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Verksamhetsområde 

8.4 Bedriva 
museiverksamhet och 
tillhandahålla 
kulturutbud 

Beskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag med stor bredd inom bland annat konst, kultur, kulturutveckling, kulturmiljö museala frågor och 
uppdrag. Uppdraget innebär att erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud inom både det konstnärliga som det kulturella området, 
stödja lokalt kulturarvsarbete och lokalhistorisk forskning och ansvara för stadens museiverksamhet i enlighet med museilagen(2017:563). 
Verksamhetsområdet omfattar även vård och tillgängliggörande av stadens antikvariska samlingar samt tillsyn och komplettering av 
antikvariska inventarier deponerade på Gunnebo slott.  
 
För att ge kommuninvånarna kännedom om verksamheternas offentliga aktiviteter så som exempelvis  
programverksamhet, evenemang, utställningar och lovverksamhet producerar avdelningen underlag för kommunikation på stadens egna 
digitala plattformar, nyheter via sociala medier samt trycksaker i form av programblad, flyers, affischer och broschyrer.  
 
Processen innefattar uppdraget för samlingsförvaltning vilket innebär vårdande och bevarande insatser, insamling och nyanskaffning av 
inventarier samt gallring. 
 
De handlingar/samlingar som inkommer till museet uteslutande för förvaring, forskning eller studieändamål tas inte upp i denna 
dokumenthanteringsplan enligt TF kap 2, § 14, punkt 3; tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller annan handling som ingår i bibliotek eller 
som från enskild har tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och studieändamål eller privata brev, skrifter 
eller upptagningar som eljest ha överlämnats till myndighet uteslutande för ändamål som nu angivits utgör ej allmän handling. 
 
 
 

Process 

8.4.1 Vårda och 
förvalta stadens 
antikvariska 
samlingar 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Samordna och dokumentera 

 
Huvudliggare  föremålsregister 
 
 
 
 

Bevaras Digitalt  Primus 
 

Informationsbärare är 
Primus från vilket utskrift 
av hela registret görs till 
PDF vart 5:e år. Startår 
2017. 

 

Huvudliggare -fotoregister Bevaras Digitalt Primus 
 

Informationsbärare är 
Primus från vilket utskrift 
av hela registret görs till 
PDF vart 5:e år. Startår 
2017. 

 

Huvudliggare -arkeologiskt 
material. 
 
 

Bevaras Digitalt 
Papper 
 

Gemensam server 
 
Systematiskt efter 
inventarie-nummer 
i närarkiv museum, 
konst och kultur. 

Föremålen tillhör ej 
insamlingsområdet därför 
saknas digital registrering i 
databas. 
 
Register finns i pdf-format 

 



 
 
 

på  gemensam server. 
 
Originalhandlingarna 
förvaras i närarkivet,  
museum, konst och kultur. 

Inventarieförteckning Gunnebo 
slott 

Bevaras 
 

Digitalt 
Papper 

Gemensam server 
 
Kronologisk 
ordning i 
närarkiv Museum, 
konst och kultur. 
 
 

Pdf:er på gemensam server. 
 
Inventarieförteckning i 
original förvaras i närarkiv 
Museum, konst och kultur. 
  
Inventering av inventarier 
görs på Gunnebo vartannat 
år.. 

 

Analoga bilder museet Bevaras Fotokopior 
Glasplåtar 
Negativ 
Diabilder 

Systematiskt efter 
registreringsnumm
er i klimatanpassat 
närarkiv, Museum, 
konst och kultur. 

  

Digitala bilder museet Bevaras Digitalt Register, Primus 
samt hos 
handläggare på 
gemensam server 
 

Bildformat ;TIFF och JPG  

Lånekvitto som rör inlån av 
föremål eller fotografier, av 
tillfällig karaktär. 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt 
Papper 
 

Gemensam server. 
 
Lånekvitton i 
fysisk form 
förvaras i närarkiv, 
Museum, konst 
och kultur. 
Kvittona förvaras i 
systematiskt 
alfabetisk ordning 
eller ämnesvis 
beroende på syfte 
för inlån. 

Avser inlån i samband med 
tillfälliga utställningar. 
 
 

 

Mottagningshandling vid 
nyförvärv. 

Bevaras Digitalt 
Papper 

Register, Primus 
 

Mottagningshandlingen 
avser gåva av föremål eller 

 



Mottagningshandli
ngen i fysisk form 
förvaras  
systematiskt efter 
mottagningsdatum 
i närarkiv, 
Museum, konst 
och kultur.  

foto. 

Dokumentation som underlag 
för gallring av antikvariska 
föremål 

Bevaras Digitalt I det diarieförda 
ärendet, Platina 
Primus 

Gallring sker i enligt med 
policy KFN. Utgallrade 
föremål märks med U i 
Primus, digitalt 
föremålsregister.  

Beslut om gallring av 
antikvariska föremål 

Bevaras Digitalt I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Delegeringsbeslut 




