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GENERELLT BEVARANDE- OCH GALLRINGSBESLUT 

Bevarande och gallring av handlingar om lokaler, 
fastigheter och fysisk säkerhet 
 

Beslutet gäller för 

Myndigheter (förvaltningar, bolag och stiftelser) i Göteborgs Stad 

Beslutets omfattning 

Arkivnämnden har beslutat om bevarande och gallring av handlingar om lokaler, fastigheter och fysisk 

säkerhet 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 2019-04-12, § 33 

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-04528/18  
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Bilaga 1 
 

Handlingar – referensnummer 001 

Handlingar rörande drift och underhåll av fastigheter och lokaler 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras 

Beskrivning 

Avser handlingar om fastighetens funktion och syfte. Handlingarna uppkommer i driften och 

underhållet av lokaler och visar bland annat vilken verksamhet som huserat i lokalerna. Här avses 

handlingar av betydelse som avtalshandlingar och drift och skötselhandlingar samt handlingar som 

dokumenterar inventarier som till exempel vilken konst som finns i lokalerna. 

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 drift och underhåll av lokaler kan tillkomma under verksamhetsområde 2. Ge 

verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.9.1 Förvalta fastigheter och inventarier 

Exempel på handlingstyper 

• Driftmötesprotokoll 

• Förteckning över konst från konstenheten 

• Hyresavtal 

• Utredningar rörande fastighetsutnyttjande 

 

Handlingar – referensnummer 002 

Handlingar som behövs för löpande drift och underhåll av 

fastigheter och lokaler  

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras när instruktionerna inte längre behövs för driften av objektet 

Beskrivning 
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Handlingarna som visar hur olika anläggningar i fastigheten ska skötas. 

Motivering 

Handlingarna behövs i det löpande arbetet så länge som anläggningarna de relaterar till är i drift. När 

anläggningarna byts ut så fyller de inte längre någon funktion för varken förvaltning eller 

rättskipning. Forskningens och allmänhetens behov bör vara tillgodosett med bevarandet av 

Handlingar rörande drift och underhåll av fastigheter och lokaler 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande drift och underhåll av lokaler kan tillkomma under verksamhetsområde 2. Ge 

verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.9.1 Förvalta fastigheter och inventarier 

Exempel på handlingstyper 

• Driftsinstruktioner 

 

Handlingar – referensnummer 003 

Handlingar rörande övergripande fysisk säkerhet och skalskydd 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras 

Beskrivning 

Handlingarna uppkommer i arbetet med att hålla lokalerna säkra från inbrott och skadegörelse. 

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 fysisk säkerhet och behörighet till lokaler kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processerna 

2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd 
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Exempel på handlingstyper 

• Säkerhetsskyddsanalyser 

• Tillstånd kameraövervakning 

 

Handlingar – referensnummer 004 

Material från kameraövervakning 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras när materialet inte längre är nödvändigt för ändamålet 

Beskrivning 

Handlingarna består av bild- och ljudupptagningar som gjorts i samband med kameraövervakning. 

Motivering 

Enligt dataskyddsförordningen får materialet bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet. Det 

är upp till den personuppgiftsansvarige att gör en bedömning av hur länge materialet får bevaras. 

Gallringsfristen följer av dataskyddsförordningens föreskrifter. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande fysisk säkerhet och behörighet till lokaler kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd 

Exempel på handlingstyper 

• Bild- och ljudupptagningar 

 

Handlingar – referensnummer 005 

Handlingar rörande rutiner för fysisk säkerhet och skalskydd 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras när informationen har uppdaterats 

Beskrivning 

Handlingarna visar vilka rutiner som finns för att hålla lokaler säkra från inbrott och skadegörelse. 
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Motivering 

Handlingar rörande rutiner/instruktioner rörande fysisk säkerhet blir som regel inaktuella och ersätts 

av nya handlingar. Handlingar som tillgodoser verksamhetens, forskningens och allmänhetens behov 

finns bland de handlingar som bevaras under Handlingar rörande övergripande fysisk säkerhet och 

skalskydd samt bland avtalen. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande fysisk säkerhet och behörighet till lokaler kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd 

Exempel på handlingstyper 

• Larminstruktion 

• Rutiner för utlämnade av koder, nycklar 

• Åtgärdsinstruktion  

 

Handlingar – referensnummer 006 

Handlingar rörande löpande larmrapportering  

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras 2 år efter upprättande 

Beskrivning 

Handlingarna visar larmlogg samt vilka incidenter som har förekommit och som rapporteras in från 

till exempel olika bevakningsföretag. 

Motivering 

Handlingarna är av rutinmässig karaktär och behöver finnas kvar en tid för eventuell kontroll. 

Händelser som leder till polisanmälan återfinns bland de handlingar som bevaras under Handlingar 

rörande brott och olaga intrång. Därmed tillgodoses verksamhetens, rättskipningens, forskningens 

och allmänhetens behov. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande fysisk säkerhet och behörighet till lokaler kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd 
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Exempel på handlingstyper 

• Larmlogg 

• Larmrapport 

• Rondrapport, väktarrapport 

• Utryckningsrapport 

 

Handlingar – referensnummer 007 

Handlingar rörande behörighet till lokaler 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras vid den tidpunkt myndigheten själv fastställer 

Beskrivning 

Handlingarna visar myndigheternas arbete med att hålla lokaler säkra från inbrott och skadegörelse 

samt vem som har tillträde till lokalerna. 

Motivering 

Handlingarna behövs en tid för kontroll och uppföljning och ska inte bevaras för all framtid. 

Verksamhetens, rättskipningens, forskningens och allmänhetens behov tillgodoses med de handlingar 

som bevaras i Handlingar rörande övergripande fysisk säkerhet och skalskydd.  

Tjänste- och passerkort kan ha olika giltighetstid vid olika myndigheter. Det kan vara av värde att 

bevara kvittenserna så länge som en anställd använder sitt kort. Myndigheterna har olika rutiner för 

hantering av sina behörigheter och därför fastställer myndigheterna själva tidpunkten för gallring. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande fysisk säkerhet och behörighet till lokaler kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd 

Exempel på handlingstyper 

• Beställning av passerkort 

• Beställning av tjänstekort 

• Kvittens för passerkort 

• Kvittens för tjänstekort 
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Handlingar – referensnummer 008 

Handlingar rörande sekretessförbindelser för personer som inte är 

anställda vid myndigheten 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras 

Beskrivning 

Handlingarna beskriver hur sekretessen upprätthålls när externa personer tillåts gå in i myndighetens 

lokaler. Syftet är att förhindra att sekretessbelagd information sprids till obehörig, eller att 

verksamhets- eller driftförhållanden inom Göteborgs Stad som kan medföra skada för staden sprids. 

Handlingarna är till för att myndigheten ska kunna utkräva ansvar. 

Motivering 

Preskriptionstiden för brott är vanligtvis mellan fem och tio år efter det att brottet begåtts.  

Det går inte att förutse när ett eventuellt brott kommer att begås. Handlingarna ska därför bevaras då 

det inte går att avgöra när det är lämpligt att gallra dessa då de ska gallras först när preskriptionstiden 

löpt ut. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande fysisk säkerhet och behörighet till lokaler kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd 

Exempel på handlingstyper 

• Sekretessförbindelser, tystnadspliktsavtal, extern person 

 

Handlingar – referensnummer 009 

Handlingar rörande brott och olaga intrång 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras 

Beskrivning 

Handlingarna visar hur myndigheter har hanterat brott och olaga intrång. 

Motivering 
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Det är viktigt för myndigheterna att bevara handlingarna vid rättslig prövning och 

försäkringsärenden. Det går inte heller att utesluta att forskningen kan ha ett behov av att 

handlingarna bevaras. Handlingarna ska bevaras för verksamhetens behov av kontroll och 

uppföljning av brott och olyckor. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande fysisk säkerhet och behörighet till lokaler kan tillkomma under 

verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd 

Exempel på handlingstyper 

• Polisanmälningar rörande stöld, hot, olaga intrång 

 

Handlingar – referensnummer 010 

Handlingar rörande byggprojekt 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Bevaras 

Beskrivning 

Avser handlingar som inkommer och upprättas i processen för byggnation av ny- om eller 

tillbyggnad av lokaler inom Göteborgs Stad. Processen för byggande startar med planering och 

behovsanalys och slutar med en slutbesiktning och ibruktagande. 

Motivering 

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

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

behov är det intressant att kunna följa hela byggprocessen från förstudie till slutbesiktning. 

Handlingarna är även intressanta för verksamheten att bevara för utvärdering av projekt och vid 

eventuell ombyggnation eller tillbyggnation samt drift av fastigheten. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande drift och underhåll av lokaler kan tillkomma under verksamhetsområde 2. Ge 

verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.9.3 Genomföra byggprojekt 

Exempel på handlingstyper 

• Bygganmälan 
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• Bygglovsanmälan 

• Förstudierapport 

• Relationsritningar 

 

Handlingar – referensnummer 011 

Handlingar av tillfällig karaktär rörande byggprojekt  

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras 2 år efter avslutat projekt 

Beskrivning 

Avser handlingar som inkommer och upprättas i processen för byggnation av ny-, om- eller 

tillbyggnad av lokaler inom Göteborgs Stad och som är av tillfällig karaktär. 

Motivering 

Handlingarna behövs under projektets gång men har därefter ett lägre informationsvärde och behovet 

av information tillgodoses genom de handlingar som bevaras i Handlingar rörande byggprojekt. 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande drift och underhåll av lokaler kan tillkomma under verksamhetsområde 2. Ge 

verksamhetsstöd och då framför allt i processerna 

2.9.3 Genomföra byggprojekt 

Exempel på handlingstyper 

• Byggritningar (som ersatts av relationsritningar) 

• Fotografier av arbetsmässig karaktär, suddiga bilder 

• Underlag till rapporter (som ej tillför sakuppgift) 
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Handlingar – referensnummer 012 

Handlingar från byggprojekt rörande drift och underhåll 

Förslag till bevarande/gallringsfrist 

Gallras när anläggningen inte längre är i drift 

Beskrivning 

Avser handlingar som inkommer och upprättas i processen för byggnation av ny-, om- eller 

tillbyggnad av lokaler inom Göteborgs Stad som är nödvändiga för drift och underhåll. 

Motivering 

Handlingarna behövs i det löpande arbetet så länge som anläggningarna de relaterar till är i drift. När 

anläggningarna byts ut så fyller de inte längre någon funktion för varken förvaltning eller 

rättskipning. Forskningens och allmänhetens behov bör vara tillgodosett med bevarandet av 

Handlingar rörande byggprojekt 

Beskrivning av de verksamhetsområden och processer som 

handlingarna tillhör 

Handlingar rörande drift och underhåll av lokaler kan tillkomma under verksamhetsområde 2. Ge 

verksamhetsstöd och då framför allt i processerna  

2.9.3 Genomföra byggprojekt 

Exempel på handlingstyper 

• Drifts- och skötselinstruktioner 

• El- och vvs ritningar 
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Bilaga 2 

Referens-

nummer  

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

001 Handlingar rörande drift och underhåll av 

fastigheter och lokaler 

Bevaras 

 Besiktningsprotokoll  

 Driftmötesprotokoll  

 Felanmälan av lokaler  

 Förteckning över konst från konstenheten  

 Hyresavtal  

 Inventarieförteckningar  

 Utredningar rörande fastighetsutnyttjande  

 

Referens-

nummer  

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

002 Handlingar som behövs för löpande drift och 

underhåll av fastigheter och lokaler 

Gallras när instruktionerna inte 

längre behövs för driften av 

objektet 

 Driftinstruktioner  

 

Referens-

nummer  

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

003 Handlingar rörande övergripande fysisk 

säkerhet och skalskydd 

Bevaras 

 Säkerhetsskyddsanalyser  

 Säkerhetsskyddsinstruktioner  

 Tillstånd kameraövervakning  

 

 

 



 
 

 

Arkivnämndens generella bevarande- och gallringsbeslut 12 (16) 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

004 Material från kameraövervakning Gallras när materialet inte 

längre är nödvändigt för 

ändamålet 

 Bild- och ljudupptagningar  

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

005 Handlingar rörande rutiner för fysisk säkerhet 

och skalskydd 

Gallras när informationen har 

uppdaterats 

 Larminstruktion  

 Placering av telefonsändare  

 Rutiner för utlämnande av koder, nycklar  

 Åtgärdsinstruktion  

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

006 Handlingar rörande löpande larmrapportering Gallras 2 år efter upprättande  

 Larmlogg  

 Larmrapport  

 Rondrapport, väktarrapport  

 Utryckningsrapport  

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

007 Handlingar rörande behörighet till lokaler Gallras vid den tidpunkt som 

myndigheten själv fastställer 

 Behörighetskort  

 Behörighetslista  

 Beställning av behörighetskort  

 Beställning av nycklar  
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 Beställning av passerkort  

 Beställning av reservkort  

 Beställning av tjänstekort  

 Besökslogg  

 Kvittenser för behörighetskort  

 Kvittenser för nycklar  

 Kvittenser för passerkort  

 Kvittenser för reservkort  

 Kvittenser för tjänstekort  

 Logg inpassering  

 Passerkort  

 Reservkort  

 Tjänstekort  

 Underlag för tjänstekort  

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

008 Handlingar rörande sekretessförbindelser 

för personer som inte är anställda vid 

myndigheten 

Bevaras 

 Sekretessförbindelser, tystnadspliktsavtal, 

extern person 

 

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

009 Handlingar rörande brott och olaga intrång Bevaras 

 Incidentrapport  

 Polisanmälningar rörande stöld, hot, olaga 

intrång 
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Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

010 Handlingar rörande byggprojekt Bevaras 

 Anmälningar, byggprojekt  

 Avtal, byggprojekt  

 Besiktningsprotokoll  

 Beskrivning av projekt 

(tex. lokalprogram, rumsfunktionsbeskrivning, 

miljökonsekvensbeskrivning, teknisk 

beskrivning, material och produktval vid 

avvikelser, systemförslag mm). 

 

 Bygganmälan  

 Bygglovsanmälan  

 Bygglovsansökan  

 Byggmötesprotokoll  

 Byggritningar 

(förslag som inte blev av) 

 

 Byggtillstånd  

 Ekonomisk kalkyl  

 Fotografier  

 Förstudierapport  

 Garantibesiktningsprotokoll  

 Leverantörsavtal, med bilagor  

 Miljöinventering  

 Mötesanteckningar 

(som tillför sakuppgift) 

 

 Projektbeskrivning  

 Projektdagbok (som tillför sakuppgift)  

 Projektdirektiv  

 Projektplaner (tex. arbetsmiljöplan, 

kommunikationsplan, risk- och 
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konsekvensanalys, miljö- och kvalitetsplan, 

tidsplan) 

 Rapporter, byggprojekt  

 Relationsritningar 

(tex. konstruktionsritningar, arkitektritningar, 

ritningar över detaljer) 

 

 Skrivelser (som visar kontakt med andra 

myndigheter) 

 

 Slutbesiktningsprotokoll  

 Slutrapport  

 Styrgruppsmötesprotokoll  

 Tillstånd, byggprojekt  

 Underlag till rapporter  

(som tillför sakuppgift) 

 

 

Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

011 Handlingar av tillfällig karaktär rörande 

byggprojekt 

Gallras 2 år efter avslutat 

projekt 

 Byggritningar (som ersatts av 

relationsritningar) 

 

 Egenkontroller  

 Fotografier av arbetsmässig karaktär, suddiga 

bilder 

 

 Mötesanteckningar 

(som ej tillför sakuppgift) 

 

 Presentation av projekt  

 Projektdagbok (som ej tillför sakuppgift)  

 Underlag till rapporter 

(som ej tillför sakuppgift) 
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Referens-

nummer 

Handlingar Bevarande/gallringsfrist 

012 Handlingar från byggprojekt rörande drift 

och underhåll 

Gallras när anläggningen inte 

längre är i drift 

 Drifts- och skötselinstruktioner  

 El- och vvs ritningar  

 

 


