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Dokumenthanteringsplan 
Servicenämnden 

Antagen av servicenämnden 30 september 2021 
      Gäller från och med 1 oktober 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verksamhetsområde 

2. Stödjande process 

Processbeskrivning 
 
Processen omfattar stödjande aktiviteter såsom 

 Lokalvård 

 Fastighetsservice, vaktmästeri, driftteknik och kundtjänst 

 Måltidsverksamhet 

 Stadshusservice 

 Administration och underhåll av stadens samlade fordonsbehov, transportcentral 

 Administration och underhåll av stadens upphandlade bilpool 

 Intern post- och budverksamhet 

 Övergripande och kommungemensamma logistiktjänster 

Process 
2.10 Förvaltningsstöd 

  



 

 

 

Aktivitet 

 

Handlingstyp 

 

Gallring 

 

Verksamhetssystem  

 

Anmärkning 

 

Utföra daglig lokalvård Arbetsorder Vid inaktualitet Pythagoras  Utförs till stadens köpande förvaltningar. 
 

 Kvalitetssäkring 
lokalvårdsytor 

Vid inaktualitet Pythagoras   

 

 

Överenskommelser 1 år G:/ 

 

Överenskommelser lokalvård med köpande 
förvaltningar 

Utföra fastighets- och 
vaktmästeriuppdrag 

Arbetsorder Vid inaktualitet Pythagoras, 
fastighetsdatabas 

Gallras när ärendet är avslutat och debiterat. 
Inkomna beställningar eller felanmälan till 
kundtjänst från stadens köpande förvaltningar. 

 Överenskommelse 
Rondering skolor 

1 år  G:/ Överenskommelse med skolförvaltningen 
avseende rondering skolförvaltningen. Ny 
överenskommelse vid förändring. 

Uppsägning enligt stadens rutiner. 

  



 

 

 

Aktivitet 

 

Handlingstyp 

 

Gallring 

 

Verksamhetssystem  

 

Anmärkning 

 

 Beredskapsavtal  1 år G:/ Överenskommelse avseende beredskap stadens 
förvaltningar. Uppdateras vid förändringar. 

Uppsägning enligt stadens rutiner. 

 Avtal/SLA med 
SLF/fastighetsavdelningen 

Bevaras Ciceron Enligt uppdrag mellan serviceförvaltningen och 
stadsledningsförvaltningen/fastighetsavdelningen 

Utöva besiktningar 
stadens lokaler 

Besiktningsprotokoll/ 
rondering lekplatser 

10 år App Hags Inspektion SEF ansvar lägga in dokumentation i appen,  

 OVK-protokoll 
myndighetsbesiktningar 

10 år Pythagoras  

 Protokoll egenkontroll  10 år Pythagoras SEF ansvar lägga in dokumentation i 
fastighetsdatabas. 
Ex. service undercentraler, service av 
luftbehandlingssystem 
Handlingar som inkommer i papper gallras efter 
de scannats in i Pythagoras. 

  



 

 

 

Aktivitet 

 

Handlingstyp 

 

Gallring 

 

Verksamhetssystem  

 

Anmärkning 

 

Utföra daglig 
måltidsverksamhet, skola, 
förskola och äldreomsorgen 

Matsedlar Bevaras Ciceron Matsedlar skolor, förskola och äldreomsorgen. 
Kopior av matsedlar finns även i Skolmats-appen 
och Omsorgs-appen (måltider inom 
äldreomsorgen). Sparas i eget diarienummer 
årsvis i Ciceron. 

 Blankett specialkost Gallras vid 
inaktualitet 

Förvaras i pärm respektive 
enhet 

H:/ 

Blanketten förvaras separat i köket förskola/skola. 
Vid inaktualitet skickas blanketterna till 
Bergfotsgatan internkuvert för hantering i 
sekretesskärl. 

Kan även förvaras på H:/ och gallras även där vid 
inaktualitet. 

Hantera enkäter Underlag enkäter  Gallras vid 
inaktualitet  

Papper/digitalt Brukarenkäter inom äldreomsorgen och skola. 
Förvaras hos respektive handläggare. 

Sammanställning enkäter Bevaras Ciceron Eget diariefört ärende. 

Brukarenkäter Bevaras Ciceron Eget diariefört ärende. 

Hantera fordonsinköp, 
hyrbilar inom staden 

Avtal, hyra av fordon 10 år Papper Kronologisk ordning Transportcentralen 
Frölundagatan 51. Gallringstiden utgår från det att 
avtalet upprättades. 



 

 

 

 Statistik drivmedelskort 1 år Digitalt 1 år efter fordonet är sålt. Förvaras i respektive 
bolags IT-system. 

 

 

 

 

 

 

Köpeavtal, billeverantör, 
avtal finansiell leasing 

10 år Papper Kronologisk ordning Transportcentralen 
Frölundagatan 51 

Beslut Skadeanmälan 
fordon  

Gallring vid 
inaktualitet 

Papper Inkomna beslut, skadeanmälan fordon från 
försäkringsbolag. Kronologist ordning 
Transportcentralen Frölundagatan 51 


