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Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om
bevarande respektive gallring av handlingar tillkomna genom
löne- och personaladministrativ verksamhet
Dnr RA 20-2004/3287
Högskoleverket har anmodats att yttra sig över förslag enligt ovanstående rubrik.
Synpunkter

Ett av syftena med förslaget är att lyfta fram handlingar på det
personaladministrativa området. Detta ser vi positivt på, framför allt för
forskningens ändamål.
Föreskriften skiljer sig inte nämnvärt från nuvarande författning. De
överväganden som gäller längre tjänstledigheter, sjukförsäkran och läkarintyg är
helt rimliga, om man utgår ifrån en pappersdominerad verksamhet.
Några reflektioner är dock viktiga att göra när det gäller de moderna
systemlösningar som används på många myndigheter och som inte riktigt får stöd
av de förslag som ges.
Det blir särskilt tydligt i resonemanget kring bevarande av handlingar i
personalakten som verkar utgå ifrån pappershandlingar och inte från de digitala
system som idag hanterar uppgifter om sjukfrånvaro, föräldraledighet och
semester.
Eftersom förslaget innebär ett bevarande i ursprungligt skick, innebär det att
informationen inte ska skrivas ut på papper, utan snarare blir föremål för ett
digitalt bevarande. Samtidigt upprättas en del handlingar i pappersformat som ska
signeras såsom anställningsbevis, intyg och betyg. Resultatet blir att handlingar
finns på olika ställen och i olika format, vilket försvårar möjligheten till överblick
och att följa den enskildes anställnings- och arbetsförhållanden i en personalakt.
Ytterligare en svårighet är att funktioner för gallring och avställning av uppgifter
från systemen sällan finns förberett, vilket innebär komplikationer för den
enskilda myndigheten att genomföra de påbjudna gallringsföreskrifterna. Här ser
vi det önskvärt att Riksarkivet, som en första avstämning, tar ett initiativ och
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applicerar förslagen om föreskrifter om bevarande respektive gallring i några av de
löne- och personalrapporteringssystem som finns på marknaden.

Om tanken däremot är att de handlingar som ska bevaras ska skrivas ut på papper
och bevaras i personalakten och det digitala systemet därefter kan gallras, bör det
framgå tydligare i föreskriften.
Beslut i detta ärende har fattats av tjänsteförättande verkschef Eva Ferndahl i
närvaro av avdelningschef Inga-Lill Hultin efter föredragning av arkivarie Marie
Norell. I handläggningen har även personalhandläggare Eva Forsman och
lönehandläggare Susanne Löthman deltagit.

Eva Ferndahl
Marie Norell

