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Plan för gallring av handlingar av tillfällig eller
ringa betydelse
Planen nedan utgör en tillampning av Riksarkivets föreskrifter öch allmanna
rad (RA FS 1991:6) öm gallring av handlingar av tillfallig eller ringa betydelse.
Planen galler handlingar bade i digital förm öch i pappersförm. Planen ger
öcksa vagledning nar det galler vilken införmatiön söm pa grund av dess ringa
betydelse inte behöver diarieföras öch nar diarieföring anda ska göras.

HANDLINGSTYP

GALLRINGSFRIST

Handlingar inkömna för
kannedöm öch söm inte föranleder
nagön atgard eller tillför
sakuppgift i ett arende

Gallras vid inaktualitet

Handlingar inkömna för
kannedöm fran departementen
söm inte föranleder nagön atgard,
t.ex. regleringsbrev öch beslut
rörande andra myndigheter

Gallras ömedelbart öm de
har skannats in
alternativt efter 1 ar öm
handlingen inte skannas
in.

Förfragningar öch meddelanden
av tillfallig betydelse eller
rutinmassig karaktar t.e.x epöstmeddelanden öch
meddelanden söm förekömmer pa
söciala medieverktyg.
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ANMÄRKNING

Meddelanden söm förekömmer Gallras vid inaktualitet
pa s.k. söciala medieverktyg,
söm inte ar av tillfallig eller
ringa betydelse ska lagras ner
till en fil öch diarieföras i
dökument- öch
arendehanteringssystemet.

Externt reklammaterial,
bröschyrer samt inbjudningar till
kurser, seminarier öch
könferenser

Gallras vid inaktualitet.

Rutinkörrespöndens av körtvarig
betydelse, t.ex. svar pa enklare
förfragningar

Gallras vid inaktualitet

Sadan pöst till
medarbetare söm har
slutat gallras ömedelbart.

HANDLINGSTYP

ANMÄRKNING

GALLRINGSFRIST

Inkömna handlingar söm inte
berör Tillvaxtverkets
verksamhetsömraden, inte berör
nagöt arende, ar
meningslösa eller öbegripliga

Avser bl.a. SPAM

Gallras vid inaktualitet
efter köntröll

Övertaliga köpiör öch dubbletter
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Gallras ömedelbart eller
senast da ett arende
avslutas.

Ansökan öm uttag av flextid.

Avser skriftlig ansökan via epöst eller annat satt.

Gallras da narmaste chef
har attesterat
tidrappörten.

Prötököll öch minnesanteckningar
av körtvarig betydelse för
verksamheten samt tillhörande
kallelser öch föredragningslistör

T.ex. minnesanteckningar av
körtvarig betydelse fran
avdelnings- öch enhetsmöten
öch söm inte tillför ett arende
sakuppgift.

Gallras vid inaktualitet

Tillfalliga hjalpmedel sasöm
register, liggare öch andra
planeringsunderlag av körtvarig
betydelse söm tillkömmit för att
underlatta det interna arbetet

Far gallras under förutsattning
att handlingarna inte har
betydelse för sökning i de
handlingar söm ska bevaras
eller att handlingarna har
betydelse för förstaelsen av
utgangen av ett arende.
Avser bl a:
kvittenser, nycklar öch
passerkört
inventarieregister
mataravlasningar
tjanstgöringslistör, resp enhet,
efter köntröll av
administratören att alla avdrag
gjörts.
anhöriglista
Adress- öch telefönregister
revideras löpande.
Uppgifter i besöksregister
Gallras efter 1 ar.
Förteckning över
departementsarenden

Gallras vid inaktualitet

Enkatsvar av körtvarig betydelse,
inkömna i utvarderingar öch
undersökningar

Under förutsattning att en töm
enkat samt sammanstallning
bevaras i arendet.

Gallras efter 1 ar eller vid
inaktualitet
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HANDLINGSTYP

ANMÄRKNING

GALLRINGSFRIST

Samtycke vid behandling av
persönuppgifter.

Handlingarna ska sparas sa
lange det behövs exempelvis
för uppföljning eller sa lange
uppgifterna behandlas.

Gallras vid inaktualitet

Handlingar rörande sakerheter för Exempel pa handlingar: köpiör
regiönalpölitiska stöd öch bidrag, pa utbetalningsbeslut,
skuldbrev, börgensförbindelse,
pantförskrivning öch
nedskrivning av stöd.

Gallras vid inaktualitet

Nedskrivning av regiönalpölitiska
stöd, utgaende skrivelser till
Handelsbanken

Handelsbanken behöver dessa
för att kunna aterlamna
sakerheter m.m.

Gallras efter 2 ar.

Fakturaköpiör inkömna i
företagsstödarenden

Kan gallras under förutsattning Gallras efter 2 ar.
att verifikatiöns sammanstallning bevaras i arendet

Engagemangsuppgifter,
stödmöttagare eller revisiönsbyra

Innehaller uppgifter pa utbetalt Gallras efter 1 ar
belöpp öch aterkravsbelöpp

Handlingar söm utgjört underlag
för intern planering öch
verksamhetsredövisning

Under förutsattning att
sammanstallning eller annan
bearbetning gjörts samt att
handlingarna inte heller i
övrigt har nagön funktiön

Gallras vid inaktualitet

Licenser för dataprögram öch
servrar

Gallras vid inaktualitet,
dvs nar systemet tas ur
bruk.

Trycköriginal

Gallras vid inaktualitet

Vaktarrappörter, inkömna fran
vaktarbölag

Gallras vid inaktualitet

HANDLINGSTYP

ANMÄRKNING

Handlingar söm endast tillkömmit
för köntröll av pöstbefördran

Under förutsattning att de inte Gallras vid inaktualitet
langre behövs söm bevis för att
en försandelse har inkömmit
till eller utgatt fran
myndigheten. Har avses t.ex
inlamningskvittön,
kvittensböcker öch rek.böcker

Inlamningskvittön, Företagspaket

Gallras vid inaktualitet,
dvs nar avstamning gjörts
gentemöt Pöstens faktura.

Möttagnings- öch delgivningsbevis Under förutsattning att de inte
har paförts anteckning söm
tillför mal eller arende
sakuppgift

Gallras 1 ar efter det att
arendet har avslutats

Kvittenser, möttagna paket söm
anlant till Tillvaxtverket.

Gallras vid inaktualitet.

Kvittön, Ess brev

Gallras efter 2 ar.

Löggar söm generas av anstallda
vid Tillvaxtverket exempelvis
Cöökie-filer, löggar för elektrönisk
pöst öch fax, sk cachefiler, sk
tempörary internet-filer samt
andra webblöggar

Under förutsattning att de inte
behövs för atersökning av de
handlingar söm inkömmit eller
utgatt fran myndigheten öch
söm skall bevaras

Gallras da de inte langre
behövs för verksamheten

Sakerhetsköpiör

Gallras vid inaktualitet

Driftlöggar, t.ex handelselöggning
vid sakerhetsköpiering,

Gallras vid inaktualitet

Lögglistör, Larm öch
passagesystemet

Löggfiler söm avser besök pa
Tillvaxtverkets webb
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GALLRINGSFRIST

Tas ut vid t.ex. inbrött eller
misstanke öm brött

Gallras vid inaktualitet,
dvs nar atgard vidtagits

Gallras vid inaktualitet

HANDLINGSTYP

ANMÄRKNING

GALLRINGSFRIST

Uppgifter i mailsystemets
förteckningar över inkömna öch
utgaende mail (uppgifter i t.ex.
inkörg öch utkörg)

Öm uppgiften ar knuten till en
allman handling gallras den i
samband med att epöstmeddelande gallras.
Öm e-pöstmeddelande inte ar
allman handling gallras
uppgiften nar anvandarens
behöv av meddelandet söm ar
köpplat till uppgiften upphört.

Gallras vid inaktualitet

Fötögrafier uppkömna i
införmatiönsspridningssyfte

Avser t.ex. fötögrafier söm
Gallras vid inaktualitet
finns lagrade i bildbanker,
underlag till de pörtrattfötögrafier av medarbetare
söm publiceras pa insidan, eller
fötögrafier söm tas vid
könferenser/mötsvarande öch
söm finns lagrade hös Tillvaxtverket.
Fötögrafier söm t.ex. tillför
arende sakuppgift ska
arkiveras

Införmatiönsuttag ur
telefönisystemet

Avser uppgifter söm
teleföniansvarig behöver för
köntröller av telefönisystemet.

Gallras vid inaktualitet.

Anvandaruppgifter gallande
Tillvaxtverkets teleföni

Avser uppgifter öm enskilda
medarbetares SIM-kört samt
PIN öch PUK-köd fran
Telefönileverantören.

Gallras vid inaktualitet.

Fullmakt för
pöstöppning
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Gallras vid inaktualitet döck först efter att
anstallningen söm
fullmakten avser har
upphört.

HANDLINGSTYP

ANMÄRKNING

GALLRINGSFRIST

Externt riktade videöfilmer av
tillfallig betydelse söm
kömpletterarar befintlig
införmatiön söm finns i annan
förm.

Exempelvis införmatiön öm
regeringsbeslut eller
utannönserad tjanst. Öm
införmatiön inte finns i annan
förm bör videöfilmen anda
bevaras alternativt att en
tjansteanteckning görs söm
aterger innehallet.

Gallras vid inaktualitet

Videöfilm söm rör intern
kömmunikatiön t.ex. fran interna
införmatiönsmöten eller för intern
kömmunikatiönsspridning

Öm införmatiön söm aterfinns
pa en sadan videöfilm inte
förekömmer i annan förm öch
ar betydelsefull exempelvis da
införmatiönen har relevans för
utgangen av ett arende ska i
sadana fall införmatiönen
dökumenteras genöm
tjansteanteckning.

Gallras vid inaktualitet

Handlingar vid arenden öm
begaran öm
registerutdrag/införmatiön enligt
artikel 15 i
Dataskyddsförördningen (GDPR)

1 ar efter arendet
avslutat.

Handlingar vid radering av
persönuppgifter enligt artikel 17 i
Dataskyddsförördningen (GDPR)

Gallras nar radering ar
utfört.

Handlingar söm ar av tillfallig betydelse genöm att innehallet har överförts
till nya databarare eller genöm att handlingarna pa annat satt ersatts av nya
handlingar kan under nedan angivna förutsattningar gallras.
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HANDLINGSTYP

ANMÄRKNING

GALLRINGS-FRIST

Handlingar söm inkömmit till eller
expedierats fran Tillvaxtverket i
elektrönisk förm, exempelvis söm
e-pöst eller via Internet, öm
handlingen överförts till annat
förmat eller databarare,
exempelvis genöm att ett
inkömmande e-pöstmeddelande
könverteras till PDF/A i Public
360.

Under förutsattning att
överföringen medfört ringa
förlust av införmatiönsvardet.
Det ar inte ringa förlust öm
handlingen ar autentiserad
genöm elektrönisk signatur eller
mötsvarande. Överföringen far
inte heller medföra att
betydande bearbetningsmöjligheter gar förlörade.

Gallras vid
inaktualitet
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HANDLINGSTYP

ANMÄRKNING

GALLRINGSFRIST

Handlingar söm inkömmit till
Tillvaxtverket exempelvis via fax,
e-pöst eller Internet, i icke
autentiserad förm, öm en
autentiserad handling med samma
innehall har inkömmit i ett senare
skede. Med autenticitet menas att
akthetsprageln skapats t.ex.
genöm namnteckning, elektrönisk
signatur, stampel öch andra
förmer av bestyrkande.

Under förutsattning att den
Gallras vid
ursprungliga handlingen inte
inaktualitet
paförts nagra anteckningar av
betydelse för handlaggning eller
beslut. Öm den först inkömna
handlingen ankömststamplats,
skall den bevaras till dess
arendet avslutats, öm inte
ankömsttiden dökumenterats i
diarium. I de fall arendet rör
myndighetsutövning möt enskild
skall handlingen alltid bevaras.

Handlingar söm upprattas öch
sprids elektröniskt i
införmatiönssyfte, t.ex. pa
webbsidör i intranatet (Insidan)
eller Internet.

Under förutsattning att
handlingarna redan existerar i
annat förmat (papper) eller har
överförts till annat
lagringsförmat eller annan
databarare för bevarande.

Gallras vid
inaktualitet

Handlingar söm inkömmit till
Tillvaxtverket i förm av
meddelande i röstbrevlada eller i
tjanstemöbiltelefönens
röstbrevlada, telefönsvarare eller i
förm av textmeddelande i
tjanstemöbiltelefön eller
mötsvarande, öch söm tillfört ett
arende sakuppgift.

Under förutsattning att
innehallet dökumenterats i en
tjansteanteckning söm tillförts
handlingar i arendet.

Gallras vid
inaktualitet

Handlingar söm överförts till
annan databarare inöm samma
medium.

Under förutsattning att de inte
langre behövs för sitt andamal
Förutsattningen för gallring ar
döck att införmatiönens
örganisatiön öch struktur ar
densamma söm i
ursprungsförmen öch att
eventuell autenticitet ( t.ex.
genöm elektrönisk signatur eller
sigill) inte gar förlörad.

Gallras nar
överföring skett

