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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Informationshanteringsplan för
Kommunstyrelsen – revidering 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna gallring av allmänna handlingar tillhörande Sektor styrning
och stöd i enlighet med förslagen i bilagan Kommunstyrelsens
informationshanteringsplan 2021 (version 1.1), samt
att godkänna särskilt om gallring för rekryteringsrelaterade handlingar i
verksamhetssystemet Visma Recruit i enlighet med bilagan Förslag till
särskilt gallringsbeslut för äldre handlingar kopplade till
rekryteringsärenden specifikt hanterade i systemet Visma Recruit.
Ärendet i korthet

Den 17 januari 2020 antog kommunstyrelsen sitt första gallringsbeslut
(Dnr 19KS30) sedan 1998, som befäste den nu gällande
informationshanteringsplanens gallringsanvisningar. Beslutet omfattade
dock inte samtliga processers handlingstyper som förekommer inom SG.
Planen kompletterades därför under 2020, och ytterligare förslag för
gallring av allmänna handlingar har nu sammanställts. I huvudsak rör
det sig om handlingar kopplade till den nyupprättade
näringslivsavdelningen, särskilt då enheten för upphandling och inköp.
Tillägg har även gjorts till verksamhetsområdena HR och ekonomi. Vissa
redan inventerade processers handlingar har även omvärderats och
givits nya förslag för gallring eller bevarande. Visst kompletteringsbehov
föreligger fortfarande, bl.a. för processer relaterade till IT-stöd, som
p.g.a. de omorganiseringar som IT-avdelningen genomgått har fått
vänta.
I år presenteras Informationshanteringsplanen för första gången i sin
helhet för Kommunstyrelsen. Vid framtida behov av gallringsbeslut
kommer endast de föreslagna justeringarna och tilläggen att presenteras.
Vidare har HR-avdelningen efterfrågat ett särskilt gallringsbeslut för
äldre ansökningshandlingar i verksamhetssystemet Visma Recruit, som
av tekniska skäl inte tillåter gallring utifrån planen utan att även gallra
handlingar som i vanliga fall skulle bevarats. Ett förslag har tagits fram
som gör vissa avsteg från informationshanteringsplanen. Detta kommer
sig av att de tänkbara lösningarna som skulle möjliggöra att handlingar
som annars skulle bevarats tas ur systemet för bevarande, bedöms vara
allt för kostsamma i förhållande till värdet av den information som skulle
gå förlorad vid gallring.
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Bakgrund

Arkivlagen (1990:782) föreskriver att myndigheter ansvarar för
förvaltandet av sina arkiv. Till detta ansvar inräknas eventuell gallring.
Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs och därför görs
otillgängliga för myndigheten såväl som för allmänheten.
Arkivlagens huvudregel är att allmänna handlingar ska bevaras. Gallring
av allmänna handlingar är i praktiken ofta en teknisk och ekonomisk
nödvändighet. Myndigheter har i den utsträckning det inte äventyrar
insynsrätten möjligheten att gallra i sina arkiv. Gallring av allmänna
handlingar kräver formellt beslut från ansvarig myndighet (i
kommunens fall nämnd) för att vara laglig.
Som redogjort i underlaget till 2020 års gallringsbeslut förelåg behov av
att komplettera den informationshanteringsplan som gallringsbeslutet
utgick ifrån. Under det gångna året har arbete gjorts för att förbättra
planen. För att förvaltningen skall kunna gallra i enlighet med 2020 års
tillägg och justeringar krävs att kommunstyrelsen beslutar i saken.
Se Bilagan Förslag till särskilt gallringsbeslut för äldre handlingar
kopplade till rekryteringsärenden specifikt hanterade i systemet Visma
Recruit för en mer detaljerad bakgrund till förslaget om särskilt
gallringsbeslut för handlingarna i Visma Recruit.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens informationshanteringsplan 2021 (version 1.1) –
markerade förändringar
Förslag till särskilt gallringsbeslut för äldre handlingar kopplade till
rekryteringsärenden specifikt hanterade i systemet Visma Recruit.
Beslutet ska skickas till

Anna-Karin Wågberg-Spärring
John Frölander
John Frölander
Arkivarie
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