
 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Kommunal vuxenutbildning (KOMVUX) Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr:  27/11 
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 

	  

Ansökningshandlingar Komvux 
administration 

När eleven 
avslutat sin 
utbildning 

     

Betyg fr.o.m. 1997. Betygskatalog samt en 
sammanställning av de betyg som erhållits. Alla 
förkortningar och sifferkoder förklaras 

Arkivutrymme 
administration 

Bevaras Årligen Sorteras 
kronologiskt i 
arkivkartong 

 10  

Betygskataloger i original t.o.m. vårterminen 
1996. Om betygskatalog för avgångsklass 
endast innehåller senaste årskursens kurser och 
ämnen, utan anteckning om tidigare avslutade 
kurser, måste terminsbetyg bevaras. Alla 
förkortningar och sifferkoder förklaras. 

Arkivutrymme 
administration 

Bevaras    10  

Betygskriterier, lokalt utarbetade Arkivutrymme 
administration 

 

Bevaras    Då nya kriterier 
antagits 

 

Elevregister. Personuppgifter om samtliga 
elever som deltagit i undervisningen (även de 
som avbrutit studierna utan betyg) i form av 
elevkort, dataregister eller annan förteckning 

Progma Bevaras i 
Progma 

   10 
På papper eller 

DVD-skiva 

 

Handlingar av rutinkaraktär rörande elever och 
undervisning. (Som utgör underlag för 
planering, redovisning och kontroll av 
verksamheten) 

Arkivutrymme 
administration 

och hos 
handläggare 

Vid läsårets 
slut 

     

Individuella studieplaner 
 
 

Arkivutrymme 
administration 

Bevaras Årligen   10  

Intyg, kopior av, som erhållits i stället för betyg Lämnas till       
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eleven 
Korrespondens som inte är rutinmässig Ingår bland 

diarieförda 
handlingar  

Bevaras Årligen   10  

Kvalitetsredovisning. Innehåller en bedömning 
av dels i vilken mån målen för utbildningen 
uppnåtts, dels vilka årgärder som behöver 
vidtas om målen inte har uppnåtts 
 

Ingår bland 
diarieförda 
handlingar 

Bevaras    10  

Lokala arbetsplaner, kurs- eller timplaner 
 
 

Administration 
 

Bevaras    10  

Läromedel, förteckning över Respektive 
handläggare 

Vid inaktualitet  Under förutsätt-
ning att uppgifter 

om läromedel 
bevaras i proto-
koll eller andra 

handlingar 

   

Prov. Elevers svar på skriftliga prov som 
utformats av enskilda lärare (Ej standard- och 
nationella prov) 
 

Resp 
handläggare 

Vid inaktualitet      

Prov. Svar på standardprov, centrala prov och 
nationella ämnes- och kursprov i samtliga 
ämnen och kurser som genomförts inom 
kommunal vuxenutbildning 
 

Arkivutrymme 
administration 

Bevaras Årligen   10  
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Prov. Sammanställning över resultat från 
standardprov  och centrala prov, nationella 
ämnesprov samt prov i svenska för invandrare 
(sfi) 

Arkivutrymme 
administration 

Bevaras Årligen   10  

Prov. Svar på nationella ämnes- och kursprov i 
samtliga ämnen och kurser som genomförts 
inom svenska för invandrare (sfi) 

Arkivutrymme 
administration 

Bevaras Årligen   10  

Prövning med anteckning om givet betyg, 
resultat av. (Har samma betydelse som 
betygskatalog) 

Arkivutrymme 
administration 

Bevaras    10  

Prövningsliggare Arkivutrymme 
administration 

Bevaras    10  

Register (ej elevregister) Respektive 
handläggare 

Vid inaktualitet      

Register och förteckningar över elever som 
upprättats som hjälpmedel för intern kontroll 
och redovisning. (T.ex. för debitering av 
interkommunala avgifter) 

Komvux 
administration 
.Elevdiarium 

Progma 

10      

Slutbetyg och avgångsbetyg, utfärdade kopior 
av 

Arkivutrymme 
administration 

Bevaras    10  

Språktester i svenska för invandrare (sfi) Respektive 
handläggare 

När eleven 
avslutat sin 
utbildning 

     

Ändring av studieplan (Underskriven av både 
elev och SYV) 

SYV Efter avslutad 
kurs 
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