


Samrådsgruppen för Kommunala Arkivfrågor

• Förkortas vanligtvis som Samrådsgruppen

• Informell förkortning: SKA



Ledamöter
Vilka är vi?



Ledamöter – Vilka är vi?



Ledamöter – Vilka är vi?

Ulrika Gustafsson (Västerås stad)

Kerstin Cederberg (Region Dalarna)

Ylva Lindblom (SKL)
Boel Sjöstrand (Region Skåne) Elisabeth Siltberg (Region Gotland)



Organisation
Hur arbetar vi?



Organisation – Hur arbetar vi?

• Nio ledamöter (3 år)

– Tre från kommuner utses av SKL

– Tre från regioner utses av SKL

– Tre från statlig sektor utses av Riksarkivet

• En ordförande och sekreterare (roterar per år mellan sektor)

• Sammanträden (minst fyra gånger per år)

• Webbplats

– http://samradsgruppen.se

http://samradsgruppen.se/


Uppdrag
Vad ska vi göra?



Uppdrag – Vad ska vi göra?

• Samverkansorgan för stat, kommun och region

• Verka för en dokument- och arkivhantering

– som främjar demokrati och verksamhetskvalitet inom 

offentlig sektor med inriktning mot kommuner och regioner



Uppdrag – Vad ska vi göra? – Uppgifter

• Rådgivning om bevarande och gallring för kommuner och regioner

• Bevaka, ta initiativ till, och informera om frågor som berör 

dokumenthantering och arkiv 

• Omvärldsbevakning av nationella standardiseringsarbeten 

nationellt och internationellt 

• Stöd och initiativ till metoder, utvecklingar, åtgärder som hjälper 

professionen



Verksamhetsredovisning
Vad har vi gjort 2018?



Verksamhetsredovisning 2018

– Vad har vi gjort?

• 4 ordinarie sammanträden, och 3 arbetsmöten

• Arbetat med gallringsråden (1, 2, 5, 6, 9)

• Anordnat konferens om Klassa

• Dialog med huvudmännen för SKA om samverkan och 

gemensamma frågor

• Medverkat i en gallringsutredning ledd av Inera om 

information som hanteras av sjukvårdsupplysningen 1177 

Vårdguiden



Verksamhetsredovisning 2018

– Vad har vi gjort?

• Träffat företrädare för arkivutredningen

• Träffat företrädare för informationssäkerhets Klassa (Klassa 

infosäk) om utvecklingsmöjligheter med Samrådsgruppens 

Klassa (Klassa process)

• Träffat företrädare för Inera om deras tillämpning av Klassa i 

”förmågekartor” för kommunal sektor



Verksamhetsplan
Vad gör vi 2019?



Verksamhetsplan 2019 – Vad gör vi? –

Bevara eller gallra (gallringsråd)

#1 Lednings- och stödprocesser

– Tillägg om gallringsfrist för räkenskapsinformation

#2 Utbildningsväsende

– Översyn pågår

– Ett första manus planerat till början av nästa år



Verksamhetsplan 2019 – Vad gör vi? –

Bevara eller gallra (gallringsråd)

#5 Socialtjänsten m.m.

– Första manus på väg inom kort

– Remiss i slutet av året

– Eventuell omarbetning och färdigställande under nästa år

#6 Patientjournaler och övrig vårddokumentation

– Revidering av delen om tandvård

#9 Överförmyndarverksamhet

– Revidering pågår



Verksamhetsplan 2019 – Vad gör vi? – Övrigt

• Webbplatsen

• Bevakar offentlighetsprincipen i fristående skolor och privata 

utförare av vård och omsorg

– Gallringsråd #2 kan eventuellt beröra friskolor i den 

utsträckning det finns särskilda handlingar enbart för 

friskolor



Verksamhetsplan 2019 – Vad gör vi? –

Konferens om Klassa och kommunala 

tillämpningar

• Den 27 februari 2019 på SKL

– 43 deltagare (på plats)

– Ungefär 100 deltagare totalt (distans)

• Konferensen spelades in och är tillgänglig kostnadsfritt under 

maj fram tills slutet av juni 2019

– http://www.samradsgruppen.se/web/index.php/kalendarium/97-konferenser

• Presentationerna återfinns även genom hänvisad länk

http://www.samradsgruppen.se/web/index.php/kalendarium/97-konferenser


Tack!


