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Förslag till gallring av s.k. txt-filer i ärende- och
dokumenthanteringsrutinen
Gallring
Att gallra innebär förstörande av allmän handling. Enligt Arkivlagen får
allmän handling förstöras under förutsättning att man beaktar att arkiven är
en del av vårt kulturarv samt att de handlingar som dock bevaras tillgodoser
rätten att ta del av allmänna handlingar, forskningens behov samt behovet av
information för förvaltningen och vid rättsskipning. När det gäller
elektroniska handlingar sker även gallring då man till exempel vid
konvertering eller överföring av data förlorar sökmöjligheter och data samt
förlorar möjlighet att fastställa handlingars autenticitet och att göra viss
sammanställning av data.
Gallring innebär i sig en inskränkning av offentlighetsprincipen och beslut
därom skall därför normalt fattas av varje ansvarig myndighet. När det
däremot gäller gallring i rutin (i det här fallet den gemensamma ärende- och
dokumenthanteringsrutinen) som finns hos flera myndigheter i Västerås stad
får arkivmyndigheten enligt arkivreglementet fatta beslut om detta.

Bakgrund till detta beslut
Från 2007 har det successivt införts ett nytt arbetssätt inom Västerås stad när
det gäller registrering av allmänna handlingar och nämndadministration. Ett
inslag i detta är att man så långt det är möjligt skall arbeta enbart med
elektroniska handlingar. Detta innebär bl a att inkommande
pappershandlingar skall skannas och därefter hanteras och bevaras enbart i
elektronisk form. Den ursprungliga pappersförlagan skall förstöras. Vid
skanningen skapas, förutom den skannade filen i TIFF-format även två s.k.
txt filer som är allmänna handlingar. Dessa filer innehåller information om
skannern (maskinmodell, utrustningens namn, tidpunkt för skanning etc.) och
den skannade filen (upplösning, filformat etc.) När man har konstaterat att
resultatet av skanningen är godtagbart d.v.s. att det inte har uppstått några

2 (2)
informationsförluster (det ursprungliga dokumentet kan återges i ursprungligt
skick), rätt filformat har använts o.s.v. kan de nämnda filerna inte anses ha
något långsiktigt värde. Detta innebär att de kan förstöras omedelbart.
Sammanfattning
S.k. txt-filer som uppstår i samband med skanning av pappershandlingar i
ärende och dokumenthanteringsrutinen kan gallras omedelbart när man vid
kontroll har konstaterat att resultatet av skanningen är godtagbart. Med
godtagbart avses att det skannade dokumentet kan återges i ursprungligt
skick, att rätt filformat använts och att det överhuvudtaget inte skett några
informationsförluster i samband med skanningen.

Förslag till beslut
Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden föreslås anta föreliggande förslag till
gallringsbeslut att gälla retroaktivt från 2009-01-01.
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