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Remiss om Revidering av Gallringsråd nr 5 Bevara eller gallra – råd för socialtjänsten m.m.
Remiss från Kommunstyrelsen KS 2021/270
Förvaltningens kontorsutlåtande
Förvaltningen överlämnar detta kontorsutlåtande till
Kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
En reviderad upplaga av skriften Bevara eller gallra, gallringsråd nr
5, har tagits fram av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
vars huvudmän är Sveriges Kommuner och Regioner samt
Riksarkivet. Den nya upplagan har skickats ut på remiss.
Förvaltningen är överlag positiv till den nya versionen och anser att
den är pedagogisk och tydlig. I övrigt har förvaltningen några
synpunkter på detaljnivå som redovisas i bilaga 4.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och kansli i
samråd med Stadsdelsarkivarierna och besvaras i detta
kontorsutlåtande. Utlåtandet anmäls i stadsdelsnämnden den 22
april 2021.
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Ärendet
Kommuner är skyldiga följa bestämmelserna i bland annat
Arkivlagen, Offentlighetsprincipen och Offentlighet- och
sekretesslagen i hanteringen av sina handlingar. Detta innebär att
det måste finnas tillämpliga gallringsbeslut för att förstöra
handlingar. Arkivmyndighet för Stockholms stad är Stockholms
stadsarkiv. För att stödja kommuner i att fatta beslut om gallring har
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor tagit fram en skrift
med gallringsråd. Gallringsråd nr 5 ska nu uppdateras och förslaget
har remitterats via Kommunstyrelsen till Södermalms
stadsdelsnämnd för yttrande senast den 13 april 2021.
Stadsdelsförvaltningen fick remissen den 23 mars 2021.
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Förslaget har även remitterats till stadsdelsnämnderna SpångaTensta och Skarpnäck samt till Socialnämnden och
Stadsledningskontoret
Synpunkter och förslag
Förvaltningen bifogar sina synpunkter i bilaga 4, baserad på det
formulär som Samrådsgruppen skickat med. Förvaltningen anser att
den reviderade versionen av Gallringsråd 5 överlag är tydlig och
pedagogiskt formulerad.

Avdelningschef
Bilagor
1. Följebrev Remiss av Revidering av Gallringsråd nr 5 Bevara eller gallra – råd för socialtjänsten m.m.
2. Remiss avseende revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara
eller gallra – råd för socialtjänsten m.m.
3. Manus Gallringsråd nr 5
4. Svar på Remiss avseende revidering av Gallringsråd
nummer 5 – Bevara eller gallra – råd för socialtjänsten mm
5. Samrådsgruppens formulär
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