
 DOKUMENTHANTERINGSPLAN	  
 Antagen att gälla från och med: 2011 Dnr: Ks  
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år 

Arkivläggs 
efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning 

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

	  

	  

Anslag/Tillkännagivande av sammanträdes-
protokoll 

Valnämndens 
sekreterare 

Vid inaktualitet      

Anvisningar från Riksskatteverket och 
länsstyrelsen 

Valnämndens 
sekretariat 

Vid inaktualitet      

Arkivbeskrivning Bilaga till 
dokumenthan-
teringsplaner 

Bevaras    -  

Diarieförda handlingar Ingår bland 
kommunstyrel-
sens diarieförda 

handlingar 

Bevaras    -  

Diarium Ingår bland 
kommunstyrel-

sens diarier 

Bevaras    -  

Dokumenthanteringsplaner med 
arkivbeskrivning 

Valnämndens 
sekretariat 

Bevaras    -  

Fakturor Ekonomi-
enheten kom-
munstyrelsen 

10      

Fakturakopior Valnämndens 
sekretariat 

Vid inaktualitet      

Fönsterkuvert (innehåller röstkort från post-
röstning) 
 
 
 

Valnämndens 
sekretariat 

5 år, eller tills 
nästa val 

vunnit laga 
kraft 

     

Förteckningar över personer som tjänstgjort i Valnämndens Bevaras    Omedelbart efter  
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samband med val 
 

sekretariat valet 

Förtroendevaldas arvodesutbetalning, underlag 
för (närvarolistor, traktamenten, resor m.m.) 

Valnämndens 
sekretariat 

2      

Kallelser, föredragningslistor, expeditionslistor 
och dagordningar till sammanträden 

Valnämndens 
sekretariat 

2      

Kallelser till valförrättare Valnämndens 
sekretariat 

2      

Kartor och kodförteckningar över valdistrikt Kommunarkivet Bevaras Omedelbart 
efter valet 

  Omedelbart efter 
valet 

 

Kvittenser beträffande mottagna valhandlingar 
från valdistrikten 

Valnämndens 
sekretariat 

10      

Löneunderlag Valnämndens 
sekretariat 

2      

Mottagningsjournaler för poströster Valnämndens 
sekretariat 

10      

Protokoll med bilagor Kommunarkivet Bevaras Omedelbart 
efter valet 

  Omedelbart efter 
valet 

 

Reversal, mottagande av poströster 
 
 
 
 

Valnämndens 
sekretariat 

10      

Röstlängder från förrättade val Kommunarkivet Bevaras När 
röstlängderna 
kommer från 
länsstyrelsen 

  När röstlängderna 
kommer från 
länsstyrelsen 
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Röstlängder som ej använts vid förrättade val Valnämndens 
sekretariat 

Vid inaktualitet      

Statistik, sammanställd Valnämndens 
sekretariat 

Bevaras    Efter samman-
ställningen 

 

Transporter av valmaterial, handlingar angående Valnämndens 
sekretariat 

Vid inaktualitet      

Utbildning av valförrättare och annan personal, 
handlingar angående 

Valnämndens 
sekretariat 

2      

Vallokaler, hyra, bekräftelser etc., handlingar 
angående 

Valnämndens 
sekretariat 

10      

Ytterkuvert (från godkända bud- och brevröster 
från respektive valdistrikt) 

Valnämndens 
förråd 

5 år, eller tills 
nästa val 

vunnit laga 
kraft 

     

 


