras, avtal av
tillfällig betydelse gallras 2 år efter upphörd giltighet
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Kvittenser, värdeförsändelse

Papper

Gallras efter 10 år

Pärm
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3. SAMHÄLLSSERVICE
3.1 Borgerliga ceremonier
3.1.1 Namngivningsceremoni
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Blankett för namngivningsceremoni
Namngivningsbevis

Papper/Digitalt
Papper

Bevaras
Gallras i samband
med avhändandet

Diariet
Närarkiv

3 år

Medium/Format

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3.1.2 Borgerlig vigsel
3.1.2.1 Förrättare
Handlingstyp

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Förslag på vigsel- och registreringsförrättare Papper/Digitalt
samt val av vigsel- och
registreringsförrättare
Information på kommunens hemsida
Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Ingår i Kommunstyrelsens protokoll

Bevaras

Vigsel-/Registreringsförrättare, förordnande Papper/Digitalt
av
Vigsel-/Registreringsförrättare, förteckning Papper/Digitalt
över

Bevaras

Kommunens
hemsida
Diariet

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Sparas i samband med att kommunens hemsida arkiveras
3 år

Tillhandahålls av Länsstyrelserna.
Tillhandahålls av Länsstyrelsen. Lista kan även
tillhandahållas av kommunen. Gallras när uppgifterna
ändras.

3.1.2.2 Förberedelse vigsel
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Anmälan, vigsel/partnerskap

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Bekräftelse av anmälan (med
förrättningsdatum)

Papper/Digitalt

Se anmärknning

Bevis, vigsel/registrering

Papper

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv
/Diariet
3 år

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Till kommunen, blankett får ofta hos kommunen
Till de berörda.
Till de berörda som får original. Kopia kan om så önskas
bevaras hos kommunen
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Fakturering av förrättningen, förrättarens

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Original till Länsstyrelsen. Klassificeras under 2.4.6
Löpande bokföring
Till HR- och ekonomistöd. Klassificeras under 2.4.6
Löpande bokföring
Orden fastslås i förordningen (SFS 2009:263) §§ 4-5. Kan
även publiceras på kommunens webbplats.

Fakturering av förrättningen, kommunens

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Formulär/Ceremonitext

Papper/Digitalt

Bevaras

Intyg hindersprövning
Intyg vigsel
Tids-/datumbokning

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Tolk, namn och adress

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Underrättelse till Skatteverket

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Vittnenas namn och adress

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Vigselprotokoll

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

Önskat förrättningsdatum

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Överenskommelse med förrättaren

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Förordnande av begravningsombud
Förslag till begravningsombud

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Diariet
3 år
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Lämnas till kommunen, fås från Skatteverket
Lämnas till kommunen, fås från Skatteverket
Ingår ofta i Anmälan, vigsel/partnerskap
Lämnas till kommunen om tolk behövs. Ingår ofta i
Anmälan, vigsel/partnerskap

3 år

Om de två vittnena inte tillhandahålls av kommunen. Kan
ingå i Anmälan vigsel. Finns med i protokollet.
Förrättarens protokoll. Kopia bevaras i kommunarkivet.
Original sänds årligen till Länsstyrelsen.
Ingår ofta i Anmälan, vigsel/partnerskap
Till exempel om annan plats (s k privat vigsel). Görs i
samband med beställning.

3.1.3 Borgerlig begravning
Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ingår i Kommunstyrelsen protokoll
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3.2 Konsumentstöd och rådgivning
3.2.1 Konsumentrådgivning
Sker i länssamarbete med Konsumentinformation Jämtland Härjedalen
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Bokningslistor

Papper/Digitalt

Gallras efter 1 år

Statistisk sammanställning

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Ärenden om budgetrådgivning

Papper/Digitalt

Gallras 5 år efter avslutat
ärende

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Ärenden om skuldrådgivning (inte prövade
enligt skuldsaneringslagen)

Papper/Digitalt

Gallras 5 år efter avslutat
ärende

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Statistisk sammanställning

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Ärenden om skuldrådgivning (prövade
enligt skuldsaneringslagen)

Papper/Digitalt

Gallras 5 år efter avslutat
ärende

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Kundregister

Papper/Digitalt

Vid inaktualitet

3.2.2 Budget- och skuldrådgivning

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
T ex ärendeblad, minnesanteckningar, skuldöversikter och
kalkyler, förslag till hushållsbudget, underlag från
långivare, kopior av korrespondens och överenskommelser
med fordringsägare
T ex ärendeblad, minnesanteckningar, skuldöversikter och
kalkyler, underlag från långivare, kopior av korrespondens
och överenskommelser med fordringsägare

3.2.3 Skuldsanering
Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
T ex ärendeblad, minnesanteckningar, skuldöversikter och
kalkyler, underlag från långivare, kopior av korrespondens
och överenskommelser med fordringsägare, kopior av
ansökan till och beslut från kronofogdemyndighet samt
förekommande tingsrättsbeslut

3.2.4 Energi- och klimatrådgivning
Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Statistisk sammanställning

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Årsrapport för energirådgivning

Papper/Digitalt

Bevaras

Statistik av betydelse bevaras. Övrig statistik gallras vid
inaktualitet. Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Verksamhetssystem
/ Närarkiv
/Diariet?

3 år

Till slutarkivet

3.3 Medborgarservice
3.3.1 Hantera frågor
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Rutinmässiga frågor

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Mapp i epostsystem
eller pärm

Rutinmässiga svar och hänvisningar

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Mapp i epostsystem
eller pärm

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Personuppgifter och bifogade filer ska om möjligt tas bort.
Frågor som även registreras i andra verksamhetssystem,
gallras enligt respektive avdelnings bevarande och
gallringsregler.

3.3.2 Vägledning och service
3.3.2.1 Tolkförmedling
Tolkstöd kan ske genom upphandling av tolkföretag och då sköts tjänsten via det företagets hemsida
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Ansökan om tolkstöd

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Avtal om tolkstöd
Beslut om tolkstöd

Papper
Papper/Digitalt

Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet

Register över tillgängliga tolkar

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Riktlinjer för tolkstöd

Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Se 1.3.1 Styrande dokument
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3.3.2.2 Hemsändningsbidrag
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Ansökan om hemsändningsbidrag
Beslut om hemsändningsbidrag

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Seniorer i skolan
Språkvänner
Tidningsläsning för äldre

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Information på kommunens webbplats

Digitalt

Bevaras

Kommunens
webbplats

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Dokumentation om folkhälsoarbetet

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet
eller Pärm

3 år

Projekthandlingar

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Dokumentation av vikt bevaras, övrig dokumentation
gallras vid inaktualitet
Se 1.6.2 Projekt

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Dokumentation om jämställdhetsarbetet

Papper/Digitalt

Bevaras

Jämställdhetsplaner

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv
/Diariet
Diariet

3.3.2.3 Frivilligarbete
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3.3.2.4 Integration
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Sparas i samband med att kommunens hemsida arkiveras

3.3.3 Verka för folkhälsa
Folkhälsoråd mm

3.3.4 Verka för mångfald
Jämställdhet mm

3 år
Se 1.3.1 Styrande dokument
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3.4 Extern information och kommunikation
3.4.1 Ge kommuninformation
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Bloggar, egna webbplatsen

Digitalt

Bevaras

Se
anmärkning

Bloggar, extern webbplats

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Se
anmärkning

Broschyrer och foldrar (för externt bruk)

Papper/Digitalt

Bevaras

E-pliktexemplar

Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Webbsida

Meddelanden till allmänheten

Digitalt

Se anmärkning

Diariet

Nyhetsbrev

Digitalt

Bevaras

Pressmeddelanden

Digitalt

Bevaras

Publikationer

Papper/Digitalt

Bevaras

Sociala medier

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Tidningar, egenproducerade för extern
publicering

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Sparas ner en gång om året tillsammans med intranät och
webbplats. Inlägg som håller sekretessbelagd information
ska omedelbart tas bort, samt tas om hand för
diarieföring/registrering och handläggning.
Inlägg som innehåller sekretessbelagd information ska
omedelbart tas bort, samt tas om hand för
diarieföring/registrering och handläggning.
Ett exemplar av broschyrer och foldrar skickas till
kommunarkivet.

2 år

Ett exemplar av alla de filer som vänder sig till
allmänheten och som finns på hemsidan och som ersatt ex.
broschyrer ska levereras till KB
T ex eldningsförbud, avstängning av gator, vägar, VA
mm. Meddelanden av vikt registreras, övriga gallras vid
inaktualitet.
Egenproducerade, för bl a turister, föreningar och
näringsliv.
Digitala handlingar bevaras i väntan på strategi för digitalt
långtidsbevarande.
Ett exemplar av varje ska bevaras i kronologisk ordning.
T ex Facebook, Instagram. Varje halvår/varje år/vid större
förändring ska utdrag göras. Ögonblicksbild av det sociala
mediet bevaras genom skärmdump i PDF/A-format. Även
chattloggar från sociala medier sparas ner om sådan finns.
Ett exemplar av fysiska tidningar skickas till
kommunarkivet. Digitala handlingar bevaras i väntan på
strategi för digitalt långtidsbevarande.
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Verksamhetens/kommunens historia

Papper/Digitalt

Webbplats

Bevaras
Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Om man ställer samman sin verksamhets/kommuns
historia och den publiceras externt i något sammanhang
hör den till 3.4.1 Ge kommuninformation
Sparas i XML- eller HTLM-format en gång per år samt
vid större förändringar. Scheman,
dokumenttypsdefinitioner och layout-mallar framställs och
bevaras i form av elektroniska mallar.

3.4.2 Evenemang och aktiviteter för kommuninvånare
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Ansökningar om evenemang
Beslut om anordnande eller deltagande
Dokumentation
Inbjudningar till evenemang

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3.6 Arbetsmarknad och sysselsättning
3.6.1 Stöd för anställbarhet och personlig utveckling
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Arbetssintyg, skriftliga omdömen

Papper/Digitalt

Bevaras

Anställningsbeslut

Papper/Digitalt

Bevaras

Anvisning, remiss från arbetsförmedling,
socialtjänst

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd

Avisering om utbetalt belopp

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Bekräftelse av anställning till
Arbetsförmedlingen

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd

Beslut från arbetsförmedlingen avseende
bidrag (nytt eller omprövning)

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ska förvaras i personakt
Ska förvaras i personakt

Ska förvaras i personakt
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Beslutsunderlag till Arbetsförmedlingen
för bidrag (nytt eller omprövning)
inklusive handlingsplan
Betyg, intyg över genomgångna
utbildningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt

Bevaras

Förstadagsintyg

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter avlutad
åtgärd

Korrespondens med placeringsenhet
(arbetsgivare)

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd

Rekvisition av bidrag till
Arbetsförmedlingen

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Statsbidrag för olika åtgärdsformer

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Uppföljning

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd

Ärendeblad/journalblad

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd

/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Ska förvaras i personakt. T ex handlingsplan,
överenskommelser, utredningar
Ska förvaras i personakt.
Se även 7.13.1 Arbetsmarknadsutbildningar
I vissa situationer kan arbetsgivaren begära att man lämnar
sjukintyg från första dagen om man är frånvarande och
inte efter sju dagar.

T ex underlag, ansökningar, utbetalning, avstämning.
Gallringsfristen gäller räkenskapsmaterial.
Granskningsmaterial kan gallras efter 2 år.

Om verksamheten för personakter över de personer som är
sysselsatta genom dem.

3.6.2 Samordna insatser för arbetsmarknad och sysselsättning
Arbetsträning. Arbetspraktik. Utbildning. Datortek. Etc.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Samarbete med myndigheter,
organisationer och arbetslivet

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Avser hela ärendet. Kan handla om ex inbjudningar,
samarbetsavtal, överenskommelser och protokoll från
möten.

Verksamhetsbeskrivningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år
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3.7 Näringsliv
3.7.1 Näringslivslots/Företagslots
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Anteckningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Dokumentation

Papper/Digitalt

Bevaras

Egenproducerat material

Papper/Digitalt

Bevaras

Kontaktlista

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Näringslivsprogram
Redovisningar av genomförda aktiviteter

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Anteckningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Dokumentation

Papper/Digitalt

Bevaras

Företagsmässor/Utställningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Företagsregister

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Inbjudningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ett exemplar av fysiska tidningar eller broschyrer skickas
till kommunarkivet. Digitala handlingar bevaras i väntan
på strategi för digitalt långtidsbevarande.

3 år

Se 1.3.1 Styrande dokument

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3.7.2 Företagsträffar
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Kontaktlistor

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Redovisningar av genomförda aktiviteter

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
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3.7.3 Marknader
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Ansökan om plats

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Anteckningar angående platsnyttjare
(firmans namn, organisationsnummer,
adress, platsnummer mm)
Dokumentation

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Egenproducerat material

Papper/Digitalt

Bevaras

Karta över försäljarnas platser

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Kontaktlistor

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Inbjudningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Platsnyttjarens F-skattebevis
Redovisningar av genomförda aktiviteter

Papper
Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år
Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Mässor

Papper/Digitalt

Bevaras

Turismstrategi
Årsredovisning för turismföreningar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Se anmärkning
Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Verksamhetssystem

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ett exemplar av fysiska tidningar eller broschyrer skickas
till kommunarkivet. Digitala handlingar bevaras i väntan
på strategi för digitalt långtidsbevarande.

3.8 Turism
3.8.1 Främja turism
Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3 år

Se 1.3.1 Styrande dokument
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Handlingsplan för turismutveckling
Statistik

/Närarkiv
/Diariet?
Diariet

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Se anmärkning

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Förteckning över privatbostäder för
uthyrning

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Statistik

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Sammanställning/Broschyrer över
erbjudna turistpaket

Papper/Digitalt

Bevaras

Närarkiv

3 år
3 år
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet. Statistik av betydelse
bevaras. Övrig statistik gallras vid inaktualitet.

3.8.2 Förmedla boende
Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet. Statistik av betydelse
bevaras. Övrig statistik gallras vid inaktualitet.

3.8.3 Turistpaket
Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ett exemplar av fysiska tidningar eller broschyrer skickas
till kommunarkivet. Digitala handlingar bevaras i väntan
på strategi för digitalt långtidsbevarande.

3.8.4 Guidning
Producerar och förmedlar guidade turer, producerar och förmedlar beställda turer för grupper, värdskap och guidning vid andra av besök
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Broschyrer

Papper

Bevaras

Statistik

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ett exemplar av fysiska tidningar eller broschyrer skickas
till kommunarkivet. Digitala handlingar bevaras i väntan
på strategi för digitalt långtidsbevarande.
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet. Statistik av betydelse
bevaras. Övrig statistik gallras vid inaktualitet.

3.8.5 Turistbyrå och turistinformation
Turistvärdar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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E-tjänster, biljettförsäljning och
förmedling

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Förmedling

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Försäljning av fiskekort

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Förteckning över souvenirer och
leverantörer

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

3.9 Stiftelser, fonder och donationer
Stiftelser är egen juridisk person
3.9.1 Stiftelser
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmälan om anmälan till Skatteverket,
organisationsnummer
Anmälan till Länsstyrelsen för registrering
av stiftelsen
Ansökan för ändring av villkoren
Ansökan och beslut om utbetalning
Ansökan om att förbruka tillgångarna
Ansökan om permutation
Ansökningshandlingar
Bedömningskriterier
Beslut av stipendiater
Beslut med motiveringar
Bokslut, inkl. revisionsberättelse
Förteckning över fördelning av premier och
stipendier
Huvudbok

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Protokoll, stipendiekommittéer eller
motsvarande
Stiftelseförordnande

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper

Bevaras

Gåvobrev, testamenten

Villkor för premier och stipendier, t ex
urkunder
Övrig dokumentation som kan förekomma,
bevaras eller gallras enligt vad som övrigt
anges i dokumenthanteringsplanen

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet
3 år
/Närarkiv
Diariet
3år
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ansökan och beslut om utbetalning
Ansökningshandlingar
Bedömningskriterier
Beslut av stipendiater
Beslut med motiveringar
Bokslut inkl. revisionsberättelse
Förteckning över fördelning av premier och
stipendier
Huvudbok

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

3 år

Protokoll, kommittéer eller motsvarande
Sammanställning över sökanden
Villkor för premier och stipendier, t ex
urkunder
Övrig dokumentation som kan förekomma,
bevaras eller gallras enligt vad som övrigt
anges i dokumenthanteringsplanen

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Diariet
Diariet

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Ansökan och beslut om utbetalning
Ansökningshandlingar
Bedömningskriterier
Beslut av stipendiater
Beslut med motiveringar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Övrig korrespondens, uppgifter om
förtroendevalda ledamöter, blanketter och
information.

3.9.2 Fonder

3 år
3 år
3 år
Övrig korrespondens, uppgifter om
förtroendevalda ledamöter, blanketter och
information.

3.9.3 Donationer
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Bokslut, inkl revisionsberättelse
Förteckning över fördelning av premier
och stipendier
Huvudbok
Protokoll, kommittéer eller motsvarande
Sammanställning över sökanden
Villkor för premier och stipendier, t ex
urkunder
Övrig dokumentation som kan förekomma,
bevaras eller gallras enligt vad som övrigt
anges i dokumenthanteringsplanen

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
Övrig korrespondens, uppgifter om
förtroendevalda ledamöter, blanketter och
information.

3.10 Bidrag och sponsring till externa aktörer
T ex socialt verksamma organisationer, byalag, friskolor och kommuner/myndigheter
3.10.1 Bidrag och sponsring till organisationer etc.
T ex. socialt verksamma organisationer, byalag, friskolor och kommuner/myndigheter.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Ansökan
Beslut

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3.10.2 Bidrag och sponsring till enskilda
Ej bistånd. Tex byggnadsvårdsbidrag.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Ansökan
Beslut

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Anmärkning (Här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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4. SAMHÄLLSBYGGNAD
4.16 Fiske
4.16.1 Fiske och fisketillsyn
Administreras av fiskevårdsområdena själva
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ansökan om att starta fiskodling
Beslut
Remiss från Länsstyrelsen
Yttrande

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

4.16.2 Fiskodling
Förvaltas av Länsstyrelsen

4.16.3 Utplantera fisk
Sköts av fiskevårdsområdena själva
Handlingstyp

4.16.4 Reduktionsfiske ?
Handlingstyp
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5. TRYGGHET OCH SÄKERHET
5.1 Skydd mot olyckor
5.1.2 Arbeta förebyggande mot olyckor
Till största delen Jämtlands Räddningstjänstförbunds ansvarsområden, men vissa frågor är fördelade på handläggare inom KS
5.1.2.1 Tillstånd Brandfarliga och explosiva varor
Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor, medan explosiva varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål.
Tillstånd enligt LBE. Då tillkommer även särskilda krav om utredning om risker, kompetens och föreståndare. Även överföring och import av explosiva varor är
tillståndspliktig. Registeras.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Ansökan
Beslut om tillstånd, med föreskrifter
Föreläggande från nämnden
Register över tillstånd

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

3 år
3 år
3 år

Utdrag ur register

Papper

Yttrande/utredning

Papper/Digitalt

Gallras när ärendet
avslutats
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv
Diariet

3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3 år
Ex polisregister

5.1.2.2 Tillsyn brandfarliga och explosiva varor LBE
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Ansökan

Papper/Digitalt

Bevaras

3 år

Beslut
Beslut från andra myndigheter
Brandskyddsdokumentation
Föreläggande
Intyg
Register över objektstillsyn

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Tillsynsprotokoll LBE
Uppföljning av tillsyn

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
/Närarkiv
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3
3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Se 5.5.2 Systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om brandfarlig och explosiv vara
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Yttrande
Överklagande

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

5.1.2.3 Tillsyn Lagen om skydd mot olyckor LSO
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Beslut från andra myndigheter
Brandskyddsdokumentation
Föreläggande
Intyg
Tillsynsprotokoll LSO
Uppföljning av tillsyn
Yttrande
Överklagande

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Se 5.5.2 Systematisk brandskyddsarbete
Lagen om skydd mot olyckor

5.1.2.4 Sotning
Räddningstjänsten Jämtland har ansvaret för sotning och brandskyddskontroll inom Bergs kommun men själva sotningen och kontrollerna utförs av
entreprenör, för närvarande Sotarbolaget i Jämtland AB.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ansökan
Avtal med entreprenör som ska sköta
sotningsverksamhet
Besiktningsprotokoll
Beslut
Föreläggande
Meddelande om nyttjandeförbud
Register över behöriga kontrollanter
Register över sotningsobjekt
Yttrande

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Se även 1.5.7 Juridiska handlingar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Kontrollbok
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Medgivande om ”egensotning”

3 år

5.1.2.5 Hantera risker kring bland annat olyckor
Rör brand, vattenolycka, översvämning, naturolycka, farligt gods och trafik
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Begäran om riskanalys
Riskanalyser/riskinventering

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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5.1.2.6 Automatlarm
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Automatlarmsavtal
Följebrev
Meddelande om nytt automatlarmsobjekt
Svar på automatlarmsobjekt
Uppsägning av automatlarmsavtal

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Se anmärkning
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Avtal
Certifikat

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Se anmärkning
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Original ges till deltagaren, Ex heta arbeten och HjärtLungräddning

Deltagarlista
Diplom

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Se anmärkning

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Kursanmälan
Offertförfrågan
Utbildningsbeskrivning

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Trafiksäkerhetsplan

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet

3 år

Se 1.3.1 Styrande dokument

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Risk och sårbarhetsanalys RSA
(SFS 2006:544)

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Se 1.3 1 Styrande dokument

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Beredskapsplaner på förvaltningar/bolag
Kriskommunikationsplan
Ledningsplan (SFS 2006:544)

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Se 1.3.1 Styrande dokument
Se 1.3.1 Styrande dokument
Se 1.3.1 Styrande dokument

Kommer från SOS alarm
Se 2.6.4 Förvalta avtal

5.1.2.7 Utbilda

Original ges till deltagare, Ex. sota själv,
brandskyddsutbildning

5.1.3 Trafiksäkerhet

5.2 Krisberedskap
5.2.1 Risk och sårbarhet

5.2.2 Planera krisledning
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5.2.3 Utbilda och öva i krisberedskap
Utbildning och övning (SFS 2006:544).
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Dokumentation från övning

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Loggbok

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Protokoll och anteckningar som upprättas
under övningen

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Slutrapport

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Gallras om informationen finns med i slutrapporten.
Gallras om informationen finns med i slutrapporten.
Gallras om informationen finns med i slutrapporten.
3 år

5.2.4 Geografiskt områdesansvar
Geografiskt områdesansvar (SFS 2006:544)
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Kontaktlista

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Protokoll och anteckningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Rutiner

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

5.2.5 Rapportera krisberedskap
Rapportera (SFS 2006:544)
Handlingstyp

5.2.6 Stöd vid kriser
POSOM

Se 1.3.1 Styrande dokument
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/Diariet

3 år

5.2.7 Vattensäkerhet
Översvämningar och utsläpp
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmälan om översvämning eller utsläpp
Dokumentation av insats
Uppföljning av insats

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Meddelande VMA (Viktigt meddelande
till allmänheten)

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Beslut från Länsstyrelsen om avveckling
av skyddsrum
Föreläggande gentemot fastighetsägare
Ritningar över befintliga skyddsrum

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

3 år

Skyddsrumsbesked
Skyddsrumsregister

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Se anmärkning

Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

5.2.8 Kriskommunikation
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

5.3 Totalförsvar
Hette tidigare Höjd beredskap
5.3.1 Skydd av befolkning
5.3.1.1 Skyddsrum
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3 år
Uppdateras löpande

5.3.2 Branddammar och krigsbranddammar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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5.3.3 Varningssystem (VMA)
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Dokumentation över ledningscentral
Kontaktlistor

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Se anmärkning

3 år

Loggar

Papper/Digitalt

Bevaras

Organisationsschema

Papper/Digitalt

Bevaras

Planer
Protokoll
Rapporter
Tjänsteutlåtande
Uppföljningar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Se 1.3.1 Styrande dokument

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

5.4 Hantera krissituationer
5.4.1 Krisledningsnämnd
Uppdateras fortlöpande?

5.5 Skydd och säkerhet
5.5.1 Skydda byggnader och egendom
Lås, larm och övervakning (kamera och vilt)
5.5.1.1 Skalskydd
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Övervakning (kamera och vilt)
Ansökan om kameraövervakning
Ansökan om viltövervakning

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år
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Avslag
Besvärshänvisning
Tillstånd
Utredningar
Lås och larm
Fellarmrapporter (från SOS)

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

Papper/Digitalt

2 år

Förteckningar över ID-tjänstekort

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Förteckningar över larmnummer och
kontaktpersoner

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Förteckningar över utlämnade kort och
nycklar till läkemedelsförråd

Papper/Digitalt

10 år

Kvittenser för nycklar och passerkort,
behörigheter till IT-system mm
Larmlistor

Papper

2 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Larmplan för olika situationer

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Larmrapporter SOS

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Rapport om avvikelser av larm som inte
gått som de ska

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

3 år
3 år
3 år
3 år

Dvs 10 år efter inaktualitet

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Uppdateras kontinuerligt

Till SOS

5.5.2 Systematiskt brandskyddsarbete
SBA
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Brandbeskrivning

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

En brandskyddsbeskrivning består av två delar. En
brandskyddsritning som visar det byggnadstekniska
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Brandskyddsorganisation

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Brandskyddspolicy
Brandskyddsregler

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Se anmärkning
Bevaras

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Papper/Digitalt

Kontrollsystem

brandskyddet samt brandskyddsinstallationer. Ett särskilt
dokument som beskriver hur dessa fungerar och
samverkar.
Brandskyddsorganisationen och dess uppgifter ska vara
kända av alla inom verksamheten.

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv

3 år

Bevaras

Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Riskinventering

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

3 år

Uppföljning

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

Utbildning

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Se 1.3.1 Styrande dokument
Ett eget regelverk över brandskyddet. Syftet med reglerna
är att tydliggöra vad som är tillåtet och inte tillåtet inom
verksamheten, för att förhindra uppkomst och spridning av
brand.
Består av byggnadsritning samt ett dokument som visar
byggnadens utformning, byggnadsmaterial samt läge. För
kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör dess
kulturhistoriska värde beskrivas.
Regelbundna kontroller och underhåll ska genomföras.
Utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar och
släckutrustning måste kontrolleras.
I samband med systematiskt brandskyddsarbete kan
riskkälla definieras som någonting (t ex ett ämne, en
aktivitet eller teknisk utrustning) som kan orsaka en brand
eller förvärra följderna av en brand.
Uppföljning måste göras så att det i det systematiska
brandskyddsarbetet kontrolleras att man utfört det man
skulle, att man utvärderat och förändrat om det behövts.
Till uppföljning bör även finnas en tillbudsrapportering
där det framgår de brandtillbud som har uppstått samt
vilka åtgärder detta har föranlett.
Alla berörda ska vara utbildade, övade och ha tillräcklig
kunskap om de uppgifter de förväntas utföra.

5.5.3 Informationssäkerhet
5.5.3.1 Informationssäkerhet
(person)
Handlingstyp

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Medgivande om tillgång till verksamhetssystem för förmyndare

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter att de
upphört att gälla

Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Checklistor

Papper/Digitalt

Bevaras

Informationssäkerhet IT organisation
Informationssäkerhetsinstuktioner
Informationssäkerhetspolicy
Införandeplan
Katastrofplan
Kontinuitet- och driftsplaner
Kontroll- och revisionsplaner
Revision- och kontrollresultat
Risk- och sårbarhetsanalys
Strategier och rutiner
Systeminventeringar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
Bevaras

Tele/radio, systemuppbyggnad

Papper/Digitalt

Bevaras

Underliggande policys
Utvärderingar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Se anmärkning
Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Dokumentation av behörighetsnivåer i ITsystem

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Rättighetsinformation

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

Ex. i samband med skolgång med myndiga barn eller
familjehem

5.5.3.2 Informationssäkerhet
(skalskydd)
Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Se 1.3.1 Styrande dokument
Se 1.3.1 Styrande dokument
Se 1.3.1 Styrande dokument

3 år

Se 1.3.1 Styrande dokument

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Se 1.3.1 Styrande dokument
Se 1.3.1 Styrande dokument

5.5.3.4 Informationssäkerhet
(åtkomst till information)
Uppdateras löpande
3 år
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SITHS-kort

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Systeminventeringar

Papper/Digitalt

Bevaras

Systemloggar

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Systemsäkerhetsanalys
Tele/radio, systemuppbyggnad

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Tillstånd från Post- och telestyrelsen –
tillåtna frekvenser

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

Gallras när anställningen har upphört

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Statusrapporter på säkerhetsutrustning

Papper/Digitalt

Bevaras

Säkerhets- och värdehandlingar
Identifikationshandlingar

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Yttrande om ansökt avlysning av
vattenområde

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

3 år

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Larmloggar

Digitalt

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem

Ska finnas ett gallringsbeslut med lista på hur länge olika
loggar ska bevaras. Den ska vara beslutad av
styrelse/nämnd.
3 år

3 år

5.5.4 Säkerhetsskydd
(SFS 1996:627)
Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Brandlarm, brandsläckare, överlevnadsdräkt mm.
Gallras 2 år efter att de upphört att gälla

5.5.5 Personskydd
Handlingstyp

5.5.6 Säkerhet för brukare
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Larmrapporter med register

Papper/Digitalt

Gallras efter 5 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv

Uppgift om larmet noteras i personakt eller annat system
för uppföljning

Nyckelkvittenser till brukares boenden
Nyckelkvittenser, personal, enhetens
nycklar
Nyckellistor, brukares nycklar, dagliga
Register över brukares nycklar

Papper
Papper

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Papper
Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Register över innehavare av
trygghetstelefon/-larm

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Polisanmälningar, allmänna
Polisanmälningar, rörande elever

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Polisanmälningar, rörande personal

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Efter upphörd service
Efter återlämnande

Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Under ständig uppdatering

5.5.7 Anmäla till polis
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Sekretess möjlig enligt OSL 10 kap. 20-21 §§.
Förvaras i elevakt.
Förvaras i personakt

5.6 Försäkringar
5.6.1 Försäkra personer
Ansvar- och olycksfallsförsäkring. Person- och egendomsskada som kan leda till skadestånd eller vara skada som inte täcks av försäkring. Olycksfall
elever, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, gode män med flera
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Försäkringshandlingar, inaktuella
Olycksfallsförsäkringar, avtal
Personförsäkringar, avtal

Papper
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år
Se anmärkning
Se anmärkning

Närarkiv
Diariet
Diariet

3 år
3 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Se 2.6.4 Förvalta avtal

5.6.2 Försäkra egendom
Egna fastigheter eller utrustning, motorfordon.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ansvars- och olycksfallsförsäkringar, avtal
Försäkringshandlingar, inaktuella

Papper/Digitalt
Papper

Se anmärkning
Gallras efter 2 år

Diariet
Närarkiv

3 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal
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Sakförsäkringar, avtal

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Diariet

3 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Skadeanmälningar (skador, stölder och
ersättningar)

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Skadeanmälningar (skador, stölder och
ersättningar)

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Skadeanmälningar (skador, stölder och
ersättningar)

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Arbetsskador/olycksfall eller fäolycksfall

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
/Diariet

3 år

Förvaring

Till slutarkivet

5.7 Skade- och tillbudsrapport
5.7.1 Ansvarsskada

5.7.2 Egendomsskada
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

5.7.3 Fordonsskada

5.7.4 Tillbud

5.8 Brottsförebyggande arbete
5.8.1 Samverka med polis
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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5.8.2 Mäta trygghet
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

5.8 3 Hantera stöd till brottsoffer
Handlingstyp

106
262

DOKUMENTHANTERINGSPLAN
2018-11-07

6. MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD
6.8 Skyddsjakt
6.8.1 Utse skyddsjägare
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Avtal med skyddsjägare

Papper/Digitalt

Bevaras

Begäran om att se att de fått
skottlossningstillstånd

Papper/Digitalt

Se anmärkning

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Beslut av polisen

6.8.2 Anmälan om skyddsjakt
Innehåller anmälan/ansökan samt eventuellt beslut
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmälan om att skyddsjakt behövs
Rapport om att skyddsjakt utförts

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Se anmärkning

3 år

Årsstatistik/verksamhetsberättelse

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Jägaren rapporterar till ansvarig tjänsteman när uppdraget
slutförts.
3

år
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8. VÅRD OCH OMSORG
8.10 Bostadsanpassning
8.10.1 Ansöka om bostadsanpassningsbidrag
Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574). OBS! Akterna bevaras för forskningens behov enligt Arkivlagen (1990:782 § 3,3p.).
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Anbud/Offerter

Papper/Digitalt

Bevaras

Anbudsförfrågan

Papper/Digitalt

Bevaras

Ansökningsblankett

Papper

Bevaras

Bygglov för bygglovspliktiga åtgärder

Papper/Digitalt

Bevaras

Delegationsbeslut bifall/avslag om
bostadsanpassning och utbetalning
Faktura, kopia

Papper

Bevaras

Papper/Digitalt

Bevaras

Fotografier

Papper/Digitalt

Bevaras

Fullmakt

Papper/Digitalt

Bevaras

Intyg från sakkunnig

Papper

Bevaras

Orderbekräftelse

Papper/Digitalt

Bevaras

Plan- och uppställningsritningar vid
omfattande inredningsarbeten

Papper/Digitalt

Bevaras

Register över åtgärdade lägenheter och hus

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Kopia
Delegationsbeslut
Kommer in från entreprenör, fastighetsägare etc.
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Ritning av bostaden före respektive efter
ändringen vid ändrad planlösning
Slutbesiktning, efter åtgärd

Papper/Digitalt

Bevaras

Papper/Digitalt

Bevaras

Statistiska sammanställningar

Se kommentar

Bevaras

Tackbrev skickas till de vars anbud inte
antagits
Tjänsteanteckning

Papper

Bevaras

Papper/Digitalt

Bevaras

Tjänsteskisser

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem

Tjänsteanteckningar
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet.

8.10.2 Ansökan om återställningsbidrag/återanpassning
Ägare av bostadshus kan även söka bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har utförts i eller i
anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Kommunens beslut får enligt 18 §
BAB överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Ansökan

Papper

Bevaras

Anbudsförfrågan

Papper/Digitalt

Bevaras

Anbud/offerter

Papper/Digitalt

Bevaras

Beslut om återanvändning

Papper/Digitalt

Bevaras

Beslut om återställningsbidrag

Papper

Bevaras

Faktura/kopia

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Orderbekräftelse

Papper/Digitalt

Bevaras

Sammanställning över offerter

Papper/Digitalt

Bevaras

Tackbrev skickas till de vars anbud inte
antagits

Papper

Bevaras

Tjänsteanteckning

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
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10.Kultur och fritid
10.1 Kulturverksamhet
Även samarbete mellan kulturinstitutioner. Till exempel ABM-samarbete och liknande
10.1.1 Övergripande kulturfrågor
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Dokumentation om
Kulturpedagogisk plan
Kulturplan

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Exempelvis ABM-samverkan
Se 1.3.1 Styrande dokument
Se 1.3.1 Styrande dokument

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Affischer och programblad
Annonsbeställningar

Papper
Papper/Digitalt

Närarkiv

Arrangörskontrakt
Dokumentation om

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Gallras 2 år efter
upphörd giltighet
Bevaras
Bevaras

Ersättning till enskilda uppdragstagare
utan F-skattesedel

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Ersättning till föredragshållare och
liknande

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

10.1.2 Programverksamhet
1 exemplar av varje sparas kronologiskt

Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

3 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal Nöjeskonsulenter med flera
Exempelvis författarbesök och poesikvällar
Se 2.4. Ekonomiadmininstration
Se 2.4 Ekonomiadministration

10.1.3 Barn- och ungdomskulturell verksamhet
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Dokumentation

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Avtal/kontrakt/uppdrag
Fotodokumentation

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv

3 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal

10.1.4 Offentlig utsmyckning
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Förslag på konstnärer
Informationsblad

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Digitalt
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet?
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv

3 år

Invigningsprogram

Papper/Digitalt

Bevaras

Konsthandläggare

Papper/Digitalt

Bevaras

Konstplan
Konstregister

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Mötesanteckningar – beslut
Rekvisition konst

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Retur av konst

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Skisser
Slutbesiktningsprotokoll
Tävling – annons
Tävlingsbidrag
Underhållsplan
Underlag/utredning
Utlåningsblankett

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid retur av
konstverket

Handlingstyp

Medium/Format

Egenproducerade böcker

Papper/Digitalt

Egenproducerade filmer

Digitalt

Bevaras

Extern konsult
Nya konstinköp ställs ut

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Uppdrag åt en eller flera att inkomma med skisser

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Konstinköp
3år
Foton, värderingar, placering och returnering mm.
3 år

Uppdatera konstregister

Skisser

10.1.5 Producera böcker, filmer
1 exemplar sparas kronologiskt
1 exemplar av varje sparas kronologiskt
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/Närarkiv

10.2 Bibliotek
10.2.1 Drifta bibliotek
Kan delas in i drift av t ex huvudbibliotek, filialer och skolbibliotek
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Driftstatistik

Papper/Digitalt

Gallras efter 5 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Statistik för uthyrning av lokaler, inköp av olika saker för
bibliotekets räkning med mera

10.2.2 Hantera media
Förvärv och förvaltning av biblioteksmaterial. Planering, urval, inköp, prenumerationer, databaser, mediaplanering anslag etc. Accession, klassificering,
katalogisering, inbindning. Även inlån av medier från andra bibliotek (fjärrlån)
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Fjärrlån

Papper/Digitalt

Gallras efter 1 år

Förteckning över nyförvärv

Papper/Digitalt

Bevaras

Förteckning över prenumerationer av
databaser

Papper/Digitalt

Bevaras

Förteckning över tidskrifter och
dagstidningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Statistik över gallringar

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Avtal/förbindelse med låntagare angående
lånekort

Papper

Gallras 2 år efter
upphörd giltighet

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Gäller samtliga media. Årlig sammanställning bevaras

10.2.3 Låna ut biblioteksmaterial
Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)
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Beståndsregister över all media som lånas
ut

Papper/Digitalt

Bevaras

Registrering av lån per låntagare

Digitalt

Gallras vid återlämnande

Register över låntagare

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem

Förteckning summa på utlån per person samt per bok.
Detta gäller även referenslitteratur. Kontinuerliga uttag
bevaras.
Ligger normalt kvar i lånesystemet tills man byter
verksamhetssystem.

10.2.4 Ambulerande biblioteksverksamhet
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Hållplatsstatistik

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av
vikt)

Se 1.5.4 Mäta verkssamhetskvalitet

10.2.5 Audiovisuell verksamhet, taltidning
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Band med rutinmässigt material

Digitalt

Band med unik information

Digitalt

Gallras 2 år efter
upphörd giltighet
Bevaras

Manus till taltidning

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Inäsning av dagstidningar eller annat tryckt material
Exempelvis intervjuer. Med register om det finns.

10.2.6 Förmedla information och kunskap
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Bokning av publika datorer

Digitalt

Gallras efter 1 år

Verksamhetssystem

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

10.3 Museer
Även konsthall
Handlingstyp

10.3.1 Museipedagogisk verksamhet
Handlingstyp
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10.3.2 Kulturmiljöer
OBS! Använd ej, egen rubrik under 10.11 Kulturmiljövård
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

10.3.3 Samlingar
Förvaltning av föremåls- och fotosamlingar, konst. Dokumentation av samlingar. Accession, klassificering, katalogisering.
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Dokumentation över vården av
samlingarna

Papper/Digitalt

Bevaras

Förteckningar och register över
samlingarna/föremålen

Papper/Digitalt

Bevaras

Skrivelser om gåvor, donationer och
depositioner till kommunen
Topografiskt och andra förekommande
register

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

3 år

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Ansökan om utställning
Utställningskontrakt
Prislista

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

3 år
3 år

Information om utställare/konstnär

Papper/Digitalt

Bevaras

Sammanställning av utställning

Papper/Digitalt

Bevaras

Informationsmaterial

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

T ex register över samtidsdokumentation

10.3.4 Utställningar
Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Konst
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10.4 Enskilda arkiv
Privata, inte kommunala arkiv. Kommuner hanterar även sådant arkiv.
10.4.1 Ta emot och återlämna enskilda arkiv
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Depositionsavtal
Gåvoavtal

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Se 2.6.4 Förvalta avtal

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

10.4.2 Vårda och förvalta enskilda arkiv
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Gallring av enskilda arkiv (t ex privata
arkiv)

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Dokumentation om

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Till slutarkivet

10.4.3 Lämna ut uppgifter ur enskilda arkiv
Handlingstyp

10.4.4 Tillgängliggöra enskilda arkiv

10.5 Musik och teater
10.5.1 Teater
Kan ske i samarbete med andra organisationer
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Affischer och programblad

Papper/Digitalt

Bevaras

Besöksstatistik

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

Dokumentation om teateruppsättningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1 exemplar av varje bevaras i kronologisk ordning
3 år

Kan gallras om det ingår i verksamhetsberättelse eller
liknande. Se även 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
T ex primärmanus, fotografier, filmer, spelplaner och
rollistor
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Gästböcker
Pressklipp
Års- och verksamhetsberättelser

Papper
Papper
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Närarkiv
Närarkiv
Diariet

3 år

Verksamhetens egna Se 1.4.1 Mål- och ekonomistyrning

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

10.5.2 Musik
Kan ske i samband med olika organisationer
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Affischer och programblad

Papper/Digitalt

Bevaras

Besöksstatistik

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

3 år

Dokumentation om verksamheten och
arrangemang
Gästböcker
Pressklipp
Års- och verksamhetsberättelser

Papper/Digitalt

Bevaras

Diariet

3 år

Papper
Papper
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Närarkiv
Närarkiv
Diariet

3 år

Verksamhetens egna Se 1.4.1 Mål- och ekonomistyrning

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

1 exemplar av varje bevaras i kronologisk ordning
Kan gallras om det ingår i verksamhetsberättelse eller
liknande. Se även 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

10.6 Kulturskola
Kommunal musikskola
10.6.1 Anta och placera i kulturskola
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Ansökan

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Antagningsbeslut

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Elevregister

Papper/Digitalt

Bevaras

Ensemblelistor

Papper/Digitalt

Bevaras

Föräldramedgivande om publicering av
foto

Papper

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Närarkiv

Årligt uttag
Årligt uttag

117
273

DOKUMENTHANTERINGSPLAN
2018-11-07
10.6.2 Planera utbildning i kulturskola
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Scheman

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

10.6.3 Följa upp utbildning i kulturskola
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Enkäter

Papper/Digitalt

Bevaras

Mötesanteckningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Sammanställning av enkäter
Statistik

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Diariet

3 år
3 år

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Närvarolista

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Arrangörskontrakt
Dokumentation om programverksamhet
Inspelningar från kulturskolans
uppvisningar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet
Verksamhetssystem

3 år
3 år

Se 2.6.4 förvalta avtal

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Egenproducerad

Papper

Bevaras

Närarkiv

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

10.6.4 Närvaro i kulturskola

10.6.5 Undervisa i kulturskola

10.6.6 Läromedel i kulturskola
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10.7 Fritid
10.7.1 Fritidsgårdar och aktivitetshus
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Anmälningar
Avstängning
Besöksstatistik

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Se 5.5.7 Anmäla till polis
Om ärendet till hör polisanmälan se 5.7.7 Anmäla till polis
Kan gallras om det ingår i verksamhetsberättelse eller
liknande. Se även 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Dokumentation om evenemang och
aktiviteter

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Anmälningar med samtycke

Papper/Digitalt

Gallras efter 1 år?

Deltagarförteckning

Papper/Digitalt

Gallras efter 1 år?

Dokumentation

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

10.7.2 Lägerverksamhet

Ex. inbjudan, bilder, program, schema

10.8 Rekreationsområden
10.8.1 Motionsspår, skidspår etc.
Handlingstyp

10.8.2 Bad- och båtplatser
Handlingstyp

10.8.3 Utegym, skateboardparker och liknande
Handlingstyp

Medium/Format
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10.9 Idrottsanläggningar och arenor
10.9.1 Idrottsanläggningar
Idrottsplatser, idrottshallar, badhus, ishall
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Bilddokumentation över egna
anläggningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Bokningsscheman

Digitalt

Förteckningar/register över anläggningar
och av de anläggningar som hyrs ut

Papper/Digitalt

Gallras 2 år efter
avslutad säsong
Bevaras

Meddelanden till abbonnenter

Papper/Digitalt

Gallras vid inakrualitet

Märkesnoteringar för simgrupper

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Närvarolista över deltagare i
simundervisning

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Plan för aktiviteter

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Prislista
Ritningar och entreprenadkontrakt och
andra handlingar om anläggningarna

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Schema för skolsim

Papper/Digitalt

Gallras efter 2 år

Statistik över uthyrningsverksamheten och
besök
Uppföljning av aktiviteter

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet

Papper/Digitalt

Gallras efter 10 år

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Årligt uttag

Skolsim, vuxensim, babysim, vattenträning och
lovaktiviteter
3 år

Ingår i kommunens taxor
Om de inte finns bevarade på annat håll i kommunen

3 år

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Verksamhetssystem
/Närarkiv
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10.9.2 Arenor
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess

10.10 Föreningsstöd och utmärkelser
10.10.1 Registrera föreningar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Anmälan till föreningsregistret

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Bidragsansökningar

Papper/Digitalt

Gallras efter 5 år

Beslut

Papper/Digitalt

Bevaras

Sammanställning över bidragsansökningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Års- och verksamhetsberättelser från
föreningar

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

10.10.2 Stöd till föreningar

10.10.3 Stöd till engagemang och projekt
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Ansökan aktivitetsbidrag

Papper/Digitalt

Gallras efter 5 år

Ansökan ledarutvecklingsbidrag

Papper/Digitalt

Gallras efter 5 år

Projektansökningar
Projektbeskrivning
Redovisning av projektmedel

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv
Diariet
Diariet
Diariet

3 år
3 år
3 år

Utvecklingsprojekt, ledarutvecklingsbidrag med mera
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Sammanställning redovisade aktiviteter

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv

10.10.4 Ansökan om investeringsbidrag till föreningar
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Bidragsansökan
Slutredovisning av investeringen

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

10.10.5 Utmärkelser, måste vara utmärkelser som enskilda föreningar delar ut
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Förslag

Papper/Digitalt

Bevaras

Förteckning över utmärkelser och priser

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

10.11 Kulturmiljövård
10.11.1 Inventera och planera kulturmiljöer
Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöutredningar

Papper/Digitalt
Papper/Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diariet
Diariet

3 år
3 år

Se 1.3.1 Styrande dokument

Handlingstyp

Medium/Format

Bevaras/Gallras

Förvaring

Till slutarkivet

Anmärkning (här kan anges eventuell sekretess och annat av vikt)

Bakgrundsmaterial/manus

Papper/Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Broschyr

Papper/Digitalt

Bevaras

Verksamhetssystem
/Närarkiv
Verksamhetssystem
/Närarkiv

10.11.2 Presentera kulturmiljöer

Skyltar

Guidning och liknande
1 exemplar av varje bevaras i kronologisk ordning

Gallras vid inaktualitet
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SAMMANSTÄLLNING KLAGOMÅL/SYNPUNKTER
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Vår beteckning

2020-01-13

Dnr 2020/7
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Nämnd: Kommunstyrelsen
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klagomålsblanketten)

Dnr 2019/340
Inkommen
2019-11-11.
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Bilaga 1
dnr 513-6533-2016
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Bilaga 2
Djur- och miljöenheten
Anna Holmer
010-2253606

Datum

Diarienummer

2020-01-13

513-6533-2016

Definitioner
BEFINTLIG VERKSAMHET

Med uttrycken befintlig verksamhet och befintlig anläggning avses verksamhet eller
anläggning som pågår respektive finns när dessa föreskrifter träder i kraft, med den
utformning och omfattning som verksamheten eller anläggningen har då.
DJURHÅLLNING

Med djurhållning avses hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin, samt av pälsdjur
eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
DJURENHETER

Med djurenheter avses till exempel en mjölkko eller en häst, inklusive föl upp till sex
månaders ålder. Fullständig definition finns i Miljöprövningsförordningen (2013:251) 2
kap. 3 §.
FORDON

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten
eller is.
HANTERING

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning,
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande,
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som har
sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods,
om de inte hanteras rätt under transport. Formellt utgör farligt gods sådana ämnen och
föremål vars transport är reglerad i ADR-S och RID-S. Begreppet transport omfattar
förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och
annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.
YRKESMÄSSIG

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En
verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart
vinstsyfte och är av självständig karaktär anses vara yrkesmässig. Samtliga av dessa
fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00 010-225 30 10

E-post

Webb

jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Bilaga 2
Datum

Diarienummer

2020-01-13

513-6533-2016

Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på
vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.
HUSHÅLLSSPILLVATTEN

Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar, vilket till övervägande del utgörs av
toalettvatten eller bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).
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