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Anvisning för tillämpningen av beslutet om varaktig förvaring av småbarnspedagogikens handlingar 

och om förvaringsformen 

 

Anvisningen har utarbetats utifrån Kommunförbundets gallringsframställan i samarbete med UKM. 

 

Handlingstyp Precisering av handlingstyp Riksarkivets beslut 

Plan Den lokala plan för småbarnspedagogik som avses i 

22 § i lagen om småbarnspedagogik 

Ska förvaras varaktigt 

Ansökan Ansökan till småbarnspedagogik samt öppen 

småbarnspedagogisk verksamhet, ansökan om 

ändring 

Förvaras en viss gallringsfrist  i 

enlighet med kommunens 

arkivbildningsplan/ 

informationsstyrningsplan 

Beslut Beslut om antagande till småbarnspedagogik, 

överföring till annan plats för småbarnspedagogik, 

beslut eller avtal om plats och tid för 

småbarnspedagogik, beslut om barnets frånvaro 

under faderskapsledighet, beslut om klientavgifter 

inom småbarnspedagogiken 

Ska förvaras en viss gallringsfrist 

Plan Barnets individuella plan för småbarnspedagogik som 

avses i 23 § i lagen om småbarnspedagogik (ska 

utvärderas minst en gång om året). Kan innehålla 

bilagor, bl.a. utlåtanden och material som ingår i 

barnets portfolio. 

 

 

Varaktigt förvaras den plan för 

småbarnspedagogik som avses i 23 § 

i lagen om småbarnspedagogik 

jämte centrala bilagor. Handling som 

utgör bilaga ska förvaras varaktigt 

även om den som enskild handling 

ska förvaras en viss gallringsfrist.  

Rapport Barnets portfolio Ska förvaras en viss gallringsfrist 

Utlåtande Begärda och lämnade utlåtanden, kan utgöra bilagor 

till planen för småbarnspedagogik, t.ex. utlåtanden 

av speciallärare inom småbarnspedagogiken  

Alla inom småbarnspedagogiken 

utarbetade utlåtanden och 

utvärderingar om barnet jämte 

bilagor ska förvaras varaktigt. 

Utlåtande som kommer in från social- 

och hälsovården ska inte förvaras 

varaktigt bland småbarns-

pedagogikens handlingar. 

Anmälan Utredning jämte bilagor över inkomster för 

fastställande av klientavgift 

Ska förvaras en viss gallringsfrist 

Anmälan Anmälan om fasthållande Ska förvaras en viss gallringsfrist 

Plan Plan för läkemedelsbehandling Ska förvaras en viss gallringsfrist 

Rapport Närvarodagbok för barn i barngrupp  Ska förvaras en viss gallringsfrist 

Kommunikation Kommunikation mellan småbarnspedagogiken och 

vårdnadshavare om ordnande och genomförande av 

småbarnspedagogik, t.ex. meddelanden som rör 

vårdtider 

Ska förvaras en viss gallringsfrist 

Tillstånd och 

samtycken 

Tillstånd och samtycken som anknyter till ordnande 

och genomförande av småbarnspedagogik, t.ex. 

tillstånd att transportera barnet med bil, tillstånd för 

Ska förvaras en viss gallringsfrist 
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barnet att besöka religiöst utrymme/delta i religiös 

tillställning, samtycke till överföring av information, 

fotograferings- och publiceringstillstånd samt 

meddelande om de personer som får hämta barnet 

från småbarnspedagogiken 

 


