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Arkivfrågor inom socialtjänsten m fl 
 
BEVARA ELLER GALLRA? RÅD FÖR SOCIALTJÄNSTEN M FL 
 
Gallringsråd nr 5 i serien "Bevara eller gallra?" är nu klart. I detta behandlas handlingar 
inom den kommunala socialtjänsten och familjebidragsverksamheten, den kommunala och 
landstingskommunala omsorgsverksamheten samt hos överförmyndare. 
 
Råden är utgivna av samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, där representanter för 
Riksarkivet, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet ingår. 
 
Utredningarna som ligger till grund för råden har gjorts av Magnus Hjärtström, sekreterare 
vid Svenska Kommunförbundet (socialtjänst och familjebidragsverksamhet), Siv Sandberg, 
landstingsarkivarie vid Östergötlands läns landsting (omsorgsverksamhet) och Tom Sahlén, 
kommunarkivarie i Sundsvall (överförmyndare). 
 
Den del av råden som behandlar personakter inom omsorgsverksamheten ("omsorgsakter") 
har tidigare i sin helhet publicerats i Riksarkivets författningssamling (RA-FS) som nr 1988:3 
och i Landstingsförbundets cirkulär C 88:119. Dessa råd har nu kompletterats med ett avsnitt 
om allmänna administrativa handlingar. Även råden för överförmyndare har tidigare i sin 
hel- het publicerats i riksarkivets 
författningssamling, dessa som nr 1987:3. 
 
Ett exemplar av häftet Bevara eller gallra? - Råd för den kommunala socialtjänsten och 
familjebidragsverksamheten, den kommunala och landstingskommunala 
omsorgsverksamheten samt överförmyndare bifogas till arkivmyndigheten. Ytterligare 
exemplar kan beställas från Kommentus Förlag AB, 125 88  ÄLVSJÖ, tfn 08 - 749 46 10, 
beställningsnummer 7099-174-X. Pris 100 kr. Moms, frakt och expeditionsavgift tillkommer. 
 
Vi kan dessutom erbjuda en kurs, "Bevarande och gallring i socialens tjänst", som 
huvudsakligen ansluter sig till innehållet i Gallringsråd nr 5. Här tas upp bl a de problem 
som kan uppstå vid gallring av socialakter. 
 
UNDANTAG, FÖR FORSKNINGENS BEHOV, FRÅN GALLRING AV 
SOCIALNÄMNDENS PERSONAKTER OCH ANDRA PERSONREGISTER 
 
I cirkulär 1991:47 redogjordes för bl a socialtjänstförordningens 51 § (SFS 1991:26) där de 
gallringsundantag från huvudregeln i socialtjänstlagens 60 § som motiveras av forskningens 
behov preciseras. 
 
Vi vill fästa socialnämndens uppmärksamhet särskilt vid den del av Gallringsråd nr 5 som 
behandlar den praktiska tillämpningen av § 51, och som här citeras. 



 
"Det individrelaterade material som skall undantas från gallring utgörs av handlingar i 
ärenden om personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad. Handlingar i 
ärenden om personer födda övriga datum skall gallras. Handlingarna i ett ärende som rör 
fler än en person måste dock ses som en odelbar enhet. Detta medför att handlingarna i 
ärendet måste bevaras om någon av de berörda personerna är född på något av de ovan 
nämnda datumen. I en gemensamt förd personakt kan det emellertid även finnas ärenden 
som inte rör den femte-, femtonde- eller tjugofemtefödde. Handlingarna i dessa ärenden 
måste då gallras. Detta gäller för samtliga kommuner utanför intensivdataområdena. 
 
Gemensamt förda personakter måste följaktligen senast vid gallringstillfället delas upp i 
ärenden med handlingar som skall bevaras respektive ärenden med handlingar som skall 
gallras. Lägg märke till att en eventuell registerledares (akt-, dossiéledares) födelsedatum 
inte får vara avgörande för om handlingarna i akten skall gallras eller bevaras." 
 
Frågor med anledning av uppgifter som lämnats i detta cirkulär kan ställas till Magnus 
Hjärtström, tfn 08 - 772 47 95, Sirpa Rundström, tfn 08 - 772 47 46, eller Rolf Hagstedt, tfn 08 - 
772 43 34. 
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