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FÖRENINGEN ARKIVVERKSAMMA I LANDSTING OCH KOMMUN
c/o Eva Karlsson
Alingsås kommun
Kommunarkivet
441 81 Alingsås

Riksarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm

Yttrande över råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö-
och hälsoskyddsverksamhet

Inledning
Dessa gallringsråd är ett mycket bra hjälpmedel i arkivverksamheten och FALK är
tacksam för att de ges ut i en tilltalande form. FALK har inte studerat hänvisningarna
till lagstiftning då detta ligger utanför vår kompetens. I det förra rådet stod mer text
kring varje specifikt område t ex miljöövervakning och naturvård. Det som stod där var
kanske väl känt för de anställda inom verksamhetern men för oss arkivverksamma var
det bra med dessa inledande texter. I övrigt är rådet välskrivet och synes heltäckande.

Det är mycket bra med listan över förkortningar.

Verkställande av gallring s 5
Sista meningen i sista stycket bör omformuleras. Denna mening – ”Efter det att
handlingarna är gallrade skall de förstöras” – är lite knepig. Det vore bättre att skriva
som i gallringsråd nr 11, sidan 5, ”Gallring innebär, att allmänna handlingar efter
beslut härom förstörs eller att deras ursprungliga skick förvanskas.”

Allmän administrativ verksamhet s 7 och s 8
Enkäter (av långsiktig betydelse) och enkäter av tillfällig betydelse behöver förtydligas.
Först och främst bör det anges om det är av nämnden upprättade enkäter som avses
eller om det är inkomna enkäter som besvarats. Det är viktigt att bevara dokumentation
kring egna enkäter, såsom sammanställning och ett exemplar av enkäten och eventuellt
svaren. Besvarade enkäter bör bevaras då de är av stor vikt eller långsiktig betydelse.
Detta kan i och för sig vara svårt att avgöra, men även ett administrativt värde finns
som talar emot en kort gallringsfrist.



Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens allmänna ärenden och övergripande arbete s 9
och s 10
Vi tycker att MHN i texten kan ersättas med ordet – nämnden. Detta förekommer
även på sidan 13. Det blir bättre flyt i läsningen.

• Beslut om samordnad kontroll i stället för samordnat

• Journalanteckningar (Naturvård)

Handlingar/information som kan gallras s 12
Här saknas underrubrikerna.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens tillsyns- och kontrollverkasmhet s 13
I det förra rådet står det lite om objekthantering, lite synd att det är borta. Det skulle
kunna finnas med i inledningen där det står om aktrensning (sidan 5).

Handlingar/information som kan gallras s 15
Vi saknar hänvisning till lagstiftning när det gäller Handlingar rörande djurskydd.

Ansökan och beslut om tillstånd för viss djurhållning m m – hör väl till
Handlingar/information som bör bevaras.

Handlingar/information som kan gallras s 17
Hänvisning till lagstiftning saknas för Beslut om saluförbud. När det gäller Villkorat
godkännande kanske det ska finnas en förklaring till vad som avses i art 4 och art 3.
Samma fundering har vi också när det gäller Återkallande av godkännande.

Handlingar/information som kan gallras s 19 och 20
Anmälan om vissa cisterner i mark samt ovan mark bör bevaras då de visar
markföroreningar över tiden.

Kontrollrapport för inomhuscisterner som finns i vattenskyddsområde bör bevaras.

Bör inte beslut om tillsynsavgifter bevaras?

Avslutning
I utformandet av yttrandet har Iréne Wretemo, Gävle stadsarkiv, deltagit.

För FALK

Eva Karlsson
Ordförande


