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och verksamhetsbeskrivning, samt 
iill; bidragsansökningar från föreningar gallras efter 5 år, med undantag för års- och 
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BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att studieförbundens ansökningshandlingar gallras efter 5 år, med undantag for års
och verksamhetsbeskrivning, samt 

iill; bidragsansökningar frän föreningar gallras efter 5 är, med undantag för års- och 
verksamhetsbeskrivning 

l Utdragsbestyrkande 
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Handlingar som upprät>..as eller inkommer till en kommun är i de allra flesta fall att 
betrakta som allmänna handlingar. Bestämmelser om och definitioner av en allmän 
handling finns i tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §.Allmänna handlingar som 
inkommer och upprättas måste registreras. Detta regleras i offentlighets- och 
sekretesslagen 5 kap. 

Arkivlagen reglerar hur allmänna handlingar ska redovisas, om arkivvård och 
gallrings begreppet samt om arkivmyndigheterna och deras uppgifter. 

l Sverige är förstöring av handlingar i offentlig verksamhet reglerad av 
statsmakterna. I arkivlagen står det att varje myndighet ska svara för vården av sitt 
arkiv, om inte en arkivmyndighet har övertagit detta ansvar.[ZJ. I arkivvården ingår 
att myndigheten skall verkställa föreskriven gallring i arkivet [3]. Allmänna 
handlingar fär gallras. Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del 
av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de 
ändamål som anges i 3 §tredje stycket Om det finns avvikande bestämmelser om 
gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller förordning gäller dessa 
bestämmelser. Lag (1998:774).[4}. Gallringen får alltså endast utföras då man 
beaktar att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som 
återstår ska tillgodose 

l. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov 

Enligt Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan från 2004-02-05 står 
att Bidrag till kulturföreningar: Sammanställning{beslut bevaras. 
Samt att Bidrag till studieförbund. Sammanställning/beslut bevaras. 

Riksarkivet rekommenderar när det gäller bidrag till föreningar och 
studieförbund att: 

Sammanställningjdelegationsbeslut över bidrag till studieförbund och föreningar 
bevaras 
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Sammanställning över sökande till stipendier samt ansökningshandlingar med bilagor 
bevaras. 
Sammanställning över utdelade stipendier bevaras. 
Års -och verksamhetsberOtte/ser frdn studieförbund och föreningar bevaras. 
Sammanställningjdelegationsbeslut över bidrag tilllänsinstitutioner bevaras. 

studieförbundens ansökningshandlingar, gallras efter 5 tir med undantag för tirs -och 
verksamhetsbeskrivning. 
Bidragsansökningar frtin föreningar, gallras efter 5 dr med undantag för drs -och 
verksamhetsbeskrivning. 

Eftersom Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan från 2004-02-05 
saknar gallringsbeslut på de två sistnämnda handlingstyperna. Rekommenderas en 
revidering av Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan från 2004-02-
05, med anledning Studierorbundens ansökningshandlingar och Bidragsansökningar 
från föreningar, så att dessa handlingar kan gallras, särskild på grund av den stora 
mängd handlingar de utgör. Utan ett gallringsbeslut kan inte handlingarna gallras. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att studieförbundens ansökningshandlingar, gaiiras efter 5 år med undantag för års 
-och verksamhetsbeskrivning. 
att Bidragsansökningar från föreningar, gallras efter 5 år med undantag för års -och 
verksamhetsbeskrivning 
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