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KS § 7:17 . Dnr KS 2022/0080

Sammanhållen, effektiv och digital ärendehantering - gallring av

pappershandlingar i Kommunstyrelsens diarium

Kommunstyrelsens beslut

1. Allmänna handlingar i pappersform som har skannats och diarieförts i

Kommunstyrelsens diarium ska gallras efter inaktualitet,

2. Pappershandljngar som på grund av lagkrav eller kommunens
ställningstagande måste bevarasi original undantas från beslutet om gallring

efter Skanning,

3. Beslutet gäller retroakü'vt från och med 2022-01-01 1 Kommunstyrelsens
diarium, för närvarande dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360,

4. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att, för sin del och i likhet med
detta ärende, fatta motsvarande beslut om digitalisering av allmänna handlingar

och ärendeakter.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade nyligen beslut, dels genom att 2022-03-07 § 2:7

anta styrdokumentet Strategi för verksamhetsutvecklingi Österåkers kommun,
dels genom att 2022-03-07 § 2:6 fatta beslut om Miljö- och klimatprogram

2030.

Kommunfullmäktiges beslut föranleder Kommunstyrelsens förvaltning att i

detta ärende, till Kommunstyrelsen framlägga förslag, som innebär att

Österåkers kommun tar ytterligare steg med syftet att förverkliga kommunens
ambiü'on om att vara en modem e-förvaltning, vilketi förlängningen även
innebär en mer hållbar samt kostnadseffektiv hantering av allmänna

handlingar.

Förslaget innebär bland annat att handlingar som tillhör ett ärende, som
inkommer eller upprättas - med några få undantag - kommer att hanteras

endasti digital form. Som en direkt följd härav upphör förekomsten av

pappersakter. Det innebär att de pappershandljngar som förekommer ska

skannas till digital form (ersättningsskannas), därefter diarieföras för att

slutligen gallras (förstöras).

I enlighet med Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun (ÖFS
2019:1) § 8 krävs att Kommunstyrelsen fattar beslut om att tillåta gallring av de

pappershandlingar som skannas in i digital form.

Forts.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, § 5:9.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-05.

Förslag tiil beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att

1. Allmänna handlingar i pappersform som har skannats och diarieförts i

Kommunstyrelsens diarium ska gallras efter inaktuah'tet,

2. Pappershandh'ngar som på grund av lagkrav eller kommunens
ställningstagande måste bevaras i oxiginal undantas från beslutet om gallring

efter Skanning,

3. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2022-01-01 1 Kommunstyrelsens
diarium, för närvarande dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360,

4. Kommunstyrelsen anmodax övriga nämnder att, för sin del och i likhet med
detta ärende, fatta motsvarande beslut om digitalisering av allmänna handlingar

och ärendeakter.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samtliga nämnder
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