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Process 
8.4.2 Bedriva projekt 
av betydelse  

För att kunna erbjuda ett innehållsrikt, allsidigt utbud inom verksamhetsområdena kulturhistoria, konst, kulturutveckling, kultur för barn och 
unga samt museum enligt uppdrag i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden deltar avdelningen som part och/eller driver avdelningen egna 
projekt av betydelse inom ramen för verksamheternas uppdrag.  

Projekten kan vara både internt initierade och finansierade eller externt delfinansierade projekt inom avdelningens verksamhetsuppdrag. 
Avdelningen initierar och driver också på egen hand/ eller i samverkan med andra parter från exempelvis region eller näringsliv samverkans- 
och utvecklingsprojekt. 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Förbereda projekt Ansökningshandlingar och 

underlag för finansiering 
Bevaras Digitalt 

Papper 
I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Närarkiv, 
avdelningen 
Museum, konst 
och kultur 

Beroende på projektets 
karaktär och syfte kan 
vissa handlingstyper 
bevaras både i 
pappersformat och i digital 
form, 
exempelvis gäller detta 
dokumentation, 
projektbeskrivningar, avtal 
och trycksaker. 

Beslut kring 
finansiering 

Bevaras Digitalt 
Papper 

I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Närarkiv, 

Beroende på projektets 
karaktär och syfte kan 
kan vissa handlingstyper 
bevaras både i 



avdelningen 
Museum, konst 
och kultur 

pappersformat och i digital 
form, 
exempelvis gäller detta 
dokumentation, 
projektbeskrivningar, avtal 
och trycksaker. 

Planera projekt Projektplan Bevaras Digitalt 
Papper 

I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Närarkiv, 
avdelningen 
Museum, konst 
och kultur 

Beroende på projektets 
karaktär och syfte kan 
kan vissa handlingstyper 
bevaras både i 
pappersformat och i digital 
form, 
exempelvis gäller detta 
dokumentation, 
projektbeskrivningar, avtal 
och trycksaker. 

Genomföra projekt Avtal Bevaras Digitalt 
Papper 

I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Närarkiv, 
avdelningen 
Museum, konst 
och kultur 

Beroende på projektets 
karaktär och syfte kan 
kan vissa handlingstyper 
bevaras både i 
pappersformat och i digital 
form, 
exempelvis gäller detta 
dokumentation, 
projektbeskrivningar, avtal 
och trycksaker. 

Dokumentation -foto, skisser, 
texter, noteringar av betydelse 

Bevaras i urval Digitalt 
Papper 

I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Närarkiv, 
avdelningen 
Museum, konst 
och kultur 

Beroende på projektets 
karaktär och syfte kan 
kan vissa handlingstyper 
bevaras både i 
pappersformat och i digital 
form, 
exempelvis gäller detta 
dokumentation, 
projektbeskrivningar, avtal 
och trycksaker. 

Pressinformation Bevaras Digitalt I det diarieförda 
ärendet, Platina 



 
Annonser Bevaras 

 
 
 

Digitalt 
 
 
 

I det diarieförda 
ärendet, Platina 
 

  

Trycksaker 
 

Bevaras i urval Digitalt 
Papper 

Gemensam server 
 
Närarkiv, 
avdelningen 
Museum, konst 
och kultur  
 
 
 
 

Beroende på projektets 
karaktär och syfte kan 
kan vissa handlingstyper 
bevaras både i 
pappersformat och i digital 
form, 
exempelvis gäller detta 
dokumentation, 
projektbeskrivningar, avtal 
och trycksaker. 
 
Trycksaker kan vara 
publikationer, affischer 
eller liknande, som original 
eller i digital form. Ett 
exemplar av externt tryckta  
broschyrer, affischer eller 
publikationer sparas i 
pappersform i närarkivet,  
museum, konst och kultur. 
Egenproducerat material 
sparas i digital form. 
 

 

Avsluta projekt Redovisning/rapport 
kring finansiering 

Bevaras 
 
 
 

Digitalt 
Papper  
 
 

I det diarieförda 
ärendet, Platina 
 
Närarkiv, 
avdelningen 
Museum, konst 
och kultur 

Beroende på projektets 
karaktär och syfte kan 
kan vissa handlingstyper 
bevaras både i 
pappersformat och i digital 
form, 
exempelvis gäller detta 
dokumentation, 
projektbeskrivningar, avtal 
och trycksaker. 

 


