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Gallring av uppgifter i 
förfrågningsregister  
 
Förslag till beslut 
Sydarkiveras förvaltning föreslår förbundsstyrelsen beslutar 
 
Att Karlskrona kommunarkiv gallrar de kolumner från 
förfrågningsregisterna som innehåller personuppgifter från Microsoft 
Access-filerna och pappersregisterna gallras i sin helhet. 
 
Att i resterande kommunarkiv gallras förfrågningsregisterna i sin helhet. 
 
Bakgrund 
Arkivbildning och gallring inom kommuner och landsting styrs av 
Arkivlagen (1190:782). Gallring innebär avsiktlig och planmässig 
förstöring av handlingar, och därmed inskränks allmänhetens rätt att ta 
del av dessa. Eftersom en myndighet är skyldig att bevara allmänna 
handlingar och gallring ska utgöra undantag, ska myndigheten 
verkställa gallring med största omsorg och försiktighet.  
 
Det är fem kommuner som har antagit Sydarkivera som hel arkiv-
myndighet i arkivreglementen. Dessa kommuner har därigenom 
överlämnat de handlingar som finns i centralarkiv till Sydarkivera. 
Sydarkiveras förbundsstyrelse är arkivmyndighet för Kommunal-
förbundet Sydarkivera. Bestämmelser om gallring finns i Sydarkiveras 
arkivreglemente som är beslutat av kommunalförbundsfullmäktige 
2015-10-23, § 36. 
 
Det har gjorts en gallringsutredning angående förfrågningsregisterna i 
dessa kommunarkiven (se bilaga 1). I Karlskrona kommunarkiv, Östra 
Göinge kommunarkiv och i Vimmerby kommunarkiv har det hittats 
förfrågningsregister som behöver gallras av den orsaken att de 
innehåller personuppgifter.  
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Sammanfattning 
Förfrågningsregister är ett dokument där arkivarier och arkivassistenter 
fyller i information från de förfrågningar som kommit till arkivet. 
 
I Karlskrona kommunarkiv finns det personuppgifter i 
förfrågningsregisterna från 2006–2018. I registerna finns namn och 
kontaktuppgifterna samlade i olika kolumner i programmet. För att 
sortera ut och gallra bort denna informationen räcker det med att 
kolumnerna i vartdera förfrågningsregistret tas bort. Registerna är även 
utskrivna och lagda i arkivboxar, de utskrivna registerna gallras i sin 
helhet.  
 
I Vimmerby har förfrågningarna skrivits ner på papper och sedan 
bevarats i arkivkartonger. Detta sträcker sig tillbaka till år 2000. 
Aktuella förfrågningar bevaras i en pärm.  
 
I Östra Göinge lagras informationen i en pärm mellan 2015–2017. 
Tidigare förfrågningsregister mellan 2000–2014 ligger i en arkivbox som 
även är förtecknad under Kommunstyrelsen.  
 
Sydarkiveras förvaltning har tagit fram ett nytt formulär för att 
registrera förfrågningar för statistikändamål, utan att personuppgifter 
dokumenteras. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Gallringsutredning för förfrågningsregister 
 
Styrelsens beslut ska skickas till 
Registrator 
Arkivchef Bernhard Neuman 
 
 
Lina Risheim 
Arkivarie 
  


