
 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Förskoleverksamhet  och skolbarnsomsorg Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr:  51/15 

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 

 

 

Allmänna handlingar:        

Ansökningar om förskole- eller 
skolbarnsomsorgsplats 

Förskole-
samordnare 

1 år efter 
inaktualitet 

(efter 
köförfrågan) 

  Ansökan är in-
aktuell när bar-
net är placerat, 
köplatsen är 
uppsagd eller 

när förnyelse av 
ansökan inte 

gjorts 

  

Avtal med privata förskoleentreprenörer, t.ex. 
föräldrakooperativ 

Ingår bland 
diarieförda 
handlingar 

Bevaras    2  

Begäran om byte av barnomsorgsform/insti-
tution (överflyttningsansökan) 

Förskole-
samordnare 

Tidigast 1 år 
efter ny place-

ring 

     

Förteckning över barn i respektive förskole-
klass, förskola, familjedaghem, fritidshem etc. 
 
 

E-arkiv Bevaras      

Förteckningar över förskolor, fritidshem etc.        E-arkiv Bevaras      

Förtursärenden etc., handlingar i 
 
 
 

Personakt 
barnomsorgs-

konsulent 

Bevaras    Efter avslutad 
placering 
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Föräldraenkäter, slutredovisning Ingår bland 
diarieförda 
handlingar 

Bevaras    2  

Föräldraenkäter, underlag för Respektive 
handläggare 

Efter slut-
redovisning 

     

Inkomster, uppgifter om vårdnadshavarens Respektive 
handläggare 

3 år efter 
inkomståret 

     

Kölistor Förskole-
samordnare 

Vid 
inaktualitet 

 När ny lista 
upprättas 

   

Köstatistik, beläggningsstatistik Ingår bland 
diarieförda 
handlingar 

Bevaras    2  

Nedsättning av förskoleavgift, handlingar i 
ärenden om 

Enligt dele-
gationsordning 

3 år efter 
inkomståret 

     

Placeringserbjudanden 
 
 
 
 

Förskole-
samordnare 

Vid 
inaktualitet 

  När svar 
kommit in 

  

Placeringserbjudande, svar på Förskole-
samordnare 

Vid 
inaktualitet 

  När barnet 
registrerats vid 

förskolan 
(motsv.) 

  

Uppsägningar av förskole- eller Respektive 3      
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skolbarnsomsorgsplats handläggare 

Verksamhetsberättelser/årsberättelser från de 
olika omsorgsformerna 

Respektive 
handläggare 

Vid 
inaktualitet 

     

        

Förskola/familjedaghem/skolbarnsomsorg:        

Dokumentation om pedagogisk inriktning och 
verksamhet 

Respektive 
handläggare 

Vid              
inaktualitet 

     

Förteckningar över barnens närvaro Respektive 
förskola / skola 

2      

Föräldrasamtal samt anteckningar om barnens 
hälsotillstånd etc, minnesanteckningar från 

Respektive 
förskola / skola 

Vid 
inaktualitet 

 Dock senast när 
barnet slutat 

   

Personalscheman eller morsvarande som 
redovisar personaltäthet, öppettider m.m. 

Respektive 
förskola / skola 

Vid 
inaktualitet 

     

Scheman över barns planerade vistelse 
 
 
 

Respektive 
förskola / skola 
/ handläggare 

Vid 
inaktualitet 

     

Utvecklingssamtal, dokumentation om 
(Uppgifterna följer barnet under sin skoltid) 

Respektive 
förskola / skola 

Då eleven 
slutat sin 
skolgång 

     

 


