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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-05-11 

Samhällsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsnämnden 

Gallringsbeslut för underlag till utfärdande av ID-kort 

Diarienummer: SBN-2018-00936 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret utfärdade tidigare ID-kort för de anställda att använda bland annat i 

samband med myndighetsutövning. Dessa kort har ersatts av så kallade ID06-kort, varvid de 

föregående ID-korten inte längre utfärdas. För att utfärda ID-kort krävdes underlag 

innehållandes en mängd olika personuppgifter inklusive personnummer. Detta underlag har 

bevarats på kontoret.  

Gallring innebär att allmänna handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar förstörs. Detta 

innefattar även om man i samband med överföring till annan databärare förlorar information, 

möjligheter till sammanställning, sökmöjligheter eller sätt att fastställa informationens 

autenticitet. För att få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fattat av berörd 

nämnd, antingen i en dokumenthanteringsplan/hanteringsanvisning eller ett separat beslut likt 

detta. Gallring föregås alltid av ett övervägande mot kriterier fastställda i arkivlagen 3 § 3 st.: 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar

 Behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och

 Forskningens behov

Därtill bör hänsyn tas till att inte lagra personuppgifter längre än befogat enligt rådande 

lagstiftning. Utifrån kriterierna ovan bedöms det långsiktiga värdet av underlagen för utfärdande 

av ID-kort som lågt och därmed bör kontoret få gallra handlingarna när ID-korten vid 

inaktualitet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-11 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Att nämnden godkänner gallring av underlag till ID-kort 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Stadsarkivarien 

Ärende 13
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Jenny Ahrling Homan Gohari 

t f stabschef Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Anna Nilsson 

Arkivarie 

Telefon (direkt):   , [extrainfo om telefon, ex telefontider] 

E-post: Anna.Nilsson@sodertalje.se 


