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Yttrande rörande förslag till Bevara eller gallra nr 7 - gallringsråd om teknisk 
verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting 
och regioner 

Övergripande synpunkter 
Gallringsråden följer i stort RA-FS 1995:2 Tillägget Projekt- och 
anläggningshandlingar är mycket bra. Vi saknar representation från 
landstingsvärlden i gruppen som arbetat med förslaget. 
Korrekturläsning saknas 
Arbeta bort ordet ”man” som blir diffust. 
Begreppen kommun, landsting och region som finns i rubriken bör återkomma 
enhetligt om det rör respektive verksamhet. Nu används ibland endast begreppet 
kommun, se s. 9, andra stycket.  
Lista till förkortningar alternativt skriva ut exempelvis ordet CAD.  
 
Avsnitt Så här bör råden användas 
Bör komma efter stycket Syfte och avgränsning - bra och tydligt innehåll –  
Ändra rubriknivåer – Gallring som större rubrik och sedan förslag på underrubriker: 
Motiv för gallring 
Beslut om gallring 
– stryk mening ”I normalfallet beslutar varje enskild myndighet…” 
Tidpunkt för gallring 
Rensning 
– texten under rubriken Rensning bör förtydligas. Tillför ärendet sakuppgift ska det 
bevaras annars inte. 
 
Avsnitt Avgränsning och verksamhetsöversikt 
Gallringsrådet bör inledas med detta stycke och kanske under rubriken Syfte och 
avgränsning för att få en tydlig bild av innehållet och att hamnverksamheten här 
uteslutits.  
 
Avsnitt Allmän administrativ verksamhet 
Bra  
 
 
 



Avsnitt Projekt- och anläggningshandlingar 
Vad gäller hantering av projekthandlingar strykes ordet mappstruktur. 
Sid. 10 Tjänsteanteckningar - som tillför ärendet sakuppgift 
 
Besiktningsprotokoll – bör även bevaras för speciella byggnader som i framtiden kan 
få ett kulturhistoriskt värde. Det gäller för verksamheten att se över sitt 
fastighetsbestånd och ta ställning till bevarandevärdet. 
Avtal med konsulter bevaras 
Protokoll/minnesanteckningar Bevaras – gäller samtliga –  
Icke antagna anbud Bevaras 
Tidplaner Bevaras Första och sista 
Ta bort Tjänsteanteckningar som handlingstyp från gallringslistan 
 
Avsnitt Vatten och avlopp 
-  
 
Avsnitt Avfallshantering/Renhållning 
-  
 
Avsnitt Gator och vägar 
-  
 
Avsnitt Parker och grönområden 
-  
 
Avsnitt Mark och exploatering 
Fastighetsakter 
Ta bort 17. Övriga handlingar av vikt för ärende 
Lägg istället till punkten Kartor/ritningar för att göra det tydligare med hänvisning till 
råden. 
Arrendeavtal, nyttjanderättsavtal Bevaras 
 
Avsnitt Lokalförsörjning 
Hyreskontrakt Bevaras 
Fastighetsakter: 
Slutbesiktningsprotokoll Bevaras 
 
Avsnitt Energiförsörjning 
-  
 
Avsnitt Bostadsanpassning 
-  
 
Avslutning 
FALK´s remissvar har utarbetats av styrelsemedlemmarna i FALK, Maria Bjersby 
Stenudd från Uppsala läns landsting och Tomy Eklöv från Jönköpings läns landsting. 
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