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Personakter (socialakter), Föreskrivet bevarande Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr:  53/11 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 
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efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning 

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

	  

 

Sociala handlingar t.o.m. år 1981 
 
 
 

Kommunarkivet Bevaras      

Faderskap        
Domar Arkivutrymme 

handläggare 
Bevaras 1  Arkivutrymme 

Nödinge 
5 år efter barnet 

blev myndigt 
 

Faderskapserkännanden/-bekräftelser Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Faderskapsutredning, handlingar rörande 
nedläggning av 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Identitetsstyrkande handlingar Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Intyg (ultraljudsundersökning, förlossning, 
utveckling etc.) 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Korrespondens av betydelse i ärendet Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Protokoll Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Rättsgenetiska och rättskemiska 
undersökningar, handlingar i 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Underrättelser från lokala Skatteförvaltningen 
om nyfött barn till ogift mor 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Vårdnaden om barn, handlingar om Arkivutrymme Bevaras 1  Arkivutrymme 5 år efter barnet  
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handläggare Nödinge blev myndigt 
Ärendeblad, journalblad 
 
 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

        
Adoption        
Ansökningar om medgivande, med bilagor Arkivutrymme 

handläggare 
Bevaras 1  Arkivutrymme 

Nödinge 
5 år efter barnet 

blev myndigt 
 

Barnets ursprung, handlingar rörande Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Beslut Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Internationella adoptioner, yttranden från 
nämnden för (NIA) 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt t 

 

Korrespondens av betydelse i ärendet Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Referenser Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Samtycken med bilagor Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Socialnämnd, yttranden från Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Uppföljningsrapporter (anteckningar från 
hembesök etc.) 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 
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Utredningar i enskilt ärende Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Ärendeblad, journalblad Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Överklagningsärenden, handlingar i 
 
 
 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

        
Hem för vård eller boende för underårig         
Anmälningar från polis, skola etc. Arkivutrymme 

handläggare 
Bevaras 1  Arkivutrymme 

Nödinge 
5 år efter barnet 

blev myndigt 
 

Anmälningar om behov av vård (till 
institutioner) 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Ansvarsförbindelser Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Ansökningar om vård (till länsrätt) med bilagor Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Avtal med föräldrar Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Behandlingsplaner, arbetsplaner, 
genomförandeplaner 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Beslut och beslutsunderlag Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 
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Domar Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Eftergift av avgift för vård i familjehem Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Korrespondens av betydelse i ärendet Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Placeringsmeddelanden från Statens 
institutionsstyrelse 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Underställning till länsrätt, handlingar rörande Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Utredningar i enskilt ärende Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Utredningar om familjehem Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Utskrivning, meddelanden från institution om Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Vårdplaner Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Yttranden till åklagare, tingsrätt etc. Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Ärendeblad, journalblad 
 
 
 

Arkivutrymme 
handläggare 

Bevaras 1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 
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Avtal om vårdnad, boende och umgänge        
Avtal om vårdnad, boende eller umgänge Arkivutrymme 

handläggare 
När barnet blir 

myndigt. 
Födda 5, 15 

och 25 i varje 
månad 

bevaras 

1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Avtal som inte blivit godkända Arkivutrymme 
handläggare 

När barnet blir 
myndigt. 

Födda 5, 15 
och 25 i varje 

månad 
bevaras 

1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Korrespondens av betydelse i ärendet Arkivutrymme 
handläggare 

När barnet blir 
myndigt. 

Födda 5, 15 
och 25 i varje 

månad 
bevaras 

1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Motivering till att nämnden inte godkänt avtal Arkivutrymme När barnet blir 1  Arkivutrymme 5 år efter barnet  
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handläggare myndigt. 
Födda 5, 15 

och 25 i varje 
månad 

bevaras 

Nödinge blev myndigt 

Personbevis Arkivutrymme 
handläggare 

När barnet blir 
myndigt. 

Födda 5, 15 
och 25 i varje 

månad 
bevaras 

1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Utdrag ur socialregister Arkivutrymme 
handläggare 

När barnet blir 
myndigt. 

Födda 5, 15 
och 25 i varje 

månad 
bevaras 

1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

Ärendeblad, journalblad Arkivutrymme 
handläggare 

När barnet blir 
myndigt. 

Födda 5, 15 
och 25 i varje 

månad 
bevaras 

1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 
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Överenskommelser om umgängesresor Arkivutrymme 
handläggare 

När barnet blir 
myndigt. 

Födda 5, 15 
och 25 i varje 

månad 
bevaras 

1  Arkivutrymme 
Nödinge 

5 år efter barnet 
blev myndigt 

 

 


