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Reglerna för bevarande och gallring styrs av Rådet för kommunal redovisning,
rekommendation 23: Bestämmelser om löpande bokföring etc. Rådet utgår från Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) som ersätter Lag
(1997:614) om kommunal redovisning. I praktiken innebär lagändringen att
räkenskapsinformation som upprättats från och med 1 januari 2019 ska bevaras minst 7
år efter kalenderårets utgång. För räkenskapsinformation som upprättats före den 1
januari 2019 gäller 10 år. Även Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt
för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK) styr
hanteringen. Att vissa handlingar ska bevaras för all framtid styrs av Arkivlagen
(1990:782). Handlingar som belyser verksamhetens ekonomiska förhållanden och som
behövs för att man ska kunna följa och förstå enskilda bokföringsposters behandling i
bokföringen ska bevaras för framtida forskning.
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Inledning
Det finns två instruktioner för bevarande och gallring (tidigare kallade
dokumenthanteringsplan eller bevarande- och gallringsplan) som styr hanteringen av
verksamhetsinformation för Region Skånes samtliga verksamheter; en för administrativ och
en för vårdrelaterad verksamhetsinformation. Följande gäller administrativ
verksamhetsinformation, det vill säga all dokumentation som förekommer i Region Skånes
verksamheter undantaget den som alstras vid vård av patient.
I instruktionen presenteras aktuella dokumenttyper på en övergripande nivå med tillhörande
definitioner och regelverk för bevarande och gallring. Regelverket är medieoberoende och
gäller därmed för information oavsett om det rör pappershandlingar eller digitala filer.
Den omfattande floran av förekommande handlingar samt en tendens att benämna samma typ
av handling på olika sätt har aktualiserat behovet av att tala om övergripande dokumenttyper
med generella regelverk istället för att som tidigare lista samtliga typer av dokument som
förekommer i verksamheten. Benämningarna på de övergripande dokumenttyperna ska även
fungera styrande för verksamheten när nya blanketter och dokumentmallar skapas eller
uppdateras i enlighet med av Regiondirektören beslutade Baskrav för dokumenthantering i
Region Skåne, 2014-10-15.
Uppdelningen i dokumentslag och dokumenttyper i instruktionen är hämtade från
dokumentstyrningsplanen, som anger de övergripande principer som gäller för
dokumenthantering i Region Skåne.
Instruktionen för bevarande och gallring uppdateras löpande med hänsyn till eventuella
förändringar i rådande lag- och regelverk samt verksamhetens behov.
Som komplement till instruktionen för bevarande och gallring upprättar Regionarkivet vid
behov särskilda instruktioner rörande verksamhetsinformation inom vissa områden eller på
vissa medier. Exempelvis finns instruktioner för hantering av EU-projekthandlingar,
handlingar i personalakter och på webbsidor.
Beslut fattades i september 2014 om införande av verksamhetsbaserad
informationsredovisning (VeBIR). Införandet sker i takt med att verksamhetens processer
kartläggs. Enligt VeBIR ska de handlingstyper som redovisas i instruktionen för bevarande
och gallring även redovisas med koppling till klassificeringsstruktur och processer.
I linje med detta finns en mall framtagen för att verksamheten själv, med stöd av
Regionarkivet, ska kunna ta fram en lokal tillämpning av instruktionen för bevarande och
gallring kallad Lokal hantering av administrativa handlingar. Tillämpningen kan göras för en
process eller ett verksamhetsområde. Här finns utrymme att ange lokala benämningar på
dokument som hör till en dokumenttyp samt mer detaljerad information om hanteringen av
dem; format, eventuell sekretess, var de förvaras, om de ska registreras osv. Mallen med
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tillhörande anvisning finns att hitta under Arkiv- och informationshantering på
vardgivare.skane.se.
Illustration över förhållandet mellan ovan nämnda komponenter:

Dokumentstyrningsplan
fastställer övergripande principer
för dokumenthanteringen i
Region Skåne

Baskrav för
dokumenthantering i Region
Skåne
fastställer krav på format och
metadata för dokument i
regionen

Instruktion
rörande information inom vissa
områden ex. personalakt, EUprojekt alt. på vissa medier ex.
webbsidor
Upprättas av: Regionarkivet

Instruktion för
bevarande och gallring
Lokal hantering av
administrativa handlingar

Dokumentmallar

Redovisning av information enligt
verksamhet eller process
Upprättas av: Verksamheten
Godkänns av: Regionarkivet

Kartlagda
verksamhetsprocesser

Begrepp
Följande begrepp är viktiga att känna till för förståelse av instruktionen, flertalet är hämtade
från Rekommenderade termer och definitioner, fackområdet verksamhetsinformation 201611-16.
Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar.
Gallring kräver beslut i en bevarande- och gallringsplan (instruktion för bevarande och
gallring) eller i ett särskilt gallringsbeslut fattat av Regionarkivarien.
Finns önskemål om att gallra allmänna handlingar där det saknas stöd i gallringsbeslut eller
instruktioner för bevarande och gallring kan Regionarkivarien fatta beslut om gallring i
enskilda fall. Verksamheten måste då skriva ett underlag och presentera motiv till varför
handlingarna bör gallras.
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I underlaget ska framgå:





Motiv för gallring
Vad som ska gallras
När handlingarna framställdes – tidsperiod eller datum
Forskningsintresse – fråga professionen och undersök behov

Underlaget skickas sedan för utredning och beslut till Regionarkivet:
Internpost: Enheten för regionarkiv och informationsstyrning, Dockplatsen 26, Malmö
E-post: informationsstyrning@skane.se
Bevaras innebär att handlingen ska sparas för all framtid.
Gallring efter exempelvis 2 år innebär att handlingen kan gallras tidigast två år efter att den
upprättats. För ekonomiska handlingar gäller att dessa kan gallras två hela kalenderår efter
innevarande år, om t.ex. en handling är daterad 2014 kan handlingen gallras tidigast den 1
januari 2017.
Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen kan gallras när den inte längre är aktuell,
verksamheten får i dessa fall själv avgöra när handlingen inte längre behövs.
Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse ställs i motsats till begreppet av vikt för
verksamheten. Vilka handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse definieras i det
särskilt fattade gallringsbeslutet Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse,
2014-03-26.
Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.
Allmän är en handling om den kommit in till eller har upprättats hos en förvaltning samt om
handlingen förvaras hos förvaltningen.
Dokument definieras i dokumentstyrningsplanen enligt ”Fast och strukturerad
informationsmängd som kan hanteras och utväxlas som en enhet mellan användare och
system”. Dokument är ett något snävare begrepp än den juridiska definitionen av handling.
Dokumenttyp är ett sätt att klassificera handlingar/dokument. Vilka administrativa typer som
finns i Region Skåne definieras i detta dokument.

Upplägg
Nedan definieras de dokumenttyper, undantaget journalhandlingar, som används i Region
Skåne. Dessa typer ska finnas att välja mellan när man skapar nya dokument i ett
dokumenthanteringssystem. Till dokumenttyperna är knutet vilket regelverk för bevarande
och gallring som gäller. I vissa fall skiljer sig regelverket beroende på i vilken process som
dokumentet hanteras, i dessa fall finns de olika regelverken angivna.
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Regelverket för gallring och bevarande skiljer sig ibland även beroende på om dokumentet
inkommit till eller om det upprättats inom Region Skåne, därför finns det för varje
dokumenttyp två fält; en för upprättade dokument och en för inkommande.
Dokumenttyperna grupperas i fem olika dokumentslag, dessa finns definierade i
dokumentstyrningsplanen. Dokumentslagen styr vilken metadatauppsättning som finns inom
slaget, samt vilken dokumentstyrningsprocess som ska tillämpas. Dokumenttyperna är i sin
tur uppdelade efter huvudtyper för att underlätta läsningen av dokumentet. Huvudtyperna
fungerar enbart som rubrik, en dokumenttyp kan därför heta samma som huvudtypen. Till
dokumenttyperna som följer under varje huvudtyp kopplas mall och regelverk för bevarande
och gallring beroende av i vilken process dokumenttypen förekommer. Se vidare i
illustrationen nedan.

Om du hanterar dokument som inte passar in bland de fördefinierade, så meddela antingen
Regionarkivets enhet för regionarkiv och informationsstyrning på
informationsstyrning@skane.se eller dokumentstyrningsstrateg på
dokumentstyrning@skane.se.
Varje dokumenttyp förklaras genom följande rubriker:
Definition: Definition av dokumenttypen och vad den innefattar.
Regelverk upprättade: Regelverk för huruvida dokumenttypen ska bevaras eller gallras samt
vilken gallringsfrist som gäller. I vissa fall är fler än ett regelverk giltigt för dokumenttypen, i
så fall framgår det här. Regelverket gäller dokumenttyper som upprättats inom Region Skåne
eller av konsult på uppdrag av regionen.
Regelverk inkommande: Det regelverk som gäller om dokumenttypen inkommit till Region
Skåne. I de fall den inkommande dokumenttypen har samma regler som upprättade hänvisas
endast till fältet ovan.
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Process/processområde: I detta fält anges vilka processer eller vilka processområden som en
dokumenttyp upprättas i, det kan vara en eller flera. I denna instruktion görs en grov skattning
över till vilka processer eller områden som en dokumenttyp hör. Nedanstående
processer/processområden används:
Nr

Process/processområde

Definition

1.01

Bereda politiska beslut

Styrande process: Den politiska
beslutsprocessen

1.02

Förbättra

Styrande process: Rapportera och följa
upp avvikelser och förbättringsförslag

1.03

Hantera revision och granskning

Styrande process

1.04

Utarbeta budget

Styrande process

1.05

Leda verksamhet

Styrande process

2.01

IT

Stödprocess

2.02

Medicinsk teknik

Stödprocess

2.03

Service

Stödprocess

2.04

Tillhandahålla lokaler

Stödprocess: Bygg- och
underhållsprocesser

2.05

Kommunikation

Stödprocess: Extern och intern
kommunikation

2.06

Forska och utveckla

Stödprocess

2.07

Omvärldsbevaka

Stödprocess

2.08

Bedriva projekt

Stödprocess

2.09

Styra information

Stödprocess: Inkluderar
informationssäkerhet, diarium och arkiv

2.10

Juridik

Stödprocess

2.11

HR

Stödprocess: Reglerar allt mellan
medarbetarrollen och arbetsgivaren

2.12

Ekonomi

Stödprocess

2.13

Upphandla varor och tjänster

Stödprocess: Avser både stora
upphandlingar och mindre inköp och
avrop samt entreprenad
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Bedriva hälso- och sjukvård

Kärnprocess
5

4

Bedriva kollektivtrafik

Kärnprocess

5

Utveckla regionen

Kärnprocess: Främjande av regional
utveckling, folkhälsa, miljö och kultur i
Skåne

Tillämpning
För att hitta ditt dokument och få reda på hur det ska hanteras kan instruktionen användas på
följande sätt. Ett första steg är att titta i instruktionens innehållsförteckning. Finns namnet på
dokumentet med där, så går du till definitionen för att se om ditt dokument stämmer överens
med denna.
Hittar du inte rätt typ direkt med hjälp av innehållsförteckningen kan du smala av din sökning
enligt nedan metod för att ta reda på vilket dokumentslag ditt dokument tillhör:

Ja

Ditt
dokument

Ja

Styrande

Nej

Tekniskt

Ja

Informerande

Nej

Redovisande

Innehåller det

regler?

Kommer det
uppdateras ?

Nej

Är innehållet

kortvarigt?

Uppdragsknutet

Det första du ska fråga dig är om ditt dokument innehåller uppgifter som kan uppdateras med
tiden för att hållas aktuellt? När du konstaterat att ditt dokument innehåller uppgifter som har
eller kan uppdateras är nästa fråga om dokumentet innehåller regler av något slag. Om svaret
är ja är det ett styrande dokument som styr hur vissa arbetsuppgifter ska utföras. Om svaret är
nej är det ett tekniskt dokument som dokumenterar hur något ser ut, hänger ihop eller ska
användas, t ex en ritning. När du konstaterat att ditt dokument inte innehåller uppgifter som
behöver hållas uppdaterade ska du fråga dig om innehållet är av kortvarig betydelse eller inte.
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Om svaret är ja är det sannolikt ett informerande dokument, med en intern eller extern
målgrupp. Om svaret är nej är ditt dokument ett redovisande dokument som har en mer
bestående inverkan på verksamheten.
Uppdragsknutna dokument ingår inte i flödesschemat. Detta har att göra med att det endast
finns tre dokumenttyper som är unika för detta dokumentslag: Direktiv, Plan och Slutrapport.
Till ett uppdrag kan det utöver detta finnas andra typer av dokument, men hanteringen av
dessa styrs i första hand av regelverken för de andra dokumentslagen.
När du har kommit fram till vilket dokumentslag som ditt dokument tillhör är nästa steg att
hitta rätt dokumenttyp. Under respektive dokumentslag hittar du ett antal huvudtyper och
dokumenttyper. Huvudtyp är bara ett sätt att gruppera flera dokumenttyper med likartade
namn för att underlätta sökningen av dem. Det är i dokumenttypens regelverk som du sedan
läser om handlingen ska bevaras och gallras. Viktigt är här att utgå från dokumenttypens
definition för att avgöra om ditt dokument tillhör dokumenttypen.
Ibland kan innehållet i ett dokument passa in på flera dokumenttyper. Till exempel en mall för
en rapport och en instruktion för hur mallen ska fyllas i. Om du vill veta om ett sådant
dokument ska bevaras eller gallras ska du alltid följa det regelverk som meddelar striktast
krav och längst gallringsfrist.
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Regelverk per dokumenttyp
INFORMERANDE DOKUMENT

KORRESPONDENS
Korrespondens
Definition:

Till denna typ räknas meddelanden med specifik avsändare och
mottagare oavsett om de skickas med exempelvis brev, fax, e-post, sms
eller via sociala medier. Hit räknas även muntlig korrespondens som
noterats i skrift.

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Korrespondens av vikt för verksamheten bevaras. Korrespondens av
tillfällig eller ringa betydelse gallras vid inaktualitet. Se vidare i
gallringsbeslut Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse,
2014-03-26

Regelverk
inkommande:

Samma som ovan

INFORMATIONSMATERIAL
Informationsmaterial
Definition:

Dokument framtaget för att informera grupp av medarbetare eller
medborgare, t ex webbsidor, intranät, annonser eller trycksaker

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Informationsmaterial framtaget av den egna organisationen bevaras. När
det gäller tryckt informationsmaterial i form av broschyrer och liknande
ska två exemplar skickas till Regionarkivet för arkivering. Principer för
information på webbplatser återfinns i instruktionen Arkiv- och
informationshantering på Region Skånes webbplatser

Regelverk
inkommande:

Informationsmaterial av vikt för verksamheten bevaras, övrigt se
dokumenttyp Tillfällig information.
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Tillfällig information
Definition:

Informationsmaterial och anslag av tillfällig karaktär, ofta internt och
bestående av utsnitt ur handlingar som bevaras. Exempelvis notiser eller
presentationer för egna arbetsgruppen.

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Gallras vid inaktualitet. Principer för information på webbplatser
återfinns i instruktionen Arkiv- och informationshantering på Region
Skånes webbplatser

Regelverk
inkommande:

Gallras vid inaktualitet. Se vidare i gallringsbeslutet Gallring av
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, 2014-03-26

Utbildningsmaterial
Definition:

Dokument framtaget i konferens- eller utbildningssyfte. Materialet
omfattar program, deltagarlistor och studiematerial framtaget speciellt för
utbildningen/konferensen

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Egenproducerat utbildningsmaterial bevaras samlat för framtiden. Detta
innefattar större utbildningsinsatser internt i Region Skåne och för extern
målgrupp

Regelverk
inkommande:

Utbildningsmaterial som producerats av andra för att vara en del i en av
Region Skånes utbildningsinsatser hanteras som ovan, övrigt se tillfällig
information.
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REDOVISANDE DOKUMENT

ANBUD
Anbudsansökan
Definition:

Avser intresseanmälan från leverantör eller från Region Skåne om att
vederbörande vill vara med och lämna anbud

Process:

Upphandla varor och tjänster

Regelverk
upprättade:

Ansökan framställd av Region Skåne bevaras

Regelverk
inkommande:

Ansökan kopplad till vinnande anbud bevaras, övriga gallras efter 2 år

Anbud
Definition:

Bindande svar från leverantör eller från Region Skåne på
förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet. Avser även
offerter och tävlingsbidrag samt det svar som lämnas till/från
anbudsgivaren

Process:

Upphandla varor och tjänster

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Antagna anbud bevaras. Bilagor i form av modeller, ritningar och planer
kan gallras efter fyra år (LOU 2016:1145) om de är beskrivna eller
avbildade i dokumentationen, icke antagna gallras efter 2 år

Infordran
Definition:

Inbjudan eller begäran om att få in anbud från potentiella leverantörer

Process:

Upphandla varor och tjänster

Regelverk
upprättade:

Anbudsinbjudningar bevaras, prisförfrågningar gallras vid inaktualitet.

Regelverk
inkommande:

Infordran från externa aktörer till Region Skåne gallras vid inaktualitet
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Förfrågningsunderlag
Definition:

Samlingsbegrepp för allt underlag för anbud i en upphandling som
tillhandahålles leverantörer, bl.a. teknisk
specifikation/uppdragsbeskrivning, krav på leverantör, administrativa
och kommersiella villkor (Källa: LOU/LUF 2 kap 8 §, LOV 2 kap 1 §)

Process:

Upphandla varor och tjänster

Regelverk
upprättade:

Alla förfrågningsunderlag som tagits fram av Region Skåne bevaras

Regelverk
inkommande:

Förfrågningsunderlag till anbud som antas bevaras, övriga gallras vid
inaktualitet

ANSÖKAN
Ansökan
Definition:

Inlämnat önskemål som bedöms enligt fastställda kriterier/rutiner

Process:

Styra
information

Ekonomi

Upphandla varor Bedriva hälso- och
och tjänster
sjukvård

Regelverk
upprättade:

Ej aktuellt

Se nedan

Ej aktuellt

Se nedan

Regelverk
inkommande:

2 år, ansökan
om spärr i
digital journal
bevaras
tillsammans
med ärendet

Se
dokumenttyp:
verifikation

Bevaras (syftar
på ansökningar
för förändringar
av olika slag
under pågående
avtal)

Ansökningar som
ligger till grund för
vård och behandling
av patient bevaras i
patientjournal.
Fondansökan bevaras
utanför journalen.
Ansökan om sjukresa
och färdtjänst gallras
efter 10 år.
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Ansökan om ackreditering
Definition:

Ansökan om driftentreprenad inom vård

Process:

Upphandla varor och tjänster

Regelverk
upprättade:

Se nedan

Regelverk
inkommande:

Alla ackrediteringsansökningar som beslutas politiskt, oavsett om de
leder till avtal eller ej, ska diarieföras och bevaras

Bidragsansökan
Definition:

Avser ansökningar om projekt- och verksamhetsbidrag, fonder samt om
stipendier, stiftelser och kulturpris

Process:

Utveckla regionen, Forska och utveckla

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Ansökningar med bilagor som beviljas bevaras, ansökningarna bevaras
med fördel tillsammans med det beslut som fattats. Icke beviljade
ansökningar gallras efter två år

Ansökan HR
Definition:

Avser ansökningar knuten till individ inom HR-processen, dock ej
ansökan om tjänst

Process:

HR

Regelverk
upprättade:

Handlingar rörande omplacering och arbetsskador ska bevaras i
personalakten, övriga gallras efter 2 år

Regelverk
inkommande:

Ansökan om pension bevaras i personalakten
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Ansökan om tjänst
Definition:

Ansökan om arbete inom Region Skåne

Process:

HR

Regelverk
upprättade:

Inte aktuellt

Regelverk
inkommande:

Ansökningshandlingar vid erhållen tjänst bevaras i personalakt,
handlingar vid ej erhållen tjänst gallras efter två år. Spontanansökningar
gallras vid inaktualitet

Stämningsansökan
Definition:

En stämning utfärdas enligt svensk rätt av allmän domstol efter att
stämningsansökan inkommit från käranden i tvistemål eller åklagare i
brottmål. Stämning ska delges svaranden, och därmed har rättsprocessen
börjat. Stämningen innebär att svaranden/den misstänkte stäms att i
svaromål eller huvudförhandling svara på hur han/hon ställer sig till
kärandens/åklagarens yrkande (det vill säga käromålet eller åtalet)

Process:

Juridik

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Se ovan

AVTAL
Avtal
Definition:

Två eller flera parter enas om en överenskommelse som förpliktigar
parterna att utföra olika skyldigheter mot varandra. Avser även
avtalsdatabas.

Process:

HR, Upphandla varor och tjänster, Bedriva forskning och utveckling

Regelverk
upprättade:

Se nedan
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Regelverk
inkommande:

Alla avtal och underleverantörsavtal som berör Region Skåne bevaras

Avropsavtal
Definition:

Tilldelning av kontrakt från ett ramavtal

Process:

Upphandla varor och tjänster

Regelverk
upprättade:

Se nedan

Regelverk
inkommande:

Alla avtal och underleverantörsavtal som berör Region Skåne bevaras

Försäkringsavtal
Definition:

Försäkringar inklusive försäkringshandlingar

Process:

HR, Service

Regelverk
upprättade:

Gallras två år efter avtalstidens utgång eller två år efter att objektet
lämnat förvaltningens ägo.

Regelverk
inkommande:

Se ovan

Hyresavtal
Definition:

Avtal för hyra av lokal

Process:

Tillhandahålla lokaler

Regelverk
upprättade:

Gallras två år efter avtalstidens utgång

Regelverk
inkommande:

Avtal där Region Skåne är avtalspart hanteras som ovan
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Ramavtal
Definition:

Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och
en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare
tilldelning av kontrakt (avrop) under en given tidsperiod. Källa: LOU 2
kap 15 §.
Avser även komplettering av anbud och skriftligt samråd med leverantör
som är part

Process:

Upphandla varor och tjänster

Regelverk
upprättade:

Se nedan

Regelverk
inkommande:

Alla avtal och underleverantörsavtal som berör Region Skåne bevaras

Ackrediteringsavtal
Definition:

Avtal om driftentreprenad inom vård

Process:

Upphandla varor och tjänster

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Alla avtal och underleverantörsavtal som berör Region Skåne bevaras

Kvittens
Definition:

Skriftlig bekräftelse att en viss vara (eller tjänst) tagits emot

Process:

Generellt

Bedriva hälso- och sjukvård

Regelverk
upprättade:

Gallras 2 år efter inaktualitet

Nyckelkvittens, förvaring av
värdesaker och utlämnande av
avlidens tillhörigheter gallras efter
10 år

Regelverk
inkommande:

Se ovan

15

Serviceavtal
Definition:

Avtal som inte rör verksamhetens huvudsakliga uppdrag och som kan
betraktas rutinmässiga, exempelvis leasing av kopiatorer, licenser och
garantier.

Process:

Upphandla varor och tjänster

Regelverk
upprättade:

Gallras två år efter avtalstidens utgång

Regelverk
inkommande:

Avtal där Region Skåne är avtalspart hanteras som ovan

BESLUT
Beslut
Definition:

Fastställt val mellan olika alternativ

Process:

Generellt

Styra information

Regelverk
upprättade:

Bevaras med undantag för
förhandsprövning som kan gallras
efter 10 år

Entledigande av tidigare anmält
personuppgiftsombud kan gallras
vid inaktualitet. Övriga beslut
bevaras.

Regelverk
inkommande:

Beslut som rör Region Skånes verksamhet bevaras

Beslut om delegering
Definition:

Delegering är att man överlämnar beslutsrätt, det vill säga att man låter
någon annan fatta beslut i ens eget namn. Delegering sker alltid från
högre till lägre nivå i en organisationsstruktur. Avser exempelvis
delegering av medicinska uppgifter, delegering av attesträtt och fullmakt
samt delegationsbeslut och delegationsordning

Process:

HR

Politik

Bedriva hälso- och
sjukvård

Ekonomi
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Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Se ovan

Bevaras

Delegering av
medicinska uppgifter
kan gallras efter 10
år

Utanordning och
attesträtt gallras efter 10
år

Se ovan

Inte aktuellt

BESTÄLLNING
Beställning
Definition:

Begäran om att få vara eller tjänst

Process:

Generellt

Upphandla varor och
tjänster

Bedriva hälso- och sjukvård

Regelverk
upprättade:

Gallras efter två
år.

Inköp över 100 000 kr
bevaras. Övriga gallras
efter 10 år.

Tolkrekvisition gallras efter
2 år. Polishandräckning
gallras vid inaktualitet
under förutsättning att
uppgifterna antecknats i
journalen, annars bevaras.

Regelverk
inkommande:

Se ovan

Inte aktuellt

Listningsblanketter gallras
efter 10 år. Utlämnande av
digital journalkopia noteras
i journalen, rekvisitionen
gallras efter 10 år. Vid
utlämnande av analog
journalkopia bevaras
rekvisitionen i journalen.

Ekonomibeställning
Definition:

Beställningar som fungerar som underlag för inmatning i ekonomisystem

Process:

Ekonomi

Regelverk
upprättade:

Gallras efter 10 år, se vidare nedan under Principer för bevarande och
gallring av ekonomiska handlingar

Regelverk
inkommande:

Inte aktuellt
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Beställning HR
Definition:

Beställningar inom HR-processerna

Process:

HR

Regelverk
upprättade:

Gallras efter två år, med undantag för dödsfall- och avgångsanmälan som
bevaras i personalakt

Regelverk
inkommande:

Inte aktuellt

Utlån
Definition:

Begäran om att få låna något

Process:

Styra information, Service

Regelverk
upprättade:

Beviljad begäran gallras två år efter Rekvisition för analog journal
återlämning, ej beviljad begäran
bevaras i journalen. Vid utlämning
gallras vid inaktualitet
av journalkopia, se beställning.

Regelverk
inkommande:

Se ovan

Bedriva hälso- och sjukvård

Se ovan

BUDGET
Budget
Definition:

Budget är en prognos för framtida:




Resultat, där man planerar för intäkter och kostnader.
Likviditet, där inbetalningar och utbetalningar planeras.
Balansräkning, där man planerar för tillgångar, eget kapital och
skulder

Process:

Utarbeta budget

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens
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FÖRTECKNING
Förteckning
Definition:

Lista eller register

Process:

Generellt

HR

Regelverk
upprättade:

Register, liggare, listor och andra tillfälliga
förteckningar som har tillkommit för att
underlätta myndighetens arbete och som saknar
betydelse när det gäller att dokumentera
myndighetens verksamhet, att återsöka
handlingar eller att upprätthålla samband inom
arkivet kan gallras vid inaktualitet övriga
bevaras. Se vidare i Beslut om gallring av
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse,
2014-03-26

Jourjournaler och
övertidsjournal gallras
efter 3 år enligt
Arbetsmiljöverkets
bestämmelser (AFS
1982:17). I övrigt gäller
generell princip

Regelverk
inkommande:

Se ovan

Se ovan

Process
fortsättning:

Bedriva hälso- och sjukvård, Service,
Medicinsk teknik

Ekonomi

Regelverk
upprättade:

Signaturförtydligandelistor, register över
medicintekniska produkter, diagnoser samt
implantat- och organpatienter bevaras liksom
besöks- och ankomstregistrering.
Förbrukningsjournal, narkotika/läkemedel vid
förrådsadministration gallras efter 10 år,
permissionslistor för hela avdelningar gallras
vid inaktualitet. Individuella förbrukningsjournaler och permissionslistor bevaras i
patientjournal. Beläggningslistor gallras vid
inaktualitet. Transportjournaler (anteckningar
vid hantering av farligt avfall enligt
Avfallsförordning 2011:927) gallras efter 3 år.

Se Principer för
bevarande och gallring
av ekonomihandlingar

Regelverk
inkommande:

Se ovan

Se ovan
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PLAN
Plan
Definition:

Genomtänkt program för att nå ett visst mål. Dokument som konkret
beskriver hur önskade resultat ska uppnås, ex åtgärdsplan

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Planer ska bevaras med undantag för planer som upprättats som ett
tillfälligt stöd i arbetet liksom om planens innehåll tillförts eller ingår i
annan dokumentation som bevaras. Dessa gallras vid inaktualitet. Det
gäller även individuella handlingsplaner inom HR-processen.

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens

Verksamhetsplan
Definition:

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade
verksamheten i en organisation, ofta under ett verksamhetsår.
Verksamhetsplanen framställs i allmänhet av styrelsen parallellt med en
budget, och följs upp av en verksamhetsberättelse

Process:

Leda verksamhet

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Verksamhetsplaner som skickas som bilaga till ansökan om bidrag
bevaras.

PROTOKOLL
Protokoll
Definition:

Nedtecknad beskrivning som dokumenterar och intygar ett
händelseförlopp

Process:

Generellt

Regelverk
upprättade:

Bevara
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Regelverk
inkommande:

Se ovan

Inspektionsprotokoll
Definition:

Inspektionsprotokoll är resultat av en granskning och uttalande om
information eller vissa förhållanden, och kan tvinga fram en åtgärd till
skillnad från en rapport

Process:

Hantera revision och
granskning

Tillhandahålla lokaler, Medicinsk teknik,
Service

Regelverk
upprättade:

Bevara

Slutbesiktningsprotokoll bevaras övriga
besiktningsprotokoll gallras 10 år efter
garantitidens utgång.
Kvalitetskontroll av medicintekniska
produkter, 3 år efter att produkten tagits
ur bruk. Autoklav-kurvor och
dokumentation med spårbarhet till sterila
enheter gallras efter 3 år. Batchlappar
som hanteras utanför patientjournal
gallras efter 3 år.
Egenkontroll utifrån
livsmedelslagstiftning gallras efter 1 år.

Regelverk
inkommande:

Se ovan

Ej aktuellt

Mötesprotokoll
Definition:

Formell notering av ett möte. Eventuell dagordning, kallelse och bilagor
ingår. Mötesprotokoll som förs inom den politiska processen ska vara
justerade.

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens
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Mötesanteckning
Definition:

Notering av ett möte av tillfällig betydelse. Jämför minnesanteckning
som definieras som en anteckning som inte tillför ett ärende något nytt

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Gallras vid inaktualitet

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens

RAPPORT
Rapport
Definition:

Information tillbaka till någon som efterfrågat den direkt eller indirekt
via lagstiftning/policy. Redogörelse för resultatet av en undersökning
eller ett utfört uppdrag.

Process:

Generellt

Styra information

Regelverk
upprättade:

Bevaras. Gäller även rapporter
som upprättats av extern part på
uppdrag av Region Skåne.

Loggar gallras efter 5 år.
Loggutdrag och handlingar som
uppstår vid loggkontroll bevaras om
loggkontrollen leder till ett ärende
om misstanke om dataintrång,
annars gallras efter avslutad
kontroll.
Anmälan om behandling av
personuppgifter till
personuppgiftsombudet gallras vid
inaktualitet.
Övriga rapporter bevaras.

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens

Se regelverk för korrespondens
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Avvikelserapport
Definition:

Rapport rörande icke-uppfyllande av ett krav. Avser även klagomål,
protestlistor, anmälningar (t.ex. lex maria och polisanmälan) och
sammanställningar/resultat av avvikelserapporter.

Process:

Förbättra

Regelverk
upprättade:

Ärendet bevaras. När det gäller vårdrelaterade avvikelser ska ärenden
som går till patientnämnden och IVO (Lex Maria, HSAN) bevaras.
Övriga vårdrelaterade avvikelserapporter gallras efter 10 år. Se vidare
Instruktion för bevarande och gallring för vårdrelaterade handlingar.
Skadeanmälan till försäkringsbolag gallras två år efter att objektet lämnat
förvaltningens ägo.

Regelverk
inkommande:

Rör rapporten Region Skåne hanteras den som ovan

Enkät
Definition:

Undersökning som görs genom att samma frågor ställs till ett (vanligtvis
ganska stort) antal personer

Process:

Förbättra

Regelverk
upprättade:

Ett exemplar av oifylld enkätmall alternativt en beskrivning av
tillvägagångssättet bevaras tillsammans med den sammanställning eller
rapport som görs av resultaten av enkätundersökningen. Övrigt gallras
vid inaktualitet. Resultat av undersökningar som görs av extern part på
uppdrag av Region Skåne hanteras på samma sätt, ex. Springlife

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens

Rapport HR
Definition:

Rapport inom HR-processerna, exempelvis hälsodeklarationer och
kunskapskontroll rörande säkerhet

Process:

HR
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Regelverk
upprättade:

Hälsodeklarationer bevaras i personalakten övrigt gallras efter två år

Regelverk
inkommande:

Se ovan

Intyg
Definition:

Skriftligt försäkrande som utgör formellt bevis för något. Tex ISO
certifikat, provningsintyg

Process:

Generellt

HR

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Läkarintyg som är en del i
Bevaras
ärende för arbetsskada eller
rehabilitering bevaras övriga
läkarintyg gallras vid
inaktualitet. Andra intyg i
HR-processen bevaras. Se
vidare i instruktionen
Personalakten

Se ovan
Regelverk
inkommande:

Se ovan

Service

Registreringsbevis för Region
Skånes fordon bevaras så länge
bilen ägs av förvaltningen.

Statistik
Definition:

Resultat från insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller
information

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Årlig statistik över den egna verksamheten bevaras medan löpande
statistik gallras efter 2 år. Statistik som publicerats i årsberättelse eller
liknande gallras vid inaktualitet.

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens
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REMISS
Remiss
Definition:

Skriftlig begäran om bedömning, undersökning, behandling eller
yttrande

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Se nedan.

Regelverk
inkommande:

Bevaras. Listor för kontroll av remissärenden gallras vid inaktualitet.

Remissvar
Definition:

Svar på remiss eller yttrande

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Se nedan.

Regelverk
inkommande:

Bevaras. Listor för kontroll av remissärenden gallras vid inaktualitet.
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STYRANDE DOKUMENT

Ett styrande dokument anger hur verksamheten ska agera och ska hållas uppdaterat för att
ständigt vara aktuellt. Hierarkin för de styrande dokumenten framgår i
dokumentstyrningsplanen och har baserats på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
råd inom området informationssäkerhet.

POLICY
Policy
Definition:

En policy anger Region Skånes förhållningssätt till något och ska vara
politiskt beslutad av Regionfullmäktige

Process:

Bereda politiska beslut

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Inte aktuellt

RIKTLINJE
Riktlinje
Definition:

En riktlinje ska ge ett konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras.
Utfärdas av Regionstyrelsen, men kan även utfärdas på annan
övergripande organisationsnivå

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Inte aktuellt
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INSTRUKTION
Instruktion
Definition:

Ska vara tydlig och får inte lämna åt läsaren att avgöra om denne vill
följa ordalydelsen eller inte, en instruktion ska följas. Till instruktion
räknas även processbeskrivningar, målkort och styrkort

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens

ANVISNING
Anvisning
Definition:

Beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande
förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens

MALL
Mall
Definition:

Dokument från vilket man skapar andra dokument. Med mallen styrs
innehållet i de skapade dokumenten. Varje mall är knuten till en
dokumenttyp utöver typen mall

Process:

Alla

Regelverk
upprättade:

Ett exemplar av en oifylld mall bifogas beslut, instruktion eller liknande
och bevaras därmed

Regelverk
inkommande:

Mall som inkommit och som används i verksamheten hanteras som ovan,
övriga gallras vid inaktualitet
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ROLLBESKRIVNING
Rollbeskrivning
Definition:

Beskrivning av roll vari krav framgår som innehavaren av rollen ska
uppfylla

Process:

HR

Regelverk
upprättade:

Generella rollbeskrivningar bevaras, individuella
befattningsbeskrivningar bevaras i personalakten

Regelverk
inkommande:

Inte aktuellt
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UPPDRAGSKNUTNA DOKUMENT

Avser både projekt och mindre uppdrag. Dokumenttyper som är unika för projekt definieras
nedan. Dokument som hör till ett uppdrag/projekt kan även finnas definierade under de övriga
dokumentslagen, dessa knyts till uppdraget genom att märkas med uppdragsnumret för
projektet.
Regelverket följer respektive dokumenttyp med vissa undantag vad gäller EU-finansierade
projekt, se vidare Instruktion för informationshantering av EU-projekthandlingar.

PROJEKTDIREKTIV
Definition:

Direktivet är ett skriftligt underlag som beskriver beställarens behov och
förutsättningar för ett projekt skall kunna leverera specificerade önskade
resultat

Process:

Bedriva projekt

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens

PROJEKTPLAN
Definition:

Dokument innehållande, bakgrund, syfte, tillvägagångssätt, tid- och
resursplanplan för projektet

Process:

Bedriva projekt

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens

PROJEKTSLUTRAPPORT
Definition:

Dokument som innehåller utvärdering, effekter, resultat,
framgångsfaktorer samt erfarenheter av projektet

Process:

Bedriva projekt
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Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Se regelverk för korrespondens
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TEKNISKA DOKUMENT

Dokument som beskriver ett nuläge, men som måste hållas uppdaterade då det sker
förändringar i verkligheten.

RITNINGAR OCH MODELLER
Definition:

Två- och tredimensionella beskrivningar av nuläge och plan för framtida
läge

Process:

Service, Tillhandahålla lokaler

Regelverk
upprättade:

Bevaras

Regelverk
inkommande:

Se ovan

SYSTEMDOKUMENTATION
Definition:

Beskrivning av den tekniska miljön och specifika driftsinstruktioner för
denna

Process:

IT, Medicinsk teknik, Service, Tillhandahålla lokaler

Regelverk
upprättade:

Systemdokumentation bevaras. Löpande drifts- och
underhållsdokumentation gallras vid inaktualitet

Regelverk
inkommande:

Se ovan
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PRINCIPER FÖR BEVARANDE OCH GALLRING AV EKONOMISKA HANDLINGAR

Ett flertal av ovan nämnda dokumenttyper kan utgöra en ekonomisk handling beroende på hur
och var den används. Tiden för bevarande varierar beroende på handlingens funktion. Nedan
listas funktioner där ekonomiska handlingar figurerar och vilka regler för bevarande och
gallring som gäller för respektive funktion. I de fall en handling figurerar i flera av dessa
funktioner är det den längsta tiden för bevarande som gäller.
Reglerna för bevarande och gallring styrs av Rådet för kommunal redovisning,
rekommendation 23: Bestämmelser om löpande bokföring etc. Rådet utgår från Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) som ersätter Lag (1997:614)
om kommunal redovisning. I praktiken innebär lagändringen att räkenskapsinformation som
upprättats från och med 1 januari 2019 ska bevaras minst 7 år efter kalenderårets utgång. För
räkenskapsinformation som upprättats före den 1 januari 2019 gäller 10 år. Även Lag
(2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund
och samordningsförbund (LEMK) styr hanteringen. Att vissa handlingar ska bevaras för all
framtid styrs av Arkivlagen (1990:782). Handlingar som belyser verksamhetens ekonomiska
förhållanden och som behövs för att man ska kunna följa och förstå enskilda
bokföringsposters behandling i bokföringen ska bevaras för framtida forskning.

VERIFIKATION
Definition:

Med verifikation avses de mottagna och egenupprättade uppgifter som
dokumenterar och identifierar en ekonomisk händelse och dess innebörd,
eller en justering i bokföringen. En verifikation ska kunna visa när den
ekonomiska händelsen inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller
och vilken motpart det berör. För att förstå verifikationens innebörd kan
det krävas att verifikationen även innefattar upplysning om handlingar
eller andra uppgifter som legat till grund för den ekonomiska händelsen
samt var dessa finns tillgängliga. T ex originalkvitton eller avtal

Process:

Ekonomi

Regelverk
upprättade:

Före 1 januari 2019: Gallras 10 år efter kalenderårets utgång
Efter 1 januari 2019: Gallras 7 år efter kalenderårets utgång
Andra ekonomihandlingar kan gallras efter 2 år, om de inte krävs för att
förstå verifikationens innebörd eller följer annat regelverk, t ex avtal eller
beslut
Verifikationer avseende bygginvesteringar gallras först 14 år efter det
kalenderår då investeringen anskaffades
För EU-finansierade projekt, se Instruktion för informationshantering av
EU-projekthandlingar

32

Regelverk
inkommande:

Se ovan

SKATTEREDOVISNING OCH SKATTEREVISION
Definition:

Skatteredovisningshandlingar och handlingar som utgör underlag för
skatterevision samt deklaration och momsrekvisition

Process:

Ekonomi

Regelverk
upprättade:

Före 1 januari 2019: Gallras 10 år efter kalenderårets utgång
Efter 1 januari 2019: Gallras 7 år efter kalenderårets utgång
Verifikationer avseende bygginvestering gallras 14 år efter det kalenderår
då investeringen anskaffades

Regelverk
inkommande:

Se ovan

BOKFÖRINGSREGISTER
Definition:

Grund- och huvudbokföring samt sidoordnad bokföring. Här ingår
ekonomiska händelser bokförda så att de kan presenteras i
registreringsordning eller per redovisningsperiod i systematisk ordning
samt kundreskontrajournaler, leverantörskontrajournaler och
anläggningsregister per räkenskapsår

Process:

Ekonomi

Regelverk
upprättade:

Bevaras. Systemdokumentation och behandlingshistorik som är
nödvändiga för att presentera de ekonomiska händelserna som grundhuvud- och sidoordnad bokföring ska också bevaras liksom kontoplan
med kodförteckningar. Attest- och behörighetsförteckningar;
före 1 januari 2019: Gallras 10 år efter kalenderårets utgång
efter 1 januari 2019: Gallras 7 år efter kalenderårets utgång

Regelverk
inkommande:

Inte aktuellt
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EKONOMISK RAPPORT
Definition:

Ekonomisk rapport/redovisning/sammanställning

Process:

Ekonomi

Regelverk
upprättade:

Rapporter av särskild betydelse bevaras (ex. årsredovisning, budget,
bolagsstyrningsrapport, publicerad delårsrapport, årliga balans- och
resultaträkningar)
Rapporter som utgör räkenskapsinformation (ex. kontospecifikationer
och bokslut) gallras;
Före 1 januari 2019: Gallras 10 år efter kalenderårets utgång
Efter 1 januari 2019: Gallras 7 år efter kalenderårets utgång
Rapporter av tillfällig betydelse gallras efter 2 år (ex. månads- och
kvartalsrapporter/-bokslut, likviditetsplanering, ej publicerade
delårsrapporter)

Regelverk
inkommande:

Inte aktuellt
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