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KS § 79  Dnr KS.2019.11 

Generellt gallringsbeslut för gallring efter scanning 

Ärendet 

När en handling skannas in i ett system uppstår två versioner av handlingen. Dels 
pappersversionen och den inskannade versionen. För att kunna förstöra 
pappersversionen av handlingen krävs ett gallringsbeslut. 

Ett sådant gallringsbeslut måste tas av den nämnd till vilken den verksamhet där 
inskanningen skedde hör till. Kommunstyrelsen kan i egenskap av arkivmyndighet 
i Ale kommun ta ett generellt gallringsbeslut för gallring efter skanning som 
nämnderna i Ale kommun kan ta tillämpningsbeslut på vilket kommer gälla som 
gallringsbeslut.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande, 2019-03-03 
 

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att allmänna handlingar i pappersform som skannats 
får gallras ”vid inaktualitet”, dvs. efter kontroll av att den skannade versionen är 
likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte 
längre behöver sparas av annan anledning.  

Kommunstyrelsen beslutar att varje myndighet har själv att utreda vilka 

handlingar som kan behöva sparas viss tid efter skanning om det behövs för 

bevisvärde eller av andra skäl.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att varje myndighet som önskar gallra 

räkenskapsinformation i pappersform efter skanning och under den lagstadgade 

minsta bevarandetiden har själv att söka tillstånd hos Skatteverket.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att varje myndighet ska dokumentera tillämpningen 

av detta beslut.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att allmänna handlingar i pappersform som skannats 
får gallras ”vid inaktualitet”, dvs. efter kontroll av att den skannade versionen är 
likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte 
längre behöver sparas av annan anledning.  

Kommunstyrelsen beslutar att varje myndighet har själv att utreda vilka 

handlingar som kan behöva sparas viss tid efter skanning om det behövs för 

bevisvärde eller av andra skäl.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att varje myndighet som önskar gallra 

räkenskapsinformation i pappersform efter skanning och under den lagstadgade 

minsta bevarandetiden har själv att söka tillstånd hos Skatteverket.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att varje myndighet ska dokumentera tillämpningen 

av detta beslut.  

 

___ 

Beslutsexpediering 

För kännedom 

Kommunarkivarien 
Samtliga nämnder 

 


