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Avdelningen för juridik och administration 

Datum 2021-04-22 

Till Kommunstyrelsen 

 

Dnr KS 2021/0113 

 

Gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig 

eller ringa betydelse i Österåkers kommun 
 

 

Sammanfattning 
Österåkers kommun är i behov att uppdatera de gemensamma gallringsföreskrifterna för handlingar 

av tillfällig eller ringa betydelse då dessa fastställdes av Kommunstyrelsen den 29 mars 2010, § 67 

dnr KS 2010/0025. Kommunkansliet har därmed arbetat fram nya gemensamma 

gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för Österåkers kommun.  

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Anta de nya Gemensamma gallringsföreskrifterna för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse i Österåkers kommun enligt bilaga till detta tjänsteutlåtande 2021-04-22. 

2. Upphäva Gemensamma gallringsföreskrifter för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse ÖFS 

2010:2, KS 2010/0025 enligt bilaga 2.  
 
 

Bakgrund 
Arkivlagen (1990:782) anger i 3 § att allmänna handlingar ska bevaras.  

Men arkivlagen anger också i 10 § att allmänna handlingar får gallras, det vill säga förstöras enligt 

särskilda villkor. 

Man behöver dock alltid beakta att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som 

återstår ska kunna tillgodose de ändamål som anges i arkivlagens 3 § tredje stycke: 

Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. Rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. Forskningens behov. 
 

Myndigheter likställs här med Kommunstyrelsen, övriga nämnder och styrelser, revisorer samt för 

andra kommunala organ med självständig ställning till exempel Överförmyndaren. 

 

Om all information som skapas skulle bevaras skulle det bli en oöverskådlig mängd.  

För att underlätta återsökning i arkiven behöver därför information som inte behöver bevaras för all 

framtid gallras. Att gallra information är därmed en förutsättning för att kommunen ska ha en 

effektiv informationsförsörjning.  
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I kommunens arkivreglemente regleras vem som fattar beslut om gallring. Vanligtvis beslutar varje 

myndighet om gallring av sina egna allmänna handlingar i samråd med arkivmyndigheten 

(Kommunstyrelsen).  

 

Beslut om gallring tas vanligtvis genom fastställandet av dokumenthanteringsplan för myndigheten, 

där beslut om bevarande och gallring ingår. Vid behov kan särskilt gallringsbeslut utfärdas för 

enskilda handlingsslag. Arkivmyndigheten får besluta om gallring i de fall en och samma verksamhet 

bedrivs av flera myndigheter. 

För att underlätta arbetet för myndigheterna och för att få en enhetlig dokumenthantering i 

kommunen antog Kommunstyrelsen den 29 mars 2010 § 67 (dnr KS 2010/0025) gemensamma 

gallringsföreskrifter för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.  

Dessa föreskrifter behöver uppdateras. 

 

Förvaltningens slutsatser 

Österåker kommuns gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse behöver uppdateras eftersom nya dokumenttyper som bedöms vara av tillfällig eller 

ringa betydelse tillkommit sedan de förra gemensamma gallringsföreskrifterna antogs. 

Det har även skett en teknisk utveckling där ny information hanteras inom kommunen, bland annat 

sociala medier.  

Den nya tekniska utvecklingen består inte enbart av nya informationskanaler eller plattformar men 

även arbetssätten inom kommunen är mer digitala, vilket speglas i de nya gemensamma 

gallringsföreskrifterna för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

 

Med hänvisning till den nya informationshanteringen inom den kommunala verksamheten och de 

alltjämt växande digitala arbetssätten dras slutsatsen att en ny gemensam gallringsföreskift för 

allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse bör antas för att underlätta förvaltningarnas 

dagliga arbete.  

 

Bilagor 

1. Gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i 

Österåkers kommun ÖFS 2021:XX. 

2. Gemensamma gallringsföreskrifter för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse ÖFS 

2010:2, Kommunstyrelsen 2010-03-29, § 67, dnr. KS 2010/0025. 
 

 

 



 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 3 av 3 

 

 

Peter Freme   Annika Hedlund 

Kanslichef   Kommunarkivarie 

 

 

___________ 

Expedieras 

- Samtliga nämnder 
- Akt 
- Överförmyndare 
- Armada 
- Roslagsvatten 
- Kommunarkivet 
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