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OM DOKUMENTHANTERINGSPLANEN

[1] Inte att förväxla med ”KLASSA”, som är ett verktyg för klassificering av IT-system med avseende på informationssäkerhet. 

Syftet med en dokumenthanteringsplan är att ge tjänstemännen ett verktyg för att se när de kan överlämna handlingar till kommun-arkivet, samt 
när de kan gallra (slänga/förstöra) handlingar som inte ska bevaras. Planen gör det även möjligt för kommunen att uppfylla vissa krav inom 
dataskyddslagstiftningen om hur register hanteras.

Enligt Ockelbo kommuns arkivreglemente (KF § 29/92) är kommunstyrelsen arkivmyndighet i kommunen. Arkivmyndigheten utövar tillsyn, det vill
säga kontrollerar att arkivverksamheten i övriga kommunen fungerar och sköts enligt gällande lagstiftning. Arkivering regleras i arkivlagen (SFS
1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). Kommunarkivet hör till arkivmyndigheten och är rådgivande i arkivfrågor.

Tidigare har det funnits separata dokumenthanteringsplaner för varje enskild nämnds förvaltning, samt kommunstyrelsens. Denna nya plan är
gemensam för hela kommunen och är uppbyggd efter processer, det vill säga arbetsuppgifter. Grundstommen är den kommunala
klassificeringsstrukturen, Klassa¹ (version 1.0), framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Samrådsgruppen för kommunala
arkivfrågor.

Varje enskild nämnd fattar beslut om sin verksamhets delar av dokumenthanteringsplanen. För gemensamma verksamheter (till exempel
ekonomi, personal) fattar kommunstyrelsen slutligt beslut efter att övriga nämnder godkänt dem.

Planen fungerar som gallringsbeslut. Står det alltså i planen att en handling kan gallras efter en viss tid, kan ansvarig tjänsteman genomföra
gallring när denna tid har gått ut. Om osäkerhet uppstår, kontakta kommunarkivarien för rådgivning.

Dokumenthanteringsplanen bör uppdateras en gång per år. Förslag på ändringar skickas till kommunarkivarien.
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Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen

Handlingar

En handling är en informationsbärare, och kan ha många olika former. Det kan vara ett foto, en utskriven rapport, en CD-skiva med dokument
eller bilder, ett kassettband med en inspelad intervju etc. Ett tomt papper, en CD-skiva utan något innehåll och så vidare räknas inte som en
handling.

”Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel.”

Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är omfattande, och därför genomgås endast en del grundläggande principer här.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar, och dess andra kapitel kallas för offentlighetsprincipen. Där slås fast att:

”1§ Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”

Samt i 14e kapitlet, 5§ andra stycket:

”Utlänning vare, såvitt ej annat följer av denna förordning eller annan lag, likställd med svensk medborgare.”

Det innebär att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från alla svenska statliga och kommunala myndigheter.

Tryckfrihetsförordningen, 2 kap., 3§:
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Allmänna handlingar

Kort om sekretess

En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till särskild tjänsteman, när den anlänt till denne. Om en
tjänsteman är på semester måste någon ändå ha befogenhet att öppna hens post. Vid sådana tillfällen räknas handlingen som inkommen när
den som öppnar tjänstemannens post tagit del av den.

En handling är upprättad när den är klar att expedieras (skickas iväg). Om handlingen inte ska expedieras räknas den som upprättad när den är
färdigställd och/eller redo att tas i bruk. Ett protokoll är exempelvis färdigställt då det är renskrivet och justerat, medan ett diarium räknas som
upprättat så snart man kan börja skriva in saker i det. Det behöver alltså inte stå något i diariet innan det är en allmän handling.

Det är skillnad på allmän och allmän offentlig handling. Det finns en hel del information som skyddas av sekretess, vanligtvis till skydd för en
enskild person. Andra skäl för sekretesskydd är exempelvis information som rör rikets säkerhet, information som måste skyddas för att förebygga
brott, med mera. Samtliga begränsningar listas i Tryckfrihetsförordningen 2 kap, 2§, och specificeras i Offentlighets- och sekretesslagen.

En sekretesskyddad handling är allmän när den uppfyller de två kraven ovan, men den är inte offentlig och man måste vara säker på att ingen
skada kan ske av att handlingen lämnas ut på begäran. Det betyder dock inte att man som tjänsteman kan neka att lämna ut en handling utan att
göra en sekretessprövning först. Enskilda har exempelvis normalt rätt att ta del av handlingar som rör dem själva.

Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav:

1.     De förvaras hos en myndighet

2.     De har inkommit till eller är upprättade hos en myndighet

En handling kan förvaras hos en myndighet även om den fysiskt befinner sig någon annanstans. Ockelbo kommuns verksamhetssystem befinner
sig exempelvis på servrar i Gävle. I det här fallet är det frågan om vem som ”äger” handlingarna.
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Utlämnande av handling

Avslag på begäran att ta del av handlingar

Den som begär ut en allmän handling eller uppgift ur en allmän handling har alltid rätt att vara anonym, och behöver inte lämna någon förklaring 
till varför de vill ta del av informationen. En tjänsteman får endast efterfråga namn och möjligen anledning om det är nödvändigt för att göra en 
sekretessprövning, till exempel om någon vill se sekretesskyddade handlingar som rör dem själva. Om den som begär ut handlingarna då nekar 
kan sekretessprövning inte genomföras och begäran kan avslås.

Det finns fall då en handling kan lämnas ut delvis, till exempel om bara vissa delar av informationen är sekretesskyddad. I sådana fall kan en 
kopia där den känsliga informationen inte är med lämnas ut. Om vi fortsätter exemplet där en person begär ut handlingar som rör den själva, kan 
sådana handlingar innehålla känslig information om andra i personens närhet, till exempel syskon eller föräldrar. Då får personen endast se just 
informationen om sig själv, men inte resten av familjen.

Utlämnande ska ske skyndsamt (Tryckfrihetsförordningen 2 kap., 13§ andra stycket), vilket betyder att frågan ska prioriteras. Beroende på 
mängden handlingar som begärs ut kan en fördröjning vara ofrånkomlig, men det får inte dra ut på tiden alltför länge.

Vissa begränsningar i myndighetens skyldigheter gentemot en person som begär ut allmänna handlingar finns. Till exempel är myndigheten inte 
skyldig att producera kopior av en handling ”om svårighet möter och handlingen kan tillhandahållas på stället” (TF 2 kap., 13§ första stycket).

Kommunanställda bör hålla sig uppdaterade om de lagar som styr offentlighet och sekretess. Kommunarkivarien kan även kontaktas för 
rådgivning.

Om ansvarig tjänsteman bedömer att en allmän handling inte kan lämnas ut, ska avslag meddelas skriftligt. En besvärshänvisning bifogas 
avslaget, med information om hur beslutet kan överklagas.
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Bevarande och gallring

Gallring

För handlingar som hör till en akt, ett projekt eller ett pågående ärende, börjar man räkna gallringsfristen för samtliga handlingar från det att
ärendet avslutas. Det finns dock vissa handlingar som kan ”plockgallras” ur en akt, det vill säga kan gallras enligt en egen gallringsfrist som ej
gäller för hela akten. Om en typ av handling kan plockgallras, så ska det tydligt framgå i dokumenthanteringsplanen.

För handlingar i personakt inom socialtjänstens verksamhet är gallring tvingande enligt SoL 12 kap., 1§, vilket betyder att gallring SKALL
genomföras under det år då gallringsfristen går ut. Handlingar som ska bevaras ska vid samma tillfälle överlämnas till kommunarkivet. OBS, se
nedan om undantag från gallring.

Gallringsfristen, det vill säga tiden som handlingar ska sparas innan de kan gallras, räknas från det år som sista anteckningen är gjord. Till 
exempel:

Gallring innebär förstörelse av information så att den inte kan återskapas. Dokumenthanteringsplanen fungerar som gallringsbeslut, vilket betyder
att man med stöd av denna kan gallra handlingar utan att något ytterligare beslut måste tas. I osäkra fall kan man rådgöra med arkivmyndigheten
(kommunstyrelsen) eller kommunarkivet. Inom socialtjänsten regleras gallring även i lag, och dokumenthanteringsplanen ska vid behov
uppdateras för att följa lagstiftningen.

Verifikationer har en gallringsfrist på 10 år.

En verifikation från 2015-01-24 kan gallras tidigast 2026-01-01.

En verifikation från 2015-09-12 kan gallras tidigast 2026-01-01.

En verifikation från 2018-01-24 kan gallras tidigast 2029-01-01.
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Bevarande

Bevarande och gallring i digitala akter och register

Om en typ av handling listas som ”Bevaras” i planen ska handlingarna/akterna ej gallras utan levereras till kommunarkivet när en viss tid har gått
efter ärendets avslutande. Detta räknas ut på samma sätt som gallringsfristen.

Om en handling ska bevaras innebär detta att den ska finnas kvar i all framtid. När handlingar har överlämnats till kommunarkivet övertar arkivet
ansvaret för handlingarna och ser till att de vårdas och förvaras så att bevarandeaspekten tillgodoses. När handlingar har överlämnats tar arkivet
även över ansvaret för att lämna ut handlingar vid begäran, inklusive sekretessbedömningar.

Dokumentation av ärenden oftast uppdelade i dels fysiska akter, dels digitala akter. I de fysiska akterna förvaras pappershandlingar, t.ex.
inkomna handlingar och beslut. I de digitala akterna förvaras ofta myndighetens upprättade handlingar, t.ex. utredningar och uträkningar i ett
ärende.

Dokumentation av ärenden oftast uppdelade i dels fysiska akter, dels digitala akter. I de fysiska akterna förvaras pappershandlingar, t.ex.
inkomna handlingar och beslut. I de digitala akterna förvaras ofta myndighetens upprättade handlingar, t.ex. utredningar och uträkningar i ett
ärende.

Kommunarkivet har idag begränsade möjligheter att ta emot elektroniskt material, men i framtiden kommer det att vara möjligt att arkivera digitalt,
det vill säga tanka ur information ur verksamhetssystem till ett centralt arkivsystem. Handlingarna som har skapats digitalt bevaras då digitalt.
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Överlämnande av handlingar till arkivet

Plastfickor

Detta är inte samma sak som att gallra, utan innebär bara att man städar ut material som inte tillför ett ärende något, för att spara plats och göra
det lättare att eftersöka material.

Post-itlappar, gem och plastfickor ska tas bort eftersom lim, plast och metall kan skada papperet. Metallgem börjar förr eller senare att rosta, och
plast och lim fräter på papperet. Om texten på post-itlappar tillför ett ärende något ska man ta en kopia av dem och spara kopiorna istället för
originalen.

När handlingar överlämnas till arkivet ska man först ta kontakt med arkivpersonalen. Vid leveransen av handlingarna skrivs ett leveranskvitto som
överlämnande myndighet kan få en kopia av. Detta görs för att arkivets personal ska kunna få en överblick över vad som lämnats in, vilket
underlättar deras verksamhet. För myndigheten som överlämnar handlingar är det även till hjälp att ha ett kvitto, om frågan skulle uppstå huruvida
handlingar överlämnats eller inte.

Text framtagen av Anja Helldal, f.d. Kommunarkivarie 

Gem (metall och plast)

Innan pappershandlingar överlämnas till arkivet ska akterna ha rensats från ovidkommande material. Detta inkluderar:

Kladdar som inte tillför ärendet något
Övertaliga kopior (om original saknas, kan dock en kopia bevaras istället)
Post-itlappar
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Klassa v. 1.0                                         
Utbildnings- och Kulturnämnden

Strukturenhet Processnamn Handlingstyp Bevas/Gallras Förvaringsplats Sekretess Ansvar Registrering Anmärkning

3.5 Utbildning

3.5.1
Gemensam skolverksamhet

3.5.1.1 Hantera skolplikt, intagning och 
placering

Skolvalsansökan När eleven avslutat sin 
skolgång

Pärm Nej Rektor Systematisk förvaring

Ansökan om skola för 
nyinflyttad elev

När eleven avslutat sin 
skolgång

ProCapita Nej Rektor Verksamhetssystem Även underskriva pappersex.

Ansökan att fullgöra skolgång i 
Ockelbo

När eleven avslutat sin 
skolgång

ProCapita Nej Rektor Verksamhetssystem Även underskrivna pappersex.

Ansökan att fullgöra skolgång i 
annan kommun

När eleven avslutat sin 
skolgång

ProCapita Nej Rektor Verksamhetssystem Även underskrivna pappersex.

Ansökan om skolbyte inom 
kommunen

När eleven avslutat sin 
skolgång

ProCapita Nej Rektor Verksamhetssystem Även underskrivna pappersex.

Ansökan om att gå om eller 
flytta upp en årskurs

När eleven avslutat sin 
skolgång/Bevaras

Elevakt/Se anmärkning Förekommer Rektor PMO/Ciceron Beroende på anledningen för en elev att gå om en årskurs, 
bör ansökan bevaras i skolhälsovårds- eller 
skolpsykologakt.  Ciceron används ej för sådana handlingar 
som ska hanteras i PMO.

Beslut Bevaras Pärm Nej Handläggare Diarieföring Beslut om skolplacering, att antaga barn från annan 
kommun, att tillåta elev från Ockelbo att fortsätta sin 
skolgång/gå i förskola i annan kommun.

Bakgrunds-information om 
elev

När eleven avslutat sin 
skolgång

Elevakt Förekommer Handläggare Systematisk 
förvaring/Diarieföring

Till exempel kopior av tidigare betyg, korrespondens 
mellan lärare från den förra och nya skolan, med mera.  
Notera att handlingar som innehåller sekretess måste 
diarieföras enligt OSL  5 kap, 1§. 

Listor över barn/elev som 
undervisas i annan kommun

Bevaras Excelark Förekommer Skoladministratör Systematisk förvaring I arket finns listor över elever i annan kommun, friskolor 
och särskoleelever.  Innehåller information om 
faktureringar, om elev slutat mitt i termin etc.  Skrivs ut och 
överlämnas till kommunarkivet efter två år. Filen gallras då.

3.5.1.1 Hantera skolplikt, intagning och placering Listor över barn/elev från 
annan kommun som 
undervisas i Ockelbo

Bevaras Excelark Förekommer Handläggare Systematisk förvaring I arket finns listor över elever i annan kommun, friskolor 
och särskoleelever.  Innehåller information om 
faktureringar, om elev slutat mitt i termin etc.  Skrivs ut och 
överlämnas till kommunarkivet efter två år. Filen gallras då.

Kontaktuppgifter Vid inaktualitet Schoolsoft/ProCapita Förekommer Skoladministratör Verksamhetssystem Kontaktuppgifter för vårdnadshavare, anhöriga.  Sekretess 
kan förekomma om eleven lever med skyddad identitet.
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Klassa v. 1.0                                         
Utbildnings- och Kulturnämnden

Strukturenhet Processnamn Handlingstyp Bevas/Gallras Förvaringsplats Sekretess Ansvar Registrering Anmärkning

3.5.1.1 Hantera skolplikt, intagning och 
placering

Skol/foto-kataloger Bevaras, se anmärkning Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring Denna typ av handling trycks i många exemplar, men alla 
behöver inte bevaras. Endast ett exemplar överlämnas till 
kommunarkivet efter 3 år.

Kölistor Vid inaktualitet ProCapita Nej Handläggare Verksamhetssystem Uppdateras kontinuerligt. Endast förskola.

Beläggnings-statistik Bevaras Se anmärkning Nej Handläggare Verksamhetssystem/Sys
tematisk förvaring

Statistiken hämtas från ProCapita och läggs in i 
verksamhetsberättelsen, som bevaras som bilaga till 
nämndens protokoll.

Elevakter Bevaras Säkerhetsskåp Förekommer Handläggare Systematisk förvaring Det är inte elevakterna själva som kan ha sekretesskydd, 
utan handlingar i dem. Akterna är endast en förvarande 
enhet. Handlingar med sekretesskyddad information måste 
diarieföras enligt OSL 5 kap 1§.   Hela elevakten med 
innehåll (som ska bevaras, se anvisningar för enskilda 
handlingar) överlämnas till kommunarkivet 5 år efter 
avslutad skolgång.

Handlingar rörande elever 
med skyddad identitet

Vid inaktualitet Se anmärkning Ja Rektor Systematisk förvaring Handlingar rörande elever med skyddad identitet hanteras 
ej digitalt utan i pappersform. Handlingarna om eleven 
sparas i akt som hålls inlåst i kassaskåp.   Om det är mindre 
strikt personskydd som gäller kan provresultat sparas i 
Schoolsoft.   Handlingar som är viktiga för elevens fortsatta 
skolgång, t ex provresultat, kan om eleven flyttar till annan 
kommun, överföras till den nya kommunens skola. Begäran 
och överföring sköts via och av sociala myndigheter. På 
samma sätt kan skolorna i Ockelbo kommun begära sådana 
uppgifter från elevens tidigare hemkommuner.

3.5.1.2 Hantera skolskjutsar

Ansökan Vid inaktualitet Server Nej Handläggare Verksamhetssystem Om ansökan avslås och sedan överklagas, ska ansökan 
bevaras tillsammans med beslutet och övriga handlingar i 
ärendet. Ärendet ska då även diarieföras.  Diarieförda 
handlingar överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Korrespondens av vikt Bevaras Server Förekommer Handläggare Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till kommunarkivet efter 
3 år.

Beslut Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Om beslutet är ett avslag som sedan överklagas, ska 
beslutet bevaras tillsammans med ansökan och övriga 
handlingar i ärendet. Ärendet ska då även diarieföras.  
Diarieförda handlingar överlämnas till kommunarkivet efter 
3 år.

Kortbeställningar 2 år Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Beställningarna kan gallras 2 år efter att vederbörlig 
kontroll och redovisning skett. 
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Klassa v. 1.0                                         
Utbildnings- och Kulturnämnden

Strukturenhet Processnamn Handlingstyp Bevas/Gallras Förvaringsplats Sekretess Ansvar Registrering Anmärkning

3.5.1.1 Hantera skolplikt, intagning och 
placering

Resebeställningar 2 år Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Beställningarna kan gallras 2 år efter att vederbörlig 
kontroll och redovisning skett. 

Förteckningar över elever med 
skolkort

3 år Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Fakturor 10 år Ekonomienheten Nej Handläggare Verksamhetssystem

3.5.1.3 Planera läsår

Lokala kurs-planer Bevaras Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring Levereras till kommunarkivet efter fem år.

Årshjul/ Kalendarium Bevaras Server Nej Handläggare Verksamhetssystem Förskolans version av kursplan.

Läsårsdata Bevaras Protokollsbilagor Nej Handläggare Systematisk förvaring Beslutas av nämnden och ingår i deras protokoll. Kan även 
kallas läsårsplan.

Personalschema Bevaras Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Skolans timplan/kursplan Bevaras Pärm/Schoolsoft Nej Handläggare Verksamhetssystem/Sys
tematisk förvaring

Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Undervisnings-schema Bevaras Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Beslut Bevaras Ciceron Nej Handläggare Diarieföring Ingår i nämndens protokoll. Överlämnas till kommunarkivet 
efter 5 år.

Styrdokument Bevaras Server Nej Handläggare Systematisk förvaring Regelsamlingar som till exempel likabehandlingsplaner.  
Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år, men om de 
antagits i nämnden ingår de redan i nämndens protokoll 
och behöver inte överlämnas separat.

3.5.1.4 Tillhandahålla skolbibliotek

Beställningslistor Vid inaktualitet Pärm Nej Ansvarig 
bibliotekarie

Systematisk förvaring 

Följesedlar Vid inaktualitet Pärm Nej Ansvarig 
bibliotekarie

Systematisk förvaring 

Fakturor 10 år Handläggare Nej Handläggare Verksamhetssystem Attesteras och skickas till ekonomienheten.

Lånekortsansökan Vid inaktualitet Pärm Nej Skolbibliotekarie Systematisk förvaring Fungerar som ett avtal mellan biblioteket och 
vårdnadshavare, där vårdnadshavaren förbinder sig att 
bekosta försvunna eller förstörda medier. Kan gallras när 
barnet har fyllt 18 år.

Reservations-meddelade Vid inaktualitet BookIt Nej Bibliotekarie Verksamhetssystem Skickas automatiskt ut med SMS eller e-post via 
biblioteksystemet BookIt. Eleven kan själv eller med 
bibliotekariens hjälp reservera böcker (eller andra 
tillgängliga medier) och systemet skickar sedan 
meddelande om ankomna medier till det telefonnummer 
eller mejladress som registrerats på eleven i systemet.
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Klassa v. 1.0                                         
Utbildnings- och Kulturnämnden

Strukturenhet Processnamn Handlingstyp Bevas/Gallras Förvaringsplats Sekretess Ansvar Registrering Anmärkning

3.5.1.4 Tillhandahålla skolbibliotek Utlåningsstatistik enskild 
person/bok

Vid inaktualitet BookIt Ja Systemansvarig Verksamhetssystem Utlåningsstatistik för en enskild person skyddas av GDPR. 
Bibliotekarierna kan endast se aktiva lån, samt 2 månader 
bakåt på enskilda böcker. Tillgång till aktiva lån behövs till 
exempel till att se om böcker ej återlämnats i tid.  
Böckernas utlåningsstatistik sparas under begränsad tid 
endast för att biblioteket ska kunna kräva ersättning om en 
bok upptäcks ha skadats. Denna statistik gallras 
automatiskt av systemet när tiden går ut.

Utlåningsstatistik allmänt Bevaras BookIt Nej Bibliotekarie Verksamhetssystem Statistik rörande antal lån per år, antal låntagare etc. 
Innehåller ej uppgifter om enskilda personer.

3.5.1.5 Hantera ordning och disciplinåtgärder

Anmälan/ Tjänsteanteckning Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Levereras till kommunarkivet efter avslutad skolgång.

Utredningar Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Utredningar om störande/olämpligt beteende/allvarlig 
förseelse.  Levereras till kommunarkivet efter avslutad 
skolgång.

Beslut om åtgärder Bevaras Elevakt/Nämndsprotokoll Förekommer Handläggare Diarieföring Beroende på ärendets art kan det krävas beslut i nämnnd, 
och bevaras i sådana fall med nämndens protokoll och 
bilagor. En kopia läggs då i elevakten. 

Åtgärdsprogram Bevaras Elevakt i säkerhetsskåp Förekommer Handläggare Systematisk 
förvaring/Diarieföring

Se elevakt

Beslut om omhänder-tagande 
av föremål

Bevaras ProCapita/Elevakt Nej Ansvarig lärare Verksamhetssystem/Sys
tematisk förvaring

Skriftligt beslut behövs endast om föremålet ej återlämnas 
efter lektionens slut.

Polisanmälan omhänder-
tagande av föremål

Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Rektor Diarieföring Om ett föremål som har omhändertagits kan antas bli 
förverkat enligt 36 kap 3§ brottsbalken, 6 § 
narkotikastrafflagen (1968:64), 5§ lagen om förbud 
beträffande knivar och andra föremål (1988:254), 5§ lagen 
om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969), 9 kap 5§ 
vapenlagen (1996:67) eller 5§ lagen om förbud mot vissa 
hälsofarliga varor (1999:42), ska rektorn skyndsamt anmäla 
omhändertagandet till polismyndigheten. 
Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills frågan om 
föremålet ska tas i beslag har prövats.

Beslut om utvisning ur 
undervisnings-lokalen

Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Ansvarig lärare Diarieföring

Beslut om kvarsittning Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Ansvarig lärare Diarieföring

Beslut om skriftlig varning Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Ansvarig lärare Diarieföring

Beslut om tillfällig omplacering Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Omplacering kan vara både inom samma enhet eller annan 
enhet.

Beslut om avstängning Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Rektor Diarieföring
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3.5.1.5 Hantera ordning och disciplinåtgärder Dokumentation av åtgärder Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Ansvarig lärare Diarieföring

Korrespondens med 
vårdnadshavare/elev

Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Ansvarig lärare Diarieföring Bevaras om korrespondensen är av vikt för ärendet. 
Enklare frågor som t ex bokning av mötestid behöver 
varken diarieföras eller bevaras, utan kan gallras vid 
inaktualitet.

Anmälan till socialtjänst Bevaras Ciceron/Elevakt Ja Handläggare Diarieföring

Överklagan Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring

Protokoll elevhälsoteam Bevaras PMO Förekommer Handläggare Verksamhetssystem

Beslut om ordningsregler Bevaras Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Handlingar rörande 
disciplinfrågor

Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring

Psykolog-utredningar/ 
utlåtande

Bevaras PMO Ja Skolsköterska Verksamhetssystem Hanteras i PMO och av skolhälsovården. En notis om att en 
psykologutredning/utlåtande finns skrivs in i elevakten men 
förvaras inte där.

Elevakt Bevaras Kassaskåp Förekommer Handläggare Systematisk förvaring Hela elevakten med de handlingar som ska bevaras 
överlämnas till kommunarkivet 5 år efter att eleven gått ut 
skolan. 

3.5.1.6 Hantera läromedel

Förteckningar över böcker och 
övriga läromedel

Bevaras Pärm Nej Lärare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Följesedlar som fungerar som 
beställningslistor

Vid inaktuellt Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Inkommer med leverans

Fakturor 10 år Raindance Nej Handläggare Verksamhetssystem Överlämnas till ekonomienheten.

Skolböcker/Annat 
informationsmaterial som 
används i undervisning

Vid inaktualitet Närarkiv/Klassrum Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring 

Avtal med elever om 
elevdatorer

Vid inaktualitet E-tjänst Nej Handläggare Verksamhetssystem Avtalen skrivs som standard digitalt via kommunens e-
tjänsteplattform.  Även sådana som kommer in på papper 
skannas in och läggs in i systemet.  Avtalet avslutas i och 
med att eleven lämnar tillbaka datorn. 

Avtal med elever om 
skoldatateks-utrustning

Vid inaktualitet E-tjänst Nej Handläggare Verksamhetssystem Kan gälla till exempel Ipad, scanner-mus med mera, som 
eleven behöver i sin utbildning. Tillhandahålls av 
skoldatateket. Kan gallras när utrustningen återlämnas.

3.5.1.7 Tillhandahålla skolmåltider

Beställningar från äldrevård/ 
hemtjänst

Vid inaktualitet Verksamhetssystem Matilda Nej Handläggare Verksamhetssystem

Statistik över elevantal Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Inhämtas som underlag för att planera verksamhetens 
behov.

Årsplanering arbetsår Vid inaktualitet Verksamhetssystem Matilda Nej Handläggare Verksamhetssystem Underlag för personalens arbetsår. Görs löpande under 
året.
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3.5.1.7 Tillhandahålla skolmåltider Upphandlings-underlag Vid inaktualitet Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Ansökan om registrering av 
livsmedels-anläggning

Bevaras Server Nej Handläggare Diarieföring Ansökan skickas till Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnadsnämnd som hanterar beslut.  Diarieförda 
handlingar överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Beslut om registrering av 
livsmedels-anläggning

Bevaras Server Nej Handläggare Diarieföring Beslut inkommer från Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnadsnämnd.  Diarieförda handlingar 
överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Beslut om riskklassificering Bevaras Server Nej Handläggare Diarieföring Beslut inkommer från Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnadsnämnd.  Diarieförda handlingar 
överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Inspektions-rapporter, kopior Bevaras Server Nej Handläggare Diarieföring Inkommer för kännedom från Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnadsnämnd, som ansvarar för inspektionerna. 
Originalen förvaras hos VGS.  Diarieförda handlingar 
överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Inventarie-förteckningar Bevaras Handläggare Nej Tekniska enheten Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Personals måltidsredo-visning 2 år Löneenheten Nej Handläggare Systematisk förvaring Blankett som fylls i av personal, rörande huruvuda de äter 
pedagogiska måltider eller ej. Blanketten skickas till 
lönenheten. Pedagogiska måltider är avgiftsfria, övriga 
innebär en kostnad som dras av från personalens lön.

Matsedlar skola och förskola Bevaras Verksamhetssystem Matilda Nej Handläggare Verksamhetssystem Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Skolmåltids-statistik Bevaras Verksamhetssystem Matilda Nej Handläggare Verksamhetssystem Statistik över antal tallrikar/personer.  Överlämnas till 
kommunarkivet efter 3 år.

Resultat av faecesprov Vid inaktualitet Personalpärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Provtagning görs på personal efter vistelse utanför Norden 
mer än 5 dagar.

Egenkontroll HACCP Bevaras Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Kontroll av temperaturer, ankomskontroll, hygien- och 
rengöringsrutiner, riskbedömning.  Överlämnas till 
kommunarkivet efter 3 år.

Korrespondens av vikt Bevaras Ciceron Förekommer Handläggare Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till kommunarkivet efter 
3 år.

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Klagomål och synpunkter Bevaras Ciceron Förekommer Handläggare Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till kommunarkivet efter 
3 år.

Intyg om särskild kost Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Gallras en gång i halvåret när nya intyg inkommer.  Intygen 
kommer från skolsköterska om det gäller vegetarisk kost, 
från BVC-läkare om det gäller allergier.
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3.5.1.7 Tillhandahålla skolmåltider Ansökningar om EU mjölkstöd Görs med bank-ID på webbsida, ingen handling sparas 
lokalt. Vid inspektion behöver underlagen finnas tillgängliga 
- inköpsstatistik, antal elever etc.

Fakturaunderlag/ -
specifikationer

Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Fakturor kan även skickas till föräldrar, exempelvis om 
extra mat har tillagats vid någon tillställning som skolan 
arrangerat.

Följesedlar Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Leverantörs-fakturor 10 år Ekonomienheten Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Anteckningar från matråd Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Matråd hålls två gånger per termin, och rör inkomna 
synpunkter från elever, personal och brukare, med avsikt 
att kvalitetssäkra och förbättra verksamheten. 

Transport-scheman Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring 

3.5.1.8 Tillhandahålla SYO

Informations-material Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Information till elever om gymnasieskolor eller andra 
möjligheter till fortsatt utbildning. Inkommet material samt 
egna anteckningar.

Listor över inloggnings-
uppgifter

Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Inkommer från gymnasieintagningen för att elever ska 
kunna logga in och göra sina skolval, inklusive omval om de 
ej är nöjda med första urvalet.  Kan gallras höstterminen då 
eleverna har påbörjat sin utbildning efter grundskolan.

Blanketter för val till 
gymnasiet

När eleven avslutat sin 
skolgång

Pärm Nej SYO-konsulent Systematisk förvaring

Skolvals-kvittenser Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Skrivs ut av SYO-konsulenten från gymnasieantagningen 
och förvaras i pärm, underlag för statistik över skolval samt 
bekräftelse på ansökningar.

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Korrespondens av vikt Bevaras Server Förekommer Handläggare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.
Statistik Bevaras Server/Pärm Nej SYO-konsulent Systematisk förvaring Kan ingå i bilagor till nämndens protokoll. Överlämnas i 

annat fall till arkivet efter 5 år.
Överlämnings-blanketter, 
original

Se anmärkning Förekommer Diarieföring Information om elev med särskilda behov av olika slag. 
Skickas till den gymnasieskola där eleven fortsätter sin 
utbildning.

Överlämnings-blanketter, 
kopia

Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring/systematis
k förvaring

Information om elev med särskilda behov av olika slag. 
Originalet skickas till den gymnasieskola där eleven 
fortsätter sin utbildning.
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3.5.1.9 Tillhandahålla elevhälsa

Skolhälso-vårdsjournal Bevaras Server/Journalskåp Ja Skolsköterska Systematisk förvaring Eftersom Ockelbo kommun saknar egen gymnasieskola 
skickas de flesta skolhälsovårdsjournalerna till den 
kommun där eleven fortsätter sin utbildning efter 
grundskolan, och arkiveras sedan i den kommunen.  
Journaler som ej skickas till annan kommun överlämnas i 
sin helhet till Ockelbo kommunarkiv 3 år efter att eleven 
slutat skolan i Ockelbo. Elektroniska journaler behålls i 
systemet tills kommunen har tillgång till ett e-arkiv för 
elektronisk arkivering.  Alla journaler sparas digitalt, 
förutom äldre pappersjournaler som kommer att överföras 
till kommunarkivet allteftersom, samt journaler tillhörande 
nyanlända som ännu inte fått kompletta personnummer, 
eftersom systemet inte tillåter registrering i sådana fall. 
Pappershandlingar skannas in och registreras i digital 
journal så snart som möjligt.

Ansökan om stödinsats Bevaras Skolhälsovårdsjournal Ja Skolsköterska Diarieföring Ansökan om olika typer av stöd, exempelvis kurator, 
psykolog, läkare, logoped.  Se anmärkning om 
skolhälsovårdsjournal för arkiveringsanvisningar.

Underlag till utredningar Bevaras Skolhälsovårdsjournal Förekommer Skolsköterska Systematisk förvaring Se anmärkning om skolhälsovårdsjournal för 
arkiveringsanvisningar.

Journal-anteckningar Bevaras Skolhälsovårdsjournal Förekommer Skolsköterska Systematisk förvaring Se anmärkning om skolhälsovårdsjournal för 
arkiveringsanvisningar.

Korrespondens med vårdnads-
havare

Bevaras Skolhälsovårdsjournal Förekommer Skolsköterska Systematisk förvaring Se anmärkning om skolhälsovårdsjournal för 
arkiveringsanvisningar.

Beslut om stödinsats Bevaras Skolhälsovårdsjournal Förekommer Skolsköterska Systematisk förvaring Se anmärkning om skolhälsovårdsjournal för 
arkiveringsanvisningar.

Remisser och remissvar Bevaras Skolhälsovårdsjournal Förekommer Skolsköterska Systematisk förvaring Till/från exempelvis psykolog, logoped, sjukgymnast  Se 
anmärkning om skolhälsovårdsjournal för 
arkiveringsanvisningar.

Undersöknings-resultat Bevaras Skolhälsovårdsjournal Förekommer Skolsköterska Systematisk förvaring Uppgifter om längd/vikt och övrig utveckling över tid, syn, 
hörsel, trivsel, allergier, sjukdomar.  Se anmärkning om 
skolhälsovårdsjournal för arkiveringsanvisningar.

Uppgift om vaccinationer Bevaras Skolhälsovårdsjournal Förekommer Skolsköterska Systematisk förvaring Uppgifter om vaccinationer skickas även till ett nationellt 
register.  Se anmärkning om skolhälsovårdsjournal för 
arkiveringsanvisningar.

Psykologjournal Bevaras Säkerhetsskåp Ja Skolkurator Diarieföring Psykologstöd är en tjänst som köps in, men handlingar 
överlämnas till skolan för arkivering.  Psykologutredning 
kan även inkomma från BUP, men överlämnas i så fall till 
skolhälsovården från elevens vårdnadshavare och räknas 
som en inkommen handling.   Överlämnas till 
kommunarkivet 3 år efter att eleven slutat skolan.
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3.5.1.10 Tillhandahålla specialpedagogik

Anmälan/ Tjänstean-teckning Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet 3 år efter 
det att eleven avslutat sin skolgång. 

Korrespondens med 
vårdnadshavare

Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet 3 år efter 
det att eleven avslutat sin skolgång. 

Beslut om utredning Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet tre år efter 
det att eleven avslutat sin skolgång. 

Utredning Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet tre år efter 
det att eleven avslutat sin skolgång.   Utredningar kan röra 
till exempel läs- och skrivutredning, ITPA, 
psykologutredning, basutredning 
(koncentrationssvårigheter), pedagogiska 
kartläggningar/utredningar.

Beslut om särskilt stöd eller ej 
åtgärd

Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet tre år efter 
det att eleven avslutat sin skolgång.  Alternativ term: 
anpassad studiegång

Överklagande Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Överklagandeprocessen har en egen avdelning i 
klassificeringsstrukturen eftersom det är något som kan 
inträffa i stort sett varje gång ett beslut tas i en process. De 
handlingar som uppstår i överklagandet sparas alltid i det 
ärende överklagandet gäller, ej separat.

Åtgärdsprogram Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring/systematis
k förvaring 

Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet tre år efter 
det att eleven avslutat sin skolgång. 

Anmälan till socialtjänsten Bevaras Elevakt Ja Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet tre år efter 
det att eleven avslutat sin skolgång. 

Uppföljning Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet tre år efter 
det att eleven avslutat sin skolgång. 

3.5.1.11 Vidta åtgärder mot kränkande 
behandling

Anmälan/ Tjänstean-teckning Bevaras PMO Förekommer Handläggare Verksamhetssystem Tjänsteanteckning från lärare till vederbörande rektor.  
Överlämnas till kommunarkivet 5 år efter avslutad 
skolgång.

Anmälan till skolchef Bevaras Elevakt/Ciceron Förekommer Rektor Systematisk 
förvaring/Diarieföring

Se skollagen 6 kap 10§.  Anmälan görs muntligt och på 
blankett.  Handlingar som innehåller sekretess måste 
diarieföras enligt Offentlighets- och sekretesslagen.  Hela 
elevakten överlämnas till kommunarkivet 5 år efter 
avslutad skolgång.

Dokumentation av händelser 
och åtgärder

Bevaras Ciceron/PMO/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring/Systematis
k förvaring

PMO används endast om ärendet är av sådan art att 
elevhälsan måste kopplas in.  Hela elevakten överlämnas 
till kommunarkivet 5 år efter avslutad skolgång.
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3.5.1.11 Vidta åtgärder mot kränkande 
behandling

Utredning Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring/systematis
k förvaring

Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet 5 år efter 
avslutad skolgång.

Beslut om åtgärdsprogram Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring/Systematis
k förvaring

Utredning görs i samarbete mellan skolan och 
elevhälsan/kurator/socialförvaltningen, beroende på 
ärendets art.  Hela elevakten överlämnas till 
kommunarkivet 5 år efter avslutad skolgång.

Åtgärdsprogram Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet 5 år efter 
avslutad skolgång.

Överklagande Bevaras Ciceron Förekommer Handläggare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet 5 år efter avslutad 
skolgång.

Anmälan till socialtjänsten Bevaras Ciceron/Elevakt Ja Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet 5 år efter 
avslutad skolgång.

Polisanmälan Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet 5 år efter 
avslutad skolgång.

Yttrande från rektor/annan 
huvudman

Bevaras Ciceron/Elevakt Förekommer Handläggare Diarieföring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet 5 år efter 
avslutad skolgång.

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Korrespondens av vikt Bevaras Server Förekommer Handläggare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet 3 år efter avslutad 
skolgång.

Elevakt Bevaras Kassaskåp Förekommer Handläggare Systematisk förvaring Hela elevakten med de handlingar som ska bevaras 
överlämnas till kommunarkivet 5 år efter att eleven gått ut 
skolan. 

3.5.1.12 Hantera stipendier och fonder

Ansökan Bevaras Server Nej Nämndsekreterare Systematisk förvaring Ingår som bilagor till nämndens protokoll och bevaras 
därefter.

Beslut Bevaras Server Nej Handläggare Verksamhetssystem Ingår i nämndens protokoll och bevaras därefter.

Urkunder och dylikt Bevaras Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

3.5.1.13 Hantera ansökningar om ledighet

Ledighets-ansökan När eleven avslutat sin 
skolgång

Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vid vuxenutbildningen görs ansökningar muntligen till 
ansvarig lärare.

Beslut Bevaras Elevakt/Nämndens protokoll Nej Handläggare Systematisk förvaring Hela elevakten överlämnas till kommunarkivet 5 år efter 
avslutad skolgång. Nämndens protokoll och bilagor 
hanteras enligt anvisningar för dessa.
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3.5.1.14 Genomföra enkäter

Enkäter Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Gallras när sammanställningen är gjord. Ett tomt original 
bör sparas tillsammans med sammanställningen.  Enkäter 
kan skickas ut på papper eller via Skolsoft.

Sammanställning Bevaras Server Nej Handläggare Diarieföring Sammanställningen går till nämnden för rapportering samt 
skickas till extern myndighet, exempelvis SCB eller 
Skolverket, om undersökningen genomförts på deras 
begäran.  Sammanställningen som går till nämnden sparas i 
dess bilagor till protokoll.

3.5.1.15 Hantera klagomål och synpunkter

Klagomål eller synpunkt Bevaras Server Förekommer Handläggare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Underlag till sammanställning Vid inaktualitet* Handläggare Förekommer Handläggare Systematisk 
förvaring/diarieföring

Handlingarna kan gallras om de är av ringa vikt och/eller 
informationen ingår i sammanställningen. Om handlingarna 
tillför ärendet något av vikt ska de sparas som bilaga till 
sammanställningen.   Handlingar som innehåller 
sekretesskyddad information måste diarieföras enligt OSL 5 
kap 1§.

Sammanställning Bevaras Ciceron Förekommer Handläggare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år. Alternativt, om 
sammanställningen rapporterats i nämnden, ingår den i 
bilagorna till nämndens protokoll och hanteras enligt 
anvisningar för dessa.

Svar på klagomål/ synpunkt Bevaras Ciceron Förekommer Handläggare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år. Kan eventuellt 
ingå i nämndens protokoll beroende på ärendets art.
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3.5.2 Förskola

3.5.2.1 Antaga och placera barn i förskola

Ansökan om plats på förskola Vid inaktualitet ProCapita Nej Handläggare Verksamhetssystem

Listor på barn som gått i 
förskola

Bevaras ProCapita Ja Handläggare Verksamhetssystem Överlämnas till kommunarkivet 3 år efter att barnet slutat.

Inkomstuppgifter 3 år ProCapita Förekommer Handläggare Verksamhetssystem

Kontaktuppgifter föräldrar Vid inaktualitet ProCapita och Schoolsoft Nej Handläggare Verksamhetssystem Personer med skyddad identitet hanteras ej i ProCapita 
eller Schoolsoft.

Placerings-meddelande Vid inaktualitet Handläggare/Förskola Ja Handläggare Systematisk förvaring Förvaras i pärm, inlåst

Schema Vid inaktualitet Schoolsoft Nej Handläggare Verksamhetssystem Föräldrar kan själva ändra i schemat via sitt konto i 
Schoolsoft.

Underlag för ersättningar och 
debitering

10 år ProCapita Nej Handläggare Systematisk förvaring Underlagen skickas till ekonomienheten för behandling och 
fakturering.

3.5.2.2 Genomföra förskoleverksamhet

Arbetsplanering Vid inaktualitet Pärm/Schoolsoft Nej Rektor och 
pedagoger

Systematisk förvaring Löpande planering, egna anteckningar med mera.

Närvaro-rapportering Vid inaktualitet Schoolsoft Nej Ansvarig pedagog Verksamhetssystem Kontakt tas med vårdnadshavare om ett barn inte lämnats 
på förskolan, utan att vårdnadshavare meddelat varför.

Uppsägning av plats 3 år ProCapita Nej Handläggare Verksamhetssystem

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Korrespondens av vikt Bevaras Ciceron Förekommer Ansvarig lärare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

3.5.2.3 Hantera uppsägning av förskoleplats

Ansökan om uppsägning av 
plats

2 år Pärm Förekommer Handläggare Systematisk förvaring Sekretesskyddade handlingar måste diarieföras.

Bekräftelse av uppsägning 2 år Pärm Förekommer Handläggare Systematisk förvaring Sekretesskyddade handlingar måste diarieföras.

3.5.2.4 Godkänna fristående förskola

Ansökan Bevaras Ciceron Nej Handläggare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.Korrespondens av vikt Bevaras Server Nej Handläggare Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till arkivet efter 3 år.

Tjänsteskrivelse Bevaras Ciceron Nej Nämndsekreterare Verksamhetssystem Ingår i bilagorna till nämndens protokoll.

Beslut Bevaras Ciceron Nej Nämndsekreterare Verksamhetssystem Ingår i nämndens protokoll. Kopia av beslutet expedieras 
till sökanden.
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3.5.2.4 Godkänna fristående förskola Avtal fristående förskola med 
bilagor

Bevaras Ciceron Nej Handläggare Diarieföring Avtal om tillstånd att bedriva fristående förskola. Bilagorna 
innehåller bland annat villkor för verksamheten.  
Överlämnas till kommunarkivet tre år efter att 
verksamheten avslutats.

3.5.2.5 Genomföra tillsyn på förskolor

Tillsynsprotokoll Bevaras Ciceron Nej Skolchef Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till arkivet efter 3 år.

Tjänsteskrivelse/ Rapport Bevaras Ciceron Nej Nämndsekreterare Verksamhetssystem Ingår i bilagorna till nämndens protokoll.

Beslut Bevaras Ciceron Nej Nämndsekreterare Verksamhetssystem Ingår i nämndens protokoll. 

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Korrespondens av vikt Bevaras Server Förekommer Handläggare Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till arkivet efter 3 år.

Meddelande om sanktioner Bevaras Ciceron Nej Skolchef Diarieföring Ingår i nämndens bilagor till protokoll.

3.5.2.6 Överlämning till förskoleklass

Dokumentation om barnet Se anmärkning Elevakt Förekommer Rektor Systematisk förvaring
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3.5.3 Grundskola

3.5.3.1 Genomföra undervisning

Arbetsplanering Bevaras Pärm/Internwebb Nej Rektor Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Lektionsunderlag Vid inaktualitet Ansvarig lärare Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Lärarens anteckningar inför och efter lektion, kopior att 
dela ut till eleverna med mera. Handlingar med tillfälligt 
eller ringa värde.

Närvaro-rapportering Vid inaktualitet Server Nej Ansvarig lärare Verksamhetssystem Om elev uteblir från lektion utan särskilt skäl skall 
vårdnadshavare informeras samma dag. Notering om 
frånvaro som skrivs in i Schoolsoft, skickas automatiskt 
som ett SMS till vårdnadshavare.

Rapport skolpliktsärende Bevaras Server Förekommer Handläggare Diarieföring Rapporteras till nämnd och ingår i dess handlingar till 
protokoll.

Information till hemmet Vid inaktualitet Närarkiv Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring 

Elevkort Bevaras Handläggare Nej Handläggare Verksamhetssystem Överlämnas till kommunarkivet 3 år efter att eleven slutat 
skolan.

3.5.3.2 Följa upp undervisning

Individuell utvecklingsplan Bevaras Elevakt Förekommer Ansvarig 
lärare/handläggare

Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet i och med att hela 
elevakten överlämnas.

Inlämnings-uppgifter/special-
arbeten

Vid inaktualitet Ansvarig lärare Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Återlämnas till eleven, eller gallras efter läsårets slut.

Elevsvar på nationella prov i 
svenska

Bevaras Närarkiv Ja Handläggare Systematisk förvaring De nationella proven omfattas av sekretess så länge de 
återanvänds av Skolverket, enligt OSL 17 kap §4.  
Överlämnas till kommunarkivet efter varje läsår.

Elevsvar på nationella prov i 
svenska som andraspråk

Bevaras Närarkiv Ja Handläggare Systematisk förvaring De nationella proven omfattas av sekretess så länge de 
återanvänds av Skolverket, enligt OSL 17 kap §4.  
Överlämnas till kommunarkivet efter varje läsår.

Elevsvar på nationella prov 
övriga ämnen

5 år Närarkiv Ja Handläggare Systematisk förvaring De nationella proven omfattas av sekretess så länge de 
återanvänds av Skolverket, enligt OSL 17 kap §4.  
Gallringsfristen räknas från det år då provet genomfördes.

Elevsvar på övriga prov Vid inaktualitet Ansvarig lärare Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Återlämnas till eleven, eller gallras efter läsårets slut.

Sammanställningar över 
resultat från nationella prov i 
svenska

Bevaras Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Sammanställningar över 
resultat från övriga nationella 
prov

5 år Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring

Samman-ställningar över 
resultat från övriga prov

Vid inaktualitet Närarkiv Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring
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3.5.3.2 Följa upp undervisning Betygskatalog Bevaras Närarkiv/Verksamhetssystem Nej Handläggare Systematisk förvaring 
/Verksamhetssystem

Lämnas till kommunarkivet 5 efter avslutad skolgång. 

Betygskopior Vid inakatualitet Tas ut vid begäran och överlämnas oftast till förfrågaren.

Omprövning av betyg Bevaras Närarkiv Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år tillsammans med 
övriga betyg.

Skriftlig bedömning som 
ersätter betyg

Bevaras Närarkiv Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år tillsammans med 
övriga betyg.

Verksamhets-rapport Bevaras Verksamhetssystem Nej Handläggare Diarieföring Ingår i bilagor till nämndens protokoll.

Anteckningar från 
utvecklingssamtal

Vid inaktualitet (se 
anmärkning)

Elevakt Förekommer Ansvarig lärare Systematisk förvaring Kan gallras tidigast vid avslutad skolgång (grundskolan).

3.5.3.3 Kvalitetsuppföljning av elevresultat

Måluppfyllelse Bevaras Server Nej Handläggare Verksamhetssystem Sammanställningar över elevernas måluppfyllelse i 
respektive ämne, inklusive simkunnighet enligt svenska 
livräddningssällskapets kriterier.  Levereras till 
kommunarkivet efter avslutad skolgång.

Rapport Bevaras Bilaga till protokoll Nej Nämndsekreterare Systematisk 
förvaring/Verksamhetss
ystem

Sparas som bilaga till nämndens protokoll och levereras till 
kommunarkivet tillsammans med övriga bilagor. 

3.5.3.4 Ta emot elev i särskola

Ansökan med bilagor Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Systematisk 
förvaring/Diarieföring

Bilagor kan vara medicinska bedömningar, sociala 
utrdeningar, psykologutredningar, pedagogiska 
kartläggningar med mera.

Beslut Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Systematisk förvaring 
/Diarieföring 

Se elevakt.

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Korrespondens av vikt Bevaras Elevakt Förekommer Handläggare Systematisk förvaring 
/Diarieföring

Se elevakt.

Överklaganden Bevaras Elevakt/Server Förekommer Handläggare Diarieföring Registreras i Ciceron, pappersoriginal förvaras i elevakten.

3.5.3.5 Hantera PRAOplatser

Informations-material Vid inaktualitet SYO-konsulent Nej SYO-konsulent Systematisk förvaring Till elever om hur PRAO går till, hur man söker etc. Även 
information till PRAO-platserna om elevernas försäkringar 
via skolan etc.

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet SYO-konsulent Nej SYO-konsulent Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Korrespondens av vikt Bevaras Server Nej SYO-konsulent Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till kommunarkivet efter 
3 år.
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3.5.3.5 Hantera PRAOplatser Meddelande om PRAO-plats Vid inaktualitet SYO-konsulent Nej SYO-konsulent Systematisk förvaring Kan gallras när eleven slutat på skolan.

Närvarorapport Vid inaktualitet SYO-konsulent Nej SYO-konsulent Systematisk förvaring Kan gallras när eleven slutat på skolan, under förutsättning 
att information om PRAOn skrivs in på elevkort.

Riskanalys Vid inaktualitet/Se 
anmärkning

SYO-konsulent Nej SYO-konsulent Systematisk förvaring Kan gallras när eleven slutat på skolan, men om ett tillbud 
sker ska riskanalysen tillföras tillbudsrapporten. 

Utvärderings-underlag Vid inaktualitet Pärm Nej SYO-konsulent Systematisk förvaring Utvärderingarna fylls i av eleverna och lämnas in, men de 
är helt anonyma.

Utvärdering Bevaras SYO-konsulent Nej SYO-konsulent Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Lista över var varje elev 
genomfört PRAO

Vid inaktualitet Pärm Nej SYO-konsulent Systematisk förvaring

3.5.4 Fritidsverksamhet

3.5.4.1 Antaga och placera barn i fritidshem

Ansökan om plats på 
fritidshem

Vid inaktualitet ProCapita Nej Handläggare Verksamhetssystem

Listor på barn som gått i 
fritidshem

Bevaras ProCapita Ja Handläggare Verksamhetssystem Överlämnas till kommunarkivet 3 år efter att barnet slutat.

Inkomstuppgifter 3 år ProCapita Förekommer Handläggare Verksamhetssystem

Kontaktuppgifter föräldrar Vid inaktualitet ProCapita och Schoolsoft Nej Handläggare Verksamhetssystem Personer med skyddad identitet hanteras ej i ProCapita 
eller Schoolsoft.

Schema Vid inaktualitet Schoolsoft Nej Handläggare Verksamhetssystem Föräldrar kan själva ändra i schemat via sitt konto i 
Schoolsoft.

Underlag för ersättningar och 
debitering

10 år ProCapita Nej Handläggare Systematisk förvaring Underlagen skickas till ekonomienheten för behandling och 
fakturering.

3.5.4.2 Bedriva fritidsverksamhet

Arbetsplanering Bevaras Skolsoft Nej Handläggare Verksamhetssystem Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Fritidsledares underlag Vid inaktualitet Ansvarig lärare Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Kopior att dela ut, anteckningar inför planerad verksamhet 
med mera. Handlingar med tillfälligt eller ringa värde.

Närvaro-rapportering Vid inaktualitet Skolsoft Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring 

Information till hemmet Vid inaktualitet Närarkiv Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring 

3.5.4.3 Driva fritidsklubb
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3.5.5 Gymnasieskola

3.5.5.1 Hantera inackorderingsstöd

Ansökan om inackorderings-
stöd

2 år E-tjänsteplattform Nej Handläggare Verksamhetssystem Kan gallras under förutsättning att vederbörlig kontroll och 
redovisning skett.

Meddelande till 
vårdnadshavare

2 år Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Kopia av ansökan skickas med meddelandet till 
vårdnadshavare.   Både avslag och godkännande.

Utbetalnings-order 10 år Server Nej Ekonomienheten Verksamhetssystem Skickas till ekonomienheten. Papperskopia på 
förvaltningen gallras vid inaktualitet.
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3.5.6 Kommunal vuxenutbildning

3.5.6.1 Hantera ansökan till komvux

Ansökan med bilagor Vid inaktualitet Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Bilagor är kopior av tidigare betyg och omdömen.   Kan 
vara ansökan till komvux i Ockelbo (från enskild eller annan 
kommun för enskilds räkning), eller ansökan om att 
fullgöra utbildning i annan kommun.  Kan gallras när eleven 
avslutat sin utbildning.

Beslut Bevaras Ciceron Nej Handläggare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Informations-material Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Diverse information om kurser till antagna elever, som 
plats och tid för lektioner, litteraturlistor med mera.

3.5.6.2 Genomföra undervisning, komvux

Arbetsplanering Bevaras Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Lektionsunderlag Vid inaktualitet Ansvarig lärare Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Lärarens anteckningar inför och efter lektion, kopior att 
dela ut till eleverna med mera. Handlingar med tillfälligt 
eller ringa värde.

Närvaro-rapportering Vid inaktualitet Pärm Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring 

3.5.6.3 Följa upp undervisning, komvux

Individuell studieplan Bevaras Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Intyg om anpassad studiegång Bevaras Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Inlämnings-uppgifter/special-
arbeten

Vid inaktualitet Ansvarig lärare Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Återlämnas till eleven, eller gallras efter läsårets slut.

Elevsvar på nationella prov i 
svenska

Bevaras Närarkiv Ja Handläggare Systematisk förvaring De nationella proven omfattas av sekretess så länge de 
återanvänds av Skolverket, enligt OSL 17 kap §4.

Elevsvar på nationella prov 
övriga ämnen

Bevaras Närarkiv Ja Handläggare Systematisk förvaring De nationella proven omfattas av sekretess så länge de 
återanvänds av Skolverket, enligt OSL 17 kap §4.

Sammanställningar över 
resultat från nationella prov i 
svenska

Bevaras Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Sammanställningar över 
resultat från övriga nationella 
prov

Bevaras Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Elevsvar på övriga prov Vid inaktualitet Ansvarig lärare Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Återlämnas till eleven, eller gallras efter läsårets slut.

Samman-ställningar över 
resultat från övriga prov

Vid inaktualitet Pärm Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring 
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3.5.6.3 Följa upp undervisning, komvux Betygskatalog Bevaras Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring Det är mycket viktigt att förklaringar till eventuella 
sifferkoder och förkortningar i katalogen finns bevarade i 
eller tillsammans med katalogen.  Överlämnas till 
kommunarkivet efter 5 år. 

Betygskopior Vid inaktualitet Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Kopior som handläggare har nära till hands för att snabbt 
kunna tillmötesgå begäran om kopior på slutbetyg.

Omprövning av betyg Bevaras Närarkiv Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Skriftlig bedömning som 
ersätter betyg

Bevaras Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 5 år.

Verksamhets-rapport Bevaras Närarkiv Nej Handläggare Systematisk förvaring Kan ingå i nämndens bilagor till protokoll och bevaras då 
med övriga sådana.  Överlämnas annars till kommunarkivet 
efter 5 år.

Övriga register över elever, 
underlag för intern 
redovisning

3 år Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Kan även användas som underlag för intern kontroll.

3.5.6.4 Kvalitetsuppföljning av elevresultat, 
komvux

Måluppfyllelse Bevaras Server Nej Handläggare Verksamhetssystem Sammanställningar över elevernas måluppfyllelse i 
respektive ämne, inklusive simkunnighet enligt svenska 
livräddningssällskapets kriterier.  Levereras till 
kommunarkivet efter avslutad skolgång.

Rapport Bevaras Bilaga till protokoll Nej Nämndsekreterare Systematisk 
förvaring/Verksamhetss
ystem

Sparas som bilaga till nämndens protokoll och levereras till 
kommunarkivet tillsammans med övriga bilagor. 

3.5.7 Särskild utbildning för vuxna

3.5.7.1 Bedriva särskild utbildning för vuxna på 
grundläggande nivå

3.5.7.2 Bedriva särskild utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå

3.5.8 Särskilda utbildningsformer

3.5.8.1 Hantera bidrag till SFI vid folkhögskola

3.5.8.2 Hantera undervisning för elever som 
vistas på sjukhus o dyl, eller i hemmet

Läkarintyg Elevakt Ja

Korrespondens av ringa vikt

Korrespondens av vikt

Åtgärdsprogram Elevakt
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3.5.8.2 Hantera undervisning för elever som 
vistas på sjukhus o dyl, eller i hemmet

Beslut om anpassad 
studiegång

Elevakt Förekommer

3.5.9 Annan pedagogisk verksamhet

3.5.9.1 Bedriva öppen förskola

3.5.9.2 Bedriva öppen fritidsverksamhet
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3.5.10 Kultur/musikskola

3.5.10.1 Bedriva kultur/ musikskoleverksamhet

Vårdnadshavares medgivande 
till att publicera foton

Bevaras Ciceron Nej Ansvarig lärare Diarieföring För att följa GDPR krävs att samtycke för publicering av 
personuppgifter (fotografier, men även namn, adress och 
likvärdig information) på minderåriga lämnas av två 
vårdnadshavare *vid varje specifikt tillfälle*. Kommunens 
kommunikationsenhet har utarbetat samtycken för detta 
och en e-tjänst planeras.

Ansökan Vid inaktualitet Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring Antagningsbeslut meddelas muntligen.  Kan gallras när ny 
ansökan inkommit eller eleven slutat på verksamheten.

Närvarolista Vid inaktualitet Ansvarig lärare Systematisk förvaring Används som underlag för fakturering.  Faktureringen sköts 
av ekonomienheten.

Elevregister Bevaras Pärm Nej Skoladministratör Systematisk förvaring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Listor på framförd musik 2 år Server Nej Lärare Verksamhetssystem Listor som rapporteras till STIM. 

Mötes-anteckningar Vid inaktualitet Ansvarig lärare Nej Ansvarig lärare Systematisk förvaring Från återkommande möten en gång per vecka mellan 
lärarna, där löpande praktiska frågor diskuteras. Ej något 
officiellt protokoll utan egna anteckningar.

Personalscheman Bevaras Server Nej Skoladministratör Verksamhetssystem Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Statistik Bevaras Procapita Nej Skoladministratör Verksamhetssystem Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Statistikutdrag Vid inaktualitet/Bevaras Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Utdrag görs en gång per år till kulturskolerådet. Dessa 
utdrag behöver ej bevaras.  Statistik som tas ut som bilaga 
till halvårsbokslut bevaras tillsammans med bokslutet. 
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3.6 Kultur, fritid och turism

3.6.1 Allmän kulturverksamhet

3.6.1.1 Hantera offentlig scen

Underlag, arbetsmaterial Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Bokningar/ Boknings-
bekräftelser

2 år efter upphörd giltighet Pärm Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Kontrakt 2 år/10 år Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Kontrakten görs oftast muntligen.  Om de görs skriftligen 
bevaras de i 10 år OM de används för ekonomisk 
redovisning, annars kan de gallras efter 2 år.

Statistik Bevaras Server Nej Handläggare Systematisk förvaring Bevaras i verksamhetsberättelsen.

Inbjudningar Vid inaktualitet Handläggare/webbsida Nej Handläggare Systematisk förvaring Skickas till skolor, förskolor, äldreboende med mera och 
publiceras för allmänheten på kommunens webbplats och i 
lokaltidningarna, beroende på vilken typ av evenemang det 
rör sig om.

Bild-dokumentation Bevaras Server Nej Handläggare Systematisk förvaring Överlämnas till arkivet efter 3 år.

3.6.1.2 Hantera föreningsbidrag och stipendier
Blankett ansökan Bevaras Handläggare Nej Handläggare Diarieföring Ingår i nämndens bilagor till protokoll.
Föreningars verksamhets-
berättelser

Bevaras Handläggare Nej Handläggare Diarieföring Bilaga till föreningars ansökningar om bidrag.

Anteckningar från kulturträffar Vid inaktualitet/Bevaras Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Kulturträffar anordnas av föreningar själva när de ser ett 
behov av det.  Anteckningar av ringa vikt kan gallras vid 
inaktualitet, anteckningar av vikt bevaras och överlämnas 
till arkivet efter 3 år.

3.6.1.3 Driva lotterimyndighet

Ansökan med bilagor Bevaras Ciceron Nej Nämndsekreterare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Beslut Bevaras Ciceron Nej Handläggare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

3.6.2 Biblioteksverksamhet

3.6.2.1 Tillhandahålla media

Beställningslistor Vid inaktualitet Pärm Nej Ansvarig 
bibliotekarie

Systematisk förvaring 

Följesedlar Vid inaktualitet Pärm Nej Ansvarig 
bibliotekarie

Systematisk förvaring 

Fakturor 10 år Handläggare Nej Handläggare Verksamhetssystem Attesteras och skickas till ekonomienheten.

Reservations-meddelade Kan skickas ut med SMS, e-post, eller brev.
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3.6.2.1 Tillhandahålla media Utlåningsstatistik enskild 
person/bok

Vid inaktualitet BookIt Ja Systemansvarig Verksamhetssystem Utlåningsstatistik för en enskild person skyddas av GDPR. 
Bibliotekarierna kan endast se aktiva lån, samt 2 månader 
bakåt på enskilda böcker. Tillgång till aktiva lån behövs till 
exempel till att se om böcker ej återlämnats i tid.  
Böckernas utlåningsstatistik sparas under begränsad tid 
endast för att biblioteket ska kunna kräva ersättning om en 
bok upptäcks ha skadats. Denna statistik gallras 
automatiskt av systemet när tiden går ut.

Utlåningsstatistik allmänt Bevaras BookIt Nej Bibliotekarie Verksamhetssystem Statistik rörande antal lån per år, antal låntagare etc. 
Innehåller ej uppgifter om enskilda personer.

3.6.2.2 Tillhandahålla talböcker

Ansökan från användare

Förteckning utlånade 
Daisyspelare
Brända CD-skivor

3.6.2.3 Hantera återkrav

Påminnelse Vid inaktualitet Server Nej Bibliotekarie Verksamhetssystem Den första påminnelsen skickas ut per automatik från 
BookIt till låntagarens mobil eller e-mejl.

Faktura 10 år Server Nej Ekonomienheten Verksamhetssystem

3.6.2.4 Bedriva programverksamhet

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Korrespondens av vikt

Annons i lokaltidningar/på 
kommunens hemsida
Affischer

Lista på bokningar Vid inaktualitet Handläggares dator Nej Handläggare Systematisk förvaring Förs och uppdateras löpande

Samman-ställningar över antal 
besökare

Vid inaktualitet Handläggares dator Nej Handläggare Systematisk förvaring Skapas vid behov, en uppskattning

Biljetter Vid inaktualitet

3.6.2.5 Bedriva samhällsinformation

3.6.2.5 Korrespondens av vikt Bevaras Server Förekommer Kommunarkivarie Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

3.6.2.5 Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Kommunarkivarie Nej Kommunarkivarie Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.
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3.6.3 Tillgängliggörande av historiska arkiv

3.6.3.1 Vårda historiska arkiv

Överlämnade handlingar Bevaras Kommunarkiv Förekommer Kommunarkivarie Verksamhetssystem Handlingar av olika slag som protokollsböcker, skrivelser, 
fotografier med mera.  Kommunarkivet tar endast emot 
handlingar från den kommunala verksamheten. Enskilda 
personer, lokala företag och föreningar hänvisas till Arkiv 
Gävleborg eller hembygdsföreningen. 

Överlämnings-kvitto Vid inaktualitet Pärm Nej Kommunarkivarie Systematisk förvaring Ett kvitto på handlingarna som överlämnats, med 
information om proveniens, mängd, tidsomfattning. 
Överlämnaren får en kopia och kommunarkivarien behåller 
originalet.  Informationen skrivs in i CALM och kvittot kan 
gallras när handlingarna har förtecknats. 

Anteckningar Vid inaktualitet/Bevaras Kommunarkivarie Nej Kommunarkivarie Systematisk förvaring Anteckningar rörande handlingarna. Information av vikt 
skrivs in i CALM, annars kan den gallras vid inaktualitet.

Arkivförteckning Bevaras Server Nej Kommunarkivarie Verksamhetssystem Skrivs in i CALM. 

3.6.3.2 Tillgängliggöra arkivmaterial

Förfrågan Bevaras Server Förekommer Kommunarkivarie Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Korrespondens av vikt Bevaras Server Förekommer Kommunarkivarie Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Server Nej Kommunarkivarie Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Presentations-material Vid inaktualitet Server Nej Kommunarkivarie Systematisk förvaring Powerpoint-presentationer, kopior av fotografier med 
mera som används vid presentationer om arkivmaterial 
och kommunarkivets arbete.

Mottagningsbevis för 
rekommenderat brev

Bevaras Server Nej Kommunarkivarie Diarieföring Handlingar som innehåller känsliga uppgifter och där 
sekretessen ej har gått ut får ej skickas med e-post, utan 
måste skrivas ut på papper och skickas till förfrågarens 
folkbokföringsadress med rekommenderat brev (såvida 
förfrågaren inte kan besöka arkivet och få ut handlingarna 
mot uppvisande av legitimation).   Överlämnas till 
kommunarkivet efter 3 år.

Avslag med besvärshänvisning Bevaras Server Nej Kommunarkivarie Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Överklagan Se anmärkning Server Förekommer Kommunarkivarie Diarieföring Originalet skickas vidare till domstol, en skannad kopia 
bevaras med resten av ärendehandlingarna i Ciceron.

Kopior av arkivmaterial Vid inaktualitet Server Förekommer Kommunarkivarie Systematisk förvaring 
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3.6.3.3 Informera om historiska arkiv

Underlag, arbetsmaterial Vid inaktualitet Server Nej Kommunarkivarie Systematisk förvaring Anteckningar, kopior av arkivmaterial med mera.

Texter Bevaras Server Nej Kommunarkivarie Diarieföring Kommunarkivet författar ungefär en gång i månaden en 
berättelse ur Ockelbos historia, som skickas till 
lokaltidningen Kuxabladet för publicering.  Övriga 
informationtexter om arkivet sparas på kommunens 
webbsida.

Digitaliserade fotografier Bevaras Server Nej Kommunarkivarie Verksamhetssystem Digitaliserade fotografier och diabilder sparas i CALM samt 
på gemensam server O://.

3.6.4 Tillgängliggörande av konst

3.6.4.1 Vårda och tillgängliggöra kommunens 
konstsamling

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Korrespondens av vikt Bevaras Ciceron Nej Bibliotekschef Diarieföring Korrespondens av vikt med konstnären eller annan 
donator/säljare.  Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år.

Beslut Bevaras Ciceron Nej Bibliotekschef Diarieföring Beslut fattas av den tjänsteman som är huvudansvarig för 
konstsamlingen.   Överlämnas till kommunarkivet efter 3 
år.

Faktura 10 år Raindance Nej Ekonomienheten Verksamhetssystem Skickas till ekonomienheten för hantering.

Konstverk Bevaras Konstmagasin Nej Bibliotekschef Systematisk förvaring Tavlor, skulpturer med mera.  Kommunens konstsamling 
används till att smycka offentliga lokaler och tjänstemäns 
arbetsrum. Tjänstemän som önskar låna konstverk till sina 
arbetsrum eller förnya utsmyckningen i till exempel skolor 
och ålderdomshem kontaktar biblioteket för hjälp med 
urval.

Dokumentation av 
konstobjekt

Bevaras CALM Nej Bibliotekschef Verksamhetssystem Information om konstobjektet såsom fotografier av det, 
information om konstnären, tillkomstår med mera, samt 
nuvarande placering. Registreras i CALM.  CALM är ett 
arkivförteckningssystem men används även för 
konstregistret.

3.6.4.2 Svara för konstutställningar

3.6.4.3 Svara för offentlig konst
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3.6.5 Teaterverksamhet

3.6.5.1 Tillhandahålla teater

Fakturor 10 år Handläggare Nej Handläggare Verksamhetssystem Attesteras och skickas till ekonomienheten.

Affischer, flyers Se anmärkning Nej Handläggare Systematisk förvaring Inkomna affischer och flyers kan gallras vid inaktualitet.  Ett 
ex av egenproducerat material överlämnas till arkivet för 
bevarande. Ett ex ska även skickas till Kungliga Biblioteket.  
Övertaliga kopior gallras vid inaktualitet.

Annonser Vid inaktualitet Dator/webbsida Nej Handläggare Systematisk förvaring Publiceras i t ex Kuxabladet och på kommunens webbsida.

Korrespondens av ringa vikt Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Vad som är av "ringa vikt" avgörs av handläggaren, men det 
ska vara av tillfällig betydelse.

Korrespondens av vikt Bevaras Server Förekommer Handläggare Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till kommunarkivet efter 
3 år.

3.6.6 Allmän fritidsverksamhet

3.6.6.1 Bedriva program och aktiviteter

Mötesanteckningar Vid inaktualitet Dator Nej Handläggare Systematisk förvaring

Affischer, flyers Se anmärkning Nej Handläggare Systematisk förvaring Inkomna affischer och flyers kan gallras vid inaktualitet.  Ett 
ex av egenproducerat material överlämnas till arkivet för 
bevarande. Ett ex ska även skickas till Kungliga Biblioteket.  
Övertaliga kopior gallras vid inaktualitet.

Utvärdering Bevaras Verksamhetssystem Nej Handläggare Diarieföring

3.6.6.2 Hantera fritidsbidrag och stipendier

Blankett ansökan Bevaras Handläggare Nej Nämndsekreterare Diarieföring Överlämnas till kommunarkivet efter 3 år. Kan ingå i 
bilagorna till nämndens protokoll.

Föreningars verksamhets-
berättelser

Bevaras Handläggare Nej Handläggare Diarieföring Bilaga till föreningars ansökningar om bidrag.

Sammanställningar av 
ansökningar

Bevaras Ciceron Nej Nämndsekreterare Systematisk förvaring Ingår i bilagorna till nämndens protokoll.

Beslut Bevaras Ciceron/Protokoll Nej Nämndsekreterare Systematisk förvaring Ingår i nämndens protokoll.

Utbetalningsorder 10 år Raindance Nej Handläggare Verksamhetssystem

Utbetalningslista 2 år Raindance Nej Handläggare Verksamhetssystem

3.6.6.3 Hantera fiskeverksamhet

Informationshäfte/Informatio
n på webbsida

Vid inaktualitet/Se 
anmärkning

Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Ett exemplar av det tryckta häftet överlämnas till arkivet så 
snart de kommer från tryckeriet. All information på 
kommunens webbsida sparas med jämna mellanrum.

Protokoll avstämningsmöte Bevaras Server Nej Handläggare Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till arkivet efter 3 år.
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3.6.6.3 Hantera fiskeverksamhet Underlag till uppdateringar Vid inaktualitet Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring 

Fiskekartor Vid inaktualitet/Se 
anmärkning

Handläggare Nej Handläggare Systematisk förvaring Ett exemplar av den tryckta kartan överlämnas till arkivet 
så snart de kommer från tryckeriet.

Klagomål Bevaras Server Nej Handläggare Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till arkivet efter 3 år.

Åtgärdsrapport Bevaras Server Nej Handläggare Diarieföring Diarieförda handlingar överlämnas till arkivet efter 3 år.

Register över ansvariga för 
fiskevårds-områden

Vid inaktualitet Server Nej Handläggare Verksamhetssystem

Register över föreningar Vid inaktualitet Server Nej Handläggare Verksamhetssystem Här avses föreningar som är involverade i 
fiskevårdsverksamhet. Det är inte nödvändigtvis föreningar 
som endast ägnar sig åt detta, utan kan ingå i övrig 
verksamhet.

Register över försäljnings-
ställen

Vid inaktualitet Server Nej Handläggare Verksamhetssystem Här avses platser som säljer fiskekort.
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