
 
 

Protokoll styrelsemöte nr 7, 2022  
Uppsala Konsert & Kongress AB 
 

Organ:  Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress 
Sammanträdestid: Måndagen den12 december, kl 09.00-11.00 
Sammanträdeslokal:  UKK, plan 7, K7 
 
Deltagande:  
Ordinarie ledamöter Lisa Rauséus Skiöld (ordf), Hans Birger Ekström, Monica 
 Lindgren Petersson, Margit Borgström, Anders Nordström,  
 Josefin Berglund 
Suppleanter Agneta Lydig, Kristina Alfredsson, Bengt Sandblad  
VD Henrik Lillsjö 
Arbetstagarrepr Mia Freij  
Controller Hanna Holm (via videolänk) §5 
Sekreterare  Camilla Karlsson  
Övriga Thomas Perslund (via videolänk) §6 
 
Frånvarande:  
Ordinarie ledamot Peder Granath 
Arbetstagarrepr Lena Karlsson-Beierlein, Gustav Ohlander  
  
 
 
 
 
 
 

§ 1   Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.    

§ 2   Val av justerare 
Styrelsen utser Monica Lindgren Petersson att justera dagens protokoll i enlighet med 
antagen praxis att justering sker i turordning av ordinarie ledamöter.  
 
§ 3   Godkännande av dagordningen  
Ordförande går igenom dagordningen som därmed godkänns. 

§ 4   Föregående protokoll 
Styrelsen godkänner föregående protokoll som därmed läggs till handlingarna. 



 
 

 

§ 5 Ekonomiska rapporter 
Controller redogör för bolagets ekonomi och svarar på styrelsens frågor. 

§ 6 Rapport beträffande verksamheten 
VD informerar om den kommande stora hyreshöjningen och bjuder in vår hyresvärd 
Thomas Perslund, VD UKAF, för mer detaljerad information kring detta. Thomas Perslund 
återger UKAFs intention avseende villkorsförändringar i rådande hyresavtal. Ändringarna 
är planerade att införlivas fr o m 2024 och medför en avsevärd kostnadshöjning för 
bolaget. Villkorsändringarna ska förhandlas under det kommande året.  
Styrelsen ser denna stora kostnadsökning som högst oroande då det kommer att få stor 
påverkan på verksamheten. Med största sannolikt kommer inte ägaridén att kunna 
uppnås under dessa nya kriterier om inte motsvarande summa kompenseras i vad som 
förväntas uppnås som resultat.  
VD får i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde uppdatera det interna arbets-
dokumentet ”Argumentationsstöd”. VD får vidare i uppdrag att till kommande 
styrelsemöte bjuda in Erik Pelling och Stefan Hanna för diskussion kring ovanstående. 
Styrelsen anser även att det är av vikt att kommande styrelse blir väl insatt i denna och 
för bolaget andra viktiga frågor varför den gemensam skiftesmiddagen mellan avgående 
och tillträdande styrelse bör föregås av ett möte.  
VD ger kort kompletterande information till den utskickade verksamhetsrapporten 
inklusive återkoppling på styrelsens uppdrag från föregående styrelsemöte avseende hur 
förändringen ser ut ekonomiskt och verksamhetsmässigt för nya teknikorganisationen i 
jämförelse med den tidigare strukturen. 

§ 7 Beslutsärenden 

a. Informationshanteringsplan (bilaga 1a-b) 
Styrelsen BESLUTAR att godkänna bolaget informationshanteringsplan enligt 
bilaga. 

b. Säkerhetsåtgärder plan 6 (bilaga 2) 
Styrelsen BESLUTAR att ge VD mandat att besluta om lämpligaste säkerhets-
åtgärd på plan 6 utifrån bilaga 2 och gå vidare i processen (mandatet inbegriper 
även eventuell kostnadshöjning för slutligt val).  

§ 8 Anmälningar/information 

a. Styrelseutvärdering 
Ordförande konstaterar att utvärderingen ser trevlig ut. Inga kommenterar 
och den läggs till handlingarna.  

b. Styrelsens besök i verksamheten 
VD informerar hur bolaget fr om 2023, avser att säkerställa styrelsens 
möjligheter till att göra besök i bolagets verksamhet och bli väl insatta i hur 
bolagets slutprodukt levereras och upplevs (bilaga 3).  



 
 

 
 

c. Styrelsens granskning av uppföljningen på årets interkontrollplan 
Styrelsen ger sitt bifall till bolagets uppföljning av internkontrollplan för 2022 
i enlighet med bilaga 4. 

d. Styrelsemötestider vt 2023 
Slutliga datum sätts med tillträdande styrelse utifrån nedanstående riktlinjer: 
o Januari, före den 25 januari 

(Överlämnings/avtackningsmöte och middag mellan nya och gamla 
styrelsen) 

o Onsdag 25 januari kl 15.00-17.00, UKK 
(Beslut av affärsplan, budget, styrelsens arbetsordning, vd´s instruktioner, 
bolagsstyrningsrapport) 

o Mitten av februari kl 16.00-17.00, Videolänk (teams) för genomgång av 
årsredovisning och revisors redogörelse för revisionsberättelse 

o Slutet av mars kl 15.00-17.00, UKK   
o Slutet av maj kl 12.00-17.00, UKK  

(strategiseminarium, styrelsemötestider ht-23, avslutande middag) 

§ 9 Övriga frågor 

Inga anmälda övriga frågor. 

§ 10 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.   
 
 
 
_________________________  ______________________________ 
Lisa Rauséus Skiöld, ordförande Monica Lindgren Petersson, justerare 
 
 
 
__________________________ 
Camilla Karlsson, sekreterare  
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Inledning till informationshanteringsplan för 
Uppsala konsert och kongress, 2022-12-12 §7

Fastställd av Uppsala Konsert och Kongress styrelse 2022-12-12 §7. 

Inledning 
Enligt arkivlagen är grundregeln att allmänna handlingar ska bevaras för all framtid. 
För att handlingar ska få gallras (förstöras) krävs ett gallringsbeslut av nämnd/styrelse. 
I Uppsala kommun fattas från och med 2017 gallringsbeslut i form av informations-
hanteringsplaner (IH-planer). Tidigare kallades dessa för dokumenthanteringsplaner 
eller bevarande- och gallringsplaner. 

En handling är någonting som innehåller information. En handling är medieoberoende 
och kan därför vara exempelvis en DVD, ett mejl, ett sms, ett papper eller en uppgift i en 
databas. En handling är allmän om den är: 

• inkommen till
• upprättad hos
• expedierad från

exempelvis ett kommunalt bolag.  För mer information om hantering av allmänna 
handlingar, se Insidan. 

Informationshanteringsplanens omfattning 
och giltighet 

Omfattning 
De handlingar som avses i planen är allmänna handlingar som uppkommer i samband 
med Uppsala konsert och kongress verksamhet.  

Kommungemensamma beslut om gallring 
Kommungemensamma dokumenthanteringsplaner och bevarande- och 
gallringsplaner inom områdena 

• allmän administration
• ekonomi
• personal
• handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Bilaga 1 
Styrelsemötesprotokoll 221212

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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finns på Insidan.  De har använts vid behov som referenser/underlag i arbetet med 
bolagets IH-plan, d.v.s. handlingstyper har plockats ur dessa. Föreliggande IH-plan 
innehåller handlingstyper som flyttas över från de gemensamma planerna. 

Fastställd  
Denna informationshanteringsplan är fastställd av Uppsala Konsert och Kongress 
styrelse 2022-12-12 §7.  

Giltighet 
Denna informationshanteringsplan gäller för handlingar uppkomna från och med att 
bolaget implementerat DHS, datum: 2022-12-13 (implementeringen sker avdelningsvis 
med start 13 december och implementerat i hela bolaget per februari 2023).  

Äldre handlingar  
För handlingar uppkomna före 2022-12-13 får planens gallringsfrister (se mer under 
gallring nedan) tillämpas retroaktivt. Handlingar som inte ingår i denna 
informationshanteringsplan behöver förvaras och bevaras arkivbeständigt i 
pappersformat eller på annat arkivbeständigt sätt. Rådgör med stadsarkivet vid 
tveksamhet. Äldre handlingar som inte diarieförts i DHS ska arkiveras på papper.  
 

Löpande revidering  
För att planen ska fungera som ett hjälpmedel i verksamheten måste den ses över 
årligen och vid behov revideras. Arkivansvarig ansvarar för att planen hålls aktuell och 
är välkänd i verksamheten.  

 

Användning 

Original och kopia 
Handlingarna i informationshanteringsplanen ska vara inkomna och upprättade 
original av allmänna handlingar eller bolagets exemplar av allmänna handlingar som 
expedierats, om inte något annat särskilt anges. Om allmänna handlingar finns i flera 
exemplar så ska bolaget bestämma vilket som är huvudexemplar. Övriga exemplar ska 
betraktas som kopior eller dubbletter. 

Förändrade namn på handlingstyper 
Namn på handlingstyper kan förändras. Den handling du håller i handen eller ser på 
skärmen kan därför kallas något som inte exakt stämmer överens med vad den kallas i 
informationshanteringsplanen, eller i bolagets dagliga arbete. Det viktiga är alltså inte 
namnet på handlingstypen, utan vilken information den innehåller och vilken funktion 
den har. Om du är osäker på om en handling kan gallras eller hur den ska hanteras: 
kontakta bolagets arkivsamordnare. 
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Bevarande och gallring 

Bevara 
Att bevara en handling innebär att den ska sparas för all framtid. Om den process där 
en handlingstyp uppstår inte är ansluten till e-arkivet sker allt bevarande på papper 
tills processen är ansluten till e-arkivet, det vill säga att metoder och rutiner som 
stödjer elektroniskt bevarande har införts i processen. Se mer information om e-
arkivering på Insidan. 

Gallra 
Gallring innebär att allmän handling förstörs, till exempel genom bränning eller 
radering. Att överföra information från en databärare till en annan kan också räknas 
som gallring. Gallring ska ske årligen i samråd med bolagets arkivsamordnare. Vid 
gallring ska gallringsprotokoll upprättas. Detta gäller både pappershandlingar och 
elektroniska handlingar i IT-komponenter.  Se Insidan för mer information om gallring 

Gallringsvillkor 

Gallringsfrist 
Gallringsbara handlingar får gallras först efter en viss tidsperiod, som kallas 
gallringsfrist. Gallringsfristen börjar räknas efter utgången av det år handlingen 
upprättats hos-, eller inkommit till bolaget. Till exempel får en handling som upprättats 
2022 och har 5 års gallringsfrist gallras i januari 2028.  

Vid inaktualitet 
Att en handling gallras vid inaktualitet innebär att den gallras sedan ett villkor 
uppfyllts. Villkoret framgår tydligt i planen.  

Rensa 
Kopior, kladdanteckningar och dubbletter är inte allmänna handlingar och kan rensas 
(kastas) utan gallringsbeslut. Även sådan information ska alltid hanteras med 
försiktighet så att den inte kommer i orätta händer.   

Handlingar som rör Covid 19-pandemin 
Handlingar som rör Covid 19-pandemin är extra bevarandevärda. Detta innebär att 
handlingar som berör detta område och vanligtvis kan gallras enligt IHP, istället ska 
omhändertas för bevarande.    

Kommungemensamt ärendehanteringssystem 
Bolaget har/kommer ha tillgång till Digitalt handläggarstöd, DHS (produktnamn Public 
360). 

Ärenden som startats i DHS förvaras där tills eventuell anslutning av DHS till e-arkivet 
är utredd.  Förekommer det pappershandlingar i ärendet, exempelvis inkommande 
eller manuellt signerade, så ska dessa skannas in i DHS. Handlingarna ska sedan 
lämnas till bolagets registrator för bevarande. Se Digitalt bevarande nedan. 
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Digitalt bevarande  
Bolaget förvaltar information som ligger kvar i IT-komponenter utan att skrivas ut och 
tar ansvar för att den hålls tillgänglig över tid. Dialog måste föras med stadsarkivet för 
eventuell anslutning till e-arkiv. Om förstudie visar att e-arkivering inte går att 
genomföra måste informationen föras över till DHS eller i pappersformat. 

Exempelvis gäller detta för ej gallringsbara allmänna handlingar i planering-
systemstödet MS Dynamics och Business Control (BC) . 

Om informationshanteringsplanen anger att handlingstypen ska bevaras digitalt 
(kolumn I) och DHS är angivet i kolumnen “Hanteras media” (kolumn H) så sker 
arkivering digitalt genom DHS. 

Bolagets informationsförvaltning 
För informationsförvaltningen i övrigt gäller Riktlinje för arkiv i Uppsala kommun samt 
stadsarkivets rutiner och vägledningar, se Insidan.  

Förekommande egna systemstöd 

HR/Personalsystem: HRM Flex 

Rekryteringssystem: Inget. 

Lönesystem: HRM Flex 

Upphandlingssystem: TendSign  

Affärssystem: Microsoft Dynamics  

Microsoft Office 365 progamvaror (Teams, OneDrive, Forms mfl) 

Ekonomi- och redovisningssystem: Microsoft Business Controll (BC) 

Inventerings- och kalkyleringsverktyg för restauranger: MOR online  

inventerings- och kalkyleringsverktyg för restauranger: Menigo  

Biljettbokningssystem: Tickster  

Digitalt handläggarstöd, diarieföringssystem: DHS Publik360 

Beskrivning av kolumnerna i mallen 
 

Rubrik Beskrivning 
Rad Radnummer 
Process Visar numrering för verksamhetsområde, processgrupp och process enligt iKlassa. Se 

Insidan för mer information. 
Processnamn och  
Handlingstyp 

Processnamn: visar namn på verksamhetsområde, processgrupper och processer 
enligt iKlassa. Se Insidan för mer information. 
Handlingstyp: beskriver handlingstypens funktion och innehåll med ett tydligt namn. 
Handlingstyper ska gå att särskilja från varandra, så namnen får inte vara för lika. 

Bevara/Gallra Här visas om handlingstypen ska bevaras eller vilka gallringsvillkor som annars gäller. 
Bevara = arkivera, spara för all framtid. Gallra = förstöra information. 
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Här finns de vanligaste alternativen: 

• B – Bevara 
• 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 7 år, 10 år (de olika alternativen för hur lång tid som ska gå 

innan handlingstypen gallras) 
• V – Vid inaktualitet. När ”V” används är ett villkor alltid angivet i kolumnen 

”Motivering gallring”. 
Registrering Här visas om handlingstypen registreras och i vilken IT-komponent. Det kan vara både 

kommungemensamma och verksamhetsspecifika IT-komponenter. Här visas även 
handlingstypens status. 

Sekretess och lagrum Om handlingstypen kan innehålla sekretessbelagda uppgifter, visas de lagar och 
paragrafer som gäller. 

Personuppgifter Här visas om handlingstypen innehåller känsliga personuppgifter enligt styrelsens 
informationssäkerhetsklassning.  

Hanteras media Visar var handlingstypen normalt hanteras i verksamheten. Förutom papper ska alla 
IT-komponenter (system eller lagringsytor på server eller molntjänst) skrivas ut.  

Bevaras media De medier handlingstypen ska bevaras (arkiveras) på. Alternativen är ”papper” eller 
”digitalt”. När verksamheten har ett beslut om e-arkivering av en process står det ”e-
arkiv” här.  

Hanteringsanvisningar Används för att beskriva och styra hanteringen av handlingstypen för att medarbetare 
ska “få lätt att göra rätt” samt att medborgare och andra utan verksamhetsinsyn ska 
förstå vilken information som finns och hur den hanteras. Kan beskriva hur 
handlingstyper inkommer eller skickas ut, hur de ska registreras och sorteras, vilka 
protokoll som ska bindas in, vilken lagstiftning som styr hanteringen med mera. Vid 
behov finns hänvisningar till verksamhetens interna regelverk, till exempel lathundar 
om ärendehantering. 
 
Används också som anmärkningsfält, för att till exempel förtydliga interna namn på 
handlingstyper så att utomstående förstår vad den innebär. 
 

Informationsägare Här visas när verksamheter hanterar information som ägs av andra myndigheter, för 
att tydliggöra ägarskapet. Kan även användas om verksamheten har behov av att 
fördela ansvar för en handlingstyp på till exempel en avdelning eller funktion. 
 

Motivering gallring Används för att kortfattat förklara varför handlingstypen kan gallras efter föreslagen 
tid (år) eller händelse (vid inaktualitet).  De tidigare gallringsbeslut, lagar eller 
föreskrifter som gallringsförslaget stöder sig på ska också finnas här.  

Reviderad Visar ändringar och tillägg jämfört med tidigare gallringsbeslut. Kan också användas 
för att markera nya handlingstyper. 
X = reviderat eller nytt förslag jämfört med gällande beslut. 
Då bolaget saknar tidigare beslut är denna kolumn tom. 

Information från 
generella gallringsbeslut 

Uppgifter hämtade från de generella gallringsbesluten för Ekonomi och HR. Kan 
innehålla information som bedömts som användbar, exempelvis vid kommande 
revideringar av planen. 

 

 

Förkortningar som används i IH-planen 
Förkortningar som är specifika för verksamheten, kommunen eller en motpart i en 
process ska i normalfallet förklaras i fältet ”hanteringsanvisningar”. Förkortningar som 
ändå måste användas förklaras här. 
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Förkortning Förklaring 
UKK Uppsala konsert och kongress 
Allmän 
administration 
2011 
 

Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom 
området Allmän administration, fastställd av 
kulturnämnden 2011-05-26 § 74. 

Tillfällig/ringa, 
1998 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, 
kommunstyrelsens kontor 1998:807, 960, Fastställd av 
Kommunstyrelsen 1998-12-09 § 444 

HR, 2022 Kommungemensam informationshanteringsplan för 
HR-information, 2022-02-08 §3 (KSN- 2021-03400) 

Ekonomi, 2021 Kommungemensam informationshanteringsplan för 
ekonomi 2021 

DHS  Digitalt handläggarstöd 
Office 365 Microsoft Office 365 (Teams, Onedrive) 
BC Business Central 
Dynamics Microsoft Dynamics 365 

 

 



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

0 Processens 

beteckning, 

förkortning

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

Eventuell Akttyp/Ärendetyp/Journaltyp     

Handlingstyp

B - Bevara

V - Vid 

inaktualitet 

2, 5, 10 - 

Gallringsfris

t 

IT-komponent 

samt 

handlingsstatus

IN= Inkommen 

UT= Utgående 

UP= Upprättad 

Namn på lag och 

den eller de 

paragrafer som 

gäller.  X om 

sekretess enligt 

flera lagrum kan 

förekomma. 

De medier 

handlings-

typen hanteras 

på. (Papper, IT-

komponenter 

och digitala 

lagringsytor)

"Papper" eller 

"Digitalt". "E-arkiv" 

endast om det 

finns beslut om e-

arkivering. 

Anvisningar och anmärkningar som beskriver hanteringen på 

ett tydligt och enkelt sätt. Hänvisningar till verksamhetens 

interna rutiner och mallar för informationshantering vid behov. 

1 1 Styrande verksamhet .  -  -  -  -  -
2 1.1 Ledning ..  -  -  -  -  -

3 1.1.3 Bolagsstämma och 

bolagsstyrelse

…  -  -  -  -  -

4 1.1.3.0 Leda - styra  - organisera ….  -  -  -  -  -

5 1.1.3.1 Hantera styrelse och 

bolagsstämma

- Förvaltningsbesvär

- Kommunalbesvär

- Externa remisser

….  -  -  -  -  -

6 Bolagsstämma - Protokoll, inklusive 

bilagor, (digital underskrift)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

DHS Bilagor kan till exempel vara voteringslistor. 

Har till och med 2022-09-30 skrivits ut. Detta 

upphör från och med bolagets införande av DHS, 

2022-10-01. Protokoll med analog underskrift 

arkiveras i arkivbox och förtecknas i Visual Arkiv. 

Digital kopia bevaras genom DHS. 

Se rad nedan för protokoll med avancerad 

elektronisk underskrift. 
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Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

7 Bolagsstämma - Protokoll, inklusive 

bilagor, (avancerad elektronisk 

underskrift)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Bilagor kan till exempel vara voteringslistor. 

Se rad ovan för protokoll med analog underskrift.

8 Bolagsstämma - Kallelser med 

underlag (ditiala handlingar)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365 

Digitalt Kallelser och underlag tillsammans med fysiskt 

signerade protokoll har till och med 2022-09-30 

skrivits ut. Detta upphör från och med bolagets 

implementering av DHS, 2022-10-01. Fysiska 

handlingar på papper arkiveras i arkivbox och 

förtecknas i Visual Arkiv. Digital kopia bevaras 

genom DHS. 

Se rad nedan för hantering av digitala kallelser 

med underlag. 

9 Bolagsstämma - Kallelser med 

underlag (digitala handlingar)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Se rad ovan för hantering av analoga handlingar. 
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Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

10 Bolagsstyrelse - Styrelseprotokoll, 

inklusive bilagor (digital underskrift)

B DHS UP G:/Office36

5/DHS

Digitalt Bilagor kan till exempel vara beslutsunderlag eller 

ekonomirapporter. 

Har till och med 2022-09-30 skrivits ut. Detta 

upphör från och med bolagets införande av DHS, 

2022-12-13.  Protokoll med analog underskrift 

arkiveras i arkivbox och förtecknas i Visual Arkiv. 

Digital kopia bevaras genom DHS. 

Se rad nedan för protokoll med avancerad 

elektronisk underskrift. 

11 Bolagsstyrelse - Styrelseprotokoll, 

inklusive bilagor (avancerad 

elektronisk underskrift)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Bilagor kan till exempel vara beslutsunderlag. 

Se rad ovan för protokoll med digital underskrift.

12 Bolagsstyrelse - Kallelser och 

föredragningslistor/dagordning 

inklusive mötesunderlag (digitala 

handlingar)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Digitalt Digital kopia bevaras genom DHS. 

Se rad nedan för hantering av digitala kallelser 

med underlag. 
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

13 Bolagsstyrelse - Kallelser och 

föredragningslistor/dagordning 

inklusive mötesunderlag. (digitala 

handlingar)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Se rad ovan för hantering av digitala handlingar. 

14 Närvarolistor från sammanträden V UP G:/Office36

5/papper/sa

marbetsma

pp

Attesteras av ordförande och skickas till 

löneadministratör för utbetalning av arvoden. 

Uppgifter förs in bolagsrapport samt i protokollet 

och handlingen kan därefter gallras.. Se process 

2.3.6.1 - Beräkna och betala ut lön, handlingstyp: 

Ersättningsunderlag förtroendevalda 

styrelseledamöter  .15 Inkomna frågor från styrelseledamöter 

m.fl.

B DHS UP G:/Office36

5/DHS

Digitalt Ingår i möteshandlingar.

16 Bolagsstyrningsrapport B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Rapport över styrelsens gångna verksamhetsår.

17 1.1.4 Verksamhetsledning …  -  -  -  -  -

18 1.1.4.0 Leda - styra  - organisera ….

19 1.1.4.1 Överlägga och besluta ….  -  -  -  -  -

20 Minnesanteckningar - 

ledningsgruppens sammanträde

B DHS UP DHS/ 

Teams

Digitalt Diarieförs i samlingsärende. I förkommande fall 

även kallelser och övriga underlag. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

21 Minnesanteckning från styrgrupp eller 

avdelningsmöte med mera, som är av 

betydelse för förståelse av 

verksamheten

B DHS UP DHS/ 

Teams

Digitalt Se även processer för kärnverksamhet. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

22 Minnesanteckningar - UKKs kreativa 

råd

B DHS UP DHS/G: Digitalt/Papper Se även processer för kärnverksamhet. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

23 Protokoll/mötesanteckningar från 

särskilda möten med anledning av 

Covid-19

B DHS UP DHS/ 

Teams

Digitalt Handlingar som berör Covid19-pandemin är 

särskilt bevarandevärda. Se inledning till IHP. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

24 1.1.4.2 Planera och följa upp 

verksamhet

….  -  -  -  -  -

25 Bolagsordning B DHS UP G:/Office36

5/DHS

Digitalt

26 Hantera verksamhetsplan  -  -  -  -  -  -

27 Affärsplan -Tjänsteskrivelse B DHS UP G:/Office36

5/DHS

Digitalt

28 1.1.4.3 Utveckla verksamhet ….  -  -  -  -  -

29 Hantera utveckling av verksamhet i 

projektform 

 -  -  -  -  -  -



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

30 Projektdirektiv B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.
31 Ansökan om finansiering av projekt B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt Följer stödjande process, se 2.4.3.1 respektive 

2.4.3.2 för mer info.

32 Avtal inom projekt B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Inyett

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

33 Samarbetsavtal för projekt B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

34 Sponsoravtal för projekt B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

35 Entreprenadkontrakt inom projekt B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

36 Slutrapporter inom projekt B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

37 Delrapporter inom projekt B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

38 Ekonomisk slutredovisning för projekt B DHS DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Avser slutredovisning som sker till den egna 

styrelsen. För slutredovisning av externt bidrag se 

stödjande processer 2.4.3.1 respektive 2.4.3.2 för 

hanteringsansvisningar. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

39 Förstudie till projekt B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

40 Korrespondens av vikt för förståelse av 

projektärendet

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Avser korrespondens som behövs för förståelse av 

ärendet på lång sikt. Bedömning måste ske i varje 

enskilt fall. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare och 

skickas därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

41 Korrespondens, rutinmässig V G:/Epost/ 

Papper

Avser enklare korrespondens som inte behövs för 

förståelse av ärendet på lång sikt. Bedömning 

måste ske i varje enskilt fall. Gallras inför 

projektets avslut. 

Jämför raden ovan.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

42 Minnesanteckning, protokoll från 

styrgrupp, referensgrupp m.fl., 

inklusive deltagarlista inom projekt

B DHS UP G:/Office36

5/DHS/

Digitalt Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

43 Projektorganisation B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Avser handling som ger information om 

exempelvis projektets sammansättning, 

projektledare, deltagare, delprojekt, 

delprojektledare, tidplaner, tilldelade resurser 

(fastställda budgetramar), budgetansvar, 

attestregler och riktlinjer för projektet. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

44 Projektplan, projektbeskrivning B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

45 Tidplan för projekt B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

46 Upphandling inom projekt B DHS DHS/ 

Tendsign/ 

Office365

Följer stödjande processer, se  2.5.1.2 för mer info.

47 Uppdragshandling, exempelvis 

direktiv, inom projekt

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

48 Projektutvärdering B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

49 Närvarolista från projekt (där närvaro 

inte antecknats i protokoll eller 

motsvarande)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Digitalt Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

50 Närvarolista från projekt (där närvaro 

har antecknats i protokoll eller 

motsvarande)

V G:/Office36

5/ Papper

Digitalt Gallring utförs inför projektets avslutande. Kan 

gallras i de fall närvaron antecknas på protokoll.

51 Tillfälliga minnesanteckningar inom 

projekt

V DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Gallring utförs inför projektets avslutande. 

52 Tidrapport från projekt V HRM Flex HRM Flex Gallring utförs inför projektets avslutande. 

53 Nyttokalkyl med nyttorealisering B Dynamics G:/DHS/ 

Office365/D

ynamics

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

54 Kommunikationsplan B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

55 Resurskontrakt B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

56 Uppdragsbeskrivning för extern resurs B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

57 Uppföljningsrapport B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

58 Leveransrapport B DHS UP G:/Office36

5/DHS/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

59 Restlista B DHS UP G:/Office36

5/DHS/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

60 Beslut inom projektet B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

61 1.1.4.4 Bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete

….  -  -  -  -  -

62 Handling angående kvalitetsarbete och 

certifiering, exempelvis 

processbeskrivning,  

kvalitetssäkringssystem och rapport

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

63 Sammanställning av enkät, 

kundundersökning som verksamheten 

ansvarat för/beställt

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

DHS/ 

Papper/MS 

Forms

Digitalt/Papper Om frågorna inte framgår av sammanställningen 

bör ett exemplar av enkäten/undersökningen 

bevaras tillsammans med sammanställningen. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

64 Enkätsvar, kundundersökning med 

svar (som verksamheten begärt in)

V IN G:/Office36

5/Papper 

Kan gallras när sammanställningen är klar och 

registrerad.

65 1.1.5 Myndighetsredovisning …  -  -  -  -  -

66 1.1.5.0 Leda - styra  - organisera ….

67 1.1.5.3 Hantera övrig 

myndighetsredovisning

….  -  -  -  -  -

68 Rapporter till myndigheter B DHS UT DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

69 Registreringsbevis från Bolagsverket B DHS IN DHS/G:/ 

Office365/E

post

Digitalt



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

70 Kvitto på inskickad rapport till 

Bolagsverket

B DHS IN DHS/G:/ 

Office365

Digitalt/Papper Skickad årsredovisning mm. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

71 Statistik, statistikunderlag som 

redovisats till annan myndighet

2 G:/Office36

5/Papper

Exempelvis till Statistiska centralbyrån eller 

Kommunstyrelsen. 

72 1.1.6 Omvärld …  -  -  -  -  -

73 1.1.6.0 Leda - styra  - organisera ….  -  -  -  -  -

74 Omvärldsanalys B DHS UP/UT DHS/G:/Offi

ce365/Tea

ms

Digitalt Avser gemensam omvärldsanalys som  används 

för att exempelvis prioritera i verksamhetsplan. 

Kan skickas in till kommunstyrelsen som underlag 

till kommungemensam omvärldsanalys.

75 Riskhanteringsrapport - Riskanalys 

som görs i samband med 

kommungemensam omvärldsanalys.

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Beslut fattas av styrelse. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering i 

fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

76 Riskregister B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Avser bolagets riskregister som kopplar till 

riskanalys inför omvärldsanalys, jämför raden 

ovan. Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

77 1.1.6.2 Kommunicera och samverka ….  -  -  -  -  -

78 Minnesanteckningar från möten med 

andra organisationer

B DHS UP/IN DHS/G:/ 

Office365/ 

Epost/ 

papper

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

79 Enkät där svar krävs B DHS IN DHS/G:/ 

Office365/ 

Epost/ 

Papper

Digitalt/ 

Papper

Avser sådan enkät som besvaras. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering i 

fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

80 Svar på enkät där svar krävs B DHS UT DHS/G:/ 

Office365/ 

Epost/ 

Papper

Digitalt/ 

Papper

Observera att enkätsvar ibland kan behöva sparas 

ned för diarieföring innan enkätsvaren skickas 

iväg, säkerställ detta före besvarande sker. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

81 Enkät där inte svar krävs V G:/Office36

5/Epost/Pap

per

Kan gallras omedelbart.

82 1.1.6.3 Träffa överenskommelser ….  -  -  -  -  -

83 Avtal som rör bolagets 

verksamhetsområde.

B DHS DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper/ 

Dynamics/ 

Epost/Tend

Sign

Digitalt/Papper Se även inköpsprocess. Exempelvis uppdragsavtal 

såsom artistavtal, med mera. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

84 Avtal med kommunal stödverksamhet B DHS DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper/Ten

dSign

Digitalt/Papper Exempelvis lönecenter och andra kommunala 

stödtjänster.

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

85 1.1.6.4 Delta i gemensamma projekt ….  -  -  -  -  -

86 Se fältet till höger i kolumnen 

"Hanteringsanvisning"

Exempelvis medverkan i externa projekt.

I projekt där flera nämnder/styrelser (inom Uppsala 

kommun) medverkar måste de deltagande 

nämnderna/styrelserna träffa en överenskommelse 

om ansvar för arkivering av projekthandlingarna. 

(se Allmän administration, 2011, s 15).

Projekthandlingar, där bolaget saknar 

överenskommelse om arkivansvar med övriga 

projektdeltagare, hanteras förekommande 

handlingar i enligt med anvisningarna i process 

"1.1.4.3 - Hantera utveckling av verksamhet", 

ovan.

87 1.1.6.5 Driva gemensamma projekt ….  -  -  -  -  -



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

88 Se fältet till höger i kolumnen 

"Hanteringsanvisning"

Handlingar i projekt som bolaget initierat hanteras i 

enligt med anvisningarna i process "1.1.4.3 - 

Hantera utveckling av verksamhet", ovan.   

89 1.1.6.7 Besvara externa remisser ….  -  -  -  -  -

90 Remiss från externa organisationer B DHS IN DHS/G:/ 

Office365/ 

Epost/ 

papper

Papper/Digitalt Exempelvis remisser från olika myndigheter eller 

organisationer.

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

91 Remissvar till externa organisationer B DHS UT DHS/G:/ 

Office365/ 

Epost/ 

papper

Papper/Digitalt Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

92 1.2 Styrning ..  -  -  -  -  -

93 1.2.2 Hantering av styrdokument från 

fullmäktige och kommunledning

…

94 1.2.2.0 Leda - styra  - organisera ….



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

95 1.2.2.1 Upprätta och följa upp policys 

och mål

….

96 Policyer, rutiner och riktlinjer från 

kommunstyrelsen

B DHS IN DHS/G:/ 

Office365/ 

Epost/ 

papper

Papper/Digitalt Avser policyer, rutiner och riktlinjer från 

kommunstyrelsen där bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut. Registreras i samband med 

lokalt  tillämpningsbeslut eller motsvarande, har 

fattats. Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

97 1.2.2.2 Upprätta och ajourföra 

reglementen och 

arbetsordningar

….

98 Hantera bolagets arbets- och 

delegationsordning

 -  -  -  -  -  -

99 Tjänsteskrivelse om 

bolagets/styrelsens delegations- och 

arbetsordning

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365

Digitalt

100 Styrelsens/bolagets delegations- och 

arbetsordning, beslutad

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365

Digitalt

101 Manualer, lathundar, riktlinjer, 

rutinbeskrivningar med långsiktig 

betydelse

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365

Digitalt Exempelvis styrdokument som har bevisvärde vid 

exempelvis granskningar och revisioner och/eller 

som ger framtida forskning en god förståelse för 

hur verksamheten har styrts och bedrivits. Vid 

systemdokumentation av IT-system, se även 

stödjande process 2.1.3.2 för 

hanteringsansvisningar.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

102 Manualer, lathundar, rutinbeskrivningar 

som saknar långsiktig betydelse

V G:/Office36

5 / Teams 

Avser exempelvis instruktioner av olika slags som 

används för att underlätta vid löpande arbete. Kan 

gallras när de är inaktuella (exempelvis när ny 

lathund tagits fram) under förutsättning att de inte 

behövs för att förstå eller hitta bland handlingar i 

framtiden.

103 1.2.2.3 Hantera koncernstyrning ….

104 Rapportering till koncernbolag (USAB) B DHS UT DHS/ 

Papper 

/G:/Office36

5/Aaros

Papper/Digitalt Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

105 Budgetuppföljning med måluppföljning 

till USAB

B DHS UT DHS/ 

Papper 

/G:/Office36

5

Papper/Digitalt Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

106 1.2.3 Bolagets styrning och kontroll …  -  -  -  -  -

107 1.2.3.0 Leda - styra  - organisera ….

108 1.2.3.1 Upprätta och följa upp 

styrelsens styrdokument

….  -  -  -  -  -

109 Organisationsschema, 

organisationsbeskrivning

B DHS UP DHS/ 

Papper 

/G:/Office36

5/Wordpres

s

Digitalt/Papper Kan ingå i årsberättelse. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering i 

fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

110 Plan, program, riktlinje och 

policydokument inklusive eventuell 

tillhörande handlingsplan som lyder 

under styrelsens/bolagets 

ansvarsområde

B DHS UP DHS/ 

Papper 

/G:/Office36

5/Wordpres

s

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

111 Hantera miljöledningssystem  -  -  -  -  -  -

112 Miljöplan B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

113  Miljöcertifiering enligt Svanen. B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper  Handlingar rörande Svanen-certifiering, 

Bevishandling/intyg för miljöcertifiering. Se Svanen 

certifiering för restaurangen som förekommer i 

process 3.6.1.9 där handlingen registreras. 

114 Miljöutredning, egenkontroll B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Se handlingstyp "Egenkontrollprogram för 

livsmedel/livsmedelshygien - Checklista" - process 

3.6.1.9 där handlingen registreras.

115 Dokumentation av miljöfarligt avfall B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

116 1.2.3.2 Bedriva internkontroll ….  -  -  -  -  -
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Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

117 Attestbehörighet B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Kallas även för "Arbetsordning, attestinstruktion, 

ansvarsförbindelse, fullmakt och 

namnteckningsprov". Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering i 

fysisk ärendeakt.

118 Attestförteckning B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förteckning över särskilt utsedda sak- och 

slutattestanter inom bolaget. Beslutas av VD. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

119 Hantera internkontrollplan - - - - - -

120 Förslag på internkontrollplan,  

tjänsteskrivelse till styrelse

B DHS UT DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

121 Internkontrollplan, beslutad B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR UKK Bilaga 1

Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

122 Avrapportering av internkontrollplan 

per delår , tjänsteskrivelse till styrelse

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

123 Avrapportering av internkontrollplan 

per helår , tjänsteskrivelse till styrelse

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

124 Avrapportering av internkontrollplan 

per delår , beslutad

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

125 Avrapportering av internkontrollplan 

per helår , beslutad

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

126 1.2.3.3 Hantera resultat av revision ….  -  -  -  -  -
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Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

127 Granskningsrapport och skrivelse B DHS IN DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Granskningsrapport från 

kommunrevisionen/lekmannarevisorer. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

128 Svar på granskningsrapport B DHS UT DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

129 1.2.3.4 Hantera extern tillsyn ….  -  -  -  -  -

130 Tillsynsprotokoll från stadsarkivet B DHS IN DHS/G:/ 

Office365/ 

Epost/ 

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.
131 Tillsynsprotokoll från miljöförvaltningen B DHS IN DHS/G:/ 

Office365/ 

Epost/ 

Digitalt/Papper Livsmedelstillsyn och tillsyn rörande 

serveringstillstånd avseende 

restaurangverksamheten. Handlingar registreras i 

process 3.6.1.9 - Främjande av turistnäringen, 

handlingstyp: "Handlingar i tillståndsärenden - 

Livsmedelstillsyn och tillsyn rörande 

serveringstillstånd avseende 
132 1.2.4 Mål- och resursplanering …  -  -  -  -  -

133 1.2.4.0 Leda - styra  - organisera ….

134 1.2.4.2 Hantera 1-årig mål- och 

resursplan

….  -  -  -  -  -
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

135 Underlag för bolagets interna planering 

och verksamhetsredovisning

V G:/Office36

5

Kan gallras när informationen tillförts 

sammanställning, exempelvis 

verksamhetsberättelse eller liknande, under 

förutsättning att handlingarna inte har någon övrig 

funktion. 

136 Hantera affärsplan med mål och 

budget

 -  -  -  -  -  -

137 Beslut/Protokollsutdrag B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

138 Affärsplan med mål och 

budgetsammanfattning

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

139 1.2.4.3 Hantera flerårig mål- och 

resursplan

….  -  -  -  -  -

140 Se 1.2.4.2 Hantera 1-årig mål- och 

resursplan

Revision av treårig plan sker varje år.

141 1.4 Demokrati och insyn ..  -  -  -  -  -

142 1.4.1 Hantering av allmänna 

handlingar m.m.

…  -  -  -  -  -

143 1.4.1.0 Leda - styra  - organisera ….
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Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

144 1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna 

handlingar med 

underprocesserna

- sekretessprövning

- Överklagande

…  -  -  -  -  -

145 Hantera begäran om allmän 

handling

 -  -  -  -  -  -

146 Begäran om allmän handling som 

leder till nekande eller att en ny 

handling skapas

B DHS IN DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Handling som lämnas ut i maskat skick räknas 

också som ett nekande av att ta del av handling. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

147 Begäran om allmän handling som är 

rutinmässig och inte  leder till nekande 

eller att en ny handling skapas

V Epost/ 

Office365

Förvaras i Epostmapp i bolagets officiella 

funktionsbrevlåda. Kan gallras löpande när 

begäran är hanterad och återkoppling inte 

förväntas inkomma. Gallring av handlingstypen bör 

följas upp årsvis.

148 Beslut om nekande att lämna ut 

handling

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Ska tas fram i samarbete med jurist och ska 

skrivas under av den som innehar delegation att 

skriva under avslagsbeslutet enligt 

delegationsordningen. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering i 

fysisk ärendeakt.
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Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

149 Handling i maskat skick vid nekande 

av utlämnande

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Ska bevaras och diarieföras på ärendet om 

utlämnandet i enlighet med rutin. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering i 

fysisk ärendeakt.

150 Överklagan av beslut att avslå begäran 

om allmän handling

B DHS IN/UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper  Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

151 Beslut från överprövningsinstans B DHS IN DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Ska hanteras i enlighet med rutiner. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering i 

fysisk ärendeakt.

152 1.4.1.2 Hantera ordning för 

personuppgifter

….  -  -  -  -  -

153 Uttag från register enligt GDPR 

(dataskyddsförordningen) - "Artikel 30-

register"

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365

Digitalt Uttag av registret för diarieföring och bevarande 

genomförs en gång om året samt vid varje större 

uppdatering.
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Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

154 Personuppgiftsbiträdesavtal B DHS DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er/ 

Tendsign

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

155 Rutiner för gallring av personuppgifter i 

Epost

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Word

press

Digitalt

156 Intern policy för behandling av 

persondata

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Word

press

Digitalt

157 1.4.2 Offentlig dialog …  -  -  -  -  -

158 1.4.2.0 Leda - styra  - organisera ….

159 1.4.2.1 Hantera allmänhetens 

synpunkter

….  -  -  -  -  -

160 Hantera löpande synpunkter, 

klagomål och förslag från 

medborgare

 -  -  -  -  -  -

161 Klagomål, synpunkt B DHS IN DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Avser synpunkter på bedriven verksamhet samt 

allvarligare och mer omfattande synpunkter och 

klagomål. (jämför med handlingstypen nedan)

Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

162 Klagomål, synpunkt av rutinmässig 

karaktär

2 Office365 T.ex. synpunkter på öppettider, priser mm
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Styrelsemötesprotokoll 221212

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Hanteringsanvisning

163 Sammanställning, rapport över 

synpunkter och klagomål m.m.

B DHS UP DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

164 Hantera medborgarenkät  -  -  -  -  - Avser enkät som framställs och skickas ut av 

bolaget.
165 Enkät (underlag) B DHS UT DHS/G:/Offi

ce365/Papp

er/Epost

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

166 Svar på enkät B DHS IN DHS/G/Pap

per:/E-post

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras digitalt 

(som PDF eller motsvarande) genom diarieföring i 

DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

167 Sammanställning av svar på enkät B DHS UP DHS/G/Pap

per:/

Digitalt/Papper Kan ingå i årsuppföljning. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering i 

fysisk ärendeakt.
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras 

media

Informationsägare Motivering gallring Hanteringsanvisning

0 Processens 

beteckning, 

förkortning

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

Eventuell Akttyp/Ärendetyp/Journaltyp     

Handlingstyp

B - Bevara

V - Vid 

inaktualitet 

2, 5, 10 - 

Gallringsfris

t 

IT-komponent 

samt 

handlingsstatus

IN= Inkommen 

UT= Utgående 

UP= Upprättad 

Namn på lag och 

den eller de 

paragrafer som 

gäller.  X om 

sekretess enligt 

flera lagrum kan 

förekomma. 

De medier 

handlings-typen 

hanteras på. 

(Papper, IT-

komponenter och 

digitala 

lagringsytor)

"Papper" eller 

"Digitalt". "E-

arkiv" endast 

om det finns 

beslut om e-

arkivering. 

Visar om nämnden/bolaget hanterar 

information som ägs av annan 

myndighet. Visar också om en del 

eller en funktion inom verksamheten 

har ansvar för handlingstypen.

Kort motivering för att handlingstypen kan 

gallras efter föreslagen tid (år) eller händelse 

(vid inaktualitet).

Anvisningar och anmärkningar som beskriver hanteringen 

på ett tydligt och enkelt sätt. Hänvisningar till 

verksamhetens interna rutiner och mallar för 

informationshantering vid behov. 

1 2 Stödjande verksamhet .  -  -  -  -  -  -  -
2 2.1 Informationsförvaltning ..  -  -  -  -  -  -  -

3 2.1.0 Ledning - styrning - 

organisering

…  -  -  -  -  -  -  -

4 2.1.0.2 Styra informationsförvaltning ….  -  -  -  -  -  - -'3. Kärnverksamhet'!I5+'3. 

Kärnverksamhet'!I5+'2. Stödjande 

verksamhet'!N10
5 2.1.0.2.1 Implementera och följa upp 

styrdokument

.....  -  -  -  -  -  - Handlingar hanteras i process: 2.1.0.2.7 - 

Upprätta och ajourföra arkivredovisning

6 2.1.0.2.3 Värdera och säkerhetsklassa 

verksamhetsinformation

.....  -  -  -  -  -  -  Handlingar hanteras i process: 2.1.0.2.6 - 

Upprätta och ajourföra 

informationssäkerhetsplan
7 2.1.0.2.5 Upprätta och ajourföra 

dokumentationsplan 

(informationshanteringsplan)

.....  -  -  -  -  -  -  -

8 Delprojektplan och projektplan B DHS UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

 Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
9 Informationshanteringsplan (IHP) med 

beslut

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje ny version diarieförs. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

10 2.1.0.2.6 Upprätta och ajourföra 

informationssäkerhetsplan

.....  -  -  -  -  -  -  -

11 Informationssäkerhetsplan B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Med klassificering av information enligt 

säkerhetsklassa.

Varje ny version diarieförs. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

12 2.1.0.2.7 Upprätta och ajourföra 

arkivredovisning

.....  -  -  -  -  -  -  -
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13 Beskrivning av allmänna handlingar B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje ny version diarieförs. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

14 Arkivförteckning B Visual arkiv Visual arkiv Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje ny version diarieförs. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

15 Arkivförteckningsplan B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje ny version diarieförs. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

16 2.1.0.3 Organisera 

informationsförvaltning

….  -  -  -  -  -  -  -

17 Beslut om arkivorganisation B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje ny version diarieförs. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

18 2.1.1 Registratur …  -  -  -  -  -  -  -

19 2.1.1.0 Leda - styra - organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

20 Hantera handlingar som inte 

registreras i diarium

 -  -  -  -  -  -  -  -

21 Kursinbjudan, konferensinbjudan V E-post/Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 17 Gallras när informationen vidarebefordrats till 

rätt mottagare eller när bedömning gjorts att 

inbjudan inte är aktuell.

22 Korrespondens av rutinartad karaktär V E-post/Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 9 Avser allmänna frågor om verksamheten om 

exempelvis öppettider eller liknande som inte 

innehåller några motiveringar, 

ställningstaganden, beslut eller 

klagomål/synpunkter. Gallras kontinuerligt när 

informationen inte längre behövs för 

verksamheten.
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23 Handling som uppstår vid hanteringen 

av sekretessbelagda handlingar, 

exempelvis mottagningsbevis

2 Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 9  

24 Mottagningskvitto/bevis, 

delgivningsbevis/delgivningskvitto

V E-post/Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998, bilaga 1, s 1, 

punkt 6 

Handling som tillfört ett ärende sakuppgift, 

under förutsättning att innehållet dokumenterats 

i en tjänsteanteckning som tillförts övriga 

handlingar i ärendet.

Kan gallras när mottagande skett förutsatt att 

det inte finns anteckningar på handlingen som  

tillfört ett ärende sakuppgift.

25 Handling som inkommit för kännedom 

och som inte har lett till någon åtgärd 

om den även i övrigt är av ringa 

betydelse

V E-post/Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998, bilaga 1,  s 1, 

punkt 3

Kan gallras när berörda tagit del av 

informationen förutsatt att det inte innebär 

vidare åtgärd och är av kortvarig betydelse.

26 Inkommen eller expedierad 

framställning, förfrågning eller 

meddelande av tillfällig betydelse eller 

rutinmässig karaktär

V E-post/Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998, bilaga 1,  s 1, 

punkt 2

Kan gallras när berörda tagit del av 

informationen förutsatt att det inte innebär 

vidare åtgärd och är av kortvarig betydelse.

27 Inkommen handling som inte berör 

bolagets verksamhetsområde, eller 

som är obegriplig, om handlingen inte 

kräver vidarebefordran till annan.

V E-post/Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998, bilaga 1,  s 1, 

punkt 4

Kan gallras när bedömning av informationen är 

klar.

28 2.1.1.2 Registrera inkomna och 

upprättade handlingar/ärenden

….  -  -  -  -  -  -  -

29 Diarium i dokumenthanteringssystem 

(DHS)

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

DHS (Public 360)

30 Felaktig uppgift av registerkaraktär i 

IT-komponent på grund av skrivfel, 

räknefel eller motsvarande 

förbiseendefel om rättning skett

V DHS Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998, bilaga 1, s 3, 

punkt 5

Kan gallras när rättning skett.

31 Handling som inkommit till 

myndigheten i form av meddelande i 

röstbrevlåda, telefonsvarare och 

motsvarande

V Telefon, papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998,  bilaga 1, s 2, 

punkt 4

Kan gallras när tjänsteanteckningen tillförts 

ärendehanteringssystem.

32 Kopia, dubblett som inte har någon 

funktion eftersom det redan finns 

arkivexemplar med samma innehåll

V G:/Office365/P

apper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998 bilaga 1, s 1, 

punkt 1

Kan gallras när det säkerställts att 

original/arkivexemplar finns.

33 Register, liggare, lista eller annan 

tillfällig förteckning som har tillkommit 

för att underlätta myndighetens 

arbete.

V G:/Office365/P

apper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998 bilaga 1, s 1, 

punkt 5.

Avser handling som saknar betydelse när det 

gäller att dokumentera myndighetens 

verksamhet, att återsöka handlingar eller att 

upprätthålla samband inom arkivet.

Kan gallras när handlingstypen förlorat sitt syfte 

förutsatt att informationen inte behövs för att 

dokumentera verksamheten, för återsökning av 

handlingar eller för att upprätthåll samband 

inom arkivet.
34 2.1.1.3 Hantera processmetadata och 

klassificeringsstruktur

….  -  -  -  -  -  -  -
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35 Processbeskrivningar B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje ny version diarieförs.

36 Klassificeringsstruktur B DHS UP DHS/G: 

/Office365

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje ny version diarieförs.

37 2.1.3 Verksamhetsnära 

systemförvaltning

…  -  -  -  -  -  -  -

38 2.1.3.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

39 2.1.3.2 Dokumentera system ….  -  -  -  -  -  -  -

40 Systemdokumentation, lathundar, 

instruktioner, rutiner.

B DHS UP/IN DHS/G:/ 

Office365/ 

Teams

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
41 Dokumentation av IT-komponenter, 

exempelvis vid avveckling

Exempelvis

- MS Dynamics mm

- Tickster

- Blink

- Business Central

B DHS UP/IN DHS/G:/ 

Office365/ 

papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Hanteras ibland/ofta centralt av kommunens IT 

och kopia av dokumentation behöver i så fall 

inhämtas .

Dokumentationen ska innehålla

- översiktlig beskrivning och historik

- redogörelse över informationsinnehåll

- redogörelse över indata och utdata

- redogörelse över vilka funktioner och enheter 

inom organisationen som har registrerat 

information i IT-komponenten och hur detta har 

skett

- redogörelse över vilka funktioner och enheter 

inom organisationen som haft tillgång till 

information ur IT-komponenten och på vilket 

sätt

- beskrivning av hur koder och förkortningar har 

använts

- beskrivning av rutiner och funktioner i 

komponenten och sambanden mellan dessa 

(även lokala rutiner)

- beskrivning av lagrade data såsom struktur, 

samband och definitioner

- redogörelse över användning av standarder 

samt i förekommande fall avvikelser från 

standarder

- redogörelser för ändringar som påverkar 

informationsinnehållet i IT-komponenten

- dokumentation rörande gallring som sker av 

digitala handlingar. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

42 2.1.5 Arkivförvaltning …  -  -  -  -  -  -  -

43 2.1.5.5 Ta emot och förvalta analoga 

handlingar

….  -  -  -  -  -  -  -

44 Leverera information till 

Stadsarkivet

- - - - - - - -
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45 Överenskommelse om 

informationsöverlämnande

B DHS UP/IN DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
46 Information rörande leveranser till 

stadsarkivet

B DHS UP/IN DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
47 Leveransavtal B DHS UP/IN DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
48 Leveransföljesedel B DHS UT DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
49 Mottagningsbevis B DHS IN DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
50 Gallringsprotokoll (för bolagets 

handlingar)

B DHS UP/UT DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
51 2.3 HR/Personal ..  -  -  -  -  -  -  -

52 2.3.0 Ledning styrning organisering - - - - - - - -

53 2.3.0.1 Leda, styra, organisera - - - - - - - -

54 Organisationsplan B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje ny version diarieförs. Registreras i  

process 1.2.3.1 -Upprätta och följa upp 

styrelsens styrdokument.
55 Personalåret - rutin/årshjul HR för 

chefer

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

HRM Flex

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
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56 Enkäter om hantering av olika HR-

frågor

B DHS IN DHS, Office365 

E-post/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Från till exempel Stadskontoret eller SKR. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
57 Svar på enkäter om hantering av olika 

HR-frågor

B DHS UT DHS, E-post, 

motpartens 

system eller 

webbplats

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Enkätsvar som ska lämnas in via webbformulär 

eller inloggning i motpartens system ska först 

sparas på fil som registreras i DHS.

58 AVI index, inklusive rapport B DHS IN DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

AVI står för Attraktiv arbetsgivarindex.  De nio 

nyckeltalen är; tillsvidareanställningar, 

genomsnittslön, 

karriärmöjlighet, kompetensutveckling, övertid, 

korttidssjukfrånvaro, personalansvar, 

långtidssjukfrånvaro och 

avgångar. Ingår i Mål och budget. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 
59 Implementera personalpolicy ….. - - - - - - Kommungemensamma styrdokument 

behöver inte registreras såvida inte lokala 

ändringar/tillägg/beslut har skett. 

Handlingen ska då registreras som 

upprättat.60 Policy, Alkohol- och droger B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
61 Policy, Alkohol- och droger FoB 

(Restaurangens personal) - 

individuellt undertecknad.

B HRM Flex Office365/Papp

er/ 

Papper Skrivs under av medarbetare och lämnas till 

löneadministration. Original i personalakt 

(personalpärm) 
62 Arbetstids- och tillgänglighetspolicy B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
63 Bemötandepolicy B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt

64 Företagshälsovård- och hälsopolicy B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
65 Internkommunikation 

(Riktlinje/Planeringsstöd)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt

66 Lönepolicy B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
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67 Lönekriterier B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt

68 Rutin vid arbetsskada B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt

69 Strategi för kompetensutveckling B DHS UP DHS/G:/Office3

65/ /HRM Flex

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
70 Policy för systematiskt 

arbetsmiljöarbete

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt Inklusive arbetsgivaransvar, rutin för kränkande 

särbehandling, krisstöd, arbetsmiljöombud.

71 Värdskapspolicy B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt

72 Personalpolicy - Övergripande B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
73 Policy, Arbetsanpassning och 

rehabilitering 

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
74 Policy, Arbetsmiljö (med 

arbetsmiljöplan och 

ansvarsbeskrivning)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
75 Inkluderingspolicy med aktiva 

åtgärder

B DHS UP G:/Office365/D

HS

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
76 Policy, Krishantering och första 

hjälpen

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
77 Skyddsorganisation (Reglemente) 

med ansvarsområden för 

arbetsmiljöarbetet 

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
78 Uppgiftsfördelning av 

arbetsmiljöfrågor

B DHS UP DHS/G:/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Delegation från VD. Delegationsordning för 

organisation för arbetsmiljöarbetet med 

fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter och 

ansvar.  Delegationsordning finns digitalt samt 

påskrivet i respektive personalakt
79 Riktlinjer för att motverka kränkningar, 

sexuella kränkningar och repressalier 

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Worldpress

Digitalt Kommunövergripande styrdokument registreras 

i DHS efter bolaget fattat lokalt 

tillämpningsbeslut och/eller infört egen ändring 

eller tillägg till det kommungemensamma 

styrdokumentet.
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80 Delegationsordning för organisation 

för att motverka kränkningar, sexuella 

kränkningar och repressalier  

B DHS UP DHS/G;/ 

Papper/

Digitalt/Pap

per

Lokalt styrdokument. Delegationsordning finns 

digitalt samt påskrivet i respektive personalakt.

81 LAS-varsel, handlingar som resulterar 

i avslut

B DHS IN DHS/ 

G:/Office365/p

apper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

 Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
82 2.3.1 Samverkan och förhandling …  -  -  -  -  -  -  -

83 2.3.1.0 Leda - Styra - Organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

84 Domar i arbetsrättsliga ärenden där 

bolaget varit en part

B DHS IN DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Avser domar i rättsprocess i tingsrätten eller 

arbetsdomstolen och avgöranden från annan 

myndighet.  Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.85 Fullmakter. Rättegångsfullmakter till 

ombud

B DHS UT DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
86 Överklagan av anställning B DHS IN DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Med hänsyn till möjligheten att överklaga enligt 

§ 23 i lag om förbud mot

diskriminering.  Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.87 Stämningsansökningar, svaromål och 

övriga aktbilagor från bolaget

B DHS UT DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Med hänsyn till möjligheten att överklaga enligt 

§ 23 i lag om förbud mot

diskriminering.  Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.88 Stämningsansökningar, svaromål och 

övriga aktbilagor till bolaget

B DHS IN DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
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89 Individuella avtal B DHS UP DHS/papper i 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Till exempel individuella avtal om flexibel 

årsarbetstid och avtal om tillfälligt avsteg från 

årsarbetstidsavtalet (arbetstidspiloten under 

2020 och 2021). Original till personalakt. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.90 Årshjul B DHS UP DHS / Plandisc Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

91 Processbeskrivningar och 

processkartor inom samverkan och 

förhandling

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

92 Styrdokument inom samverkan och 

förhandling 

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

93 2.3.1.1 Hantera samverkan enligt avtal ….  -  -  -  -  -  -  -

94 Protokoll från förhandling enligt 

medbestämmandelagen (MBL)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ska registreras som ett nytt ärende per 

förhandling, förutsatt att det inte redan finns ett 

rekryteringsärende som föranlett MBL-

förhandlingen. I det senare fallet ska protokollet 

registreras i det pågående rekryteringsärendet. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.95 Protokoll från bolagets 

samverkansgrupp / möte med 

arbetsplatsombud

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
96 Kollektivavtalsprotokoll/Kollektivavtal B DHS 

UP/IN/UT 

DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs i eget ärende. Fysiskt undertecknat 

original förvaras i ärendeakt på papper. 

Delegationsbeslut. Upprättas i två original, 

varav ett skickas till arbetstagarorganisation 

(ATO). Arbetsgivarens (AG) original skickas till 

registraturen. 

97 Lokala avtal med 

förhandlingsprotokoll

B DHS UP/IN DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
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98 Tvisteprotokoll B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Protokoll från lokal och centrala förhandlingar i 

tvister. Tvisteprotokoll grupp eller vid 

organisationsförändring och kopplat till enskild 

arbetstagare. Till exempel då 

arbetstagarorganisation tvistar rörande påstått 

brott mot lag eller kollektivavtal.  Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

99 Underlag för framställda krav B DHS UP/IN OSL 19 kap, 

§ 6

DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
100 Dagordning, protokoll med bilagor, 

underlag från lokal samverkan 

(samverkansgruppen)  mm

B DHS UP/IN DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Protokoll i papper. Dagordning endast digitalt. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
101 Protokoll från förhandlingar enligt 

medbestämmandelagen (MBL) som 

rör individ

B DHS UP/IN OSL 39 kap, 

§§ 1-2

G:/DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kopia till personalakt. Kallas även för 

Förhandlingsprotokoll 11 § MBL. Ser olika ut 

beroende på hur många medarbetare som 

berörs. Gäller Arbetstagarfallet, förhandlingar 

om befattningar, förflyttning av arbetstagare. 

Protokollen registreras (diarieförs) i bolagets 

egen serie. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.102 Protokoll från förhandlingar enligt 

medbestämmandelagen (MBL) som 

rör en grupp

B DHS UP/IN G:/DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kallas även för Förhandlingsprotokoll 11 § MBL. 

Verksamhetsfallet, organisationsförändring, 

inrangering vid verksamhetsövergång. 

Arbetstagarorganisationen får en kopia, original 

till registrator. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt läggs in i DHS  och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
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103 Förhandlingsframställan B DHS IN, UT X DHS, E-post, 

motpartens 

hemsida

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Med bilagor. Kallelser till förhandlingar enligt 

medbestämmandelagen (MBL). Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt läggs in i 

DHS  och skickas därefter till registrator med 

angivet diarie-/ärendenummer för insortering i 

fysisk ärendeakt.

104 Protokoll med bilagor från samverkan  B DHS UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Gäller samverkan på styrelsenivå. Se även 

ovan. Kallades tidigare för protokoll med bilagor 

från lokal samverkan. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

105 Beslut om inrättande av tjänst eller 

befattning enligt MBL

B DHS UP DHS/Papper i 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kopia i personalakt. Är ett beslut enligt MBL och 

ska registreras i DHS. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

106 Underlag för framställda krav B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
107 2.3.1.2 Hantera LAS (Lag (1982:80) om 

anställningsskydd)

….  -  -  -  -  -  -  -

108 Avstå från rätt till tillsvidareanställning 

(konvertering)

5 UP HRM Flex/ 

Papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 49 Chef är ansvarig. Avstående görs för max 6 

månader i taget, det är bundet till en viss tid. 

Uppgifterna måste finnas kvar för de senaste 5 

åren. Detta för att kunna styrka att 

medarbetaren uppfyllt kraven enligt LAS, men 

avstått från sin rätt.

Avståendet är tidsbegränsat till 6 månader eller 

mindre, men bör sparas i 5 år för att bolaget 

ska kunna styrka att medarbetaren avstått från 

sin rätt till konvertering     

109 Sammanställningar av LAS-dagar 2 UP  HRM Flex 

Papper

 Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 50 Bolaget är skyldig enligt lag att ta fram en 

sammanställning av LAS-dagar till medarbetare 

som frågar efter det. Sammanställningarna kan 

visa total anställningstid, dagar för 

företrädesrätt samt konvertering.  

Sammanställningarna visar de uppgifter som 

gäller precis när de begärs ut. Uppgifterna 

ändras löpande och går att ta ut i HR-systemet.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR [MYNDIGHET] 42

110 Minnesanteckningar från 

överläggning med 

arbetstagarorganisation

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varsel vid arbetsbrist kan leda till att den 

varslade medarbetaren eller 

arbetstagarorganisationen kallar till 

överläggning. Även löneskuldsärenden kan leda 

till överläggning. Minnesanteckningar kan 

förekomma efter överenskommelse. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 111 Anmälan om anspråk på företräde till 

återanställning

B DHS IN  DHS/ HRM 

Flex, Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Original i personalakt. Görs av uppsagd 

medarbetare på blankett för begäran om 

företräde. Måste ske inom en månad från det 

att anställningen upphörde.  Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt läggs in i 

DHS av handläggare.
112 Besked om förbrukad företrädesrätt B HRM Flex 

UP, UT

Papper, HRM 

Flex

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt.

113 Företrädeslistor V HRM Flex 

Papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 56 Gås igenom vid varje aktuell anställning, för att 

se om det finns personer som ska erbjudas 

tjänsten enligt företrädesrätten. 

(En ny rapport tas fram vid varje 

anställningsärende och kan gallras enligt 

Tillfällig eller ringa betydelse 1998, bilaga 1, s. 

1, punkt 5)
114 Förhandlingsprotokoll om turordning B DHS UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förhandling genomförs vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.
115 Turordningslistor B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Registreras i ärende rörande arbetsbrist. Vid 

arbetsbrist ansvarar bolaget för att upprätta 

turordningslistor. Ur Riktlinjer för intern 

rörlighet, övertalighet samt bemanning i 

Uppsala kommun.
116 2.3.1.3 Hantera löneöversyn (LÖV) ….  -  -  -  -  -  - Avser lönerevision på övergripande nivå. Se 

även 2.3.7.1 Hantera personalsamtal för 

individuell lönerevision

117 Information om löneöversyn till 

anställda

B DHS UP DHS/Worldpres

s /E-post

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ska bevaras och registreras separat i DHS vid 

varje ny version.
118 Presentationsmaterial vid 

uppstartsmöte med fackförbund

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid ny version. 

119 Lokala mötesanteckningar eller 

förhandlingsprotokoll från löneöversyn 

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Handling upprättas om den fackliga 

representanten begär det.
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120 Protokoll, löneförhandling utanför 

löneöversyn när part så begär 

(gruppnivå)

B DHS UP  DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

  Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
121 Protokoll, löneförhandling utanför 

löneöversyn när part så begär 

(individnivå)

B DHS UP  DHS/Papper/pa

pper i 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt (kopia) samt personalakt (original).

122 Anteckningar från uppföljningssamtal i 

samband med löneöversyn

V Papper, H: Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 67 Kallades tidigare för lönesamtal. Förvaras hos 

ansvarig chef. Gallras när informationen inte 

behövs för verksamheten.
123 Förhandlingsprotokoll med 

arbetstagarorganisationer vid 

löneöversyn

B DHS UP/IN G;/DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Undertecknas centralt av parterna vid 

samverkan. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
124 Lönesättning, underlag 

för/förhandlingsunderlag

B DHS UP G;/DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Skrivs på av parterna vid samverkansgrupp. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
125 Lönelistor, undertecknade protokoll B DHS UP/IN G;/DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Skrivs på av parterna vid samverkansgrupp. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
126 Lönekartläggning, dokument och 

protokoll

B DHS UP/IN G;/DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Skrivs på av parterna vid samverkansgrupp. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
127 2.3.1.4 Hantera övrig 

personalsamverkan

….  -  -  -  -  -  -  -
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128 Protokoll/minnesanteckningar från 

arbetsplatsträffar eller motsvarande 

samverkan på arbetsplatsnivå 

(APT)/Torsdagsmöten/Infomöte 

B DHS UP DHS/G:/Office3

65 /Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje arbetsplats har ansvar för att 

skapa rutiner för hur minnesanteckningar eller 

motsvarande upprättas, delges till medarbetare 

och bevaras. Alternativt kan eventuella 

presentationer bevaras istället för 

minnesanteckningar. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 129 Kallelser till Arbetsplatsträffar (APT) V E-post, Teams, 

G:

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 75 Kan gallras när APT  är genomfört och 

minnesanteckningar färdigställda.
130 Anmälan av fackligt förtroendevald 

eller skyddsombud

B DHS IN Papper, E-post, 

HRM Flex

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Inkommer från 

arbetstagarorganisation till bolaget. Kan ske via 

bland annat blankett eller E-post. 
131 Avanmälan av fackligt förtroendevald 

eller skyddsombud

B DHS IN Papper, E-post, 

HRM Flex

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Om uppdraget förändras ska 

arbetsgivaren underrättas. Uppdragen ska 

endast registreras under den period som 

uppdraget gäller. 
132 Meddelande till chef om fackligt 

förtroendevald eller skyddsombud

V UP HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 79 Kan gallras när uppdraget upphör.

133 Domar - arbetsrättslig process B DHS IN DHS/G:/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Avser domar i rättsprocess i tingsrätten eller 

arbetsdomstolen och avgöranden från annan 

myndighet i arbetsrättsliga ärenden där bolaget 

varit part.  Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.134 Fullmakter -  arbetsrättslig process B DHS UP DHS/G:/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Rättegångsfullmakt till ombud. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

135 Stämningsansökningar, svaromål och 

övriga akt bilagor -  arbetsrättslig 

process

B DHS UP/IN DHS/G:/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
136 2.3.2 Kompetensförsörjning …  -  -  -  -  -  -  -

137 2.3.2.0 Leda - Styra - Organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

138 Styrdokument inom 

kompetensförsörjning

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version. 
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139 Rutiner och mallar för att rekrytera, 

anställa och introducera 

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Interna rutiner, till exempel för att fylla i en 

digital kravprofil. Kan även vara mejlmallar, 

fastställda lathundar, grundmaterial för 

intervjumall, referensguide etc. Diarieförs en 

gång per år. 
140 Rutin för kontroll av arbetstillstånd B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

141 Rutiner om anställning av person med 

skyddad identitet

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Behandlar posthantering och registrering i olika 

system. Diarieförs vid varje ny version. 
142 Processbeskrivningar och 

processkartor inom 

kompetensförsörjning

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

143 Introduktionsprogram för chefer B DHS UP DHS / HRM 

Flex

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

144 Introduktionsprogram för medarbetare B DHS UP DHS / HRM 

Flex 

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

145 2.3.2.1 Rekrytera och anställa ….  -  -  -  -  -  -  -

146 Tillsvidareanställning - - - - - - - I denna delprocess finns både 

handlingstyper som är unika för 

tillsvidareanställning och sådana som 

förekommer inom all rekrytering.
147 Underlag till kravprofil och annons 

(inklusive anteckningar)

V UP E-post/ 

Samarbetsmap

p 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 99 Underlag av tillfällig betydelse som kan gallras 

omgående.

148 Kravprofil 2 UP E-post/ 

Samarbetsmap

p 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 100 Ska bevaras tills tidsfristen för överklagan av 

rekrytering har löpt ut. Kan gallras efter 2 år på 

samma sätt som KTN 2014-12-11 § 191, rad 

136, med hänsyn till möjligheten att överklaga 

enligt § 4 i Diskrimineringslag (2008:567))

149 Annons (kungörelser) rekrytering B DHS UT DHS/G:/ E-post Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs i DHS efter avslutad 

rekryteringsprocess

150 Autogenererade mejl (information 

som skickas ut under 

rekryteringsprocessen till sökande)

V UT DHS/ E-post Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 113 Exempelvis Bekräftelse på mottagen ansökan 

eller meddelande om att sökande ej fått 

anställning. Informationen är inaktuell när 

rekryteringen är avslutad och kan då gallras.

151 Sökandeförteckning - 

Förteckning/lista över sökande till 

utlyst tjänst

B DHS UP DHS/ G:/ 

Office365/ E-

post

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs i DHS efter avslutad 

rekryteringsprocess. Ingår i rekryteringsärendet. 

Förteckningen upprättas då tjänsten är tillsatt 

och ärendet stängs.
152 Ansökan (med bilagor), ej erhållen 

tjänst

2 IN X DHS/G:/ E-

post/ 

Samarbetsmap

pen

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 106 Kan till exempel innehålla CV, personligt brev, 

examensbevis, legitimationer, 

tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev och 

tillsättningsbeslut).  Gallras efter 2 år pga. 

möjligheten att överklaga enligt § 23 i lag om 

förbud mot diskriminering
153 Återtagen ansökan om tjänst 2 IN X DHS/ E-post/ 

Samarbetsmap

p

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 105 Kan gallras på samma sätt som Ansökningar, ej 

erhållen tjänst.

154 Ansökan (med bilagor), erhållen 

tjänst

B DHS IN X DHS/papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förvaras i personalakt. Kan till exempel 

innehålla CV, personligt brev, examensbevis, 

legitimationer, tjänstgöringsintyg, 

rekommendationsbrev och tillsättningsbeslut)
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155 Ansökningar om tjänst, erhållen tjänst 

(avser sökande med skyddad 

identitet eller adress)

B DHS X Papper Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Analog hantering (pärm i aktskåp). Kan till 

exempel innehålla CV, personligt brev, 

examensbevis, legitimationer, 

tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev och 

tillsättningsbeslut)
156 Ansökningar ej erhållen tjänst (avser 

sökande med till exempel skyddad 

identitet eller adress)

2 X Papper / 

Samarbetsmap

p 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 107 Analog hantering (pärm i aktskåp). Kan till 

exempel innehålla CV, personligt brev, 

examensbevis, legitimationer, 

tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev och 

tillsättningsbeslut) Kan gallras på samma sätt 

som Ansökningar, ej erhållen tjänst.

157 Anställningsavtal, anställningsbevis 

(inklusive ändringar i 

anställningsavtal, exempelvis 

omplaceringar)

B HRM Flex UP Papper/person

alakt / HRM 

Flex

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Papper i personalakt

158 Utskick av anställningsavtal till 

nyanställd

V HRM Flex UT E-post, papper 

Signport

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 122 Skickas via säker E-post (mina meddelanden) 

eller skrivs ut.

Kan gallras efter utskick då kommunens 

exemplar bevaras, se anställningsavtal, 

anställningsbevis ovan.

159 Intresseanmälningar 

(spontanansökningar -ej anställda)

V IN E-post Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 108 Personen hänvisas till annons och eventuell 

ansökan på papper skickas tillbaka till 

personen. 
160 GDPR - information samt 

samtycken/återtaganden av 

samtycken till behandling av 

personuppgifter

B DHS IN Papper/ DHS Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kan ingå i Anställningsavtal (i så fall papper i 

personalakt) eller Avtal med 

konsult/uppdragstagare (DHS). Se även 

process 1.4.1.2 - Hantera ordning för 

personuppgifter
161 Sekretessförbindelse, vid anställning 

och avslut

B HRM Flex IN Papper Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kan ingå i anställningsavtal. Papper i 

personalakt.
162 Sekretessförbindelse, vid avtal med 

konsult/uppdragstagare

B DHS IN DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kan ingå i avtal med konsult/uppdragstagare. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
163 Handlingar kring arbetstillstånd B HRM Flex IN Papper/person

alakt

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Papper i personalakt

164 Introduktionsmaterial för nyanställda B DHS UP DHS/G:/Office 

365 

Worldpress

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

En ny version arkiveras vid uppdatering.

165 Korrespondens med sökande av vikt 

för rekryteringen

B DHS IN, UT X DHS, E-post, Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Registreras i DHS av den som sköter 

rekryteringen. 
166 Korrespondens med sökande som 

omfattas av sekretess eller innehåller 

känsliga personuppgifter

V IN, UT X E-post/ 

Samarbetsmap

p 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 111 Information som omfattas av sekretess eller 

känsliga personuppgifter ska gallras direkt ur 

försystem och E-post. Motsvarande information 

bevaras i Korrespondens med sökande av vikt 

för rekrytering.
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167 Korrespondens med sökande av 

tillfällig betydelse för rekryteringen

V IN, UT X E-post/ 

Samarbetsmap

p 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 112 Information som omfattas av sekretess eller 

känsliga personuppgifter ska gallras direkt ur 

försystem och E-post. Informationen är inaktuell 

när rekryteringen är avslutad och kan då 

gallras.

168 2.3.2.2 Hantera kompetensförsörjning

- Kompetensutveckla

- Utbilda i ledarskap

- Driva mentorverksamhet

….  -  -  -  -  -  -  -

169 Kompetensutveckla - - - - - - - -

170 Kursinbjudningar V IN E-post /papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR 2022, rad 183 Kan gallras när de är inaktuella.

171 Utbildningsbevis/Kursintyg/Betyg B HRM Flex IN E-post /papper Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Från behörighetsgivande utbildning. Papper i 

personalakt.

172 Utbildningar: Program, deltagarlista 

och eventuellt unikt studiematerial

B HRM Flex IN E-post /papper Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Även exempelvis studieresor, arbetsrotation 

kan behöva dokumenteras/bevaras. Papper i 

personalakt.173 Kompetensutvecklingsplaner på 

avdelningsnivå

B DHS UP DHS/G:/ 

papper 

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

För individnivå - se process: Hantera 

personalsamtal

174 Beslut kompetensutveckling - budget 

per år

B DHS UP DHS/G:/ 

papper 

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
175 Dokumenterade överenskommelser 

från medarbetarsamtal, 

medarbetardialog eller måldialog

3 Papper/ 

Samarbetsmap

pen

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 178 Personalakt.

176 Övriga anteckningar från 

medarbetarsamtal, medarbetardialog 

eller måldialog

3 Papper/ 

Samarbetsmap

pen

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 179 Personalakt. 

177 Kompetensutvecklingsplaner, 

individuella

V Papper/ 

Samarbetsmap

pen

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 180 Personalakt. Upprättas vid medarbetarsamtal, 

medarbetardialog eller måldialog. Gallras när 

anställningen upphört.
178 2.3.2.3 Hantera omställning ….  -  -  -  -  -  -  -

179 Tjänstgöring i annan tjänst/tillägg, 

bekräftelse

B HRM Flex UP Papper Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Papper i personalakt.

180 Sysselsättningsgrad, bekräftelse B HRM Flex UP Papper Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Papper i personalakt.

181 Protokoll från facklig samverkan enligt 

medbestämmandelagen (MBL)

B DHS UP, UT DHS/papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Original i personalakt om det rör en 

arbetstagare. Om det rör flera förvaras original i 

ärendeakt. Originalet hanteras hos 

arbetsgivaren. Kopia på protokoll skickas till 

arbetstagarorganisationen. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.  

182 Överenskommelse om karriärväxling B HRM Flex UP HRM Flex Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
183 Överenskommelse om 

generationsväxling

B HRM Flex UP HRM Flex Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
184 2.3.3 Bemanning …  -  -  -  -  -  -  -

185 2.3.3.0 Leda - Styra - Organisera ….  -  -  -  -  -  -  -
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186 Riktlinjer för tjänstledigheter B DHS UP DHS, 

Worldpress

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Till exempel Regler för tjänstledighet för vård av 

barn. 
187 Processbeskrivningar och 

processkartor inom bemanning

B DHS UP DHS/ G: Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

188 Personalförteckningar eller Namnlistor 

över samtliga anställda 

B HRM Flex UP HRM Flex Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ett uttag till HRM Flex sker 1 gång per år.

189 Styrdokument inom bemanning som 

tagits fram på grund av Covid 19-

pandemin

B DHS UP DHS/ G: Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kommungemensamma styrdokument och 

beslut som visar hur arbetet med bemanning 

påverkats av  Covid-19-pandemin.
190 2.3.3.1 Hantera jourtjänstgöring och 

övertid

….  -  -  -  -  -  -  -

191 Övertidsjournal, övertidsrapporter V IN/UP HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 235 Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 

1982:17. Samma uppgifter som i Jourjournal. 

Sammanställer "allmän övertid" eller 

"nödfallsövertid". Kan gallras när uppgifterna 

föranlett åtgärd och inte behövs för 

verksamheten.
192 Rapporter till Arbetsmiljöverket B DHS UT DHS/ HRM 

Flex, 

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Som visar jourtid, övertid eller mertid. Görs vid 

förfrågan från Arbetsmiljöverket. 
193 2.3.3.2 Hantera schemaläggning ….  -  -  -  -  -  -  -

194 Arbetstidsschema 2 UP HRM Flex, 

Dynamics

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 240 Hanteras i försystem till lönesystemet och även 

i Dynamics för tillfällig personal i samband med 

event.

195 2.3.3.3 Semesterplanerna ….  -  -  -  -  -  -  -

196 Semesterlistor V UP G:/ Office365/ 

Teams 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 249 Semesterlistorna sparas inte i någon pärm utan 

görs enbart på G och skrivs ut. De gallras när 

de inte är aktuella.
197 2.3.3.4 Hantera särskilda 

anställningsformer

….  -  -  -  -  -  -  -

198 Hantera anställningsstöd från 

Arbetsförmedlingen

- - - - - - - -

199 Intresseanmälan till 

Arbetsförmedlingen

B HRM Flex UT Arbetsförmedlin

gens hemsida, 

Papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Arbetsgivaren gör anmälan via 

formulär på Arbetsförmedlingens hemsida. Chef 

ansvarar för att spara en kopia som kan 

arkiveras. 
200 Ansökan om anställningsstöd B HRM Flex UT Arbetsförmedlin

gens hemsida, 

Papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Arbetsgivaren gör anmälan via 

formulär på Arbetsförmedlingens hemsida. Chef 

ansvarar för att spara en kopia som kan 

arkiveras. 
201 Bekräftelse på att intresseanmälan 

har kommit in till Arbetsförmedlingen

V IN E-post Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 257 Kan gallras omgående.

202 Korrespondens med 

Arbetsförmedlingen

2 UT/IN X E-post Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 258 

203 Beslutsunderlag till 

Arbetsförmedlingen för bidrag (nytt 

eller omprövning) inklusive 

handlingsplan

B HRM Flex UT E-post, papper, 

HRM Flex

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Består av ett anställningsbevis 

som tas ut från lön-/personalsystem och skickas 

till Arbetsförmedlingen inom 30 dagar efter 

anställningens start. 
204 Beslut från Arbetsförmedlingen 

avseende bidrag (nytt eller 

omprövning) 

B HRM Flex IN E-post, papper, 

HRM Flex

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Består av E-post och ett beslut på 

papper.

205 Bekräftelse av anställning till 

Arbetsförmedlingen (Kopia)

2 UT Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 261 Personalakt Kopia sparas på arbetsplatsen. 

Original skickas till Arbetsförmedlingen via post. 

Kan gallras efter avslutad anställning
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206 Frånvarorapportering för anställda 

med bidrag från arbetsförmedlingen

2 UT Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 262 Skickas från handledaren på arbetsplatsen till 

arbetsmarknadsförvaltningen.
207 2.3.3.5 Hantera ledigheter ….  -  -  -  -  -  -  -

208 Dokumentation av ledigheter 

(ledighetsansökan)

B HRM Flex UP HRM Flex Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Hette tidigare ledighetsansökan. Barn-, studie- 

och tjänstledigheter, oavsett längd. Används 

som underlag till beslut om gratifikation till 

medarbetare som har arbetat i  25 år.

209 Dokumentation av facklig ledighet V UP HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 270 Kan gallras när uppgifterna föranlett åtgärd och 

inte längre behövs för verksamheten.
210 2.3.4 Arbetsmiljö …  -  -  -  -  -  -  -

211 2.3.4.0 Leda - styra - organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

212 Arbetsmiljöpolicy B DHS UP DHS/ G:/ 

Worldpress

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
213 Arbetsmiljöplan (Plan för 

arbetsmiljöarbetet)

B DHS UP DHS/ G: Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Bolaget ska i samband med framtagande av 

årlig verksamhetsplan eller mål upprätta 

handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. Detta ska 

hanteras i samverkan med de 

fackliga organisationerna och redovisas till 

styrelse. I samband med övrig uppföljning följs 

handlingsplaner och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet upp i samverkansgrupp och 

redovisas till styrelse.
214 Rutin för hantering av hot och våld B DHS IN DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kommungemensam rutin som diarieförs vid 

lokalt tillämpningsbeslut.  Diarieförs då vid varje 

ny version.
215 Handlingsplaner mot hot och våld B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

216 Arbetsmiljöstatistik B DHS UP DHS, SCBs 

hemsida

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Lämnas in till Arbetsmiljöverket via Statistiska 

centralbyrån. Kopia registreras i DHS.

217 Avtal vid samordning av 

arbetsmiljöuppgifter

B DHS UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ingås mellan olika verksamheter som bedrivs 

på samma arbetsställe. Varje part ansvarar för 

att arkivera sitt avtal. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

218 Policy för hållbar utveckling B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

 Diarieförs i samband med lokalt 

tillämpningsbeslut och då vid varje ny version.

219 Processbeskrivningar och 

processkartor inom arbetsmiljö

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

220 Centrala vägledningar och rutiner B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Registreras vid lokala tillämpningsbeslut. 

Diarieförs då vid varje ny version.
221 Lokala vägledningar och rutiner B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Till exempel Krishanteringsplaner 

(omhändertagande av personal vid kris)
222 Styrdokument inom arbetsmiljö som 

tagits fram på grund av Covid-19-

pandemin

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Styrdokument och beslut som visar hur arbetet 

med arbetsmiljö påverkats av  Covid-19-

pandemin.
223 2.3.4.1 Bedriva systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM)

….  -  -  -  -  -  - Enligt SKR ska all myndighetsspecifik 

dokumentation inom SAM bevaras.
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224 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Bolaget ska i samband med framtagande av 

årlig verksamhetsplan och mål upprätta 

handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. Detta ska 

hanteras i samverkan med de fackliga 

organisationerna och redovisas till styrelse. I 

samband med övrig uppföljning följs 

handlingsplaner och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet upp i samverkansgrupp och 

redovisas till styrelse. 
225 Sammanställning av svar på enkäten 

årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

226 Protokoll, arbetsmiljö B DHS UP DHS/ 

Papper/G:

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Per år och avdelning. Samordnas av Personal. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
227 Arbetsmiljöutredningar B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kan till exempel fokusera på teamutveckling, 

kartläggning av psykosociala förhållanden, eller 

utredning av inomhusmiljö. Kan utföras av 

extern konsult.
228 Inbjudan till skyddsrond V DHS, E-post Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 311 Skickas via E-post från systemet till deltagarna. 

Kan gallras när protokollet är färdigt. 

229 Protokoll från skyddsronder inklusive 

checklista

B DHS UP DHS/ Office 

365

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Mall genereras i systemet. Kan tas ut som 

Word fil eller skrivas ut och användas som 

underlag vid skyddsronden. Per år och 

avdelning. Samordnas av Personal.
230 Uppgiftsfördelning av 

arbetsmiljöuppgifter, ifylld blankett

B HRM Flex UP HRM Flex/ 

Papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Blanketten skrivs ut, 

undertecknas, kopieras och originalet läggs i 

personakt. Kopia skickas till personal.
231 Returnering av arbetsmiljöuppgifter, 

ifylld blankett

B HRM Flex UP HRM Flex/ 

Papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Blanketten skrivs ut, 

undertecknas, kopieras och originalet läggs i 

personakt. Kopia skickas till personal.
232 Avtal vid samordning av 

arbetsmiljöuppgifter

B DHS UP HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
233 Minnesanteckningar från lokala 

samverkansgrupper eller 

skyddskommittéer

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kan även kallas arbetsmiljökommittéer.

234 Bedömning av arbetsmiljörisker och 

handlingsplan

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Görs i mall. Används till exempel vid 

verksamhetsförändring och vid årlig uppföljning 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

235 Bedömning av arbetsmiljörisker med 

anledning av Covid-19

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Efter mall från kommuncentral HR som har 

skickats ut till alla verksamheter, där man har 

gjort lokala handlingsplaner.
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236 Tidplan för arbetsmiljöarbetet, 

riskbedömning av arbetsmiljön, 

exempelvis vid 

verksamhetsförändring inklusive 

handlingsplan

B DHS UP DHS/ 

Papper/G:/Offic

e365

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
237 Arbetsmiljödelegeringar B DHS UP DHS/ 

Papper/G:/Sam

arbetsmapp

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
238 Arbetsmiljögruppens protokoll, 

dagordning, utredningar mm

B DHS UP DHS/ 

Papper/G:

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
239 Inspektion från Arbetsmiljöverket - - - - - - - -

240 Föranmälan av inspektion från 

Arbetsmiljöverket

B DHS IN DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Alla handlingar som hör till en inspektion 

registreras i samma ärende. 
241 Inspektionsmeddelande med 

eventuella föreläggande från 

Arbetsmiljöverket

B DHS IN DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Alla handlingar som hör till en inspektion 

registreras i samma ärende. 

242 Svar på inspektion och eventuella 

förelägganden från Arbetsmiljöverket

B DHS UT DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Alla handlingar som hör till en inspektion 

registreras i samma ärende. 

243 2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar ….  -  -  -  -  -  -  -

244 Handlingar i arbetsmiljöutredningar B DHS IN/UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Exempelvis rör teamutveckling, kartläggning av 

psykosociala förhållanden, utredning av 

inomhusmiljö som ventilation. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

245 Medarbetarundersökning - - - - - - - -

246 Formulär /mall - medarbetarenkät B DHS UP E-post Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
247 Inkomna svar på medarbetarenkät V IN E-post Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 322 Anonyma svar görs via enkätsystem. Gallras 

när sammanställning genomförts. Kan gallras 

eftersom sammanställningar bevaras.
248 Sammanställning över 

medarbetarenkät - rapporter, resultat, 

analys, exempelvis rapport för hela 

teatern 

B DHS UP E-post Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Sammanställningar som genomförs tas ut som 

PDF från enkätsystem och diarieförs i DHS.

249 2.3.4.3 Driva mångfaldsarbete ….  -  -  -  -  -  -  -

250 Policy/rutiner om jämställdhet B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
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251 Riktlinjer för att motverka trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

252 Rapporter i mångfaldsfrågor, 

exempelvis om jämställdhet, 

tillgänglighet.

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

253 Könsuppdelad statistik B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
254 2.3.4.4 Hantera krisstöd ….  -  -  -  -  -  -  -

255 Vägledningar och rutiner om krisstöd 

och första hjälpen

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Som upprättas för bolaget, avdelning eller 

enhet.
256 2.3.5 Personalhälsa …  -  -  -  -  -  -  -

257 2.3.5.0 Leda - Styra - Organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

258 Avtal om företagshälsovård B DHS UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
259 Lokal rutin om medarbetare uppträder 

påverkad av alkohol eller andra 

droger.

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version. 

260 2.3.5.1 Bedriva friskvård ….  -  -  -  -  -  -  -

261 Rekvisitioner rörande 

friskvårdsaktiviteter

7/4* UP Papper/

HRM Flex, 

Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 128 Hanteras som Verifikation/verifikat. Se process 

2.4.1.4 - Bokföra och redovisa  där handlingarna 

hanteras. Kvittounderlag vanligast. Friskis och 

svettis m.m.  *Inkomna pappersoriginal ska 

alltid sparas analogt i minst 4 år efter 

inskanning (Lag 2018:597). 

262 2.3.5.3 Ge vård ….  -  -  -  -  -  -  -

263 Företagshälsovård, centralt avtal B DHS IN DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Hanteras som övriga avtal och registreras i 

process - Hantera löpande avtal - 2.5.1.3.
264 Dokumentation från kontakt med 

företagshälsovården (ej rehab)

B HRM Flex X OSL 39 

kap, § 1-2

HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Kan t ex vara beställning och 

slutrapport från företagshälsovården. 

265 Läkarintyg V X OSL 39 

kap, § 1-2

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 377 Kallas även medicinska utlåtanden. Gallras eller 

återlämnas direkt. 
266 2.3.5.4 Hantera tillbud ….  -  -  -  -  -  -  -

267 Tillbudsanmälningar från anställda B DHS UP X OSL 39 

kap, § 1-2

DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Anställd anmäler tillbudet till ansvarig chef och 

skyddsombud via DHS. 
268 Tillbudsanmälningar till 

försäkringskassan, AFA försäkring 

och Arbetsmiljöverket

B DHS UT X OSL 39 

kap, § 1-2

DHS, extern 

webb

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Anmäls till försäkringskassan, AFA försäkring 

och Arbetsmiljöverket i systemet DHS. Vid 

allvarlig händelse görs anmälan även i 

Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans 

gemensamma e- tjänst Anmäl 

arbetsskada(anmalarbetsskada.se).

3 kap 3 a § arbetsmiljölagen stadgar att om 

dödsfall eller svårare personskada har inträffat i 

samband med arbetets utförande eller skador i 

samband med arbetet har drabbat flera 

arbetstagare samtidigt skall arbetsgivaren utan 

dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. 

Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit 

allvarlig fara för liv eller hälsa. 
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269 Riskbedömning i tillbudsärende B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Görs av ansvarig chef i DHS. 

270 Analys i tillbudsärende B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Görs av ansvarig chef i DHS. 

271 Statistik och årssammanställningar av 

tillbud 

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kan tas ut ur DHS. 

272 Rapporter som används som 

underlag för statistik eller planering 

kring tillbud

V G: Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 386 Chefer kan ta ut rapporter genom DHS som 

visar till exempel tillbud per avdelning/ enhet, 

översikt, händelser per månad,  eller risktal. 

Kan gallras då statistik är sammanställd.
273 2.3.5.5 Hantera arbetsskada ….  -  -  -  -  -  -  -

274 Arbetsskadeanmälningar från 

anställda

B HRM Flex X OSL 39 

kap, § 1-2

DHS Digitalt* Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Anställd anmäler arbetsskadan till ansvarig chef 

via HRM Flex.
275 Arbetsskadeanmälningar till 

försäkringskassan, AFA försäkring 

och Arbetsmiljöverket

B HRM Flex X OSL 39 

kap, § 1-2

DHS, extern 

webb

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Anmäls till försäkringskassan, AFA försäkring 

och Arbetsmiljöverket i systemet HRM Flex. Vid 

allvarlig händelse görs anmälan även i 

Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans 

gemensamma e- tjänst Anmäl 

arbetsskada(anmalarbetsskada.se).

3 kap 3 a § arbetsmiljölagen stadgar att om 

dödsfall eller svårare personskada har inträffat i 

samband med arbetets utförande eller skador i 

samband med arbetet har drabbat flera 

arbetstagare samtidigt skall arbetsgivaren utan 

276 Läkarintyg för arbetsskada B HRM Flex X OSL 39 

kap, § 1-2

Papper, HRM 

Flex

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Kallas även medicinska 

utlåtanden. Ska ej hanteras i DHS enligt KS 

Stab HR.
277 Riskbedömning i arbetsskadeärende B HRM Flex Papper, HRM 

Flex

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Görs av ansvarig chef i HRM Flex

278 Analys i arbetsskadeärende B HRM Flex Papper, HRM 

Flex

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Görs av ansvarig chef i HRM Flex 

279 Statistik och årssammanställningar av 

arbetsskador

B HRM Flex HRM Flex Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kan tas ut ur HRM Flex. 

280 Rapporter som används som 

underlag för statistik eller planering 

kring arbetsskador

V HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 397 Chefer kan ta ut rapporter genom HRM Flex 

som visar till exempel arbetsskador per enhet, 

översikt, händelser per månad, risktal eller 

skadade kroppsdelar. Kan gallras då statistik är 

sammanställd.
281 2.3.5.6 Rehabilitera ….  -  -  -  -  -  - Det mesta inom rehabilitering hanteras 

av ansvarig chef, med stöd av 

verksamhetsnära HR. Handlingar som 

ska bevaras förvaras i särskild 

inneliggare för Rehabärendet i 

personalakten med hänvisning till 

ärendenummer/DNR i DHS. Handlingar 

som innehåller sekretess måste 

registreras (förslagsvis i DHS) enligt 
282 Riktlinjer för arbetsanpassning och 

rehab

B DHS DHS/ G: Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
283 Rehabiliteringsutredning, extern B HRM Flex OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex/ 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Vid avslutad rehabilitering. Inkommer från 

Försäkringskassan. Ligger till grund för bolagets 

rehabarbete. Hänvisning till HRM 

Flex/personalakt.
284 Rehabplan/-utredning / Plan för 

återgång i arbete

B HRM Flex OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex/ 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Arbetsgivarens plan/utredning inkl. 

arbetsanpassning, dokumentation av behov och 

ev. åtgärder I personalakt. Hänvisning till HRM 

Flex/personalakt.
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285 Arbetsförmågebedömning, underlag B HRM Flex OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex/ 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Lista över samtliga arbetsuppgifter som ingår i 

ordinarie arbete - Kan ingå i ovan 

plan/utredning. Hänvisning till HRM 

Flex/personalakt.
286 Dokumentation av 

rehabiliteringsinsatser

B HRM Flex OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex/i 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Hänvisning till HRM Flex/personalakt. 

Dokumentation av behov och eventuella 

åtgärder. Kan till exempel innefatta 

arbetsträning, hjälpmedel, arbetsanpassning 

och kompetensutvecklingsinsatser.
287 Försäkringskassans beslut avseende 

rehabiliteringsersättning

B HRM Flex OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex/ 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Hänvisning till HRM Flex/personalakt. Ingår i 

rehab-utredningen
288 Kompetensutvecklingsinsatser, 

dokumentation av eventuella

B HRM Flex OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex/ 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Hänvisning till HRM Flex/personalakt. De som 

ingår i rehab-utredning bevaras för att kunna 

påvisa insatser.
289 Rehabiliteringsmöten (samtal), övriga 

anteckningar

B HRM Flex OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex/ 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

 Inkl. ev. anteckning om att rehabiliteringsbehov 

inte finns

Hänvisning till HRM Flex/personalakt.
290 Beslut om förstadagsintyg (vid hög 

korttidsfrånvaro)

B HRM Flex OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex/ 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Hänvisning till HRM Flex/personalakt.

291   Beslut om avslut av rehabilitering B HRM Flex OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex/ 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Sammanfattning av insatsen när anställningen 

antingen ska avslutas på grund av ingen 

arbetsförmåga eller medarbetaren ska återgå till 

arbete. Hänvisning till HRM Flex/personalakt.

292 Protokoll från förhandlingar enligt 

medbestämmandelagen (MBL), 

ärenden som rör enskild medarbetare 

i rehabiliteringsärenden

B HRM Flex OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex/ 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kallas även för Förhandlingsprotokoll 11 § MBL. 

Hänvisning till HRM Flex/personalakt.

293 Sjukfrånvaro, registrering av 2 OSL 39 kap, 

§ 1-2

HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 401

294 Beslut om partiell sjukersättning från 

Försäkringskassan

V OSL 39 kap, 

§ 1-2

Papper/ HRM 

Flex

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 411 Partiell sjukersättning innebär att anställningen 

omregleras till en deltidsanställning. Handlingen 

kan lämnas tillbaka direkt efter kontroll.

295 2.3.6 Personaladministration (PA) …  -  -  -  -  -  -  -

296 2.3.6.0 Leda - Styra - Organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

297 Lönestatistik till andra 

myndigheter/organisationer

B DHS UP/UT DHS/G: Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
298 2.3.6.1 Beräkna och betala ut lön ….  -  -  -  -  -  -  -

299 Anmälan om sjukfrånvaro 2 IN HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 401 Uppgift om sjukfrånvaro i HRM Flex

300 Anmälan om tillfällig föräldrapenning 

(vård av barn - VAB)

2 IN HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

KTN 2014-12-11 § 191, rad 83 Uppgift om tillfällig föräldrapenning i HRM Flex.

301 Jämkningsbeslut, digital fil 2 IN HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 461 Beslut om skattejämkning  inkommer från 

Skatteverket som fil om jämkningen görs innan 

ett årsskifte. Efter ett årsskifte kommer besluten 

på papper
302 Jämkningsbeslut, på papper 2 IN HRM Flex/ 

papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR 2022, rad 462 Om skattejämkningen görs efter ett årsskifte 

kommer besluten på papper från Skatteverket, 

som förvaras i pärm.
303 Läkarintyg V IN OSL 39 kap, 

§ 1-2

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 368 Bör gallras eller återlämnas direkt.

304 Förfrågan gällande anställning och lön 

från Kronofogden som leder till 

utmätning

2 IN OSL 39 kap, 

§ 1-2

E-post/HRM 

Flex/papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 458 Gallras två år efter att avdraget upphört och 

ärendet avslutats.
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305 Förfrågan gällande anställning och lön 

från Kronofogden som inte leder till 

utmätning

2 IN OSL 39 kap, 

§ 1-2

E-post/HRM 

Flex/papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 459 Gallras två år efter att  ärendet avslutats.

306 Löneutmätningsbeslut / införselbeslut 2 IN OSL 39 kap, 

§ 1-2

Papper/HRM 

Flex

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 460 Samt beslut om upphävande av 

införsel/utmätning.

Inskannat till personbilden (personvy). . Gallras 

två år efter att avdraget upphört och ärendet 

avslutats. 
307 Ersättningsunderlag förtroendevalda 

styrelseledamöter

7 IN HRM 

Flex/papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 468. Förtroendevalda styrelseledamöters 

sammanträdesrapport, förättningsarvode, 

reseersättningar, förlorad arbetsinkomst med 

mera. Hanteras tillsammans med 

reseräkningar. Reseräkningarnas gallringsfrist 

styr hanteringen. 

I IH-plan för ekonomi 2021 är motsvarande 

handlingstyp Verifikation/verifikat 

(bokföringsunderlag), som gallras efter 7 år 

enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning

308 Dokumentation av ersättningar 7 IN/UP Papper/ HRM 

Flex

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 443 Underlag förvaras i Outlook/lönepärm. 

exempelvis bilersättningar (inkl. körjournal om 

grund för bil-/milersättning), reseersättningar, 

utlägg, traktamenten, alla typer av kvitton. 

Hanteras som Verifikation/verifikat. Se även 

process 2.4.1.4 - Bokföra och redovisa.

309 Arbetsgivardeklarationer V IN/UP Skatteverkets 

HRM Flex

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 482 Uppgifter som skickats till Skatteverket. Vilka 

uppgifter som ingår styrs av 26 kap. 18 och 19 

a–f §§ SFL samt i 6 kap. 1 § 1–3 SFF. Skickas 

månadsvis till Skatteverket och kan gallras 

omedelbart.
310 Lönelistor/lönespecifikationer, 

månadsvis

B DHS UP/ 

HRM Flex 

HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Uppgifter om   

löneutbetalningar/pensionsgrundande inkomst 

som visar vilken lön som betalats ut till en 

anställd månadsvis och/eller under aktuell 

period.
311 Kodförteckning/lönearter (grundlistor 

eller lönelistor)

B HRM Flex UP
HRM Flex

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 447 Lönearter som ger förklaring/förståelse för 

lönelistor/lönespecifikationer.
312 Löneskuld, underlag krav 

/Avbetalningsplan

2 UT HRM Flex Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

KTN 2014-12-11 § 191, rad 84 Anteckningar/mail som förvaras i personbilden. 

Gallras två år efter skulden är reglerad. 

Förvaras i Pärm.
313 2.3.6.3 Administrera anställning ….  -  -  -  -  -  -  -

314 Arbetsgivarintyg V UT E-post, HRM 

Flex

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 475 PDF. Sorteras alfabetiskt på namn i mapp 

under ekonomi. Innehåller uppgifter om hur 

mycket och när en person har arbetat, vilken 

lön de haft och varför arbetet upphörde. Kan 

begäras in av A-kassan, Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen. Kan gallras 

omgående.
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315 Arbetsgivarintyg (expedierade) V UP Office365/ 

Samarbetsmap

pen

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 475 Innehåller uppgifter om hur mycket och när en 

person har arbetat, vilken lön de haft och varför 

arbetet upphörde. Kan begäras in av A-kassan, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Kan gallras direkt efter expediering.

316 Tjänstgöringsintyg V UT E-post, HRM 

Flex

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 476 Innehåller uppgifter om anställningstid och 

befattning. För timanställda finns också 

uppgifter om antal arbetade dagar och timmar. 

Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka en 

persons meriter när hen söker arbete eller 

utbildning. Upprättas bara i det exemplar som 

skickas ut och kan gallras omgående.

317 Tjänstgöringsbetyg B HRM Flex Papper/E-post/ 

HRM flex

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Bolagets exemplar i personalakt. Görs i 

kommungemensam mall. Innehåller 

värdeomdöme om person. Utfärdas av ansvarig 

chef vid behov till personer som arbetat mer än 

6 månader. Chef ansvarar för att bolagets 

exemplar bevaras i personalakten. 

318 Inkomstintyg V UT E-post, HRM 

Flex

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 478  Ett inkomstintyg användes till exempel för att 

köpa bostad eller söka barnomsorg. Kan också 

begäras in av bank och Försäkringskassan. 

Upprättas bara i det exemplar som skickas ut 

och kan gallras omgående.

319 Arbetsgivardeklarationer V UT Skatteverkets 

hemsida

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 482 Ersatte Kontrolluppgifter till Skatteverket från 

och med 20190101.  Vilka uppgifter som ingår 

styrs av 26 kap. 18 och 19 a–f §§ SFL samt i 6 

kap. 1 § 1–3 SFF. Skickas månadsvis till 

Skatteverket. Kan gallras omedelbart.

320 2.3.7 Personalsociala åtgärder …  -  -  -  -  -  -  -

321 2.3.7.0 Leda - Styra - Organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

322 Processbeskrivningar och 

processkartor inom personalsociala 

åtgärder

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

323 Beslut om avsteg från riktlinjen för 

representation och gåvor

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Beslutas av bolagsstyrelse.

324 Lokala beslut om förtydliganden av 

belopp för representation och gåvor

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Beslutas av bolagsstyrelse.

325 Rutin för att förebygga och hantera 

kränkande särbehandling, 

trakasserier och sexuella trakasserier

B DHS UP DHS 

G:/Wordpress

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

326 Blankett för anmälan av kränkande 

särbehandling, trakasserier eller 

sexuella trakasserier 

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

327 Styrdokument inom personalsociala 

åtgärder som tagits fram på grund av 

Covid-19-pandemin

B DHS UP DHS/G: Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Styrdokument och beslut som visar hur arbetet 

med personalsociala åtgärder påverkats av  

Covid-19-pandemin.
328 2.3.7.2 Genomföra personalsociala 

åtgärder

….  -  -  -  -  -  -  -
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329 Anmälan om kränkande 

särbehandling, trakasserier eller 

diskriminering

B DHS IN X OSL 39 

kap, § 1-2

DHS, papper, E-

post

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Anvisningar om registrering finns i Rutin för att 

förebygga och hantera kränkande 

särbehandling, trakasserier och sexuella 

trakasserier. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.330 Utredning och dokumentation om 

kränkande särbehandling, 

trakasserier eller diskriminering

B DHS UP X OSL 39 

kap, § 1-2

DHS, papper, 

Samarbetsmap

p

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Gäller dokumentation från både samtal med 

den utsatta medarbetaren och den anklagade 

medarbetaren. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

331 Handlingsplan vid konstaterat fall av 

kränkande särbehandling, 

trakasserier och sexuella trakasserier

B DHS UP X OSL 39 

kap, § 1-2

DHS, papper, 

Sammarbetsm

app

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ingår i utredning och dokumentation om 

kränkande särbehandling, trakasserier eller 

diskriminering. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.332 Chefs anteckningar från utredning 

(underlag till dokumentation)

V X OSL 39 

kap, § 1-2

DHS/samarbet

smapp

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 501 Hanteras som arbetsmaterial i DHS. Chefs 

ansvarar för att anteckningarna hanteras på ett 

säkert sätt. Utgör underlag till utredning och 

dokumentation och kan gallras när ärendet 

avslutas.
333 Extern utredares dokumentation B DHS IN X OSL 39 

kap, § 1-2

DHS, papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

I de fall det förekommer, registreras i ärendet. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
334 2.3.7.3 Genomföra gemensamma 

personalaktiviteter

….  -  -  -  -  -  -  -

335 Beslut om representation och attest 2 Papper, E-post Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 509 För hantering, se "löneunderlag" i process 

2.3.6.1. Kan gallras på samma sätt som 

löneunderlag.
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336 Dokumentation från 

personalevenemang med långsiktig 

betydelse

B DHS UP G:/Papper/ 

Office365

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Respektive verksamhet ansvarar för att 

bedöma om dokumentationen är av långsiktig 

betydelse eller inte. Exempel på evenemang 

som kan vara viktiga att dokumentera är 

jubileer, invigningar, personalfester, 

studieresor, besök , firanden av medarbetare 

som fyller jämt och avtackningar. Exempel på 

dokumentation kan vara inbjudningar, program, 

deltagarlistor och foton. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

337 Dokumentation från 

personalevenemang utan långsiktig 

betydelse

V G:/Office365 Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 511 Kan gallras när dokumentation med långsiktig 

betydelse tagits om hand för arkivering

338 Dokumentation av åtgärder inom 

gemensamma personalaktiviteter på 

grund av Covid-19-pandemin

B DHS UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Till exempel rörande beslutet om särskild 

sommargåva till personal. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.

339 2.3.8 Övriga personalåtgärder …  -  -  -  -  -  -  -

340 2.3.8.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

341 2.3.8.1 Hantera bisysslor ….  -  -  -  -  -  -  -

342 Anmälan om bisyssla V IN E-post/ 

personalakt

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 525 Kan gallras efter anställningens upphörande då 

informationen endast är relevant när 

anställningen pågår.
343 Beslut om förbud mot bisyssla B HRM Flex UP HRM Flex/ 

papper i 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt och DHS. Förbud mot bisyssla 

måste vara skriftligt och innehålla en motivering 

enligt 7 c § LOA. Beslut om förbud arkiveras i 

personalakten och anmäls vid behov till 

styrelsen. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
344 2.3.8.2 Hantera disciplinåtgärder ….  -  -  -  -  -  -  -

345 Underrättelse om varning enligt 

Allmänna bestämmelser (AB)

V X Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 532 Skickas till medarbetaren och facket på två 

olika blanketter. Gallras omedelbart.
346 Underrättelse om varning enligt 

bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser 

(BEA) eller Personalansvarsnämnd 

(PAN)

V X Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 533 Skickas till medarbetaren och facket på två 

olika blanketter. Gallras omedelbart.
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347 Varning enligt allmänna bestämmelser 

(AB)

B DHS UP DHS/papper i 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Hänvisning till DHS ärendenummer i 

personalakt.
348 Varning enligt BEA eller PAN B DHS UP DHS/papper i 

personalakt

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Hänvisning till DHS ärendenummer i 

personalakt.
349 Anmälan om mutor, jäv eller tjänstefel B DHS UP/IN X DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

 Kan till exempel innefatta misstankar om 

otillåten påverkan (korruption), missbruk av 

ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, 

allvarligt tjänstefel eller miljöbrott. 
350 Utredning rörande anmälan om 

mutor, jäv eller tjänstefel 

B DHS UP X DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kan till exempel innefatta misstankar om 

otillåten påverkan (korruption), missbruk av 

ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, 

allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.
351 Polisanmälan mot anställd B DHS IN X DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
352 2.3.9 Upphörande av anställning …  -  -  -  -  -  -  -

353 2.3.9.0 Leda - Styra - Organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

354 Rutiner för avslutningssamtal B HRM Flex UP HRM Flex Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Diarieförs vid varje ny version.

355 Styrdokument inom upphörande av 

anställning som tagits fram på grund 

av Covid-19-pandemin

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Styrdokument och beslut som visar hur arbetet 

med upphörande av anställning påverkats av  

Covid-19-pandemin.

356 2.3.9.1 Hantera uppsägning

- Egen uppsägning

- Uppsägning från arbetsgivaren

- Upphörande av tidsbegränsad 

anställning

….  -  -  -  -  -  -  -

357 Besked om att anställning upphör på 

grund av arbetsbrist

B HRM Flex UP X HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Innehåller information om att arbetsgivaren 

överväger uppsägning. Upprättas i två 

exemplar som undertecknas av ansvarig chef 

och arbetstagare. Det ena skickas till 

arbetstagaren. Chef ansvarar för att bolagets 

exemplar bevaras. Upprättas enligt mall i två 

versioner, med eller utan blankett för att begära 

företrädesrätt, beroende på om medarbetaren 

har rätt till det eller inte enligt Lag (1982:80) om 

anställningsskydd, § 15. Kan också benämnas 

Underrättelse om uppsägning. Papper i 

personalakt.358 Varsel vid arbetsbrist som inte leder 

till avslut

2 UP, UT X HRM Flex/ E-

post, papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 556 Innehåller information om att arbetsgivaren 

överväger uppsägning. Skickas till 

arbetstagarorganisation. Inför risk att fler än 5 

anställda berörs skickas det även till 

Arbetsförmedlingen.
359 Varsel vid arbetsbrist som leder till 

avslut

B HRM Flex 

UP, UT

X HRM Flex, E-

post

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Innehåller information om att arbetsgivaren 

överväger uppsägning. Skickas till 

arbetstagarorganisation. Inför risk att fler än 5 

anställda berörs skickas det även till 

Arbetsförmedlingen.
360 Besked om uppsägning av personliga 

skäl som inte leder till avslut 

2 X Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 558 Skickas till arbetstagaren. Innehåller information 

om att arbetsgivaren överväger uppsägning. 

Kan också benämnas underrättelse om 

uppsägning.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR [MYNDIGHET] 60

361 Besked om uppsägning av personliga 

skäl som leder till avslut 

B HRM Flex UT X HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Original skickas till arbetstagaren inskannad 

digital kopia i DHS. Innehåller information om 

att arbetsgivaren överväger uppsägning. Kan 

också benämnas underrättelse om uppsägning. 

Papper i personalakt. Hänvisning till DHS 

ärendenummer i personalakt.

362 Varsel av personliga skäl som inte 

leder till avslut

2 X E-post, papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 560 Skickas till arbetstagarorganisationen.

363 Varsel av personliga skäl som leder till 

avslut

B HRM Flex UP X HRM Flex 

/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Skickas till arbetstagarorganisationen. Papper i 

personalakt. Hänvisning till DHS 

ärendenummer i personalakt.
364 Besked om att tidsbegränsad 

anställning upphör

B HRM Flex 

UP, UT

X HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Upprättas enligt mall i två versioner, med eller 

utan blankett för att begära företrädesrätt, 

beroende på om medarbetaren har rätt till det 

eller inte. Två exemplar skrivs under av chef 

och arbetstagare, varav det ena registreras. 

Papper i personalakt. Hänvisning till DHS 

ärendenummer i personalakt.
365 Minnesanteckningar från 

överläggning med 

arbetstagarorganisation om besked 

om att tidsbegränsad anställning 

upphör

B HRM Flex UP X HRM Flex 

Papper

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Papper i personalakt. Hänvisning till DHS 

ärendenummer i personalakt.

366 Omplaceringsutredning enligt 7 §, 2 

st. LAS 

B HRM Flex UP X HRM Flex 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kan göras i samband med uppsägning på 

grund av arbetsbrist eller personliga skäl. 

Registreras i uppsägningsärendet tillsammans 

med underrättelse, varsel och eventuell 

minnesanteckning från överläggning. Papper i 

personalakt. Hänvisning till DHS 

ärendenummer i personalakt.

367 Omplaceringsmeddelande 

(omplaceringserbjudande)

B HRM Flex 

UP, UT

X HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Registreras i uppsägningsärendet tillsammans 

med underrättelse, varsel och eventuell 

minnesanteckning från överläggning. 

368 Begäran om förhandling med 

arbetstagarorganisation

B DHS IN X DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Inkommer från arbetstagarorganisation. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
369 Förhandlingsframställan B DHS IN X DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Inkommer från arbetstagarorganisation. 

Förekommer om uppsägningsärende leder till 

tvist. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.370 Bekräftelse på mottagen 

förhandlingsframställan

B DHS UT X DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Inkommer från arbetstagarorganisation. 

Förekommer om uppsägningsärende leder till 

tvist. Inskannad kopia i DHS.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR [MYNDIGHET] 61

371 Förhandlingsprotokoll B HRM Flex UP X HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förekommer om uppsägningsärende leder till 

tvist.  Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
372 Överenskommelse om avslut av 

anställning

B HRM Flex UP X HRM Flex/ 

Papper

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Original läggs i personalakt och kopia 

registreras i DHS. Kan innehålla 

överenskommelse om avgångsvederlag. 

Motsvarande information kan även finnas i 

förhandlingsprotokoll, se ovan. Papper i 

personalakt. Hänvisning till DHS 

ärendenummer i personalakt.
373 Egen uppsägning från arbetstagaren B HRM Flex IN X HRM Flex/ 

Papper

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt. Egen uppsägning för alla typer av 

anställningar ska ske skriftligt.
374 Beslut om hel sjukersättning från 

Försäkringskassan

V X HRM Flex/ 

Papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 572 Om en medarbetare beviljas hel sjukersättning 

ska anställningen avslutas. Beslutet ska visas 

upp för ansvarig chef. Kan lämnas tillbaka 

direkt efter kontroll .
375 Besked om anställnings upphörande 

på grund av beviljad hel 

sjukersättning

B HRM Flex UP X HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kopia i personalakt och inskannad kopia i DHS. 

Kallades tidigare för förtidspension. Papper i 

personalakt. Hänvisning till DHS 

ärendenummer i personalakt.
376 Beslut om avsked (avskedsbeslut) B HRM Flex UP X HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ett original läggs i personalakt och kopia 

registreras i DHS. Kallas även avskedsbesked 

från arbetsgivaren. Papper i personalakt. 

Hänvisning till DHS ärendenummer i 

personalakt.
377 Besked om att provanställning ska 

avbrytas i förtid

B HRM Flex UT HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ett original läggs i personalakt och kopia 

registreras i DHS. Provanställning är idag en 

tillsvidareanställning med en prövoperiod. 

Anställningen kan avslutas under 

prövoperioden genom ett skriftligt besked till 

arbetstagare. Papper i personalakt. Hänvisning 

till DHS ärendenummer i personalakt.

378 Besked om att provanställning ska 

avslutas

B HRM Flex UT HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ett original läggs i personalakt och kopia 

registreras i DHS. Provanställningen kan 

avslutas för att senast upphöra vid prövotidens 

slut. Detta sker genom ett skriftligt besked till 

arbetstagare. Papper i personalakt. Hänvisning 

till DHS ärendenummer i personalakt.

379 Dokumentation från avslutningssamtal 

mellan medarbetare och chef

V X Papper/ HRM 

Flex 

Samarbetsmap

p

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 578 Frivilliga samtal när medarbetare slutar eller går 

på tjänstledighet i minst sex månader. Chef 

ansvarar för att förvara och gallra 

dokumentationen. Kan gallras när anställningen 

avslutats.
380 2.3.9.2 Hantera pension

- Tjänstepension

- Avtalspension

- Rätt att fortsätta till 67

….  -  -  -  -  -  -  -

381 Anmälan om löneväxling mot pension B HRM Flex IN HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Original läggs i personalakt och kopia 

registreras i HRM Flex. Görs på blankett: 

Anmälan löneväxling till pension. 
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382 Beslut om löneväxling mot pension B HRM Flex IN HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Original läggs i personalakt och kopia 

registreras i HRM Flex.
383 Fakturaspecifikation från pensionsval B BC BC/ Papper Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt.

384 Beställningar av förhandsberäkningar 

(efter pensionsavgång)

2 Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 586 Beställs från KPA pension, som skickar det till 

den anställde.

385 Kontokuranter på utbetalda pensioner 10 Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

HR, 2022, rad 587 

386 Pensionsansökan, särskild 

avtalspension

B HRM Flex IN HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Original läggs i personalakt och kopia 

registreras i HRM Flex. Särskild avtalspension 

kallades tidigare garantipension. Papper i 

personalakt. Hänvisning till HRM Flex 

ärendenummer i personalakt.

387 Beslut om att godkänna 

pensionsansökan för särskild 

avtalspension

B HRM Flex IN HRM Flex/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Delegationsbeslut. Original läggs i personalakt 

och kopia registreras i HRM Flex. Särskild 

avtalspension kallades tidigare garantipension. 

Papper i personalakt. Hänvisning till HRM Flex 

ärendenummer i personalakt. 

388 Beslut om att avslå pensionsansökan 

för särskild avtalspension

B HRM Flex UP HRM Flex, 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Original läggs i personalakt och kopia 

registreras i HRM Flex. Särskild avtalspension 

kallades tidigare garantipension. Papper i 

personalakt. Hänvisning till HRM Flex 

ärendenummer i personalakt.

389 Ansökan om utbetalning av 

tjänstepension

B HRM Flex IN HRM Flex/ 

Papper

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt.  Innefattar både intjänad 

Pensionsrätt till och med 1997-12-31 och 

förmånsbestämd ålderspension. 
390 Pensionsbrev ålderspension med 

bilagor

B HRM Flex UP HRM Flex/ 

Papper

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt.

391 Godkännande om utbetalning av 

tjänstepension

B HRM Flex UP HRM Flex/ 

Papper

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt.

392 Pensionsunderlag, 

pensionstidsunderlag (aktualiseringar) 

B HRM Flex UP HRM Flex/ 

Papper

Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Personalakt.

393 Fil till Collektum B HRM Flex 

UP/UT

HRM Flex/ 

Papper

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Skickas månadsvis. För tjänstemän som 

omfattas av avtalet  ITP 1 (Industrins och 

handelns tilläggspension). Innehåller uppgift om 

pensionsavsättning.
394 Fil till FORA B HRM Flex 

UP/UT

HRM Flex/ 

Papper

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Lön under året för arbetstagare som omfattas. 

Fora administrerar Avtalspension SAF-LO och 

trygghetsförsäkringar från AFA Försäkring samt 

andra trygghetslösningar. Fora sköter 

pensionsval och information för Avtalspension 

SAF-LO.
395 2.3.9.3 Hantera dödsfall ….  -  -  -  -  -  -  -

396 Dödsfallsanmälan B Papper   Papper/G: Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Från skatteverket. Papper i personalakt.

397 2.4 Ekonomi ..  -  -  -  -  -  -  -

398 2.4.0 Ledning-Styrning-Organisering …  -  -  -  -  -  -  -

399 2.4.0.2 Styra ….  -  -  -  -  -  -  -
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400 Dokumentation av

redovisningssystem 

(systemdokumentation och 

behandlingshistorik) Manualer och 

beskrivningar. 

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Avser behandlingsregler och följer 3 kap 11 §, 

lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.401 Attestförteckning B DHS UP DHS/papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Hanteras både digitalt och på papper.  

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
402 Avtal (specifika rörande ekonomi. 

Exempelvis för systemstäd och 

konsulter.)

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Inskannade (manuell underskrift kan 

förekomma). Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
403 2.4.1 Redovisning …  -  -  -  -  -  -  -

404 2.4.1.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

405 Rutinbeskrivningar 

/Processbeskrivningar

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Registreras i DHS av ansvarig handläggare .

406 Kod- och kontoplan 

(informationstabell kopplad till 

huvudboken, gemensam för hela 

kommunen) - årligt uttag

B Business 

Central UP/

DHS UP

E-post/ 

Business 

Central  /

DHS/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Registreras i DHS av ansvarig handläggare. 

Uttag från BC 1 ggr per år. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt.  

407 Kod- och kontoplan (uppgifter i BC) V  E-

post/Business 

Central 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Informationen bevaras i DHS enligt 

ovan, därmed kan handlingar med 

samma information i andra system, 

exempelvis BC, gallras. 
408 2.4.1.1 Fakturera kunder ….  -  -  -  -  -  -  -

409 Underlag för fakturering (kundorder, 

fakturaunderlag, debiteringsunderlag, 

krediteringsunderlag, arbetsorder)

7 UP x E-post/

Papper/

Business 

Central /

Dynamics

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 17 Avser både intern och extern fakturering. 

Underlag som bildar order för skapande av 

faktura. Uppgifterna som överförs från 

Dynamics kan gallras vid inaktualitet eftersom 

uppgifter återfinns i Business Central (BC).

410 Begäran om anstånd på faktura 

(information på fakturor med typår 

2010, 2020, 2030 osv.)

B Business 

Central IN/UP

Business 

Central  / 

Dynamics

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Informationen om ett anståndsdatum (ligger 3 

månader fram i tiden) skrivs in i BC under 

respektive kundfaktura. Typårsbevarande, vart 

tionde år ska bevaras med början 2010. 
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411 Begäran om anstånd på faktura 

(information på fakturor övriga år, 

som inte är typår)

10  IN/UP Business 

Central /

Dynamics

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 21 Informationen om ett anståndsdatum (ligger 3 

månader fram i tiden) skrivs in i 

Redovisningssystem under respektive 

kundfaktura. Uppgifterna som överförs från 

Dynamics kan gallras vid inaktualitet eftersom 

samma uppgifter återfinns i Business Central 

(BC).
412 Kundregister (typår 2010, 2020, 2030 

osv.)

B Business 

Central UP

Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Typårsbevarande, vart tionde år ska bevaras 

med början 2010.  Utdrag från kundregistret 

vart tionde år. 
413 Kundregister (övriga år, som inte är 

typår)

10 UP Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 23 Uppdateras löpande, enskild registerpost får 

gallras enligt gallringsfrist efter att sista fakturan 

är betald. 
414 Kundfaktura extern (typår 2010, 2020, 

2030 osv.)

B Business 

Central UT

x Business 

Central 

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Typårsbevarande vilket betyder att vart tionde 

år ska bevaras med början 2010. 
415 Kundfaktura extern (övriga år, som 

inte är typår)

10 UP x Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 27

416 Kundfaktura intern (typår 2010, 2020, 

2030 osv.)

B Business 

Central UP

x Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Typårsbevarande vilket betyder att vart tionde 

år ska bevaras med början 2010. 
417 Kundfaktura intern (övriga år, som 

inte är typår)

10 UP x Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 29 

418 Räntefaktura (typår 2010, 2020, 2030 

osv.)

B Business 

Central UT

x Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Typårsbevarande, vart tionde år ska bevaras 

med början 2010. 
419 Räntefaktura (övriga år, som inte är 

typår)

10 UT x Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 31

420 Makulering av kundfaktura 7 UP Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 32

421 Kundreskontrajournal delårsbokslut, 

periodiserad saldospecifikation 

(augusti)

B Business 

Central UP

Papper/

Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

422 Kundreskontrajournal årsbokslut, 

periodiserad saldospecifikation

B Business 

Central UP

DHS/Papper/

Business 

Central/

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Registrering i DHS i bokslutsärende för den 

ekonomiska redovisningen.

423 Kundreskontrajournal övriga 

månader, periodiserad 

saldospecifikation

V UP Business 

Central /

Papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 36 Används endast i kontrollsyfte. Kan gallras när 

delårs- och årsbokslut bevarats.

424 Bokföringsunderlag (osäker 

fordran/avskrivning) 

7 UP x Business 

Central 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 37 Körning görs enl. rutin i augusti och december i 

reskontran som skapar bokföring. 

425 Bokföringsunderlag 

(kundförlust=ingen inbetalning väntas)

7 UP x Business 

Central 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 38 Körning görs enl. rutin i augusti och december i 

reskontran som skapar bokföring. 

426 Avbetalningsplan V UT/IN E-post, Intrum 

Justitia

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 39 Hanteras genom inkassobolag. Gallras efter 

skuld är reglerad.

427 Ej betalda kundfakturor/påminnelser V x Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 40 Körning görs varje månad. Räntefakturan 

innehåller samma information, därför kan dessa 

fakturor gallras vid inaktualitet.

428 Information rörande inkassoärenden 

till inkassoföretaget  

V UT Business 

Central /Intrum 

Justitia

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 41 Uppgift om fakturor som inte

betalats trots påminnelse samt betalningar och 

återkallande registras manuellt i 

inkassobolagets system. Uppgifter finns även i 

kundreskontran. Informationen ska finnas kvar 

tills fakturan är betald och kan därefter gallras.
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429 Information rörande inkassoärenden 

från inkassoföretaget 

V IN Business 

Central /Intrum 

Justitia

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 42 Uppgift om fakturor som inte betalats trots 

påminnelse samt betalningar och återkallande 

information hos inkassobolaget. Informationen 

ska finnas kvar tills fakturan är betald och kan 

därefter gallras.

430 Kreditfaktura (typår 2010, 2020, 2030 

osv.)

B Business 

Central 

UP/UT

x Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Typårsbevarande, vart tionde år ska bevaras 

med början 2010.

431 Kreditfaktura (övriga år, som inte är 

typår)

10 UP/UT x Business 

Central 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 46 

432 Bestridande av fordran V E-post/ 

Samarbetsmap

pen

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 48 Bestridande som inkommer till bolaget som 

utreder och återkopplar till kund. Kan resultera i 

makulering av faktura, kreditfaktura, ny faktura. 

Se respektive gallringsfrister för dessa 

handlingstyper.433 Dödsboanmälan 7/4* E-post/

Papper/

Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 49 Ekonomiansvarig kontrollerar om dödsboet har 

obetalda fakturor. Har fakturan gått till 

inkassoföretaget så skickas informationen 

vidare dit. Har fakturan inte gått vidare till 

inkassoföretaget så görs ett underlag till 

kundförlust. Fakturan markeras som avskriven i 

redovisningssystemet. *Inkomna 

pappersoriginal ska alltid sparas analogt i 

minst 4 år efter inskanning, enligt lag 

2018:597.434 Bouppteckning 7/4* E-post/

Papper/

Business 

Central 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 50 Informationen skickas vidare till inkasso. 

*inkomna pappersoriginal ska alltid sparas 

analogt i minst 4 år efter inskanning. 

435 Underrättelse om inledd 

skuldsanering

7/4* IN Papper/

Business 

Central /

Inyett

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 51 Inkommer från kronofogden. Informationen 

skickas vidare till inkassoföretaget. *inkomna 

pappersoriginal ska alltid sparas analogt i 

minst 4 år efter inskanning. 

436 Beslut angående konkurs 7/4* IN Papper/

Business 

Central/

Inyett

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 52 Inkommer från tingsrätten och skickas vidare till 

inkassoföretaget. *inkomna pappersoriginal 

ska alltid sparas analogt i minst 4 år efter 

inskanning. 
437 2.4.1.2 Hantera leverantörsfakturor ….  -  -  -  -  -  -  -

438 Hantera betalningsföreläggande - - - - - - - -

439 Beslut från kronofogden om 

betalningsföreläggande, 

betalningsföreläggande inklusive 

delgivningskvitto

B Business 

Central IN

Papper/ 

Business 

Central

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ärendet innehåller betalningsföreläggande, 

delgivningskvitto och eventuellt beslut. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 440 Delgivningskvitto B Business 

Central UT

DHS/papper/ 

Business 

Central

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Skickas åter till kronofogden. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 
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441 Betalningsföreläggande, kravfaktura 

(typår 2010, 2020, 2030 osv.)

B Business 

Central IN

x Business 

Central/ Intrum 

Justitia

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Typårsbevarande, vart tionde år ska bevaras 

med början 2010.*Inkomna pappersoriginal 

ska alltid sparas analogt i minst 4 år efter 

inskanning (Lag 2018:597). 

442 Betalningsföreläggande, kravfaktura 

(övriga år, som inte är typår)

10/4* IN x Business 

Central / Intrum 

Justitia

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021 rad 58 *Inkomna pappersoriginal ska alltid sparas 

analogt i minst 4 år efter inskanning (Lag 

2018:597). 
443 Leverantörsregister (typår 2010, 

2020, 2030 osv.)

B Business 

Central UP

Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Typårsbevarande, vart tionde år ska bevaras 

med början 2010. Uttag från systemet.
444 Leverantörsregister (övriga år, som 

inte är typår)

10 UP Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021 rad 61 Innehåller grunduppgifter om leverantören 

såsom leverantörs-id, namn, adress, 

betalningssätt och villkor, önskemål om 

kontoinsättning. Registret ska sparas tills sista 

fakturan för respektive år är betald. Därefter 10 

års gallringsfrist.445 Utbetalningsfil från Business Central 

till Nordea

7 UT x Business 

Central 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021 rad 62

446 Bilaga till faktura (typår 2010, 2020, 

2030 osv.)  

B Business 

Central IN

Papper/

Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Skannas in och bifogas som en bilaga till 

fakturan om specifikationen saknas på fakturan. 

Exempelvis följesedlar, fraktsedlar, 

ordererkännanden, kvitton, deltagarförteckning, 

rekvisition, inköpsorder, orderbekräftelse etc. 

447 Bilaga till faktura (övriga år, som inte 

är typår)

10/4* IN Papper/

Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021 rad 65 Skannas in och bifogas som en bilaga till 

fakturan om specifikationen saknas på fakturan. 

Exempelvis följesedlar, fraktsedlar, 

ordererkännanden, kvitton, deltagarförteckning, 

rekvisition, inköpsorder, orderbekräftelse etc. 

*Inkomna pappersoriginal ska alltid sparas 

analogt i minst 4 år efter inskanning (Lag 

2018:597). 

448 Manuella utbetalningar, innefattar  

återbetalning,  lönesubvention etc. 

(typår 2010, 2020, 2030 osv.).

B Business 

Central IN

x E-post/

Papper/Busine

ss Central 

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Typårsbevarande, vart tionde år ska bevaras 

med början 2010.

449 Manuella utbetalningar, innefattar  

återbetalning,  lönesubvention etc. 

(övriga år, som inte är typår)

10/4* IN x E-post/

Papper/

Business 

Central 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 68 *Inkomna pappersoriginal ska alltid sparas 

analogt i minst 4 år efter inskanning (Lag 

2018:597). 

450 Leverantörsfakturor, vilket också 

innefattar påminnelsefakturor, 

inkassoärenden, kronofogden (typår 

2010, 2020, 2030 osv.)

B Business 

Central IN

x Papper/

Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Vissa fakturor hanteras manuellt av ekonomi. 

Typårsbevarande, vart tionde år ska bevaras 

med början 2010.

451 Leverantörsfakturor, vilket också 

innefattar påminnelsefakturor, 

inkassoärenden, kronofogden (övriga 

år, som inte är typår)

10/4* IN x Papper/

Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 72 Vissa fakturor hanteras manuellt av 

ekonomi.*Inkomna pappersoriginal ska alltid 

sparas analogt i minst 4 år efter inskanning 

(Lag 2018:597). 
452 Återredovisningsfil, avseende 

betalningshändelser. 

7 IN Bank/

Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 76 Kommer från Nordea

453 Betalningsförslag V UP Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 77 Preliminär lista som visar alla fakturor som efter 

godkännande går vidare till bank. Kan gallras 

efter cirka 40 dagar.
454 Betalningsbekräftelse V UP Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 78 Visar alla fakturor som kommer att betalas ut 

via banken inom 7 bankdagar. Kan gallras efter 

cirka 40 dagar.
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455 Betalningsfil till bank 2 UP Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 79 Godkända betalningar som manuellt skickas 

som fil till banken.
456 Meddelande om indikation från Inyett V IN E-post/Inyett Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 81 Inkommer om det finns avvikelser i attesten. 

Gallras när åtgärd/korrigering av betalning är 

utförd457 Kopia av betalningsfil till Inyett V UT  G:/Office365 

mapp/Inyett

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 82 Leverantörsuppgiter kontrolleras, avser 

exempelvis dubbelbetalningar, höga belopp, 

ogiltiga konton. Gallras när åtgärd/korrigering 

av betalning är utförd
458 Leverantörsreskontrajournal 

delårsbokslut, periodiserad 

saldospecifikation (mars/april) 

10 UP Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 84

459 Leverantörsreskontrajournal 

delårsbokslut, periodiserad 

saldospecifikation (augusti)

B Business 

Central UP/

DHS UP

DHS/Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Rapport över utestående skulder per 31/8. 

Ingår i delårsbokslutsbilagan.

460 Leverantörsreskontrajournal 

årsbokslut, periodiserad 

saldospecifikation

B Business 

Central  UP/

DHS UP

DHS/Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Rapport över utestående skulder per 31/12. 

Ingår i bokslutsbilagan.

461 Leverantörsreskontrajournal övriga 

månader, periodiserad 

saldospecifikation

V UP Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 87 Används endast i kontrollsyfte. Kan gallras när 

delårs- och bokslut bevarats.

462 2.4.1.3 Redovisa inkomstskatt och 

moms

….  -  -  -  -  -  -  -

463 Momsredovisning/momsdeklaration 

(ingående och utgående 

mervärdesskatt) 

10 UP Skatteverket/ 

Business 

Central/samarb

etsmapp

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 89 Avser 6, 12 och 25 % moms.

464 Begäran om omprövning och 

jämkning av moms/ersättning för 

mervärdesskatt

10 UP Office365/ 

papper/

Business 

Central/ 

samarbetsmap

p

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 91 Begäran skrivs under manuellt och skickas in till 

skatteverket. Kopia förvaras i digitalt.

465 Beslut om omprövning och jämkning 

av moms/ersättning för 

mervärdesskatt

10/4* IN Office365/ 

Papper/

Business 

Central/ 

samarbetsmap

p

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 92 För beslut om omprövning läggs underlaget 

bakom verifikatet i Redovisningssystem, t. ex. 

beslut från Skatteverket och kontoutdrag som 

visar utbetalningen. *Inkomna pappersoriginal 

ska alltid sparas analogt i minst 4 år efter 

inskanning. 
466 Kvittenser på inlämnade deklarationer 7 IN Office365/

skatteverket/ 

Business 

Central/samarb

etsmapp

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 93 Underlag/kvittens till bokföringsorder. Sparas 

ner från skatteverkets hemsida.

467 Begäran/ansökan om omprövning av 

arbetsgivaravgifter

7/4* IN G:/Office365/P

apper/

skatteverket/ 

Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 94 Kopia förvaras i digital skattepärm. Görs på 

skatteverkets hemsida via bank-id

468 Arbetsgivardeklaration/

skattedeklaration (delår och helår)

B DHS UT HS/ Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Bevaras som bokslutsbilaga i DHS i 

bokslutsärende för den ekonomiska 

redovisningen.
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469 Arbetsgivardeklaration/

skattedeklaration (övriga månader)

7 UT Office365/

Papper/

Business 

Central/Samarb

etsmappen 

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 96 Biläggs tillsammans som underlag till 

bokföringsorder. Kopia förvaras i digitalt.  

470 Kontoutdrag från skatteverket 7/4* IN Office365/

Business 

Central/Samarb

etsmappen

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 100 Biläggs tillsammans som underlag till 

bokföringsorder. *Inkomna pappersoriginal 

ska alltid sparas analogt i minst 4 år efter 

inskanning (Lag 2018:597). 
471 Slutskattsedel 7/4* IN Papper/

Business 

Central

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 101 Underlag till bokföringsorder. *Inkomna 

pappersoriginal ska alltid sparas analogt i 

minst 4 år efter inskanning (Lag 2018:597).  

472 Blankett för inkomstdeklaration V IN Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 102 Fylls i och bevaras sedan som 

inkomstdeklaration. Blanketten gallras därmed 

automatiskt, se handlingstypen 

Inkomstdeklaration nedan.
473 Inkomstdeklaration (digital kopia) B Papper 

UP/UT

DHS/ Papper Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 103 Pappersorginal skannas och skickas till 

Skatteverket.
474 2.4.1.4 Bokföra och redovisa ….  -  -  -  -  -  -  -

475 Årsbokslut med bilagor (avstämning 

balanskonton, anläggningsregister, 

rapport periodiseringskonton, 

balansrapport, resultatrapport)

B Business 

Centrall UP

Samarbetsmap

pen

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

 I DHS i bokslutsärende för den ekonomiska 

redovisningen.

476 Delårsbokslut med bilagor 

(avstämning balanskonton, 

anläggningsregister, rapport 

periodiseringskonton, balansrapport, 

resultatrapport)

B Business 

Central UP

Business 

Central/

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Delmängd av delårsrapporten.

477 Ekonomiskt underlag till 

årsredovisning (inkluderar årsbokslut 

med balansräkning, resultaträkning,

kassaflödesanalys, notanteckningar)

B Business 

Central UP

Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

 Sammanställd rapport som utgör underlag för 

del av årsredovisning. 

478 Resultaträkning

(delårs- och årsbokslut)

B Business 

Central UP

Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

479 Balansräkning med bilagorna 

avstämning balanskonton, 

anläggningsregister, rapport 

periodiseringskonton (delårs- och 

årsbokslut)

B Business 

Central UP

Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

480 Anläggningsregister B Business 

Central UP

Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Underlag till kassaflödesanalys. Lista med 

uppgifter om befintliga objekt/anläggningar. 

Rapport upprättas i Redovisningssystem. Ingår 

i delårs- och årsbokslutet som bilagor.

481 Anläggningsregister B Business 

Central UP

Business 

Central

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Underlag till kassaflödesanalys. Lista med 

uppgifter om anläggningstillgångar som 

säljs/utrangeras. Rapport upprättas i 

Redovisningssystem. Ingår i delårs- och 

årsbokslutet som bilagor.
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482 Inventeringslista över 

anläggningstillgångar/rapport som tas 

ut ur anläggningsregistret.

B Business 

Central UP

Papper/

Business 

Central

DHS

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Anläggningstillgångar inventeras en gång/år. 

Dokumentationen för detta diarieförs i DHS. 

Handlingen i andra system kan gallras/rensas 

vid inaktualitet när informationen är registrerad i 

DHS.
483 Grundbokföring/Huvudbok totalt B Business 

Central UP

Business 

Central

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
484 Bankinbetalningar 7/4* IN x Papper/

Business 

Central/ 

Samarbetsmap

pen 

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 125 Består till exempel av kundinbetalningar, 

koncernbidrag, statsbidrag, försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen, medfinansiering och 

återbetalningar på leverantörsfakturor.  

*Inkomna pappersoriginal ska alltid sparas 

analogt i minst 4 år efter inskanning (Lag 

2018:597). 

485 Bankutbetalningar 7 UT Business 

Central/ 

Samarbetsmap

p

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 126 Filer som skickas till banken.

486 Verifikation/verifikat 

(bokföringsunderlag exempelvis 

kvitton, reseräkningar,

inbetalningar, bokföringsorder, 

kontoutdrag, transaktionsredovisning 

etc.)

7/4* x Papper/

Business 

Central/ HRM 

Flex

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 128  *Inkomna pappersoriginal ska alltid sparas 

analogt i minst 4 år efter inskanning (Lag 

2018:597). 

487 Redovisningsfil från 

verksamhetsspecifika system

7  IN Business 

Central

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 129 Exempelvis från banken och 

lönehanteringssystem.
488 Kontoutdrag/kontospecifikationer 7 IN/UT Office365/ 

Business 

Central/ 

Samarbetsmap

p

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 130 Avser bankin-/utbetalningar. 

489 Dagsavslut/avstämningskvitto

vid kassaförsäljning

7 UP Tickster/E-

post/Papper/

Business 

Central / 

Samarbetsmap

pen 

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 133 Daglig totalredovisning av kassan, summering 

av dagens försäljning. Redovisning av kassan 

skickas in till redovisningen via E-post. Bifogat 

digitalt underlag till bokföring/verifikation som 

läggs in  i Redovisningssystem. Underskrivet 

original (återköp) behålls i verksamheten i minst 

10 år.

490 Kvitton/kassarullar (bolagets original) 7 UP Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ekonomi, 2021, rad 134 Redovisning av kassan per försäljning. 

491 2.4.3 Bidragshantering …  -  -  -  -  -  -  -

492 2.4.3.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

493 Processbeskrivningar för 

bidragshantering

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Registreras i DHS av ansvarig handläggare.

494 Rutinbeskrivningar för 

bidragshantering

B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Registreras i DHS av ansvarig handläggare.

495 2.4.3.1 Hantera statsbidrag ….  -  -  -  -  -  -  -

496 Ansökan om riktat statsbidrag B DHS UT x DHS/papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
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497 Utbetalningslista från 

Arbetsförmedlingen

B DHS IN x DHS/papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Utbetalningslistan registreras i DHS av 

ansvarig. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
498 Beslut om återbetalning av bidrag B DHS IN DHS/papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
499 Beslut om generella (ovillkorade) 

statsbidrag

B DHS x E-post/ G: Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
500 Redovisning/rapportering av bidrag 

(inklusive kopia på 

redovisningsmaterial med 

fakturakopior)

B DHS UP Office365/ 

Business 

Central/

DHS/papper/Sa

marbetsmapp

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Över redovisade kostnader, tas ut ur 

Redovisningssystem och registreras i DHS av 

ansvarig. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 501 Beslut om riktat statsbidrag B DHS IN DHS/papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
502 2.5 Inköp ..  -  -  -  -  -  -  -

503 2.5.1 Inköp …  -  -  -  -  -  -  -

504 2.5.1.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

505 2.5.1.2 Hantera upphandling ….  -  -  -  -  -  -  -

506 Upphandlingsärende - - - - - - - Upphandlingsärendet registreras i DHS. 

Ärendet avslutas med att avtal signerats och 

upphandlingen vunnit laga kraft. Avtalet 

registreras då i nytt avtalsärende se nedan.
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507 Anbudsinfordran/Inbjudan till 

anbudsgivning

B DHS UT OSL,kap 19, 

§ 3 

Tendsign/ 

/DHS/E-

post/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

508 Anbudsdiarium B DHS UP OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

509 Anbudssammanställningar B DHS UP OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

510 Avtal/Beställnings-/Orderbekräftelse B DHS UP OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 
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511 Anbud och offerter, antagna B DHS IN OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

512 Anbud och offerter, ej antagna 4 IN OSL,kap 19, 

§ 3 

Tendsign /E-

post/papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Lagen om offentlig upphandling 

(LOU) 19 kap, 23 §
513 Förfrågningsunderlag B DHS UP/UT OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

514 Korrespondens av betydelse för 

upphandlingen

B DHS IN/UT OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

515 Utvärderingar B DHS IN/UT OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande.
516 Protokoll/Beslut om 

antagande/förkastande av anbud eller 

beslut att avbryta respektive göra om 

en upphandling

B DHS UP OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR [MYNDIGHET] 73

517 Adresslistor V UP OSL,kap 19, 

§ 3 

Tendsign 

/papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 12 Kan gallras när handlingarna inte behövs för 

verksamheten.

518 Rekvisitions-/beställningskopior 2 OSL,kap 19, 

§ 3 

Office365/ 

Papper/ 

Samarbetsmap

p

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 12 

519 Rutinkorrespondens V OSL,kap 19, 

§ 3 

Office365/Papp

er/ 

Samarbetsmap

p

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 12 Kan gallras när handlingarna inte behövs för 

verksamheten.

520 2.5.1.3 Hantera löpande avtal ….  -  -  -  -  -  -  -

521 Avtal som rör bolagets 

verksamhetsområde exempelvis 

uppdragsavtal

B DHS UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
522 Avtal med kommunal stödverksamhet B DHS UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
523 Avtal som inte rör bolagets 

verksamhetsområde och inte är 

kommunal stödverksamhet

2 Office365/Papp

er/ 

Samarbetsmap

p

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 7 Gallras 2 år efter avtalstidens slut. exempelvis 

städavtal, serviceavtal m.m.

524 2.5.1.4 Avropa och göra direktinköp ….  -  -  -  -  -  -  -

525 Anbudsinfordran/Inbjudan till 

anbudsgivning

B DHS UT OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

526 Anbudsdiarium B DHS UP OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 
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527 Anbudssammanställningar B DHS UP OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

528 Avtal/Beställnings-/Orderbekräftelse B DHS UP OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

529 Anbud och offerter, antagna B DHS IN OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

530 Anbud och offerter, ej antagna 4 IN OSL,kap 19, 

§ 3 

Tendsign/  E-

post/Papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Lagen om offentlig upphandling 

(LOU) 19 kap, 23 §

Gallras fyra år efter ärendeavslut.

531 Förfrågningsunderlag B DHS UP/UT OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ 

Tendsign/ E-

post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 
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532 Korrespondens av betydelse för 

upphandlingen

B DHS IN/UT OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/Tendsign 

/E-post/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

533 Utvärderingar B DHS OSL,kap 19, 

§ 3 

DHS/ 

Tendsign/ E-

post/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

534 Protokoll/Beslut om 

antagande/förkastande av anbud eller 

beslut att avbryta respektive göra om 

en upphandling

B Tendsign/ 

DHS UP

OSL,kap 19, 

§ 3 

Tendsign/ E-

post 

/DHS/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

De handlingar som ska bevaras ska registreras 

i respektive upphandlingsärende i DHS av 

ansvarig upphandlare eftersom 

upphandlingssystemet inte är ett system som är 

godkänt för bevarande. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

535 Adresslistor V UP OSL,kap 19, 

§ 3 

Tendsign/ 

papper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 12 Kan gallras när handlingarna inte behövs för 

verksamheten.
536 Rekvisitions-/beställningskopior 2 OSL,kap 19, 

§ 3 

Office365/Papp

er/ 

Samarbetsmap

p

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 12 

537 Rutinkorrespondens V OSL,kap 19, 

§ 3 

Office365/ 

Papper/ 

Samarbetsmap

p

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 12 Kan gallras när handlingarna inte behövs för 

verksamheten.

538 2.5.1.5 Reklamera ….  -  -  -  -  -  -  -

539 Garantibevis V Office365/Papp

er/ 

Samarbetsmap

p

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 17 Gallras tidigast när garantitiden gått ut. Hålls 

lämpligen ordnade på ett sätt som underlättar 

återsökning under garantitiden samt på ett sätt 

som underlättar fastställande av när 

garantitiden löper ut.
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540 2.6 Lokalförsörjning och 

fastighetsunderhåll

..  -  -  -  -  -  -  -

541 2.6.0 Ledning styrning organisering …  -  -  -  -  -  -  -

542 2.6.0.2 Styra

- Implementera lokalpolicy m.fl.

….  -  -  -  -  -  -  -

543 Lokalpolicy B DHS UP DHS/papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
544 2.6.1 Anskaffning …  -  -  -  -  -  -  -

545 2.6.1.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

546 2.6.1.1 Uppföra lokal ….  -  -  -  -  -  -  -

547 Önskemål om lokalförändring - - - - - - - -

548 Önskemål om lokalförändring B DHS UT  DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Önskemål till fastighetsägaren UKAF AB. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
549 Komplettering/förändring av 

beställning

B DHS IN/UT  DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
550 Bekräftelse på utförd åtgärd B DHS IN  DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
551 2.6.1.4 Hyra Lokal av hyresvärd ….  -  -  -  -  -  -  -

552 Hyresavtal B DHS UP/IN DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
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553 Minnesanteckningar från 

hyresgästmöten (kopia från 

fastighetsägaren)

B DHS IN DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
554 2.6.2 Drift och underhåll …  -  -  -  -  -  -  -

555 2.6.2.0 Leda - styra - organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

556 Underhållsplan B DHS UP DHS Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)
557 2.6.2.1 Underhålla lokal ….  -  -  -  -  -  -  -

558 Handling med information om löpande 

fastighetsskötsel

V UT E-post/Papper/ 

Fastighetsägar

ens portal

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 17 Registreras i fastighetsägarens portal.

Exempelvis handlingar kring driftavtal, 

handlingar i ärende om felanmälan. Kan gallras 

när informationen inte längre används av 

verksamheten eller behövs för någon form av 

uppföljning, exempelvis när ny handling 

upprättas.
559 Kvittens över utlämnade nycklar, V  Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 17 Gallras när respektive nyckel, kort etc. har 

återlämnats.
560 Passerkort V Security expert Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 17 Hanteras av bolaget men ägs av 

fastighetsbolaget.

Innehåller uppgifter om namn och organisation. 

Uppdateras/gallras löpnande och eller när 

passerkort har återlämnats.

561 2.6.3 Avveckling …  -  -  -  -  -  -  -

562 2.6.3.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

563 2.6.3.2 Säga upp lokal ….  -  -  -  -  -  -  -

564 Uppsägning av hyresobjekt B DHS UP/UT DHS/E-

post/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
565 2.6.4 Intern uthyrning …  -  -  -  -  -  -  -

566 2.6.4.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

567 2.6.4.1 Hyra ut lokal 

- Hyra ut byggnad eller lokal

- Villkorsändra

- Säga upp hyresgäst

….  -  -  -  -  -  -  -

568 Hyresavtal för lokal B DHS UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Musik Uppland. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 
569 2.7 Inventariehantering ..  -  -  -  -  -  -  -

570 2.7.1 Inventariehantering och 

förrådsverksamhet

…  -  -  -  -  -  -  -

571 2.7.7.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR [MYNDIGHET] 78

572 2.7.7.1 Hantera inventarier ….  -  -  -  -  -  -  -

573 Register över datorer V Office 365, Iris Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa 1998, bilaga 1, s. 1, 

punkt 5

Datorinventeringsystem: Datanummer, modell, 

"användes senast av", med mera. Kan gallras 

då statistik till inventarieförteckning är 

sammanställd. 
574 Inventarieförteckning B DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kan ingå i bokslut vilket diarieförs. Regleras i  

Lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(2018:597) respektive Bokföringslagen 

(1999:1078). Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 

575 Hantera stöld eller skadegörelse på 

inventarier

- - - - - - - -

576 Polisanmälan om stöld eller 

skadegörelse

B DHS UT DHS/E-

post/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Externt diarienummer ska anges på 

handlingsnivå för att öka sökbarheten. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 577 Beslut gällande polisanmälan om stöld 

eller skadegörelse

B DHS IN DHS/E-

post/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Externt diarienummer ska anges på 

handlingsnivå för att öka sökbarheten. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 578 Korrespondens i ärende gällande 

polisanmälan eller skadegörelse som 

tillför ärendet sakuppgift

B DHS IN/UT DHS/E-

post/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Externt diarienummer ska anges på 

handlingsnivå för att öka sökbarheten. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
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579 Korrespondens i ärende gällande 

polisanmälan eller skadegörelse som 

inte  tillför ärendet sakuppgift

V E-post/Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa 1998, bilaga 1 punkt 2 

och 3

Gallras när korrespondensen avslutats och 

informationen inte längre behövs av 

verksamheten.

Jämför raden ovan.

580 2.8 Kris och säkerhet ..  -  -  -  -  -  -  -

581 2.8.2 Internt kris-och säkerhetsarbete …  -  -  -  -  -  -  -

582 2.8.2.0 Leda –styra -organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

583 Säkerhetspolicy B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje version sparas.

584 Brandskyddspolicy B DHS UP DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
585 2.8.2 Internt kris-och säkerhetsarbete …  -  -  -  -  -  -  -

586 2.8.2.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

587 2.8.2.1 Bedriva systematiskt 

riskhanteringsarbete

….  -  -  -  -  -  -  -

588 Dokumentation av bolags-

/verksamhetsspecifika 

säkerhetsrutiner

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje version sparas.

589  Säkerhetsbrochyr B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje version sparas.

590 Ledningsplan inför och vid allvarlig 

störning

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Varje version sparas.

591 2.8.2.2 Bedriva systematiskt 

brandskyddsarbete

….  -  -  -  -  -  -  -

592 Brandskyddsredogörelse, protokoll B DHS UP DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
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593 Brandsyneprotokoll B DHS UP DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
594 Insatsplan B DHS UP DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
595 Verksamhetsbeskrivning B DHS UP DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
596 Riskanalys, riksinventering B DHS UP DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
597 Dokumentation av 

brandskyddsorganisation

V G:/Office365/P

apper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig och ringa, 1998, bilaga 1, 

punkt 5.

Uppdateras löpande, äldre versioner gallras när 

ny version skapas.
598 Checklista för systematiskt 

brandskyddsarbete

V G:/Office365/P

apper

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig och ringa, 1998, bilaga 1, 

punkt 5.

Checklista över vilka åtgärder som ska utföras 

för respektive evenemang och per lokal 

"Kontroll innan öppning" Information av 

kortvarig karaktär som uppdateras löpande med 

nya versioner.
599 2.8.2.3 Hantera skalskydd ….  -  -  -  -  -  -  -

600 Hantera kameraövervakning - - - - - - - -

601 Ansökan om tillstånd för 

kameraövervakning till 

Intigritetskyddsmyndigheten (IMY)

B DHS UT DHS/papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
602 Yttrande/tillstånd för 

kameraövervakning från IMY

B DHS IN DHS/papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
603 Dokumentation från 

bevakningskameror

V Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 11 Gallras enligt gällande tillstånd eller gällande 

rutiner.
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604 Hantera larmsystem - - - - - - - -

605 Avtal om larmhantering 2 Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 7. 

Gallras som "Avtal som ej rör 

nämndens/styrelsens 

verksamhetsområde och ej är 

kommunal stödverksamhet" 

Ramavtal (Gallras 2 år efter avtalstidens slut)

606 Avtal om bevakning B DHS UP DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Egen upphandling. Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 
607 Larmrapport/bevakningsrapport 2 IN E-post Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

SKR:s Bevara och gallra nr 7, sidan 

35 handlingstypen larm-och 

polisrapporter

Sparas i outlook. Innehåller inga 

personuppgifter. Information av kortsiktigt värde 

som endast behövs för verksamhetens egna 

uppföljning.

608 2.9 Information och marknadsföring ..  -  -  -  -  -  -  -

609 2.9.1 Profilarbete …  -  -  -  -  -  -  -

610 2.9.1.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

611  Kommunikationspolicy B DHS UP DHS/ 

G:/Office365 

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

 Kommunikationsstöd för intern och extern 

kommunikation för UKK.
612 2.9.1.1 Hantera grafisk profil och 

varumärke

….  -  -  -  -  -  -  -

613 2.9.1.1 Grafisk profil och handlingar kring 

grafiskt profilarbete

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/papp

er

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Insperationsmaterial och dokumentation kring 

hur bolaget vill uppfattas och förmedla sig 

externt m.m.

 Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 614 2.9.1.2 Hantera profilprodukter ….  -  -  -  -  -  -  -

615 Profilprodukter B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Exempelvis kläder med tryck. Ett urval bevaras 

vid exempelvis nya tryck eller vid stora 

förändringar av befintligt tryck. Om 

profilprodukterna är svåra att bevara på lämpligt 

sätt kan beställningarna bevaras i dess ställe. 

616 2.9.1.3 Göra marknadsundersökningar ….  -  -  -  -  -  -  -
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617 Information kring försäljning och 

publikbeläggning - rapporter

B DHS/UP DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
618 Statistiska sammanställningar av 

publiksiffror - rapport till årsbokslutet

B DHS/UP DHS/G:/Office3

65/Dynamics/p

apper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Baseras på information från affärssystemet 

Dynamics. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
619 Publikstatistik, underlag till rapport V UP Dynamics Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998, bilaga 1, s. 1, 

punkt 9

Kan gallras då rapport/statistik är sammanställd

620 Marknadsundersökningar och 

kundundersökningar/Publikenkät - 

sammanställning

B DHS/UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Provos

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

621 Marknadsundersökningar och 

kundundersökningar/ Publikenkät - 

inkomna svar

V IN Provos /papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998 , bilaga 1, s. 1, 

punkt 9

Gallras när sammanställning gjorts. Kan gallras 

då statistik är sammanställd och 

omhändertagen för bevarande. Hanteras av 

Provos.

622 2.9.2 Informationsförsörjning …  -  -  -  -  -  -  -

623 2.9.2.0 Leda –styra -organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

624 Information med anledning av Covid 

19-pandemin

B DHS 

IN/UT/UP

DHS/G:/ 

Office365 

papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Avser all Covid 19 relaterad information som 

förekommer i processgruppen som är 

bolagsspecifik. Samlas ihop. Registreras och 

bevaras. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 625 2.9.2.1 Publicera ….  -  -  -  -  -  -  -

626 Nyhetsbrev om verksamheten till 

allmänheten

B DHS UP/UT Market Hype Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Exempelvis nyhetsbrev till prenumeranter som 

publiceras för allmänheten. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR [MYNDIGHET] 83

627 Fotografi, film, ljud etc. framtaget för 

intern information och utbildning

B DHS G:/Office365 Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ska hållas ordnade på ett sätt som främjar 

återsökning och bevaras på arkivbeständigt 

format. Exempel på arkivbeständiga format: 

Ljud: MP3. Foto: JPEG, Film MP4/MPEG

Noteringar om tid, plats, fotograf, upphovsrätt 

m.m. ska finnas. Digitala fotografier/filmer ska 

bevaras digitalt . Foton, filmer etc. som tillhör 

ett ärende ska hanteras tillsammans med 

övriga handlingar i ärendet i och registreras och  

förvaras i DHS om det är möjligt. Om filen är för 

stor förvaras den på särskild avgränsad yta på 

G:/Office365 med hänvisning till DNR i DHS.. 

Följande information (så långt som möjligt) ska 

biläggas:

Namn på Arkvbildare

Namn på arkiv/förteckning

Unik identifierare för objektet

Negativ- eller filmnummer

Tidpunkt för uppkomst av film eller fotografi

Topografisk uppgift

Vad föreställer bilden eller vad handlar 

ljudupptagningen eller filmen om

Motiv, ämnesord

Vem eller vilka finns med i upptagningen

Fotograf eller filmare

Teknisk information

Referensnummer/DNR i DHS628 Hantera bolagets webbplats - - - - - - - -

629 Webbplats som bolaget administrerar 

ukk.se

B DHS UP/UT Extern webb / 

PDF

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ögonblicksbilder minst 2 gånger per år eller vid 

större förändringar. Bevarande sker i form av 

skärmdumpar. Jämför raden nedan. Första 

sidan på varje verksamhetsben.
630 Publicerad information på webbsida 

utöver den ögonblicksbild som tas ut 

2 gånger per år eller vid större 

förändringar

V Extern webb Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s. 11 Kan gallras när informationen är inaktuell 

(exempelvis när äldre information ersätts med 

ny information) förutsatt att informationen inte 

finns upptagen som handlingstyp i denna 

process med andra hanteringsansvisningar. 

Jämför raden ovan.
631 Samtycke för bildpublicering B DHS IN DHS/G:/ 

Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
632 Hantera sociala medier - - - - - - - -

633 Samtycke för publicering av 

personuppgifter

B DHS IN DHS/G:/ 

Office365

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Exempelvis samtycke för publicering av bilder. 

Se även Riktlinjer för sociala medier i Uppsala 

kommun, KS 2012-03-07 § 41. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 
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634 Ögonblicksbilder av sociala medier B DHS UP Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ögonblicksbilderna bör tas ut minst 2 ggr per år 

eller vid större förändringar. De bör tas vid väl 

utspridda tillfällen med hög aktivitet (exempelvis 

april och september), samma tillfällen varje år 

och med samma teknik vid alla tillfällena. Extra 

uttag bör göras vid större förändringar och 

större händelser. och bevaras. Obs! För 

Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter 

finns ytterligare hanteringsansvisningar, se 

raderna nedan samt kommunens vägledningar 

för Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. 

635 Inlägg på Facebook B DHS UP/IN DHS/ Extern 

webb

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Automatisk exportfunktion. Ansvariga för 

sociala medier arkiverar Facebook fyra gånger 

per år. Se även Uppsala kommuns vägledning 

för Facebook (2017) .
636 Urval av Inlägg på Instagram B DHS UP/IN DHS/ Extern 

webb

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Instagram ska arkiveras fyra gånger per år. 

Arkiveringen sker genom att ta en skärmdump 

över alla bilder och inkomna kommentarer. 

Bilder där bolaget taggas eller pingas in 

behöver inte arkiveras om inte bolaget valt att 

besvara med en kommentar. Se även Uppsala 

kommuns vägledning för Instagram (2017) .

637 Urval av Inlägg på LinkedIn B DHS UP/IN DHS/ Extern 

webb

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ansvarig för sociala medier arkiverar Linkedin 

fyra gånger per år. Se även Uppsala kommuns 

vägledning för LinkedIn (2017) .
638 Urval av Inlägg på Twitter B DHS UP/IN DHS/ Extern 

webb

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Ansvariga för sociala medier arkiverar Twitter 

fyra gånger per år. Se även Uppsala kommuns 

vägledning för Twitter (2017) .

639 Handling/inlägg på sociala medier där 

bolaget närvarar som kräver åtgärd 

och som inte  är rutinmässig

B DHS UP/IN DHS/ Extern 

webb

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

 Gäller både inkommande och utgående inlägg. 

Se Riktlinjer för sociala medier i Uppsala 

kommun, 2021-11-30, punkt 5 .

640 Handling/inlägg på sociala medier där 

bolaget närvarar som inte kräver 

åtgärd eller som kräver åtgärd som är 

av rutinmässig karaktär

V Extern webb Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Allmän administration 2011, s 11 Gäller både inkommande och utgående inlägg. 

Gäller både inkommande och utgående inlägg. 

Kan gallras efter urval och uttag genomförts. Se 

ovan. Se även Rutin för sociala medier i

Uppsala kommun 2021-11-30, punkt 5 .

641 Handling/inlägg på sociala medier där 

bolaget närvarar som handlar om 

Covid 19- relaterade frågor

B DHS UP/IN DHS/ Extern 

webb

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

 Gäller både inkommande och utgående inlägg. 
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642 Handling/inlägg på sociala medier 

som strider mot gällande lagstiftning 

eller kommunens riktlinjer 

B DHS UP DHS/Extern 

webb/ papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Inlägg som innehåller sekretessklassade 

uppgifter eller kan uppfattas som hotfulla, 

kränkande, diskriminerande eller på annat sätt 

bryter mot kommunens värdegrund, det sociala 

mediets regler eller svensk lag.

Spara inlägget och all information om det, 

exempelvis avsändare, innan inlägget 

avpubliceras. Avpublicerade inlägg, och 

metainformation, ska hanteras som allmän 

handling och diarieföras. Se även Riktlinjer för 

sociala medier i Uppsala kommun, KS 2012-03-

07 § 41. Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 
643 Meddelande till avsändaren om att ett 

inlägg som tagits bort

B DHS UP/UT Extern 

webb/papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Se även Riktlinjer för sociala medier i Uppsala 

kommun, KS 2012-03-07 § 41. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

644 2.9.2.2 Hantera releaser och 

presskontakter

….  -  -  -  -  -  -  -

645 Pressklipp eller motsvarande 

omvärldsbevakning med direkt 

anknytning till verksamheten

B DHS IN/UP G:/Office365/P

apper

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 
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646 Pressmeddelande B DHS UP/UT DHS/Papper Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.  

647 Fotografi, film, ljudband etc. som 

dokumenterar verksamheten

B DHS UP/IN DHS/ 

G:/Office365

Digitalt Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Exempelvis. bild, film, ljudinspelning.

Krav på digitala filformat:

Bild: JPEG, TIFF. Film: MPEG/MP4. Ljud MP3, 

Wave 

Registreraras i ärende i DHS och förvaras även 

där digitalt i mån av utrymme. I de fall detta inte 

är möjligt, exempelvis för större filmfiler, 

registreras handlingen i DHS med hänvisning till 

förvaringsyta på exempelvis G:/Office365.   

Relevant dokumentation kan även ingå i andra 

handlingstyper. Materialet ska hållas ordnat på 

ett sätt som underlättar återsökning och tillföras 

om möjligt följande metadata:

Namn på Arkvbildare (Uppsala konsert och 

kongress)

Namn på arkiv/förteckning (Uppsala konsert 

och kongress)

Unik identifierare för objektet (om sådant finns)

Negativ- eller filmnummer

Tidpunkt för uppkomst av film eller fotografi

Topografisk uppgift

Vad föreställer bilden eller vad handlar 

ljudupptagningen eller filmen om

Motiv, ämnesord

Vem eller vilka finns med i upptagningen

Fotograf eller filmare

Teknisk information

Referensnummer/DNR i DHS

 Se även stadsarkivets rutiner RU-25-01 

Hantera information som ska e-arkiveras samt 

648 2.9.2.3 Hantera tryck

- Broschyrer

- Eget periodiskt tryck

….  -  -  -  -  -  -  -
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649 Egenproducerad trycksak, exempelvis 

informationsskrift, broschyr, tidning, 

bok

B DHS UP DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Minst ett exemplar bevaras på papper. Om 

samma handling tagits fram i flera 

format/storlekar görs ett urval där en av 

formaten väljs ut för bevarande. Vid stora 

mängder trycksaker vid ett arrangemang görs 

ett urval för bevarande. Om trycksaken (endast) 

finns i digitalt format registreras den i DHS i  

PDF. Se även kärnprocesser. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

650 Dokumentation av arrangemang i 

egen regi, 

B DHS UP/IN DHS/G:/Office3

65/Papper

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Exempelvis evenemangsprogram, broschyrer. 

 Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt. 

651 2.9.2.4 Annonsera ….  -  -  -  -  -  -  -

652 2.9.2.4 Annonser för bolagets verksamhet B DHS UP G:/Office365 

/Sociala 

medier/DHS

Digitalt/Pap

per

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Kommunikation sparar annonser för bolagets 

verksamheter systematiskt. Ett exemplar per 

annons bevaras oavsett format. Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i 

DHS av handläggare och skickas därefter till 

registrator med angivet diarie-/ärendenummer 

för insortering i fysisk ärendeakt. 

653 Annonser för bolagets verksamhet - 

bortvalda format

V G:/Office365 

/Sociala medier

Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Bortvalda format för annonsen kan 

gallras förutsatt att ett exemplar har 

omhändertagits för bevarande.

Olika tekniska och typografiska format. 

Bortvalda format för annonsen gallras efter att 

ett exemplar har omhändertagits för bevarande.

654 2.10 Förvaltningsstöd ..  -  -  -  -  -  -  -

655 2.10.1 Kontorsstöd …  -  -  -  -  -  -  -

656 2.10.1.0 Leda-styra-organisera ….  -  -  -  -  -  -  -

657 2.10.1.2 Hantera post ….  -  -  -  -  -  -  -

658 Samtycke till postöppning, 

postfullmakt

V Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

KTN 2014-12-11 § 191, rad  143 Samtycken till postöppning för tjänstemän hålls 

ordnade systematiskt på efternamn i pärm hos 

registrator. Samtycken för förtroendevalda hålls 

ordnade systematiskt på efternamn i pärm. 

Fullmakten kan gallras när ny fullmakt 

inkommer eller efter upphörande av anställning. 

659 Handling som tillkommit för kontroll av 

postbefordran, om den inte längre 

behövs som bevis för att en 

försändelse har inkommit till eller 

utgått från myndigheten

V Papper Uppsala konsert och kongress 

(UKK)

Tillfällig/ringa, 1998, bilaga 1, punkt 7 Kan gallras när posten tillkommit myndigheten 

förutsatt att handlingen inte behövs som bevis 

för att en försändelse har inkommit till eller 

utgått från myndigheten.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR [MYNDIGHET] 88

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

0 Processens 

beteckning, 

förkortning

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

Eventuell Akttyp/Ärendetyp/Journaltyp     

Handlingstyp

B - Bevara

V - Vid 

inaktualitet 

2, 5, 10 - 

Gallringsfrist 

IT-komponent 

samt 

handlingsstatus

IN= Inkommen 

UT= Utgående 

UP= Upprättad 

Namn på lag och 

den eller de 

paragrafer som 

gäller.  X om 

sekretess enligt 

flera lagrum kan 

förekomma. 

De medier 

handlings-

typen 

hanteras på. 

(Papper, IT-

komponenter 

och digitala 

lagringsytor)

"Papper" eller 

"Digitalt". "E-arkiv" 

endast om det finns 

beslut om e-

arkivering. 

Anvisningar och anmärkningar som beskriver hanteringen på 

ett tydligt och enkelt sätt. Hänvisningar till verksamhetens 

interna rutiner och mallar för informationshantering vid behov. 

1 3 Kärnverksamhet .  -  -  -  -  -
2 3.6 Kultur, fritid, turism ..  -  -  -

3 3.6.1 Gemensamma processer …  -  -  -  -  -

6 3.6.1.1 Hantera offentlig scen ….  -  -  -  -  -

7 Hantera stationär scen - utrustning 

mm

 -  -  -  -  -  -

10 3.6.1.2 Bedriva programverksamhet ….  -  -  -  -  -

11 Skapa och administrera 

programverksamhet och event

 -  -  -  -  -  -

43 Uppföljning och statistik över event-

/programverksamheten

 -  -  -  -  -  -

49 Ansöka om tillstånd för offentlig 

tillställning i samband med event-

/programverksamhet

 -  -  -  -  - Görs vid behov  - ej regelbundet.

55 Ta emot och svara på synpunkter 

kring event-/programverksamhet

 -  -  -  -  -  -

60 3.6.1.9 Främjande av turistnäringen ….  -  -  -  -  -

61 Bedriva restaurang  -  -  -  -  -  -

16 Uppgift om motparter (utvalda 

arrangemang)

B DHS IN DHS 

/Dynamics

Digitalt/papper Handlingar tillhörande särskilt 

stora/unika/speciella arrangemang bevaras. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

21 Riders (för utvalda arrangemang) B DHS IN DHS 

/Dynamics

Digitalt/papper Information om önskemål/krav från anlitade 

artister med flera. (Kan innehålla uppgifter om 

tekniska krav och annat såsom kostönskemål 

med mera)

Handlingar tillhörande särskilt 

stora/unika/speciella arrangemang bevaras.

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.  

51 Mottagningsbevis B DHS IN DHS/Papp

er

Digitalt/Papper  Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

52 Begäran om komplettering B DHS IN DHS/Papp

er

Digitalt/Papper  Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

53 Tillståndsbevis för offentlig 

tillställning/event

B DHS IN DHS/Papp

er

Digitalt/Papper  Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

54 Avslag på tillståndsansökan B DHS IN DHS/Papp

er

Digitalt/Papper  Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

56 Synpunkt/klagomål/medborgarförslag 

med långsiktig betydelse

B DHS IN DHS/E-

post/ 

Papper

Digitalt/Papper Avser synpunkter av långsiktig betydelse, 

exempelvis synpunkter om hur verksamheten 

bedrivs.  Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
65 Sammanställning och analys rörande 

restaurangens klimatutsläpp 

B DHS IN DHS/ 

Carbonclo

ud - 

molntjänst

Digitalt Från Carboncloud. Bevaras i DHS.

63 Svanen-certifiering, handlingar 

rörande

B DHS IN/UT DHS/G:/Off

ice365/Pap

per

Digitalt /papper Kriterier mm.  Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
66 Handlingar i tillståndsärenden - 

Livsmedelstillsyn och tillsyn rörande 

serveringstillstånd avseende 

restaurangverksamheten.

B DHS IN/UT DHS/Papp

er

Digitalt /papper Serveringstillstånd m.fl. Kan vara ansökan, beslut 

mm  Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

69 Handlingar i inspektionsärenden B DHS IN/UT DHS/G:/Off

ice365/Pap

per

Digitalt /papper Från miljöförvaltningen, tillståndsenheten m.fl. 

Beslut, förelägganden mm  Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering 

i fysisk ärendeakt.
5 Måldokument för avdelningen B DHS UP DHS Digitalt Avser dokument med lokal vision, mål etc. för 

UKKs kärnverksamhet. 

12 Grunduppdragsbeskrivning B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper  Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

14 Lista över samtliga genomförda 

arrangemang som genomförts under 

ett år (digital utskrift från Dynamics)

B DHS UP DHS 

/Dynamics

Digitalt Listan bör innehålla namn på arrangemang och 

datum för genomförandet. Tas ut från Dynamics 

som PDF och diarieförs i DHS.

18 Rapporter om kommande 

arrangemang (utvalda arrangemang)

B DHS UP DHS 

/Dynamics

Digitalt/papper Handlingar tillhörande särskilt 

stora/unika/speciella arrangemang bevaras. 

Skrivs ut från Dynamics och diarieförs i DHS. 
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

27 Manual för Dynamics för 

programverksamheten, lathund, 

rutinbeskrivning med långsiktig 

betydelse

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper/

Digitalt Finns både avdelningsvis och för hela företaget. 

exempelvis manualer som underlättar förståelsen 

av ett IT-system eller rutinbeskrivningar som 

belyser verksamhetens arbete och som kan 

underlätta förståelsen för, och återsökningen av 

handlingar. Jämför raden nedan.

29 Manual, lathund, rutinbeskrivning om 

förändrade arbetssätt med anledning 

av Covid-19

B DHS UP DHS/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt Information om förändrade arbetssätt med 

anledning av Covid-19 ska bevaras även om 

handlingstypen i övrigt saknar långsiktig 

betydelse. Jämför med rad ovan.
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

30 Dokumentation av genomförd 

programverksamhet/evenemang/even

t

exempelvis bilder, filmer, 

ljudinspelningar m.m.

B DHS UP Office365 

eller SP / 

DHS/ 

Samarbets

mappen

Digitalt/Papper Exempelvis. bild, film, ljudinspelning.

Krav på digitala filformat:

Bild: JPEG, TIFF. Film: MPEG/MP4. Ljud MP3, 

Wave 

Registreraras i ärende i DHS och förvaras även 

där digitalt i mån av utrymme. I de fall detta inte är 

möjligt, exempelvis för större filmfiler, registreras 

handlingen i DHS med hänvisning till förvaringsyta 

på exempelvis G:/Office365.   

Relevant dokumentation kan även ingå i andra 

handlingstyper, se även respektive områdes 

kärnprocesser samt 2.9.2.2 och 3.6.1.2. Materialet 

ska hållas ordnat på ett sätt som underlättar 

återsökning och tillföras om möjligt följande 

metadata:

Namn på Arkvbildare (Uppsala konsert och 

kongress)

Namn på arkiv/förteckning (Uppsala konsert och 

kongress)

Unik identifierare för objektet (om sådant finns)

Negativ- eller filmnummer

Tidpunkt för uppkomst av film eller fotografi

Topografisk uppgift

Vad föreställer bilden eller vad handlar 

ljudupptagningen eller filmen om

Motiv, ämnesord

Vem eller vilka finns med i upptagningen

Fotograf eller filmare

Teknisk information

Referensnummer/DNR i DHS

 Se även stadsarkivets rutiner RU-25-01 Hantera 
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

31 Lokalt utarbetad plan, program, 

riktlinje,  policydokument med 

tillhörande handlingsplaner

B DHS UP DHS/G:/Off

ice365/ 

Papper

Digitalt/Papper I den mån detta förekommer - Se styrande 

process 1.2.3.1. - Upprätta och följa upp 

styrelsens styrdokument   Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering 

i fysisk ärendeakt.
36 Riskanalys/incidentrapport vid större 

arrangemang/event och eller vid 

inträffad incident vid alla evenemang.

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/

Papper

Digitalt/Papper Tas fram vid behov. I förekommande fall. Om 

incident inträffar ska incidentrapport bevaras 

tillsammans med riskanalysen. (se även 

handlingstyp "Riskanalys/incidentrapport vid 

mindre evenemang/event där incident inte 

inträff at"). Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
37 Uppdragsbeskrivning till 

medarbetare/Befattningsbeskrivning/A

rbetsbeskrivning på rollnivå

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/ 

Papper

Digitalt/Papper Finns inte idag på program men på Event. 

Planeras att tas fram ev. av Produktion.  

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

38 Ansökan om externa medel för att 

genomföra 

aktiviteter/arrangemang/event

B DHS UP DHS/Papp

er

Digitalt/Papper exempelvis statligt stöd för aktiviteter (dock inte 

för event). Följer stödprocess för statsbidrag, se 

2.4.3.1 för hanteringsansvisningar och fler 

handlingstyper.   Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering 

i fysisk ärendeakt.

40 Protokoll, minnesanteckning från 

ledningsgrupp/arbetsgrupp för event-

/programverksamheten

B DHS UP DHS/G:/Off

ice365/Pap

per

Digitalt/Papper Se även process 1.1.4.1. Av minnesanteckningen 

bör det lämpligen framgå vilka mötesdeltagarna 

är, vilket datum anteckningen förts samt en kort 

redogörelse för de punkter som behandlats.  

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

45 Utvärdering, exempelvis rapport, 

analys - Sammanställning av 

enkätsvar

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/

Papper

Digitalt/Papper Event sammanställer enkätsvar.  Förkommande 

digitala handlingar arkiveras digitalt (som PDF 

eller motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering 

i fysisk ärendeakt. 

47 Rapport om övergripande statistik, 

exempelvis verksamhet, besökande, 

öppethållande

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365

Digitalt
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

62 Menyer B DHS UP DHS/G:/ 

Office365 

/UKK.se/ 

Papper

Digitalt /papper Registreras och förvaras i DHS i samlingsärende 

för respektive år.  Förkommande digitala 

handlingar arkiveras digitalt (som PDF eller 

motsvarande) genom diarieföring i DHS av 

handläggare eller registrator. Förekommande 

pappershandlingar skannas samt diarieförs i DHS 

av handläggare och skickas därefter till registrator 

med angivet diarie-/ärendenummer för insortering 

i fysisk ärendeakt.

67 Egenkontrollprogram för 

livsmedel/livsmedelshygien - 

Checklista

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/

Papper

Digitalt /papper Sker i samråd med miljöförvaltningen. Varje ny 

version registreras och förvaras i DHS.  

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

68 Rutiner och instruktioner för 

restaurangverksamheten

B DHS UP DHS/G:/ 

Office365/

Papper

Digitalt /papper Varje ny version registreras och förvaras i DHS.  

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

73 Reklamationsärenden, handlingar rör B DHS 

UP/UT/IN

DHS/G:/ 

Office365/

Papper

Digitalt /papper Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

50 Ansökan om tillståndsbevis, inklusive 

bilagor

B DHS UT DHS/Papp

er

Digitalt/Papper  Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

57 Svar på 

synpunkt/klagomål/medborgarförslag 

med långsiktig betydelse

B DHS UT DHS/E-

post/ 

Papper

Digitalt/Papper Avser synpunkter av långsiktig betydelse, 

exempelvis synpunkter om hur verksamheten 

bedrivs.  Förkommande digitala handlingar 

arkiveras digitalt (som PDF eller motsvarande) 

genom diarieföring i DHS av handläggare eller 

registrator. Förekommande pappershandlingar 

skannas samt diarieförs i DHS av handläggare 

och skickas därefter till registrator med angivet 

diarie-/ärendenummer för insortering i fysisk 

ärendeakt.
39 Pressmeddelande om 

programverksamhet/aktiviteter/arrang

emang/event

B DHS UT/UP DHS/Papp

er

Digitalt/Papper Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.

26 Avtal inom 

programverksamhet/evenemang/ 

event

B Dynamics/DH

S UP

DHS/G:/ 

Office365/ 

Epost/ 

Dynamics 

/Papper

Digitalt/Papper Undertecknat pappersavtal skannas, 

diarieförs/registreras och förvaras i DHS samt i 

fysisk ärendeakt. 

Ken exempelvis vara hyresavtal med extern 

arrangör.

Se bolagets för avtal där avtalen hanteras. Se 

process 2.5.1.3 - Hantera löpande avtal för 

hantering och hanteringsansvisningar
24 Korrespondens (exempelvis 

mejlväxling) med involverade parter, 

som har ett långsiktigt värde och/eller 

bidrar till förståelsen av ärendet

B Dynamics/DH

S UT/IN

DHS/ 

Dynamics/ 

Epost/Pap

per

Digitalt/Papper Viktig info om arrangemang läggs till i Dynamics 

om det är direkt knutet till arrangemang/event och 

diarieförs i DHS.  Jämför raden nedan. 

Förkommande digitala handlingar arkiveras 

digitalt (som PDF eller motsvarande) genom 

diarieföring i DHS av handläggare eller registrator. 

Förekommande pappershandlingar skannas samt 

diarieförs i DHS av handläggare och skickas 

därefter till registrator med angivet diarie-

/ärendenummer för insortering i fysisk ärendeakt.
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

17 Uppgift om motparter V IN Dynamics Uppgift om motparter tillhörande specifika 

arrangemang gallras när arrangemanget är 

genomfört och uppgifterna inte längre behövs för 

verksamheten förutsatt att urval för utvalda 

arrangemang är genomfört.
22 Riders 2 IN Dynamics Information om önskemål/krav från anlitade 

artister med flera. (Kan innehålla uppgifter om 

tekniska krav och annat såsom kostönskemål 

med mera) Riders tillhörande specifika 

arrangemang kan gallras när arrangemanget är 

genomfört och uppgifterna inte längre behövs för 

verksamheten förutsatt att urval för utvalda 

arrangemang är genomfört.
58 Synpunkt/klagomål/medborgarförslag 

av kortvarig betydelse, rutinmässig 

2 IN Epost/ 

Papper

Exempelvis synpunkter på öppettider, priser.

72 Följesedlar Se 

hanteringsa

nvisning

IN Papper Se process 2.4.1.2 "Hantera leverantörsfakturor" 

Handlingstyp: "Fakturaunderlag"  

20 Tidsscheman / Körschema V IN/UP Dynamics Tidsscheman/Körschema tillhörande 

arrangemang kan gallras när arrangemanget är 

genomfört och uppgifterna inte längre behövs för 

verksamheten
8 Inventarieförteckning V UP G:/Office3

65

Se även process 2.4.1.4. "Anläggningsregister"

19 Rapporter om kommande 

arrangemang

V UP Dynamics Rapporter om kommande specifika arrangemang 

kan gallras när arrangemanget är genomfört och 

uppgifterna inte längre behövs för verksamheten 

förutsatt att urval för utvalda arrangemang är 

genomfört.
28 Manual, lathund, rutinbeskrivning som 

saknar långsiktig betydelse

V UP G:/Office3

65

Avser tillfälliga instruktioner av mindre betydelse 

som används för att underlätta vid löpande arbete. 

Kan gallras när de är inaktuella (exempelvis när 

ny lathund tagits fram) under förutsättning att de 

inte behövs för att förstå eller hitta bland 

handlingar i framtiden. Jämför raden ovan.

32 Klädkod för anställda - policy B DHS UP Office 365 Papper Skrivs under av anställd. Hanteras av HR/Lön

33 Sekretesspolicy/avtal för anställda B HRM Flex UP Office 365 Papper Skrivs under av anställd. Hanteras av HR/Lön
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

34 Minnesanteckningar från 

arbetsgrupper och liknande samt 

avdelnings- och personalmöten som 

saknar långsiktig betydelse för 

förståelsen av verksamheten

V UP G:/Office3

65

Kan gallras när informationen inte längre behövs 

för verksamheten eller då informationen inte 

längre är aktuell. Genomgång och gallring bör 

helst ske löpande, dock minst en gång per år. Se 

även process 1.1.4.1.- Överlägga och besluta , för 

hantering av minnesanteckningar av långsiktig 

betydelse.
46 Rapport om övergripande statistik, 

exempelvis verksamhet, besökande, 

öppethållande, som tillförs bolagets 

årsuppföljning.

V UP Dynamics Sammanställningar kan tas ut ur systemet. Kan 

gallras efter redovisning har skett i 

verksamhetsberättelse eller motsvarande där 

handlingen bevaras.
78 Inventeringslistor/Inventeringsmall - 

rapport

7 UP MOR/Excel

/Menigo

Uppgifter i MOR gallras efter rapport är uttagen 

och skickad till ekonomi. Kök använder Menigos 

inventeringssystem. Möbler/porslin/köksredskap - 

Mall bygger på föregående inventering. Skickas till 

ekonomi. Se process 2.4.1.4 -  Bokföra och 

redovisa, handlingstyp "Anläggningsregister".

79 Inventeringslistor/Inventeringsmall 

Uppgifter i MOR/meningo

V UP MOR/Meni

go

Gallras när rapport är uttagen.

80 Kassaredovisningar 7 UP Tickster/B

C

Se process 2.4.1.4 Bokföra och redovisa . 

Rapporter (Z-rapporter, dagsavslut per kassa. 

Sparas i minst 7 år. Skickas till BC - ekonomi.
81 Personalliggare för 

restaurangpersonal (extrapersonal)

4 UP Papper Enligt uppgift på Skatteverkets webbplats: 

"Spara personalliggaren under två år efter 

utgången av det kalenderår då det för 

näringsverksamheten gällande beskattningsåret 

har gått ut. Beskattningsåret är ofta lika med 

kalenderår men kan även utgöras av ett 

räkenskapsår som inte sammanfaller med 

kalenderåret. Om du har brutet eller förlängt 

räkenskapsår kan det innebära att du måste 

spara liggaren längre än tre år efter att du gjort 

anteckningarna ."
82 Anställningsuppgifter för fast 

restaurangpersonal, uppgifter i HRM 

flex

B HRM Flex UP DHS/ 

HRMflex

Digitalt Innehåller uppgifter om arbetstid, 

anställningsuppgifter, kompetens. 

Ett uttag av uppgifter till DHS sker 1 gång per år. 

Se även process  2.3.3.0 - Leda - Styra - 

Organisera (Bemanning), handlingstyp 

"Personalförteckningar eller Namnlistor över 

samtliga anställda"
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

83 Hov-/köks-rapport V UP One note, 

Teams

Loggrapport över dagens verksamhet. Kan gallras 

när verksamheten inte har behov av uppgifterna.

9 Teknisk specifikation över fast 

scenutrustning.

V UP/UT G:/ Skickas till besökande artister mm. Uppdateras 

kontinuerligt. Se även process 2.4.1.4. 

"Anläggningsregister"

25 Korrespondens (exempelvis 

mejlväxling)  med involverade parter 

som inte är av långsiktigt värde eller 

bidrar till förståelsen av ärendet

V UP/UT/IN Epost/ 

Papper

Gallras när korrespondensen avslutats och 

informationen inte längre behövs av 

verksamheten.

Jämför raden ovan.
70 Uppgifter/handlingar om bokning i BC 7 UP/UT/IN Business 

Control

Kan vara bokningsbekräftelser, 

Cateringbeställningar,  med mera. 

Bokningssystemet (Dynamics) är kopplat till 

Ekonomisystemet BC som innehåller uppgifter för 

ekonomisk redovisning. Se process 2.4.1.1 - 

Fakturera kunder, handlingstyp: "Underlag för 

fakturering (kundorder, fakturaunderlag, 

debiteringsunderlag, krediteringsunderlag, 

arbetsorder)"  
71 Uppgifter/handlingar om bokning  

Dynamics

V UP/UT/IN Bokningss

ystemet 

(Dynamics

)

Uppgifter om återkommande event sparas i 

Dynamics som underlag tills nästkommande 

tillfälle. Handlingarna i respektive bokningsärende 

i Dynamics kan rensas vid inaktualitet eftersom 

uppgifterna återfinns i Business Central (BC).

59 Svar på 

synpunkt/klagomål/medborgarförslag 

av kortvarig betydelse, rutinmässig 

2 UT Epost/ 

Papper

Exempelvis synpunkter på öppettider, priser.

64 Rapporterade uppgifter rör 

restaurangens klimatutsläpp   

V UT Carbonclo

ud - 

molntjänst

Dagligt rapporterade uppgifter till Carboncloud - 

uppgifter läggs in i leverantörens system. Gallras 

nar sammanställning och analys är framtagen. 

Kan gallras eftersom sammanställning och analys 

bevaras.
4 3.6.1.0 Leda - styra  - organisera ….
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Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

13 Projekthandlingar -Handlingar som 

uppstår inom projekt i 

kärnverksamheten enligt 

projektmodell

Se 

hanteringsa

nvisning

Hanteras av framförallt av avdelningen 

Kulturevenemang. 

Sker endast i undantagsfall av andra avdelningar 

såsom Programavdelningen. 

Se process 1.1.4.3. -  Utveckla verksamhet / 

Hantera utveckling av verksamhet i projektform 

för handlingstyper och hanteringsansvisningar.

15 Adresslistor/kontaktuppgiftslistor. V Dynamics Digitalt/papper Adresslistor/kontaktuppgiftslistor tillhörande 

arrangemang kan gallras när arrangemanget är 

genomfört och uppgifterna inte längre behövs för 

verksamheten
23 Kontraktsbilagor (kopior) V Dynamics Digitalt/papper Gallras när de inte behövs för verksamheten 

under förutsättning att avtalet med bilagor har 

diarieförts och bevarats. 

35 Riskanalys/incidentrapport vid mindre 

evenemang/event där incident inte 

inträffat.

V G:/Office3

65/Papper

Tas fram vid behov. Gallras när evenemanget är 

genomfört. Men om incident inträffar ska 

incidentrapport bevaras tillsammans med 

riskanalysen -  Se handlingstyp 

"Riskanalys/incidentrapport vid större 

arrangemang/event och eller vid inträffad incident 

vid alla evenemang".  
41 Egenproducerad trycksak, exempelvis 

informationsskrift, broschyr, tidning, 

affisch, folder

B Papper G:/Papper/

Office 365

Följer stödjande process, se 2.9.2.3 Hantera tryck - 

Broschyrer, - Eget periodiskt tryck, för 

hanteringsansvisningar.

42 Digitalt marknadsföringsmaterial på 

egen webbplats och sociala medier

B DHS G:/Office 

365

Se process 2.9.2.1 Publicera för handlingstyp och 

hanteringsansvisningar.

44 Kundnöjdhetsenkät - Enkät till 

kundrepresentant/inkomna enkätsvar

V G:/Office3

65

Gallras när sammanställning genomförts.



INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR [MYNDIGHET] 102

Rad Process Processnamn och handlingstyp Bevara/ 

Gallra

Registrering Sekretess 

lagrum

Hanteras 

media

Bevaras media Hanteringsanvisning

48 Evenemangsrapport till kund skickas 

med faktura och avräkning

Se 

hanteringsa

nvisning

Utförs av programavdelningen. Ingår i 

kundfaktura.

Se process 2.4.1.1 - Fakturera kunder, 

handlingstyp "Kundfaktura" för 

hanteringsanvisning.
74 Leasingavtal Se 

hanteringsa

nvisning

Diarieförs i  process 2.1.5.3 - Hantera löpande 

avtal

75 Underhållsavtal/driftavtal Se 

hanteringsa

nvisning

Diarieförs i  process 2.1.5.3 - Hantera löpande 

avtal

76 Leverantörsavtal Se 

hanteringsa

nvisning

Diarieförs i  process 2.1.5.3 - Hantera löpande 

avtal

77 Handlingar om upphandling av mat, 

utrustning mm

Se 

hanteringsa

nvisning

Diarieförs i respektive process 2.1.5.2 - Hantera 

upphandling/ 2.1.5.3 - Hantera löpande 

avtal/2.5.1.4 - Avropa och göra direktinköp



IT benämning Förklaring

DHS Digitallt handläggarstöd

Worldpress Personalhandboken samt hemsidan

Dynamics CRM Kundrelationssystem

Dynamics   Affärssystem

G: Lagringsyta på Uppsala kommuns server

MOR

Meningo

Tickster

BC Business Centrall

Pagero Ekonomisystem kundfakturor

Exflow Ekonomisystem leverantörsfakturor

HRMflex Personalsystem

MS Form enkät

Inyett 

Samarbetsmappen

Iris

Visio

Signport

TendSign

Security 

Provos

Intrum Justitia

Office 365 Microsoft Office programvaror

E-post



Syfte

Arkivera digitala handlingen / Ärendet

Informera personal

Information om kontakter och deras relation med olika 

evenemang, kontaktpersoner mm

Boka alla affärer och deras information som offerter, 

overenkommelse mm

Till olika dokument som bilder, rutiner mm

Inventeringssystem restuarang

Inventeringssystem restuarang

Försäljning av biljetter till evenemang

Ekonomisystem som sammanställa  inkommande och utgående 

fakturor

Hanterings av personaluppgifter och löne utbetalningen

Bevakning och signalering av fakturor mm

Lagring på G: med behörighetstyrning

Behörighetsstyrning och dator/telefon förteckning mm

Ritningsverktyg till processer

Digital signering

Avtalsdatabas

Marketingverktyg till undersökningar

System till incasso

Teams, OneDrive, Forms (Outlook separat som E-post)

Outlook 
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Förkortningar 
UKK  Uppsala Konsert och Konkgress AB 
UKAF Uppsala kommun arenor och fastigheter 
MiU Musik i Uppland 

Orientering 

Uppsala Konsert och Kongress ägs och förvaltas av UKAF, UKK är hyresgäster och 

hyr hela fastigheten.  

UKK är en anläggning med flera användningsområden, men i första hand ska 

byggnaden fungera som ett konserthus och erbjuda ett brett utbud av musik och 

dans av hög kvalitet. Förutom det ska huset även ge plats för kongresser, 

konferenser, utställningar, banketter samt utgöra en fast punkt och arbetsplats för 

MiU, dess ensambler och administration.  

Övergripande förutsättningar 

Efter den tragiska händelsen på UKK den 2 november 
2021, där en äldre person tog sitt liv genom att ta sig över 
ett räcke på sjätte våningen, där även en person i entrén 

förolyckades till följd av fallet, höll UKK helt stängt tom 7 
november 2021. Sedan dess har ett antal 
trygghetsskapande åtgärder vidtagits.  
 

Det är också fastställt att byggnaden uppfyller gällande krav 
på personsäkerhet. 

UKAF har blivit tillfrågade att ta fram förslag på lösningar 
för räcket på plan 6, se illustration 1 för omfattning på 
räcke som ska åtgärdas. 

  
Med hjälp av arkitekt från Archus har 3 olika förslag på 
tänkbara lösningar tagits fram.  
Underlaget från arkitekten i sin helhet biläggs detta 
beslutsunderlag.  

I de tre framtagna alternativen har man beaktat 
paniklaster samt haft dialog med konstruktör och 
brandsakkunniga. Ytterligare dialog med brand, konstruktör 

och andra berörda dicipliner behöver tas med i 

detaljprojekteringen, som sker efter att val av alternativ är 
gjord.  
           Illustration 1, visar  
                                                                                                                                     omfattningen av räcke  
Syftet med att åtgärda räcke på plan 6 är att förhindra suicid  

samt olyckor med nedfallande föremål. Men också för att öka kännslan av trygghet.                                         
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Innehåll och funktion. 

Underlaget från Archus innehåller 3st olika förslag på lösningar för räcket på plan 6.  

 

Alternativ 1 

Befintligt glasräcke tas bort och nytt, högre räcke på 1,70 cm monteras. För att få 

en stabil konstruktion fästs glasräcket förutom i befintlig konstruktion i golv också 

med stag som monteras i taket. Observera att det i förslaget är ritat att man skulle 

komplettera med en glasskärm omlott med befintligt räcke, detta kommer dock inte 

bli tillräckligt stabilt.  

 

Fördel  

- Utförandet blir i linje med befintlig utformning 

 

Nackdel 

- Glaset kan inte monteras upp till tak p.g.a brandgasventilation 

- Nya stag blir iögonfallande 

- Ställning kanbehöva byggas vid produktion 

- Möblemang behöver ses över 

 

Alternativ 2 

Stålnät monteras från överkant räcke till tak. En bardisk kring ljudgården kan ta 

fokus från säkerhetsaspekten. Nätet kan utföras i kulör eller rostfritt.  

 

Fördel 

- Kan monteras upp till tak, vilket eliminerar risken för nedfallande föremål  

- Ökar friheten att möblera rummet 

- Konstruktivt enkel lösning, tunt närmast ”osynligt” 

 

Alternativ 3 

Genomskinliga draperier av metallringar, 12 mm, fästs mot golv och tak i skenor.  

 

Fördel 

- Kan monteras upp till tak, vilket eliminerar risken för nedfallande föremål 

- Ökar friheten att möblera rummet 

- Metallväven fångar ljuset från belysningsrampen ovanför 

- Dekorativt 

 

Nackdel 

- Utreds vidare ur brandsynpunkt  

 
Avsteg och tillägg från beställning 

I första skedet var beställningen att utreda och komma fram med lösningar för 
räcket runt ljusgården på plan 6, se illustration 1. Sedan önskade UKK att 
utredningen även skulle se över räcket från balkong i stora salen samt en 
automatisk biljettkontroll på entréplan. Dessa två är pausade tills vidare och 
ineffattas inte i detta beslutsunderlag. 

Vidare önskar UKK att UKAF hjälper till att ta fram förslag på lösningar för 
rulltrappan upp till plan 6, inväntar återkoppling på omfattning innan arbetet kan 

fortgå,  därför omfattas inte heller rulltrappan av detta beslutsunderlag. 
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Myndighetsfrågor 

I dialog med bygglovshandläggare på Uppsala kommun bestämdes att möte med 
byggnadsinspektör skulle bokas in då dessa arbeten inte rör några yttre ändringar.  
Vid mötet med byggnadsinspektören presenterades de 3 olika alternativen Archus 
tagit fram, det konstaterades att inget bygglov eller anmälan behövs för dessa 
åtgärder.  
 

Dock skickar de med att det är viktigt att följa de regler och lagar som finns, dialog 
med brand och tillgänglighet behövs samt att en riktig arbetsberedning måste 
genomföras innan arbetet sätter igång. Detta pga den höga höjden i anslutning till 
där arbetet ska utföras.  

Tider 

Uppskattad tid från entreprenör är ca 4 veckor för själva genomförandet på plats, 
detta gäller för samtliga 3 alternativen.  
 
I dialog med driftschef på UKK  ser de att det är mest lämpligt att genomföra dessa 
åtgärder under sommaren, dvs från mitten på juni samt hela juli är huset i så gott 

som tomt, vilket då är en mycket bra tid att genomföra arbetet med räcket på plan 
6.  

Preliminära tider för projektet framåt:  Färdigt 
Beslutsunderlag levereras   02 dec 2022 
Beslut om alternativ från UKK  Jan 2023 
Detaljprojektering   Feb/mar 2023 
Beställning av material   Apr 2023 
Byggstart    Jun 2023 
Besiktning     Jul/aug 2023 

Överlämning till UKK   Aug  2023 

OBS! Tider ovan är preliminära och behöver stämmas av med projektörer, 

entreprenör och leverantör osv när det är beslutat vilket alternativ UKK önskar gå 
vidare med. 

Vid avsteg från ovanstående påverkas hela tidsplanen, detsamma gäller i det fall 
hyresgästen önskar göra förändringar av tidigare utförd projektering.  

Ekonomi 

Offerter för de tre olika alternativen har tagits fram och redovisas nedan.  

Observera att kostnader nedan inte inkluderar utredningskostnader och 
framtagande av material enligt det signerade steg 1 avtalet.  

Alternativ 1, höjt glasräcke  
Kostnad 955,000 sek 

Alternativ 2, tunt stålnät monteras från överkant räcke till tak 

Kostnad 680,000 sek 

Alternativ 3, metalldrapperier  

Kostnad 900,000 sek  
 

- Ovanstående summor är budgetpriser exklusive mervärdesskatt 
- Projektering ingår 
- Inga avlastningsytor ingår (dvs bardisk), då detta behöver projekteras ytterligare  
  för att kunna ta fram kostnad 
- Befintliga glasräcken behålls vid alternativ 2 och 3 
- Kontraktasrbetena förutsätts kunna bedrivas på ordinarie arbetstid 
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Risker 

Följande risker är identifierade (utan inbördes orning) 

- Förändrade kostnader t.ex. pga värdsläget 
- Förändrade leverenstider t.ex. pga materialbrist  
- Projektet tar längre tid att genomföra pga sena beslut 
- Arbetet tar längre tid att genomföra t.ex. pga att befintliga handlingar inte 

stämmer överens med verkligheten 

Bilagor 

1. Archus presentation 20221017 

 

 

 

Upprättat av 
My Salomonsson, Projektledare 
Uppsala Arenor och fastigheter AB 

 

 

 



| Uppsala konsert & Kongress  
Åtgärder för ökad trygghet  
och personsäkerhet 

22-10-17



01
Foajé, trapphus.



Omfattning. Räcken som åtgärdas

• Syfte
• Förhindra suicid och olyckor med  

nedfallande föremål

• Öka känslan av trygghet

Rosa linje visar omfattning på räcke som  

åtgärdas på plan 6.



02
Tre idéer för trapphuset



Rubrik

Skriv text här

Alternativ 1

+

Komplettering av glasräcken
Glasräckena höjs med en glasskärm som 

monteras på stag av stål som förankras i golv.

Utförandet i linje med befintlig utformning. 

Glaset kan inte monteras upp till tak p.g.a 

brandgasventilationen.

Nya stag blir iögonfallande.

_

_



Perspektiv plan 6 - Komplettering med glasskärm
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Skriv text här
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Alternativ 2

Konstruktivt enkel lösning. Tunt, närmast 

”osynligt”.

Ett tunt stålnät
Stålnät monteras från överkant räcke till tak. Kan 

utföras i kulör eller i rostfritt. En bardisk kring 

ljusgården kan ta fokus från säkerhetsaspekten.

Kan monteras upp till tak. Eliminerar risken 

för nedfallade föremål och ökar friheten att 

möblera rummet. 

+

+



Referensbild nät



Perspektiv plan 6 - Komplettering med nät och bardisk
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Alternativ 2 - Genomförande



Rubrik

Skriv text här

Alternativ 3

Dekorativt.

Utreds vidare ur brandsynpunkt.

Metalldraperier
Genomsiktliga draperier av metallringar, ø 12 mm 

fästs mot golv och tak i skenor. Metallväven fångar 

ljuset från belysningsrampen ovanför. 

Kan monteras upp till tak. Eliminerar risken 

för nedfallade föremål och ökar friheten att 

möblera rummet. 

_

+

+



Rubrik

Skriv text här

Alternativ 3

Metalldraperier, referensbilder.
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Styrelsens besök i verksamheten 

Det är av vikt att styrelsen får ta del av och göra besök i verksamheten. Då nuvarande lösning för att 
tillgodose detta inte är skatteteknisk korrekt behövs justering vidtas. Idag har styrelsen och 
kommunens kulturnämnd frikort som berättigar var och en att, utan begränsning att ta ut två 
biljetter till samtliga konserter på UKK. För att vidhålla detta måste varje biljettuttag förmåns-
beskattas vilket i sin tur blir administrativt svårhanterligt.  

Bolagsledningen har därför beslutat att ta bort frikorten till förmån för en mycket träffsäkrare och 
mer heltäckande hantering för att tillgodose att styrelsen har fullgod insyn och på plats får ta del av 
verksamhetens slutprodukter. I denna hantering tillkommer även mervärden som inte återfanns i 
tidigare upplägg.   

Utvalda evenemang och interaktion med bolagsviktiga aktörer 
Löpande under året bjuds styrelsen, tillsammans med övriga viktiga aktörer i bolagets sfär, in till 
utvalda evenemang där möjlighet finns till att både ta del av upplevelsen och att interagera med, för 
bolaget, viktiga aktörer.  

Bilaga 3
Styrelsemötesprotokoll 221212
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Uppsala Konsert och Kongress bolagsstyrelse 
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Handläggare:  Version/DokumentID: 
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Arbetet med intern kontroll under året 
Vid årsuppföljningen summeras under denna rubrik årets utveckling av arbetet med den 
interna kontrollen inom bolagets verksamhetsområde, t.ex. avseende organisering, 
bolagsstyrelsens involvering, ansvarsfördelning och arbetssätt. Här framgår även vilka 
styrdokument som ev tagits fram eller reviderats under året. 

Sammanfattning av granskningar 
Nedan redogörs för de kontroller som gjorts under 2022. 

Nr Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Resultat av 
granskning Åtgärd med slutdatum 

1 Arbetsmiljö: Generellt Upptäckande och förebyggande: 
Avdelningsmöten med dialog kring 
arbetsmiljö och mående.  
Ledningsmöten med diskussion 
kring personalens situation. 
Samverkan/skyddskommittémöten 
där skyddsombud, fackliga 
representanter, HR och VD deltar. 
VD har veckovisa digitala 
personalmöten med bl a 
information om nuläge och framtid. 
Här inbjuds personalen att skicka 
funderingar till närmaste chef. 
HR och VD ger personalinformation 
via mejl och chatt när ändringar 
som påverkar arbetsmiljön sker.    
Närmaste chef granskar sjukanmäl-
ningar och dess orsaker.  
Korrigerande: 
Närmaste chef har tätare kontakt 
med medarbetare som uppvisar 
symtom för riskbruk eller annan 
ohälsa. Tydlig kommunikation 
mellan HR, chef och vid behov 
företagshälsovård.   

Avdelningsmöten en 
gång i veckan 
(ansvarig: avd.chef). 
Ledningsmöten en 
gång i vecka med 
diskussion kring 
personalens situation 
(ansvarig: vd) 
Samverkan/skyddsko
mmittémöten en 
gång i månaden 
(Ansvarig: HR) 
Sjukanmälningar 
granskas månadsvis 
(Ansvarig: chef m 
personalansvar) 
Avstämning på 
insatta åtgärder via 
företagshälsovård 
månadsvis 
2(ansvarig: närmaste 
chef och HR-chef) 

Mindre 
anmärkning: 
Skyddskommitt
é-möten har inte 
genomförts på 
lokal nivå då 
inga lokala 
parter funnits. 
Detta har, enligt 
regelverk, 
hanterats på 
regional nivå 
istället med bl a 
RAMO 220907. 
Lokala 
skyddsombud 
är nu valda. 

2 Arbetsmiljö:  
Otrygg arbetsmiljö p 
g a kriminalitet och 
social oro hos 
besökare 

Förebyggande: 
Dialog med vakter vid händelser. 
Statistik förs över händelser.  
Polis och ungdomsjour vidtalas 
inför evenemang som vi tror kan 
orsaka social oro utanför huset. 
Vid mer eller mindre stadigvarande 
social oro och kriminalitet bland 
yngre kontaktas ungdomsjouren 
som då förlägger sina turer till UKK. 

Förebyggande och upptäckande: 
Vakter när vi har öppet (antal efter 
estimerat behov).  
Vaktrapport skickas till ledning och 
säkerhetsansvarig.  
Ansökan inskickad om 
kameraövervakning. 

Vaktrapport skickas 
dagligen till 
säkerhetsansvarig 
och ledningen. 
Säkerhetsansvarig för 
dokumentation över 
händelser för att 
löpande kunna 
anpassa 
förebyggande 
åtgärder.  

Utan 
anmärkning. 
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Nr Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Resultat av 
granskning Åtgärd med slutdatum 

3 Affärsplanen följs 
eller kontrolleras 
inte. Därmed 
riskerar bolaget att 
missa uppfyllnad av 
kommunfullmäktige
s angivna mål i det 
övergripande 
styrdokument Mål 
och budget 2021 – 
2023 

Förebyggande och upptäckande: 
Avstämning mot affärsplanens 
indikatorer. 
Korrigerande: 
Vid upptäckta avvikelser genomförs 
händelseanalys samt sätts åtgärder 
in. 

Ledningen stämmer 
av indikatorerna en 
gång i månaden vid 
ledningsmöte. 
(Ansvarig: VD) 

Utan 
anmärkning.. 

4 Arbetsmiljö:  
Otydlig process för 
medarbetarutveck-
ling, målsättning, 
uppföljning av 
medarbetare och 
deras mål. När 
denna typ av 
process saknas 
eller är bristfällig 
riskerar vi få 
medarbetare som 
inte styr mot 
bolagets 
övergripande mål. 
En risk är även att 
det inte styrs 
överhuvudtaget 
vilket resulterar i 
oengagerade 
medarbetare som 
riskerar att skapa 
arbetsmiljöproblem. 

Förebyggande: 
Uppdaterad, förbättrad och 
digitaliserad process för HR-året 
med tydliga ansvarsområden och 
väl genomförd implementering av 
densamma.  
Framtagande av tydliga målbilder 
på alla nivåer i bolaget 
Ge alla medarbetare möjligheten till 
att förstå exakt vad hens roll bidrar 
till i UKKs verksamhet och ge 
utökat eget ansvar för att uppfylla 
förväntningarna på just den rollen.  

Löneprocess för 
samtliga 
medarbetare 
inrapporteras till HR 
och VD en gång per 
år (Ansvarig: HR) 
Medarbetarsamtal 
utöver lönesamtal 
utförs tre gånger per 
år (Ansvarig: Samtliga 
chefer med 
personalansvar) 
Check på att 
medarbetarsamtal 
genomförts inom 
utsatt tid och enligt 
vald metod görs på 
ledningsmöte 4 
gånger per år 
(Ansvarig: VD) 
Vid samtalen 
utvärderas bl a att 
målbilden är tydlig för 
respektive 
medarbetare 
(Ansvarig: Samtliga 
chefer med 
personalansvar) 

Mindre 
anmärkning: 
Osäkerhet i 
processen, 
cheferna 
behöver stärkas 
i detta arbete. 

Nytt digitalt HR-system 
införs fr o m 2023. 
Utbildning och  
chefsstärkande 
åtgärder görs utifrån 
HR-strategisk plan med 
start 2023 där första 
utbildningstillfället är i 
januari 2023.   

5 För låg kompetens 
och för få resurser 
för att klara den 
utökade 
digitaliseringen 
optimalt eller 
överhuvudtaget: 
Driftstart av affärs-, 
boknings- och 
ekonomisystem 
(Dynamics). 
Uppstartat av nytt 
tidrapporterings-, 
schemaläggnings-, 
hr- och lönesystem 
Behov av ökad 
digitalisering inom 
flera områden 
(tillgänglighet, 
inköp, konferenser, 
HR, 

Förebyggande och upptäckande: 
Systemägare stämmer av med 
super users och rapporterar till vd. 
Förebyggande, upptäckande och 
korrigerande: 
Skapa ett helhetsgrepp och 
säkerställa digitaliseringen i 
företaget som helhet (strategi och 
resurser) och påbörja 
digitaliseringsarbetet 

Utan 
anmärkning. 

Denna kontrollpunkt 
kommer att utgå vid 
nästa internkontrollplan 
då detta är ett moment 
som aktualiserades 
under pandemin men 
nu är en del av 
vardagen.   
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Nr Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Resultat av 
granskning Åtgärd med slutdatum 

dokumenthantering 
m m). 

6 Kort- eller långvarigt 
bortfall av 
nätverksåtkomst 
eller systemfel i 
kombination med 
systemberoende, 
drabbar allt från 
biljettförsäljning/dig
italt skyltsystem till 
interna system, ger 
ekonomiska 
konsekvenser. 

Förebyggande: 
Krav mot IT-leverantör 
Förebyggande och upptäckande: 
IT-beställare/ansvarig gör kontroller 
och säkerställer kontinuitet i 
uppdatering och flaggar för system 
som måste bytas ut eller 
uppgraderas 

Krav mot IT-
leverantör: Vid 
upphandling, ny 
avtalsperiod samt 
utöver det halvårsvis 
avstämning för 
uppfyllande mot 
upphandlad kravbild. 
 

Utan 
anmärkning 

 

7 Systemberoende, 
leverantörer som 
går i konkurs, byter 
ägare, ändrar 
affärsmodell 

Förebyggande: 
Kravställa på likviditet och 
omsättning i upphandlingar. 
Kvalitetssäkra leverans i avtal.  
Kompetensutbildning för 
upphandling. 

Vid upphandling.  
Vid förlängning av 
avtal. 
Halvårsvis 
kvalitetssäkring på 
leverans. (Ansvarig: 
upphandlande chef)  
 

Anmärkning: 
Leverantör som 
gick i konkurs 
där rådande 
artistavtal inte 
täckte vårt 
bortfall.  

Nya avtal, som täcker 
denna situation togs 
fram under hösten 
2022 och har 
implementerats.  

8 Utebliven regel- och 
policyefterlevnad 

Förebyggande: 
Alla policys och regler är 
uppdaterade. 
Alla policys och regler finns 
lättillgängligt i personalhandboken.  
Personal informeras. 
Upptäckande: 
Avdelningsmöten och 
ledningsmöten.  

Varje år uppdateras 
bolagets samtliga 
policys och regler. 
(Ansvarig: VD) 
En gång i veckan, vid 
avdelningsmöten 
stämmer 
avdelningschef av 
efterlevnaden.  
Samtliga i bolaget gör 
tjänsteanteckningar.  

Utan 
anmärkning. 

 

9 Felaktiga 
utbetalningar: 
Lön, attest, inköp 

Förebyggande: 
Att attestrutiner finns och efterlevs. 
Att attest- och delegationsordning 
uppdateras och efterlevs. 
Att utbetalningar sker på rätt 
underlag. 
Att rätt person har attesterat. 
Upptäckande: 
Alla betalfiler går via tjäntsen Inyett 
som kontrollerar bedrägerier, 
avvikande summor o s v 

Attestrutin och 
delegationsordning 
uppdateras varje år 
och vid förändring 
(Ansvarig: controller) 
Lön kontrollräknas 
manuellt varje månad 
(Ansvarig: 
löneadministratör) 
Kontroll av månatligt 
löneunderlag, innan 
löner skickas för 
utbetalning (Ansvarig: 
HR) 
 

Anmärkning: 
Kapat mejlkonto 
(VDs) 
föranledde risk 
för utbetalning 
till bedragare. 
Ansvarig för 
kontroll av 
månatligt 
löneunderlag 
utförs av admin 
C och inte HR 
då vi inte haft 
stadigvarande 
HR under året. 

Förtydligande har gjorts 
till alla ansvariga chefer 
att inga utbetalning 
görs utanför våra 
digitala system där de 
automatiska 
säkerhetskontrollerna 
ligger och 
ekonomiavdelningen 
gör inga utbetalningar 
utanför att den digitala 
processen fullföljts med 
godkännande och 
attestering. 

10 Ekonomiska 
rapporteringen ej 
uppdaterad eller fel 
utformad:  
Att adekvat 
rapportering finns 
tillgängligt löpande 
för ägare och 
styrelse 

Förebyggande: 
Återkommande genomgångar och 
ifrågasättande av befintliga 
rapportpaket 

Månadsvis 
avstämning mellan 
controller och vd 
(Ansvarig: Controller) 

Utan 
anmärkning. 

Detta kontrollmoment 
utgår nästa år då 
kontrollen för att 
rapportering sker ligger 
hos ägarna. 
Rapporteringen till 
ägarna går även till 
styrelsen vid 
styrelsemöten och är 
därmed redan 
säkerställd. 
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Nr Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Resultat av 
granskning Åtgärd med slutdatum 

11 Felaktig 
budgetering: 
Svarar ej mot 
ägaridé eller 
avkastningskrav 

Förebyggande: 
Granskning av budgetprocess 
Målbild förankrad hos 
budgetansvariga chefer 
Rutin för budgetarbetet 
Avstämning med VD 

Årlig granskning av 
budgetprocess 
(Ansvarig: VD) 
Månadsvis 
avstämning för 
förankring av målbild. 
(Ansvarig: VD) 
Årlig avstämning av 
rutin för budgetarbete 
(Ansvarig: Controller) 
Månadsvis 
avstämning med VD 
(Ansvarig: Controller) 

Utan 
anmärkning. 

 

12 Inköp för egen 
vinning, olämplig 
representation, 
oförstånd vari mut- 
eller jävssituation 
uppstår, exempelvis 
vid införsäljning av 
leverantör, intresse-
konflikt m m som 
utöver 
regel/lagbrott även 
ger oss 
trovärdighetsproble
matik och 
varumärkeshot 

Förebyggande: 
Styrelseutbildning. 
Kontroll mot kommunens 
representationspolicy 
Införande av inköpsattestering. 
Utbildning av ledningen 
Upphandlingsutbildning av 
anställda 
Bisysslodeklaration fylls i och 
lämnas in till HR. 
 

Styrelseutbildning 
valår (Ansvarig: 
USAB) 
Daglig fakturakontroll 
(Ansvarig: 
kostnadsställeansvari
g, bokföringsassistent 
och controller) 
Bisyssloblankett fylls i 
och lämnas in till HR 
en gång per år 
(Ansvarig: HR) 
 

Utan 
anmärkning. 

 

13 Risken för 
cyberbrottslighet 
ökar i takt med 
teknikutvecklingen/
digitaliseringen 
samt ökar 
cyberkriminaliteten 
vid tider av 
osäkerhet. er, 
tredjepartsrisker vid 
samverkan och 
outsourcing. 

Förebyggande: 
Utbildning i upphandling för att 
säkerställa att it-säkerhet beaktas 
vid val av leverantören/systemet 
Samlat grepp och ökat fokus 
avseende IT-
utveckling/digitalisering 
Information till personal. 

Via vår IT-partner har 
UKK följande 
skydd: brandvägg, 
virus- och 
intrångsskydd samt 
mailtvätt och 
geofencing. 
Serverrack hyrs i 
högsäkerhetshall. 
Automatisk 
systemkontroll och 
övervakning, 
bemannad 24/7. 
Lösenordskyddade 
profiler med byte av 
lösenord var tredje 
månad. 

Mindre 
anmärkning: 
Kapat mejlkonto 
(VDs) 
föranledde risk 
för utbetalning 
till bedragare. 

Byte av IT-leverantör 
juni 2022 med än 
högre säkerhet. 
Information, upplysning 
och utbildning till all 
personal om 
vaksamhet i 
mejlhantering gjord. 
Inlagt som obligatorisk 
utbildning i onboarding-
processen på bolaget. 

14 Misstag i 
hanteringen av 
offertarbete/bekräft
else/köp- och 
leveransvillkor/förh
andling/avtal/egen
produktion 

Förebyggande: 
Utbildning i upphandling 
Ge de som gör affärer tydligt stöd, 
klara ramar och instruktioner. 
Inte betala ut förskott till externa 
parter, säkra kundmedlen tills 
leveransen är genomförd. 

Digital avtalskontroll (Inyett) 
och digital 
leverantörskostnadskontrol
l i ekonomisystem.  

Anmärkning: 
Missad gräns 
för offentlig 
upphandling.   

Grundläggande 
utbildning i LOU för alla 
chefer våren 2023. 
Fördjupad utbildning för 
ytterligare tre personer. 
Digitalt bevaknings-
system kopplas på 
avtal- och leverantörs-
fakturor hösten 2022.  
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Fördjupad redovisning av kontrollmoment 

Kontrollmoment 1, 4, 7, 9 13, 14 
4, 9, 13 och 14 (rutiner och processer) 
Bolaget har genomgått en omorganisation med nya chefstillsättningar och nya arbetssätt. 
Denna omstrukturering beräknas vara helt klar och implementerad vid årsskiftet. 
Parallellt med det arbetet har och ska implementering av flertalet nya system landas. 
Sammantaget är det många förändringar och alla rutiner är inte fullt ut på plats hos alla 
chefer och medarbetare.  

1 (samverkan och lokala fackliga parter) 
Arbetsgivaren ställer sig odelat positiv till att nya lokala fackliga klubbar bildas och 
därmed ger förutsättning för en samverkansprocess på lokal nivå. Plan för ökad 
samverkan har tagits fram av AG och ett första möte med regionala representanter för 
Unionen har ägt rum för att ha uppstartad dialog, gemensam målbild och plan för att i 
slutänden uppnå lokalt samverkansavtal och så småningom lokal årsarbetstidsavtal.   

7 (rättslig tvist) 
Detta föranleddes av en helt unik situation (pandemi) med ett utfall avseende 
biljettintäkter som återbetalades enligt ARN och konsumentskyddslagen som varken 
bolaget eller branschen kunde förutse. Bolagets avtal skrivs nu om utifrån denna 
hovrättsdom.  
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, 

följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna 

originaldokumentet går att validera. 
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