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Svar på Remiss avseende revidering av
Gallringsråd nummer 5 – Bevara eller
gallra – råd för socialtjänsten mm
Övergripande synpunkter
Det är lättbegripligt och pedagogiskt uppställt. Bra att det
slås fast när man ”bör” och när man ”kan” diarieföra. I
övrigt har vi åsikter på detaljnivå.
Kapitel 1. Bakgrund och begränsningar
Sid.5 Slutet på första stycket. Kan man tänka sig ett
tillägg här, t ex ”Det får anses att digitalt inkomna
handlingar endast behöver bevaras digitalt.” För att
förtydliga hur man tänker kring att t ex diarieförda
handlingar bevaras både på papper och digitalt.
Kapitel 2. Socialtjänst
Sid. 11, 6:e området, ”Yttranden till andra myndigheter”.
Här kan det behövas ett förtydligande om när det ska
gallras efter 5 år och när det ska bevaras.
Kapitel 3. Enskilt riktade insatser
Sid. 13, Första stycket, ”Den får dock inte gallras så länge
uppgifter om samma personer finns i sammanställningen.”
Avses samhörighet här, kan man förtydliga vad
sammanställningen är?
Kapitel 4. Individ- och familjeomsorg
Sid. 17, Stycket längst ner på sidan, ”Observera att en
personakt kan bestå av en digital akt och en pappersakt.
Reglerna om bevarande och gallring gäller för båda dessa
aktdelar.” Bra uttryckt. Kan dessa meningar användas i
alla stycken rörande akter?
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Samma fråga som under Kapitel 3, om
sammanställningen, avses samhörighet, eller kan vad som
avses med ”sammanställningen” förtydligas?
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Sid. 18, i stycket ”Bevarande av rättssäkerhetsskäl” Man
kanske kan poängtera att man ska rensa med försiktighet i
barnakt.
Sid. 19, sist i stycket ”Bevarande och gallring i digitala
akter och register” kanske man kan nämna något vad
gäller digitala akter för leverans till arkivmyndighet?
Sid. 21, Handlingsslag 12, ”Polisrapporter om brott eller
misstanke om brott”, under anmärkningen har ett och fallit
bort mot slutet av meningen: ”ska dessa tillföras personakt
och följa aktens gallringsfrist.”
Sid. 27, näst sista stycket, sista meningen,
”Överlämnandet kan ske först då gallringsskyldigheten
inträder”, kan det förtydligas varför hanteringen ska vara
så?
Sid. 28, sista stycket, Kan man förtydliga vilka akter som
ska gallras två år efter sista anteckning, och vilka som ska
gallras fem år efter sista anteckning.
Kapitel 5. Äldreomsorg
Sid. 35, Handlingstyp 6, ”Arbetsmiljöbesiktningar, t ex
skyddsrond”. Dom gallras efter 3 år om nya upprättas
varje år. Är detta något nytt? Tidigare har väl dessa
bevarats för forskning kring arbetsmiljö. Kanske tänka
om?
Kapitel 6. Omsorg om personer med
funktionsnedsättning
Sid. 40, tredje stycket som rör Personakt enligt LSS,
första meningen. SFB kan förtydligas; att det rör
Socialförsäkringsbalken.
Sid. 40, och finns säkert fler ställen, i åttonde stycket,
under föreskriven gallring, avser ”sammanställningen”,
samhörigheten, eller kan det förtydligas?
Sid. 40, längst ner, näst sista meningen, ”21 § d LSS” ska
vara 21 d § LSS.
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Sid. 41, meningen längst ner, ”I övrigt ska bevarande och
gallring av digitala akter och register ske enligt vad som
beskrivits ovan och samordnas med gallringen av de
fysiska akterna.” Bra skrivning som kanske kan användas
på andra stället om digitala och fysiska akter.
Sid. 44, meningen längst ner i stycket om Bevarande och
gallring av personakter enligt Socialtjänstlagen (SoL),
”Reglerna om bevarande och gallring är samma.” Bra
uttryckt om hanteringen av digitala och pappersakter.
Kapitel 7. Familjerätt
Sid. 58, tredje handlingstypen nedifrån, fråga om det är
vedertaget uttryck, ”Anmälan om förslag på barn”.
Sid. 59, nionde handlingstypen, ”Beslut, medgivande”,
ska bevaras och det står att det ”Finns ibland översatt till
annat språk.” Bör det poängteras att beslutet också måste
bevaras i svensk översättning?
Kapitel 8. Färdtjänst/Riksfärdtjänst
Inga anmärkningar och det ser bra ut.
Kapitel 9. Arbetsbefrämjande verksamhet
Inga anmärkningar och det ser bra ut.
Kapitel 10. Flykting- och invandrarverksamhet
Sid. 68 Andra stycket, ”Handlingar som bör förvaras i akt
enligt bosättningslagen”, Bör det nämnas att det är lag
2016:38?
Kapitel 11. Dödsboanmälningar och boutredningar
Inga anmärkningar och det ser bra ut.
Kapitel 12. Budgetrådgivning och skuldrådgivning
Inga anmärkningar och det ser bra ut.
Kapitel 13. Konsumentvägledning
Inga anmärkningar och det ser bra ut.
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Kapitel 14. Tillståndsgivning och tillsyn enligt
alkohollagen
Inga anmärkningar och det ser bra ut.
Kapitel 15. Tillståndsgivning och tillsyn över
försäljning av tobak och liknande produkter
Sid. 77, Andra stycket, första meningen,
”Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning
och Konsumentverket för tillsynsvägledning när det gäller
kommunens tillsyn”, Kanske nämna att
Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning för
hela landet?
Kapitel 16: Medling med anledning av brott
Inga anmärkningar och det ser bra ut.

