
KFN 45/19 

Dokumenthanteringsplan 
Kultur- och fritidsnämnden

Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2019 05-20 
Gäller från och med 2019-05-20 



Process 
8.3.3 Bedriva 
utåtriktad verksamhet 

Beskrivning 
Biblioteken öppnar upp för interna och externa aktörer att boka lokaler på biblioteken. Processen börjar med att en förfrågan om 
lokaluthyrning inkommer. Ett kontrakt för uthyrningen skrivs och en lista för alla rumsbokningar upprättas och uppdateras allt eftersom 
bokningar inkommer. 

Biblioteken erbjuder arenor för samtal och verka som mötesplats, för skapande och personlig utveckling. 
För att skapa bredd i program och utställningsutbudet öppnar biblioteken även upp för föreningar, grupper och enskilda medborgare att 
arrangera program och andra aktiviteter. Kontrakt skrivs med arrangören och i många fall finns det möjlighet för allmänheten att anmäla sig 
som deltagare till evenemanget. Anmälningarna sammanställs till deltagarlistor. 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Tillhandahålla lokaler Förfrågan om lokaluthyrning Gallras vid 

inaktualitet* 
Digitalt Outlook, 

kronologiskt hos 
handläggare 

*Förfrågan skickas via mejl
och gallras efter att kontrakt 
har skrivits 

Kontrakt lokaluthyrning Gallras vid 
inaktualitet* 

Papper Förvaras 
kronologiskt i 
pärm 

*Gallras efter att fakturan
har blivit betald 

Rumsbokningar Gallras vid 
inaktualitet* 

Digitalt I bokningssytem, 
netloan 

*När bokad tid löpt ut.

Utställningar/program Kontrakt evenemang Gallras vid 
inaktualitet* 

Digitalt Kronologiskt på 
server 

*T.ex. med utställare,
föreläsare. Gallras två 
gånger om året. 

Anmälan till evenemang Gallras vid 
inaktuliatet* 

Digitalt Kronologiskt hos 
handläggare 

*Anmälan förs in på en
deltagarlista. Gallras där 
efter. 

Deltagarlistor Gallras vid 
inaktualitet* 

Digitalt Kronologiskt hos 
handläggare 

Anmälan till t.ex. 
föreläsningar. *Listorna 
gallras efter evenemanget. 

Kontakt med allmänheten Mejlkorrespondens Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Kronologiskt hos 
handläggare 

T.ex synpunkter/klagomål 
från allmänheten 

Sociala medier Gallras 
2 ggr/år 

Digitalt *Gallras i januari och juli

Trycksaker, egenupprättade Bevaras i urval Digitalt 
Papper 

Kronologisk 
ordning i magasin 
och server 

T.ex. turlista bokbussen, 
låntagarregler, affischer, 
broschyrer. Ett exemplar 
sparas i papper. 

Fotografier Bevaras i urval Digitalt 
Pappersfoto 

Kronologisk 
ordning i katalog 
på servern/magasin 




