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1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE  

Utöver de bestämmelser som finns i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförord-

ningen (SFS 1991:446) ska kommunen följa ”Riktlinje för hantering av arkiv” som 

gäller med stöd av 16§ arkivlagen. Där framgår att varje myndighet i samråd med 

kommunarkivet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myn-

dighetens handlingar och hur dessa hanteras och bevaras oavsett media.  

Dokumenthanteringsplanen ska vara processinriktad och förklarande för att visa 

kommunens arbetsuppgifter och organisation. 

Dokumenthanteringsplanerna ska hållas aktuella. Myndigheten har skyldighet att 

årligen kontrollera och vid behov uppdatera dokumenthanteringsplanen i sam-

råd med kommunarkivet. 

Arkivmyndigheten, Kommunstyrelsen, beslutar i förekommande fall var och hos 

vilken nämnd/styrelse en gemensam upptagning ska bilda arkiv. Det kan till ex-

empel gälla övergripande verksamhetssystem som kommunens ekonomi- eller 

personaladministrativa system. I kommunens egna dokumenthanteringsplan ska 

endast hanteringen av verksamhetsspecifika allmänna handlingar redovisas. 

Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen kan efter kommunstyrel-

sens beslut användas av kommunens samtliga myndigheter. 

1.1 Vad är arkiv? 

Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna i nämndernas och andra organs 

verksamheter och sådana handlingar som avses i 2 kap 9§ tryckfrihetsförord-

ningen (SFS 1949:105) och som nämnden beslutar ska tas om hand för arkive-

ring.  

Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ord-

nade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar 

2. behovet av information för rättskipning och förvaltningen 

3. forskningens behov 

Föreskrivna bestämmelser om arkiv är teknikneutrala och det innebär att oavsett 

hur allmänna handlingar tekniskt sett hanteras (papper, digital upptagning eller 

på annat sätt) så gäller ovanstående definition. Val av teknik kräver olika hante-

ringssätt.  
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2 HISTORIK  

2.1 Kulturverksamhet 

Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 

'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'. Begreppet 

har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. 

Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt 

överförda levnadsmönster. Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen 

som all mänsklig aktivitet. Den ursprungliga betydelsen 'odling' förekommer i till 

exempel bakteriekultur.  

Kultur definieras även som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och 

institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generat-

ion. Kultur har kallats "levnadssättet hos ett helt samhälle". Som sådant inklude-

rar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar 

och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Kultur refererar ofta 

till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera och kommunicera erfaren-

heter materiellt och symboliskt. Den höga kulturella förmågan har betraktats som 

en definierande egenskap hos människan.  

2.2 Bibliotek 

I Sala har det funnits bibliotek sedan 1860 talet då en viss biblioteksverksamhet 

uppstod med hjälp av privata initiativ. Biblioteksverksamheten och läsesalong-

erna hade ett begränsat utbud baserat på donationer och lånen var delvis avgifts-

belagd. Från 1910 har det funnit ett folkbibliotek i Sala och från 1917 blev lånen 

avgiftsfria.  

Folkbiblioteket i Sala har bott på många olika adresser i staden men har sedan 

1987 funnits på sin nuvarande plats Norra Esplanaden 5. 

2.3 Museer 

I Sala finns flertalet museer spridda i hela kommunen med olika inriktning, upp-

drag och omfattning. 

Sala Hembygdsförening driver Väsby Kungsgård med bland annat 7000 föremål 

och Aguélimuseet drivs av Sala konstförening med sina lokaler i Kulturkvarteret 

Täljstenen, båda dessa erhåller ekonomiskt stöd från Sala kommun.  

Aguélimuseet är ett svenskt konstnärsmuseum med en stor samling med 32 mål-

ningar samt skisser av Ivan Aguéli, vilken donerats av stadsläkaren i Sala, Carl 

Friberg, till Nationalmuseum för deponering på Aguélimuseet. Förutom Aguélis 

egna verk innehåller samlingen verk av många samtida och andra konstnärer. 
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2.5 Musik och teater 

Musik- och teaterlivet i Sala har varit aktivt. Det har bland annat funnits många 

små dansbanor runt om i Sala kommun. 

2.7 Fritid 

Fritid kallas den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider 

och sömn. Fritid är således i strikt mening all den tid som en person förfogar över 

själv. I praktiken är den upplevda fritiden avsevärt mindre när en stor del av ti-

den åtgår för hushållsarbete och resande till och från arbete eller fritidsaktivite-

ter. Brist på upplevd fritid kan orsaka symptom av stress och trötthet, vilket fått 

till följd att från år 2004 förekommer friskvård som av läkare förskriven åtgärd, 

till exempel fysisk aktivitet på recept (FaR).  

I föreläsningar och litteratur om stressrelaterade sjukdomar rekommenderas att 

"riktig" fritid alltid bör förekomma och därför planeras in. Fritidsbegreppet kom 

till i samband med industrialiseringen. Tidigare hade jordbrukssamhället inte in-

nehållit tid för någon "fritid". På kommunal nivå var det tidigare vanligt att fri-

tidsfrågorna hanterades av ett fritidskontor vid en särskild fritidsnämnd men nu-

mera har dessa nämnder ofta slagits samman med till exempel kulturnämnderna. 

Därmed har två vitt skilda världar mötts. Fritidssektorn har handhaft ärenden 

kring sport och rekreation med inriktning på den rörliga rekreationen (parker, 

lekplatser, strövstigar, bad- och grillplatser och liknande). Kultursektorn har 

handhaft ärenden kring litteratur, musik, konst, teater och dans. 

2.8 Rekreationsområden 

Sverige är ett starkt urbaniserat land, där mer än 80 procent av befolkningen bor 

i tätort. Samtidigt har vi god tillgång till natur och grönska i och nära städerna. Få 

länder i Europa har det så väl förspänt att man med en kort promenad kan nå en 

grönplätt, en park eller en skog från sin bostad. Våra städer är sällan så täta att 

landskapet utanför inte kan skönjas. Men grönområdena minskar när tätorterna 

och städerna växer.  

Tillväxten tar nästan alltid den bostadsnära naturen i anspråk. Barriärer skapas 

när bebyggelse och vägar byggs ut och det är inte lika självklart att vistas ute och 

använda den bostadsnära naturen längre. Det behövs faktiska och upplevda in-

gångar för att göra den tillgång som naturen är tillgänglig för kommuninvånarna. 

Kanske är det en av stadsplaneringens stora utmaningar att säkra tillgången på 

och öka tillgängligheten till det bostadsnära landskapet och naturen. Att i en stil-

lasittande tid skapa grönskande uterum som stimulerar till möten och aktivitet 

och som ger möjlighet till rekreation och lek för alla åldrar och grupper i sam-

hället, är att skapa förutsättningar för folkhälsa, demokrati och välfärd. 
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2.9 Idrottsanläggningar och arenor 

Sala kommun har som mål att idrotts- och fritidslivet ska ha ett omfattande och 

varierat utbud av fritidsaktiviteter som är tillgängliga både fysiskt, geografiskt 

och ekonomiskt för alla invånare. Här följer en kort historisk beskrivning av id-

rottsplatser/idrottsanläggningar i Sala kommun. 

Möklinta 

Möklinta har en fotbollsplan som heter Åsvallen. Det är Möklinta IF hemmaplan. 

Klubben grundades 1922 men arenan byggdes inte förrän 1935. Senaste gången 

planen användes för match var 2012. 

Norrby 

Norrby SK är Norrbys fotbollslag som spelar på arenan Norrbyliden. Norrby SK 

bildades 1952. Invånarna i Norrby byggde tillsammans arenan och den invigdes 

år 1957. 

Ransta 

Ranstas fotbollsplan heter Mullevi och invigdes år 1962. På Mullevi spelar Ransta 

IK sina hemmamatcher, klubben bildades år 1919. I Ransta finns även en ishock-

eyrink som spolas av några engagerade föräldrar.  

Sätra Brunn 

Sätrabrunn har en fotbollsplan som heter Klockarheden och den innehåller två 

planer. Sätra IF är en fotbollsklubb och en längdskidklubb som bildades år 1925. 

Längdskidklubben tränar i ett elljusspår som kallas för gropen. Den är 2,5 km 

lång och där används även konstsnö. Det finns även en asfalterad slinga som är 

1,5 km lång. Det finns också en ishockeybana i Sätrabrunn som kallas för Lillhe-

den.  

Västerfärnebo 

Västerfärnebo har en fotbollsplan som heter Svedboäng, där spelar Västerfär-

nebo AIK. Idrottsplatsen är från 1966 och där spelas matcher fortfarande. 

Saladamm 

Saladamm har haft ett fotbollslag som var aktiva från 1927 till 1950. Fotbollspla-

nen hette då Skälbyplanen och laget kallades Saladamm SK. Det är den mest 

okända fotbollsplanen i Sala och den slutade användas år 1960. 

Grällsta 

Grällsta har en fotbollsanläggning som heter Lindvallen. Grällsta IF spelar där och 

är en liten fotbollsförening. Klubben bildades år 1936 och är än idag aktiv. Lind-

vallen byggdes år 1967. 

Sala  

Den första ”idrottsanläggningen” i Sala var Oxbacken. Den låg där engelska och 

franska parken ligger idag. Idrottsplatsen bestod av en stor grusplan där man 

bland annat spelade fotboll. Det här var i slutet på 1800-talet. Något annat som 

också var populärt var att åka skridskor på dammarna och även att spela hockey 
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där. Hockey på den tiden var som bandy är nu och det var det som spelades på 

dammarna.  

Något annat som hände i Sala på tidigt 1900-tal var is-trav. Det kördes uppe på 

Olof-Jons damm. Sen fanns det en förening som hette Sala truppgymnastik. Den 

bildades redan år 1882 och finns än idag. De var i Vallaskolans gymnastiksal på 

den tiden när dom började, idag heter föreningen Sala gymnastikförening. 

Några årtionden senare byggdes Silvervallen. En toppmodern idrottsanläggning 

som var klar 1927. Där förekom alla möjliga olika sporter så som isracing med 

motorcyklar, boxning, friidrott, fotboll och massa annat. Klubbarna som var där 

var IFK Sala och IF Norden.  

1929 byggdes Sala varmbadhus, som ligger vid nuvarande bibliotek. Det använ-

des när det inte gick att vara utomhus och bada. Det var där Sala SS höll till de de-

lar av året de inte kunde vara ute. Även allmänheten kunde gå dit. 

På 1950-talet var fotboll hett och två nya planer byggdes som stod uppe vid den 

nuvarande modulskolan vid Salberga. Sedan byggdes det en utomhuspool vid 

Måns Ols, Långforsen, runt 1950, där fanns det ett hopptorn som var 10 meter, 

där hölls det simtävlingar och träningar, men även simskola. 

På 1960-talet byggdes det två tennisbanor som finns kvar än idag längs Norra Es-

planaden. Där höll Sala tennisklubb till och var väldigt stora 1960-1990, men har 

sedan tappat medlemmar. År 1964 byggdes idrottshallen. I den stora hallen spe-

lades mest handboll. Sedan höll gymnastiken till där och brottningen. I källaren 

var det bowling, innan bowlinghallen byggdes. Den nya bowlinghallen på Frid-

hem påbörjade sin verksamhet 1998.  

Skyttet i Sala har varit stort och de hade sitt skyttegille uppe i Bråsta backe. Se-

dan brann det ner 1970. Återuppbyggdes men brann igen någon gång mitten av 

1990-talet.  

År 1980 byggdes Salas andra idrottshall, Lärkhallen. Där byggdes även Salas 

andra simhall som var betydligt större än varmbadhuset. Nu med familjebassäng, 

undervisningsbassäng och en vanlig simbassäng. Då lades även varmbadhuset 

ned.  

Salas första ishall kom också att byggas på 1980-talet och innan den byggdes så 

spelade IF Nordens hockeylag utomhus på lärkans utomhusplan. När dom flyt-

tade in bytte dom namn till Sala hockey.  

På 1980-talet byggdes även golfbanan på fallet ut till 18 hål.  

SORF är en väldigt stor hästförening i Sala som fick sin anläggning byggd i slutet 

på 1980 talet. Silvervallen lades ner 2015 och där står nu bostäder. Konstgräspla-

nen på Lärkan anlades 2010. 
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2.10 Föreningsstöd 

Ofta framställs föreningslivet som något unikt för Sverige. Sammanslutningar 

som kan liknas vid ideella föreningar finns självklart på andra ställen utanför Sve-

riges gränser. Människor går tillsammans för att verka för en viss fråga eller an-

ordna verksamhet genom frivilligt arbete över hela världen. 

Det som brukar pekas ut som speciellt med det svenska föreningslivet är den 

höga anslutningsgrad och den demokratiska uppbyggnad som föreningarna har. 

De flesta människor som bor i Sverige är med i någon av de ca 200 000 ideella 

föreningar som finns här. Många är medlemmar utan att vara direkt verksamma i 

föreningen. Andra väljer att engagera sig i föreningar som styrelseledamot, ledare 

eller som deltagare i föreningens verksamhet. De flesta svenskar är eller har varit 

medlemmar med olika typer av engagemang i någon eller några av de föreningar 

som finns. 

Den demokratiska uppbyggnad som utmärker ideella föreningar innebär att före-

ningen är uppbyggd på ett sådant sätt att medlemmarna ska ha möjlighet att på-

verka föreningen och verksamheten. Det är medlemmarna som tar beslut om för-

eningens regelsystem och det är årsmötet som är det högst beslutande organet i 

föreningen där varje medlem har en röst. Föreningslivet jämförs ibland med en 

skola i demokrati. Medlemmarna får möjlighet att lära sig att verka i demokra-

tiska processer och fatta beslut i enlighet med demokratiska principer. Det sam-

lade föreningslivet har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska 

samhället 

Föreningslivet kan påverka livskvalitén för dem som bor i kommunen och genom 

att stärka kultur- och idrottslivet blir Sala kommun en attraktiv plats att bo, leva 

och verka i. 

2.11 Kulturmiljövård 

Kulturmiljön i Sala kommun är en av våra starkaste identitetsbärare och ett fler-

talet ideella aktörer och föreningar belyser Sala kommuns historia och med 

många byggnadsminnen som bär kulturhistoriska värden, t ex hembygdsgår-

darna.  

Kyrkor som är tillhörande Svenska kyrkan och som är uppförda före 1940 är 

skyddade enligt kulturminneslagen. 
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3 BESKRIVNING AV KULTURVERKSAMHET  

3.1 Kulturverksamhet 

Kulturverksamheten ska utgå från civilsamhällets behov och förutsättningar och 

invånarnas möjlighet att påverka. 

Arrangörer av kulturverksamhet har stor betydelse för att skapa arbetstillfällen 

för konstnärer och för att kultur når ut till människor. 

Kulturverksamhet är ett led att stärka folkhälsan. All verksamhet ska sträva efter 

att stärka kommuninvånarnas självkänsla för att ge möjligheter till ett så bra liv 

som möjligt. Kulturverksamhet kan vara verktyg i att stärka folkhälsan. 

För mer information hänvisas till Sala kommuns, Kultur- och fritidsnämnds verk-

samhetsplan och reglemente. 

3.2 Bibliotek 

I bibliotekslagen 2§ står:  
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets ut-

veckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. SFS 2013:801 

Det är en formulering som vittnar om det stora förtroende bibliotek antas ha och 

som tydligt anger ett syfte för bibliotekens inriktning och verksamhet. 

Förutom bibliotekslagen finns kommunala mål men även Sala kommuns biblio-

teksplan. För mer information hänvisas till Sala kommuns, Kultur- och fritids-

nämnds verksamhetsplan och reglemente. 

3.3 Museer 

Sala kommun är kulturmiljön en av våra starkaste identitetsbärare och ett flerta-
let ideella aktörer och föreningar belyser Sala kommuns historia. Sala kommun 
driver inte några museer i egen regi. 

3.5 Musik och teater 

Sala kommun är en aktiv teaterkommun med både amatörteater och ett brett ut-

bud av professionella föreställningar som möjliggör för Sala invånare att uppleva 

teater i olika genrer och på olika platser i kommunen. 

Arrangörerna är viktiga för den kulturella infrastrukturen i hela kommunen och 

tillsammans med samlingslokalhållarna är de en förutsättning för att kulturen 

ska kunna få den plats den behöver och för publikens möjlighet att ta del av den. 
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3.7 Fritid 

Alla människor har rätt att delta i fritid- och kulturlivet. Vanliga fritids- och kul-

turintressen i Sverige är exempelvis olika sorters idrott, dans och teater, att spela 

musik, att spela tv-och dataspel och läsa böcker. Många föreningar och kommu-

ner har olika sorters inriktningar och fritidsaktiviteter.  

För mer information hänvisas till Sala kommuns, Kultur- och fritidsnämnds verk-

samhetsplan och reglemente. 

3.8 Rekreationsområde 

BOSTADSNÄRA LEK- OCH REKREATIONSOMRÅDE 

Med bostadsnära lek- och rekreationsområden menas parker och natur för lek 

och rekreation inom gångavstånd från bostad, skola, förskola och äldreboende. I 

Boverkets riktlinjer för bostadsnära natur anges cirka 5 min promenad eller 200–

300 m som det avstånd inom vilket områden kan räknas som bostadsnära. 

TÄTORTSNÄRA NATUR 
Att nära bostaden ha tillgång till natur i form av skog, kulturlandskap med mera 
är mycket värdefullt för hälsa och återhämtning. Med tätortsnära natur åsyftas 
allmänt tillgängliga natur- och skogsområden där större delen ligger inom högst 
3 km från bebyggelse. Det kan handla om större skogsområden, ängsmarker eller 
mindre skogsdungar. Det är platser framförallt för vistelse i natur, avskildhet, 
”naturlighet”, ofta välanvända områden med många stigar, kanske mindre grill-
platser, bad- och utsiktsplatser. Denna områdestyp omfattar den tätortsnära na-
turen som inte har iordningställda anläggningar för friluftsliv i form av leder, ser-
vice, parkeringar med mera. 
 
TÄTORTSNÄRA FRILUFTSOMRÅDEN 

Tätortsnära friluftsområden avser större naturområden iordningställda för fri-

luftsliv på gång- och cykelavstånd från tätorten, helst på ett avstånd av högst 1 

km. Dessa områden bör vara förhållandevis stora och omfatta minst 1–3 km2. 

Här ska finnas möjlighet att vandra i flera timmar i naturen. Områden som inne-

fattas i denna kategori har olika anläggningar för friluftslivet såsom stigar, leder, 

skyltning och ofta friluftsgårdar. Det är områden som är välkända och välutnytt-

jade eller som har potential att utvecklas till sådana. 

 
GRÖNSTRÅK OCH GRÖNKORRIDORER 

Grönstråk och grönkorridorer innefattar rörelse stråk för människor, såsom 
gång- och cykelvägar, som löper genom park eller natur och förbinder olika om-

råden. För att omfattas av kartläggningen bör större delen av stråket vara förhål-

landevis brett, cirka 50 m. 

För mer information hänvisas till Sala kommuns, Kultur- och fritidsnämnds verk-

samhetsplan och reglemente. 



 
 

  Dokument- och informationsplan 
Kulturverksamhet 

13 
 

3.9 Idrottsanläggningar och arenor 

Sala kommun prioriterar barn och ungdomar i åldrarna 4-25 år när det gäller 

stöd till idrott. Svenskt föreningsliv är, när det gäller idrott, landets största folkrö-

relse och skiljer sig avsevärt mot andra länders föreningsuppbyggnad. Hundratu-

sentals ledare satsar ideell kraft på att leda idrottsföreningarna och inte minst 

fostra barn och ungdomar. De bidrar härigenom till en positiv utveckling i sam-

hället och där ska kommunens insatser också fortsättningsvis vara stödjande. 

Målet med Sala kommuns satsningar på ett rikt fritidsliv är att öka den fysiska ak-

tiviteten bland kommunens invånare, vilket bidrar till höga hälsotal (och låga 

sjukskrivningstal) i kommunen. 

För mer information hänvisas till Sala kommuns, Kultur- och fritidsnämnds verk-

samhetsplan och reglemente. 

3.10 Föreningsstöd 

Föreningsstödets syfte är att stödja och stimulera föreningar, organisationer, 

sammanslutningar och enskilda som har anknytning till verksamhetsområdet. 

Detta för att skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter där männi-

skor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen.  

För mer information hänvisas till Sala kommuns, Kultur- och fritidsnämnds verk-

samhetsplan och reglemente. 

3.11 Kulturmiljövård 

Sedan 2018 driver Sala kommun en Silverbiennal med syftet att lyfta Salas histo-

riska identitet och använda oss av den för att öka kommunens attraktionskraft.  

Varje höst erbjuds alla elever i årskurserna 3, 6 och 9 en heldag vid Sala Silver-

gruva där de får ta del av aktiviteter. På alla låg- och mellanstadieskolor finns 

också en bok, ”Lättläst historia om Sala” som producerats i samverkan med kom-

munen där Salas historia berättas på ett lättillgängligt sätt. Ett flertal föreningar 

arbetar med gränsöverskridande verksamhet, bland annat genom traditionella 

firanden med många olika aktiviteter för barn och unga. 

 



4 DOKUMENTHANTERINGSPLAN  

 

Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

Kulturverk-
samhet 10.1 

Två gånger per år går sekreterare och handläggare igenom öppna ärenden, och ser till att avsluta de ärenden som är färdigbehand-

lade. Dessa arkiveras då först i ett närarkiv i drygt ett år, för att sedan flyttas till kommunarkivet. 

ÖVERGRI-
PANDE KUL-
TURFRÅGOR 
10.1.1 

Kulturverksamheterna bidrar till samhällets långsiktiga hållbarhet och knyter an till flera delmål i Agenda 2030. En långsiktig eko-

nomisk, social och miljömässig hållbar utveckling är den naturliga utgångspunkten för alla verksamheter i en kommun som växer 

och som ska präglas av livskraft i hela kommunen. Kulturen som egenvärde kan påverka livskvalitén för dem som bor i kommunen. 

Genom att stärka kulturlivet blir Sala kommun en attraktiv plats att bo, leva och verka i. 

Kulturprogram 

för Sala kommun 

2020-2023 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år  

Kulturavtal Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år  

Målbild för en 

framtida utveckl-

ing av kultur-

kvarteret 

Täljstenen 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år  
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

Arrangemangs-

bidrag 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år  

PROGRAM-
VERKSAMHET 
10.1.2 

Kulturavtal är ett sätt att möjliggöra för föreningslivet at på ett friare sätt att planera sin verksamhet. Föreningen erhåller ett verk-

samhetsbidrag som vanligen sträcker sig under en två eller tre årsperiod. 

Avtal/kontrakt Data/Papper Årsvis Bevara  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

 2 år  

 

BARN- OCH 
UNGDOMSKUL-
TURELL VERK-
SAMHET 10.1.3 

Kultur och fritid i Sala anordnar bland annat Lördag med barnen och andra aktiviteter för barn och ungdomar, framförallt i sam-

band med lov. Detta sker ibland i samarbete med föreningslivet i Sala. 

Informations-

material med 

kort aktualitet 

Data/Papper Årsvis Bevara  N:kff: Ett årligt uttag 2 år  
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

OFFENTLIG UT-
SMYCKNING 
10.1.4 

Syftet med den offentliga konsten är att berika och förbättra kommunens offentliga miljö, såväl inomhus som utomhus. Satsningar 

på konst i offentlig miljö ska göras strategiskt och integrerat med övriga gestaltningsaspekter i byggnads och anläggningsprojekt. 

Konstpolicyn omfattar även lös konst, som ska vara flyttbar i kommunens byggnader. 

Handlingsplan 

offentlig konst 

2020-2023 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år  

Donation av lös 

konst 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år  

Konstsamling 

Sala kommun, 

register 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år  
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

Bibliotek 
10.2 

Två gånger per år går sekreterare och handläggare igenom öppna ärenden, och ser till att avsluta de ärenden som är färdigbehand-

lade. Dessa arkiveras då först i ett närarkiv i drygt ett år, för att sedan flyttas till kommunarkivet. 

DRIFTA BIBLIO-
TEK 10.2.1 

Bibliotekslagen anger att kommuner ska ha biblioteksverksamhet som verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom 

att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja läsning, litteratur, information, utbildning, 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksplan 

för Sala kommun 

2019-2022 

Data/Papper Vart 

tredje 

Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

 2 år  

         

HANTERA ME-
DIA 10.2.2 

Biblioteken samlar, registrerar, vårdar, magasinerar och förmedlar media och information. Processen innefattar att hålla biblio-

tekens beståndskatalog och låntagarregister uppdaterade. Låntagarrapporter skapas för att se vilka användare som är inaktuella. 

Mediebestånd 

fördelat på olika 

enheter, statistik 

Data/Papper Årsvis Gallras   Tas ut i januari året 

efter verksamhetsår 

2 år 
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

LÅNA UT BIBLI-
OTEKS-
MATERIAL 
10.2.3 

Biblioteken samlar, registrerar, vårdar, magasinerar och förmedlar media och information. Processen innefattar att hålla biblio-

tekens beståndskatalog och låntagarregister uppdaterade. Låntagarrapporter skapas för att se vilka användare som är inaktuella. 

Verksamhetssta-

tistik - besökare 

Data/Papper Årsvis Gallras   Förvaras med 

bibliotekets övriga 

statistikför utlån 

2 år 

Verksamhetssta-

tistik - utlåning 

Data/Papper Årsvis Gallras   Förvaras med 

bibliotekets övriga 

statistikför utlån 

2 år 

AMBULERANDE 
10.2.4 

Biblioteken samlar, registrerar, vårdar, magasinerar och förmedlar media och information. Processen innefattar att hålla biblio-

tekens beståndskatalog och låntagarregister uppdaterade. Låntagarrapporter skapas för att se vilka användare som är inaktuella. 

Verksamhetssta-

tistik - bokbuss 

Data/Papper Årsvis Gallras   Förvaras med 

bibliotekets övriga 

statistikför utlån 

2 år 

Verksamhetssta-

tistik - filialer 

Data/Papper Årsvis Gallras   Förvaras med 

bibliotekets övriga 

statistikför utlån 

2 år 
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

FÖRMEDLA IN-
FORMATION 
OCH KUNSKAP 
10.2.6 

Kultur och fritid anordnar många typer av öppna aktiviteter och inför dessa tas det fram informationsmaterial av olika slag. 

Informations-

material med 

kort aktualitet 

Data/Papper Årsvis Bevara   Ett årligt uttag 2 år  

Fritid 10.7 

Två gånger per år går sekreterare och handläggare igenom öppna ärenden, och ser till att avsluta de ärenden som är färdigbehand-
lade. Dessa arkiveras då först i ett närarkiv i drygt ett år, för att sedan flyttas till kommunarkivet. 
I Sala kommun ska alla barn och ungdomar erbjudas en mångfald av idrotts- och fritidsaktiviteter som främjar den individuella 
utvecklingen och skapar förutsättning för ett livslångt idrottande på själv önskad nivå. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att 
utifrån de politiska målen främja förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande idrottsverksamhet. Enheten arbetar 
bland annat med att: -erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud inom idrotts- och fritidsverksamheter -samarbeta 
med, stödja och stimulera föreningar och organisationer som har anknytning till nämndens verksamhetsområde -fördela och till-
dela medel till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde 

 

Idrotts- och fri-

tidsplan 2017-

2023 Sala kom-

mun 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år  

Ansökan till 

sommarläger 

Data/Papper 1 år Gallras  Hos 

handläg-

garen 

 2 år 
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

Kontakter med 

föreningslivet 

Data/papper 1 år Gallras  Hos 

handläg-

garen 

 

Rekreations-
områden 
10.8 

Två gånger per år går sekreterare och handläggare igenom öppna ärenden, och ser till att avsluta de ärenden som är färdigbehand-

lade. Dessa arkiveras då först i ett närarkiv i drygt ett år, för att sedan flyttas till kommunarkivet. 

Rekreation kan betyda mycket, bland annat betyder rekreation avkopplande aktivitet som främjar återhämtande av krafter såsom 

motion, skogspromenader, fiske, jakt och bedrivande av idrott och sport. 

MOTIONSSPÅR, 
SKIDSPÅR ETC. 
10.8.1 

 

Skötselavtal Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Nyttjanderätts-

avtal 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

Idrottsan-
läggningar 
och arenor 
10.9 

Två gånger per år går sekreterare och handläggare igenom öppna ärenden, och ser till att avsluta de ärenden som är färdigbehand-

lade. Dessa arkiveras då först i ett närarkiv i drygt ett år, för att sedan flyttas till kommunarkivet. 

I Sala kommun ska alla barn och ungdomar erbjudas en mångfald av idrotts- och fritidsaktiviteter som främjar den individuella 

utvecklingen och skapar förutsättning för ett livslångt idrottande på själv önskad nivå. 

 

 

 

ARENOR 10.9.2 

Att erbjuda bra idrotts- och motionsanläggningar förbättrar inte bara folkhälsan utan bidrar till att kommunen blir en attraktiv 

plats att stanna på, flytta till men också återvända till. Fördelning av träningstider, kontantbidrag och taxor är kommunens styrme-

del för att få ett rikt och mångfacetterat idrotts- och fritidsliv. 

 

Brandsynsproto-

koll 

Data/Papper  Bevaras  Hos 

handläg-

garen 

 2 år 

Statistik antal 

besökare 

Data/Papper  Bevaras  Hos 

handläg-

garen 

 2 år 

Ansökan sä-

songstider i id-

rottslokaler 

Data/Papper 1 år Gallras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

Anmälan till sim-

skola 

Data/Papper  Gallras  Hos 

handläg-

garen 

  

Simundervis-

ningsstatistik 

Data/Papper  Bevaras  Hos 

handläg-

garen 

 2 år 

Taxa för idrotts-

lokaler 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år  
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

Förenings-
stöd 10.10 

Två gånger per år går sekreterare och handläggare igenom öppna ärenden, och ser till att avsluta de ärenden som är färdigbehand-

lade. Dessa arkiveras då först i ett närarkiv i drygt ett år, för att sedan flyttas till kommunarkivet. 

Föreningslivet är en grundsten i det svenska samhället. Vårt demokratiska system växte fram ur brett förankrade, idéburna folkrö-

relser där välstånd, hälsa, bildning och kultur skulle byggas genom frivillighet, ideellt engagemang, medlemsinflytande och organi-

satorisk samarbetsanda.  

 

REGISTRERA 
FÖRENINGAR 
10.10.1 

 

Idrottsförening-

ars års- och 

verksamhetsbe-

rättelse 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Kulturförening-

ars års- och 

verksamhetsbe-

rättelse 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

STÖD TILL FÖR-
ENINGAR 
10.10.2 

Inom föreningarna har man ofta tagit på sig en lång rad ansvarsfulla uppgifter utanför själva kärnverksamheten vad det gäller akti-

viteter, drift av lokaler etc. Föreningsstödet tillmäts – och har – därför stor betydelse för föreningarnas överlevnad, inte bara som 

direkt verksamhetsstöd utan minst lika mycket som lokalt infrastrukturstöd. 

Studieförbun-

dens ansök-

ningsblanketter 

med bilagor 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Driftbidrag före-

ningsdrivna an-

läggningar  

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Generellt före-

ningsbidrag för 

föreningar med 

social inriktning 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Bidrag till kul-

turföreningar  

Data/papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

 2 år E1 

Kommunala bi-

drag ungdom 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 
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Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

Utbildningsbi-

drag  

 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Verksamhetsbi-

drag  

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

STÖD TILL EVE-
NEMANG OCH 
PROJEKT 
10.10.3 

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd och bidrag till föreningslivet i Sala. Föreningen skall ha sitt säte och sin huvudsakliga verksam-

het inom Sala kommun. Det finns olika typer av bidrag, arrangemangsbidrag, bidrag för egen eller kommunal anläggning, för före-

ningar med social inriktning, föreningsdrivna samlingslokaler, projektbidrag, utbildningsbidrag, bidrag till kulturföreningar och 

verksamhetsbidrag. 

Arrangemangs-

bidrag 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Arrangemangs-

bidrag/Snabb 

slant 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 



Dokumenthantering- och informationsplan  
Kulturverksamhet    

26 
 

Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

Projektbidrag Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Lotteritillstånd Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

ANSÖKAN OM 
INVESTERINGS-
BIDRAG TILL 
FÖRENINGAR 
10.10.4 

 

Bidrag för egen 

anläggning, sköt-

sel och investe-

ringsbidrag 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 



    Dokument- och informationsplan 
Kulturverksamhet 

27 
 

Klassificering Handlingstyp År innan 

gallring 

Gallras/ 

Bevaras 

Medium Sök-

väg/Sy-

stem 

Anmärkning Lev. 

kommun arkivet 

Serie-

signum 

UTMÄRKELSER 
10.10.5 

Kultur- och fritidsnämnden avsätter också varje år medel till stipendier, tex  föreningsledarstipendium och kulturstipendium. 
 

 

Föreningsledar-

stipendium 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Kulturstipen-

dium 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Kulturarvssti-

pendium 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Lasse O´Månsson 

naturastipen-

dium 

Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 

Skönare stad Data/Papper  Bevaras  Ärende-

hante-

ringssy-

stem 

I det diarieförda 

ärendet 

2 år 
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