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Råd om bevarande och gallring
Gallringsråd nr 1, ledning- och stödprocesser, upplaga 4. Ett förslag till
revidering av gallringråd rörande räkenskapsinformation har påbörjats med
anledning av att Rådet för kommunal redovisning har utarbetat
rekommendationer (Rekommendation nr 23) om arkivering av
räkenskapsinformation. Samrådsgruppen har getts möjlighet att lämna
synpunkter.
Gallringsråd nr 2 Skolväsende, 4:e upplagan. Uppdragstagare har utsetts till
en ny 5:e upplaga och förberedelser har inletts med en uppdragsbeskrivning.
Gallringsråd nr 5 Socialtjänst, 3:e upplagan. Uppdragstagare har levererat
utkast till en ny 4:e upplaga. Två arbetsmöten, varav ett med författarna, har
genomförts under året.
Gallringsråd nr 6 Patientjournaler och annan medicinsk information, 3:e
upplagan. Ett tillägg till gallringsråd nr 6 har publicerats under året: Råd om
bevarande och gallring av medicintekniska produkter. För delen om hantering
av information rörande tandvård har en revidering inletts.
Gallringsråd nr 9 Överförmyndare, 1:a upplagan. Översyn har pågått under
året av SKL som föreslagit ändringar. Med stöd av dessa har Gävle kommuns
överförmyndare åtagit sig att pröva råden.
Handledningar och information
Hemsidan: Fortlöpande underhåll och publicering har genomförts. Ett
äskande om byte av plattform för hemsidan har skickats till Riksarkivet.
Seminarier och konferenser
I mars genomfördes en konferens med presentation av KLASSA och
kommunala tillämpningar. Konferensen var uppskattade och ca 80 personer
deltog.

Samrådsgruppen har medverkat på FALK-konferensen i Göteborg i maj.
Övrigt
Fyra ordinarie sammanträden och tre arbetsmöten har genomförts. Ett av de
ordinarie sammanträdena var ett tvådagarsmöte med övernattning.
Samrådsgruppen träffade företrädare för SKL:s verktyg för
informationssäkerhetsklassning (Klassa) i maj för att diskutera likheter och
olikheter med Samrådsgruppens klassificeringsstruktur KLASSA och SKL:s
verktyg för informationssäkerhetsklassning (”Klassa”).
Dialog har förts under året med Inera som använder klassificeringsstrukturen
KLASSA för ett projekt rörande förmågekartor för kommunal sektor.
Samrådgruppen har genom region Skåne medverkat i en gallringsutredning
ledd av Inera rörande information som hanteras av sjukvårdupplysningen
1177.
Samrådsgruppen har medverkat i möten med huvudmännen om samverkan
och om gemensamma frågor inom arkivområdet.
Samrådsgruppen träffade företrädare från arkivutredningen i november för
att diskutera frågeställningar och förutsättningar inom kommunal sektor.
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