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GENERELLT BEVARANDE- OCH GALLRINGSBESLUT 

Bevarande och gallring av handlingar som tillkommer 
vid administration av allmänna handlingar 
 

Beslutet gäller för 

Myndigheter (förvaltningar, bolag och stiftelser) i Göteborgs Stad 

Beslutets omfattning 

Arkivnämnden har beslutat om bevarande och gallring av handlingar som tillkommer vid administration 

av allmänna handlingar med stöd av 6 kap. 2 § Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 

informationshantering.  

Beslutet gäller retroaktivt för allmänna handlingar som tillkommit från och med 1 januari 2016. 

Beslutet får enbart användas inom verksamhetsområde 2 Ge verksamhetsstöd. 

Datum för beslut 

Arkivnämnden 2019-06-13, § 48 

Tidigare beslut 

Det finns inget tidigare beslut. 

Beslutets tillämpning 

Myndigheten ska dokumentera och besluta om den praktiska tillämpningen av beslutet i sin 

dokumenthanteringsplan. 

Verkställande av gallring  

Gallring utifrån gallringsfristerna i framställan får verkställas under förutsättning att:  

• föreskriven bearbetning, redovisning eller kontroll har slutförts   

• tidsfrist för revision, taxering eller preskription har gått ut 

• betydelsen har upphört för styrkande av rättigheter och skyldigheter samt övrig betydelse från 

rättslig synpunkt. 

Gallringsfrist räknas från utgången av det år handlingen upprättats hos eller inkommit till myndigheten.  

  

Diarienummer AN-04385/18  
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Bilaga 1 
 

Handlingar – referensnummer 001 

Handlingar rörande redovisning, styrning och hantering av 

handlingar och arkiv  

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras 

Beskrivning 

Handlingar som behövs för förståelse av arkiven och hur de är utformade. Handlingar som behövs för 

att söka i de allmänna handlingarna. Handlingar som visar vilka allmänna handlingar som gallrats 

eller ska gallras. 

Handlingar som kan användas för att myndigheten skall kunna visa att den hanterar de allmänna 

handlingarna på ett korrekt sätt, och att myndigheten följer lagkrav med flera krav som ställs av 

granskande organ. 

Motivering 

Handlingarna ska bevaras eftersom de behövs för förvaltning, rättskipning och allmänhetens rätt till 

allmänna handlingar. De bedöms också vara av allmänkulturellt historiskt intresse. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande redovisning av arkiv och dess sökingångar kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.6.1 Registrera handlingar och hantera post 

2.6.2 Redovisa, styra och hantera handlingar och arkiv 

2.6.3 Ta emot arkiv 

2.6.4 Överlämna arkiv 

Exempel på handlingstyper 

• Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar 

• Arkivförteckning 

• Diarium 

• Gallringsutredning 

• IT-förteckning 

 

 



 
 

 

Arkivnämndens generella bevarande- och gallringsbeslut 3 (19) 

Handlingar – referensnummer 002 

Handlingar rörande utlämnande av sekretessbelagda allmänna 

handlingar i ärenden som leder till myndighetsbeslut om avslag 

eller utlämnande med förbehåll 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras. 

Beskrivning 

Handlingar som rör att lämna ut allmänna handlingar som omfattas av sekretess och där 

myndighetens prövning av frågan helt eller delvis leder till beslut om avslag eller att utlämnande sker 

med förbehåll. Det kan förekomma handlingar som rör överklaganden och domstolsbeslut, om 

sökanden är missnöjd med myndighetens beslut.  

Handlingarna visar vilka ställningstaganden myndigheten och ibland även domstolar gjort i frågor 

som rör utlämnande av allmän handling. Med dessa handlingar kan en myndighet visa att 

lagstiftningen tillämpats på ett korrekt sätt. 

Motivering 

Handlingarna ska bevaras eftersom de behövs för förvaltning, rättskipning och allmänhetens rätt till 

allmänna handlingar. De bedöms också vara av allmänkulturellt historiskt intresse. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan tillkomma under verksamhetsområde 2. 

Ge verksamhetsstöd och då i processen 

2.6.5 Hantera utlämnande av handlingar 

Exempel på handlingstyper 

• Begäran om utlämnande av allmän handling som omfattas av sekretess 

• Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling som omfattas av sekretess 

• Fullmakt 

• Samtycke till att uppgifter lämnas ut 

• Överklagande 
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Handlingar – referensnummer 003 

Handlingar rörande utlämnande av sekretessbelagda allmänna 

handlingar i ärenden som inte leder till myndighetsbeslut om 

avslag 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras 2 år efter att ärendet handlingarna hör till har avslutats 

Beskrivning 

Handlingar som rör att lämna ut sekretessbelagda allmänna handlingar i ärenden där sökanden får de 

uppgifter den begärt. Handlingarna förekommer i ärenden som inte leder till myndighetsbeslut om 

avslag. 

Motivering 

Dessa handlingar uppkommer i ärenden, där sökanden inte ifrågasätter de sekretessprövningar som 

gjorts. Ofta handlar det om rutinartade ärenden. För vissa av Stadens myndigheter blir också 

tillväxten av dessa handlingar så stor att informationens värde inte motsvarar lagringskostnaden. 

Sammantaget blir därför bedömningen att handlingarna inte behöver bevaras för framtida forskning. 

Handlingarna ska bevaras i 2 år efter att ärendet avslutas så att det under denna tid går att gå tillbaka 

och kontrollera att utlämnandet skett på ett juridiskt korrekt sätt. Påföljd för brott mot tystnadsplikt 

bortfaller i allmänhet också om inte den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal inom 2 år. 

(Brottsbalken 20 kap 3 § och 35 kap 1 §. 1962:700). 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan tillkomma under verksamhetsområde 2. 

Ge verksamhetsstöd och då i processen 

2.6.5 Hantera utlämnande av handlingar 

Exempel på handlingstyper 

• Begäran om utlämnande av allmän handling som omfattas av sekretess 

• Fullmakt 

• Samtycke till att uppgifter lämnas ut 
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Handlingar – referensnummer 004 

Handlingar rörande utlämnande av offentliga allmänna handlingar  

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras vid den tidpunkt myndigheten själv fastställer, senast 2 år efter att begäran besvarats 

Beskrivning 

Handlingar som rör att lämna ut offentliga allmänna handlingar, där det inte finns någon oklarhet 

kring vad som kan lämnas ut. 

Motivering 

Detta är vanligtvis rutinartade ärenden/förfrågningar och handlingarna behöver inte bevaras för 

framtida forskning. För vissa av Stadens myndigheter blir också tillväxten av dessa handlingar så stor 

att informationens värde inte motsvarar lagringskostnaden.  

Myndigheterna har olika typer av ärenden och därmed olika behov av hur länge de ska ha kvar dessa 

handlingar. Därför ska myndigheterna själva fastställa tidpunkten för gallring. Handlingarna ska dock 

gallras senast 2 år efter att begäran besvarats, då myndigheterna rimligen inte längre har något behov 

av att gå tillbaka till informationen efter den tiden. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan tillkomma under verksamhetsområde 2. 

Ge verksamhetsstöd och då i processen 

2.6.5 Hantera utlämnande av handlingar 

Exempel på handlingstyper 

• Begäran om utlämnande av offentlig allmän handling 

• Myndighetens svar på begäran om utlämnande av offentlig allmän handling 
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Handlingar – referensnummer 005 

Handlingar rörande posthantering 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras när handlingen upphört att gälla och/eller ersatts av ny handling förutsatt att myndigheten inte 

längre har användning för den* 

Beskrivning 

Handlingar som styr hur den post som inkommer till myndigheten ska hanteras och som säkerställer 

att personalen känner till gällande rutiner, som till exempel vilka kuvert som öppnas av vem, och att 

de arbetar på ett konsekvent sätt. 

Motivering 

Handlingarna är i ständigt behov av uppdatering för att vara användbara på myndigheten och för att 

undvika missförstånd i arbetet. 

När handlingarna inte längre är gällande är informationsvärdet i dem lågt. Ofta har de då också 

ersatts av nya versioner eller gäller för andra personer. 

*Ingår handlingen i ett diariefört ärende i ett system sker gallringen, efter att gallringsfristen löpt ut, i 

enlighet med de förutsättningar som är inlagda i systemet. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande postöppning och mottagande av handlingar kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processen 

2.6.1 Registrera handlingar och hantera post 

Exempel på handlingstyper 

• Fullmakt, personadresserad post 

• Förteckning över rekommenderad post 

• Postöppnings- och registreringsrutin 
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Handlingar – referensnummer 006 

Handlingar rörande överlämnande av allmän handling till 

arkivmyndighet 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras. 

Beskrivning 

Handlingar rörande leverans av arkiv. De visar kommunikationen med arkivmyndigheten, att 

arkivmyndigheten godkänt att ett arkiv får levereras, vad leveranserna innehåller och att handlingarna 

mottagits av arkivmyndigheten. 

Handlingarna är till hjälp om myndighetens personal själva vill beställa dem i tjänsten alternativt 

hänvisa personer, som vill ta del av allmänna handlingar, till rätt myndighet. 

Motivering 

Handlingarna ska bevaras eftersom de behövs för förvaltning, rättskipning och allmänhetens rätt till 

allmänna handlingar. De bedöms också vara av allmänkulturellt historiskt intresse. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar som dokumenterar leverans av arkiv till arkivmyndighet kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processen  

2.6.4 Överlämna arkiv 

Exempel på handlingstyper 

• Leveransbevis 

• Leveransframställan 

• Leveransgodkännande 
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Handlingar – referensnummer 007 

Handlingar rörande överlämnande eller utlån samt mottagande av 

allmän handling på grund av fullmäktigebeslut  

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras. 
 

Beskrivning 

Handlingar rörande överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter på grund av 

fullmäktigebeslut eller utlån till enskilt organ, till exempel i samband med en omorganisation. Både 

den överlämnande och den mottagande myndigheten kan ha varsitt exemplar (eller som kopia).  

Handlingarna visar att allmänna handlingar har överlämnats från en myndighet till en annan i 

enlighet med Arkivlagens regler (se Arkivlagen 15 §.1990:782) eller att handlingar lånats ut till 

enskilt organ i enlighet med Lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (2015:602). 

Handlingarna visar också att Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 

informationshantering har följts i samband med överlämnande och utlån. 

Handlingarna är till hjälp om myndighetens personal själva vill beställa dem i tjänsten alternativt 

hänvisa personer rätt, när de vill ta del av allmänna handlingar. 

Motivering 

Handlingarna ska bevaras eftersom de behövs för förvaltning, rättskipning och allmänhetens rätt till 

allmänna handlingar. De bedöms också vara av allmänkulturellt historiskt intresse. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar som dokumenterar leverans av arkiv till arkivmyndighet kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processerna 

2.6.3 Ta emot arkiv 

2.6.4 Överlämna arkiv 

Exempel på handlingstyper 

• Arkivnämndens beslut om överlämnande av allmän handling 

• Fullmäktigebeslut om utlån av allmän handling till enskilt organ 

• Fullmäktigebeslut om överlämnande av allmän handling 

• Mottagningskvittens 
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Handlingar – referensnummer 008 

Handlingar rörande myndighetens personuppgiftsbehandlingar 

enligt Personuppgiftslagen  

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras. 

Beskrivning 

Handlingar som visar hur personuppgifter hanterats inom myndigheten och om det skett på ett säkert 

och korrekt sätt och i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204). 

Motivering 

Handlingarna ska bevaras eftersom de behövs för förvaltning, rättskipning och allmänhetens rätt till 

allmänna handlingar. De bedöms också vara av allmänkulturellt historiskt intresse. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar nödvändiga för en säker hantering av personuppgifter kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processen 

2.7 Kontrollera personuppgiftsbehandlingar 

Exempel på handlingstyper 

• Anmälan av behandling av personuppgifter till Datainspektionen 

• Förordnande av personuppgiftsombud 

• Personuppgiftsbiträdesavtal 

• Registerförteckning 

 

Handlingar – referensnummer 009 

Handlingar rörande myndighetens personuppgiftsbehandlingar 

enligt Dataskyddsförordningen 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras. 

Beskrivning 

Handlingar som visar hur personuppgifter hanteras inom myndigheten och om det skett på ett säkert 

och korrekt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (DSF). 
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Motivering 

Handlingarna ska bevaras eftersom de behövs för förvaltning, rättskipning och allmänhetens rätt till 

allmänna handlingar. De bedöms också vara av allmänkulturellt historiskt intresse. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar nödvändiga för en säker hantering av personuppgifter kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processen 

2.7 Kontrollera personuppgiftsbehandlingar 

Exempel på handlingstyper 

• Anmälan om dataskyddsombud 

• Förordnande av dataskyddsombud 

• Förordnade av dataskyddskontakt 

• Personuppgiftsbiträdesavtal 

• Register över behandling av personuppgifter 

 

Handlingar – referensnummer 010 

Handlingar om registerutdrag rörande enskilda personer enligt 

Personuppgiftslagen 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras 1 år efter att svar expedierats* 

Beskrivning 

Handlingar rörande kontakter med enskilda personer i samband med att enskilda begär ut 

registerutdrag. 

Motivering 

Syftet med Personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks 

genom behandling av personuppgifter. Man ska alltså inte behandla personuppgifter mer än 

nödvändigt. Personuppgifter kan bevaras i alla fall om de kan tänkas ha ett stort värde för framtida 

forskning, men här handlar det om rutinartade frågor/svar, som måste hanteras enligt lag, men som 

efter handläggning har ett kortfristigt värde.    

Handlingarna är av rutinartad karaktär och gallras därför 1 år efter att svaret expedierades. 1 års 

gallringsfrist är också det som föreslås i ”Bevara eller gallra. Gallringsråd för lednings- och 
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stödprocesser i kommuner, landsting och regioner”, nummer 1, utgiven av Samrådsgruppen för 

kommunala arkivfrågor, utgiven 2010, sidan 37.    

*Ingår handlingen i ett diariefört ärende i ett system sker gallringen, efter att gallringsfristen löpt ut, i 

enlighet med de förutsättningar som är inlagda i systemet.       

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar nödvändiga för en säker hantering av personuppgifter kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processen 

2.7 Kontrollera personuppgiftsbehandlingar 

Exempel på handlingstyper 

• Registerutdrag, begäran 

• Registerutdrag, svar 

 

Handlingar – referensnummer 011 

Handlingar om registerutdrag rörande enskilda personer enligt 

Dataskyddsförordningen 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras 1 år efter att svar expedierats* 

Beskrivning 

Handlingar rörande kontakter med enskilda personer i samband med att enskilda begär ut 

registerutdrag. 

Motivering 

Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda människor mot att deras personliga integritet 

kränks genom behandling av personuppgifter. Man ska alltså inte behandla personuppgifter mer än 

nödvändigt. Personuppgifter kan bevaras i alla fall om de kan tänkas ha ett stort värde för framtida 

forskning, men här handlar det om rutinartade frågor/svar, som måste hanteras enligt lag, men som 

efter handläggning har ett kortfristigt värde.    

Handlingarna är av rutinartad karaktär och gallras därför 1 år efter att svaret expedierades. 1 års 

gallringsfrist är också det som föreslås i ”Bevara eller gallra. Gallringsråd för lednings- och 

stödprocesser i kommuner, landsting och regioner”, nummer 1, utgiven av Samrådsgruppen för 

kommunala arkivfrågor, utgiven 2010, sidan 37.  

Dessa gallringsråd utgår ifrån PuL, men det rör sig om samma typ av handlingar även när de 

tillkommit enligt Dataskyddsförordningen. 
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*Ingår handlingen i ett diariefört ärende i ett system sker gallringen, efter att gallringsfristen löpt ut, i 

enlighet med de förutsättningar som är inlagda i systemet.  

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar nödvändiga för en säker hantering av personuppgifter kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processen 

2.7 Kontrollera personuppgiftsbehandlingar 

Exempel på handlingstyper 

• Registerutdrag, begäran 

• Registerutdrag, svar 

 

Handlingar – referensnummer 012 

Handlingar rörande samtycken till personuppgiftsbehandlingar 

enligt Personuppgiftslagen 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras 2 år efter att samtyckestiden har löpt ut eller att samtycket återkallats, förutsatt att 

behandlingen i fråga har avslutats* 

Beskrivning 

Handlingar rörande administration av samtycken till behandling av personuppgifter samt 

återtaganden av samtycken. Efter den 25 maj 2018 har Personuppgiftslagen ersatts med 

Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Motivering 

Syftet med Personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks 

genom behandling av personuppgifter. Man ska alltså inte behandla personuppgifter mer än 

nödvändigt. Personuppgifter kan bevaras ändå om de kan tänkas ha ett stort värde för framtida 

forskning, men här handlar det om handlingar som är av rutinmässig karaktär.    

Samtyckestiden kan se olika ut från fall till fall. Skyldigheten att styrka att samtycke föreligger 

endast så länge som behandlingen av personuppgifterna pågår. Det kan ändå finnas ett värde i att 

spara samtycket en viss tid efter det att samtyckestiden löpt ut eller att samtycket återkallats. Det går 

då under denna tid att gå tillbaka och kontrollera att hanteringen av samtycken skett på ett juridiskt 

korrekt sätt. Om det skulle uppstå en tvist kan samtycket bli en form av bevis i ett sådant mål. 
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Behovet av att kunna ta fram samtyckena minskar allteftersom tiden går. Samtycken förekommer 

också i stora mängder på vissa myndigheter och den samlade bedömningen blir därför att 

gallringsfristen kan vara så kort som 2 år även om en tvist skulle kunna uppstå senare. 

*Handlingarna ska gallras 2 år efter att samtyckestiden har löpt ut eller att samtycket återkallats, 

förutsatt att behandlingen i fråga har avslutats - detta är under förutsättning att de inte behövs som 

bevis i en tvist.  

Ingår handlingen i ett diariefört ärende i ett system sker gallringen, efter att gallringsfristen löpt ut, i 

enlighet med de förutsättningar som är inlagda i systemet. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar nödvändiga för en säker hantering av personuppgifter kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processen 

2.7 Kontrollera personuppgiftsbehandlingar 

Exempel på handlingstyper 

• Samtycke till behandling av personuppgifter 

• Återtagande av samtycke till behandling av personuppgifter 

 

Handlingar – referensnummer 013 

Handlingar rörande samtycken till personuppgiftsbehandlingar 

enligt Dataskyddsförordningen 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras 2 år efter att samtyckestiden har löpt ut eller att samtycket återkallats, förutsatt att 

behandlingen i fråga har avslutats* 

Beskrivning 

Handlingar rörande administration av samtycken till behandling av personuppgifter samt återtaganden 

av samtycken. 

Motivering 

Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda människor mot att deras personliga integritet 

kränks genom behandling av personuppgifter. Man ska alltså inte behandla personuppgifter mer än 

nödvändigt. Personuppgifter kan bevaras ändå om de kan tänkas ha ett stort värde för framtida 

forskning, men här handlar det om handlingar som är av rutinmässig karaktär. 

Samtyckestiden kan se olika ut från fall till fall. Skyldigheten att styrka att samtycke föreligger endast 

så länge som behandlingen av personuppgifterna pågår. Det kan ändå finnas ett värde i att spara 
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samtycket en viss tid efter det att samtyckestiden löpt ut eller att samtycket återkallats. Det går då 

under denna tid att gå tillbaka och kontrollera att hanteringen av samtycken skett på ett juridiskt 

korrekt sätt. Om det skulle uppstå en tvist kan samtycket bli en form av bevis i ett sådant mål. 

Behovet av att kunna ta fram samtyckena minskar allteftersom tiden går. Samtycken förekommer 

också i stora mängder på vissa myndigheter och den samlade bedömningen blir därför att 

gallringsfristen kan vara så kort som 2 år även om en tvist skulle kunna uppstå senare. 

*Handlingarna ska gallras 2 år efter att samtyckestiden har löpt ut eller att samtycket återkallats, 

förutsatt att behandlingen i fråga har avslutats - detta är under förutsättning att de inte behövs som 

bevis i en tvist.  

Ingår handlingen i ett diariefört ärende i ett system sker gallringen, efter att gallringsfristen löpt ut, i 

enlighet med de förutsättningar som är inlagda i systemet. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar nödvändiga för en säker hantering av personuppgifter kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processen 

2.7 Kontrollera personuppgiftsbehandlingar 

Exempel på handlingstyper 

• Samtycke till behandling av personuppgifter 

• Återtagande av samtycke till behandling av personuppgifter 
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Bilaga 2 
Referens-

nummer  

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

001 Handlingar rörande redovisning, styrning 

och hantering av handlingar och arkiv 

Bevaras 

 Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna 

handlingar 

 

 Arkivförteckning  

 Arkivinventering  

 Diarieplan  

 Diarium/register  

 Förteckning över arkivhandlingar som 

mottagits 

 

 Förteckning över arkivhandlingar som 

överlämnas 

 

 Förteckning över IT-stöd som innehåller 

allmänna handlingar/IT-förteckning 

 

 Gallringsbeslut  

 Gallringsframställan  

 Gallringsutredning  

 Tillämpningsbeslut om gallring  

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

002 Handlingar rörande utlämnande av 

sekretessbelagda allmänna handlingar i 

ärenden som leder till myndighetsbeslut om 

avslag eller utlämnande med förbehåll  

Bevaras 

 Begäran om utlämnande av allmän handling 

som omfattas av sekretess 

 

 Beslut om avslag på begäran om utlämnande 

av allmän handling som omfattas av sekretess 

 

 Beslut om utlämnande med förbehåll  

 Besvärshänvisning  

 Fullmakt    

 Förbehåll  

 Lånekvitto  

 Samtycke till att uppgifter lämnas ut  

 Sekretessförbindelse  

 Överklagande  
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Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

003 Handlingar rörande utlämnande av 

sekretessbelagda allmänna handlingar i 

ärenden som inte leder till myndighetsbeslut 

om avslag   

Gallras 2 år efter att ärendet 

handlingarna hör till har 

avslutats 

 Begäran om utlämnande av allmän handling 

som omfattas av sekretess 

 

 Beslut om utlämnande  

 Fullmakt    

 Lånekvitto  

 Samtycke till att uppgifter lämnas ut  

 Sekretessförbindelse  

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

004 Handlingar rörande utlämnande av 

offentliga allmänna handlingar  

Gallras vid den 

tidpunktmyndigheten själv 

fastställer, senast 2 år efter att 

begäran besvarats 

 Begäran om utlämnande av offentlig allmän 

handling  

 

 Lånekvitto   

 Myndighetens svar på begäran om utlämnande 

av offentlig allmän handling 

 

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

005 Handlingar rörande posthantering Gallras när handlingen upphört 

att gälla och/eller ersatts av ny 

handling förutsatt att 

myndigheten inte längre har 

användning för den* 

 Fullmakt, personadresserad post  

 Förteckning över rekommenderad post  

 Postöppnings- och registreringsrutin  

*Ingår handlingen i ett diariefört ärende i ett system sker gallringen, efter att gallringsfristen löpt 

ut, i enlighet med de förutsättningar som är inlagda i systemet. 
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Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

006 Handlingar rörande överlämnande av 

allmän handling till arkivmyndighet 

Bevaras 

 Leveransbevis  

 Leveransframställan  

 Leveransgodkännande  

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

007 Handlingar rörande överlämnande eller 

utlån samt mottagande av allmän handling 

på grund av fullmäktigebeslut 

Bevaras 

 Arkivnämndens beslut om överlämnande av 

allmän handling 

 

 Fullmäktigebeslut om utlån av allmän handling 

till enskilt organ 

 

 Fullmäktigebeslut om överlämnande av allmän 

handling 

 

 Lånekvitto  

 Mottagningskvittens  

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

008 Handlingar rörande myndighetens 

personuppgiftsbehandlingar enligt 

Personuppgiftslagen  

Bevaras 

 Anmälan av behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen 

 

 Förordnande av personuppgiftsombud  

 Instruktion för personuppgiftsbiträde  

 Personuppgiftsbiträdesavtal  

 Registerförteckning  
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Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

009 Handlingar rörande myndighetens 

personuppgiftsbehandlingar enligt 

Dataskyddsförordningen          

Bevaras 

 Anmälan av behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen 

 

 Anmälan om dataskyddsombud  

 Entledigande av dataskyddskontakt  

 Förordnande av dataskyddsombud  

 Förordnande av dataskyddskontakt  

 Instruktion för personuppgiftsbiträde  

 Personuppgiftsbiträdesavtal  

 Register över behandling av personuppgifter  

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

010 Handlingar om registerutdrag rörande 

enskilda personer enligt 

Personuppgiftslagen           

Gallras 1 år efter att svar 

expedierats* 

 Registerutdrag, begäran  

 Registerutdrag, svar  

*Ingår handlingen i ett diariefört ärende i ett system sker gallringen, efter att gallringsfristen löpt 

ut, i enlighet med de förutsättningar som är inlagda i systemet. 

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

011 Handlingar om registerutdrag rörande 

enskilda personer enligt 

Dataskyddsförordningen           

Gallras 1 år efter att svar 

expedierats* 

 Registerutdrag, begäran  

 Registerutdrag, svar  

*Ingår handlingen i ett diariefört ärende i ett system sker gallringen, efter att gallringsfristen löpt 

ut, i enlighet med de förutsättningar som är inlagda i systemet.  
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Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

012 Handlingar rörande samtycken till 

personuppgiftsbehandlingar enligt 

Personuppgiftslagen           

Gallras 2 år efter att 

samtyckestiden för samtycket 

har löpt ut eller att samtycket 

återkallats, förutsatt att 

behandlingen i fråga har 

avslutats* 

 Samtycke till behandling av personuppgifter  

 Återtagande av samtycke till behandling av 

personuppgifter 

 

* Handlingarna ska gallras 2 år efter att samtyckestiden för samtycket har löpt ut eller att samtycket 

återkallats, förutsatt att behandlingen i fråga har avslutats – detta är under förutsättning att de inte 

behövs som bevis i en tvist.  

Ingår handlingen i ett diariefört ärende i ett system sker gallringen, efter att gallringsfristen löpt ut, 

i enlighet med de förutsättningar som är inlagda i systemet. 

  

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

013 Handlingar rörande samtycken till 

personuppgiftsbehandlingar enligt 

Dataskyddsförordningen           

Gallras 2 år efter att 

samtyckestiden för samtycket 

har löpt ut eller att samtycket 

återkallats, förutsatt att 

behandlingen i fråga har 

avslutats* 

 Samtycke till behandling av personuppgifter  

 Återtagande av samtycke till behandling av 

personuppgifter 

 

* Handlingarna ska gallras 2 år efter att samtyckestiden för samtycket har löpt ut eller att samtycket 

återkallats, förutsatt att behandlingen i fråga har avslutats – detta är under förutsättning att de inte behövs 

som bevis i en tvist.  

Ingår handlingen i ett diariefört ärende i ett system sker gallringen, efter att gallringsfristen löpt ut, i enlighet 

med de förutsättningar som är inlagda i systemet. 

  

 


