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§  
Digital hantering av ärenden i Kungsörs 
kommun (BUN 2019/166) 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2019 att uppmana 
myndigheter verksamma inom Kungsörs kommun att fatta ett lika-
lydande beslut som kommunstyrelsen vad gäller gallring. Beslutet 
innebär att inkommande pappershandlingar från och med den 1 ja-
nuari 2020, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter 
gallras direkt. Nya ärenden kommer därefter endast att finnas i 
digitala akter i dokument- och ärendehanteringssystemet w3d3. 
 
För ett antal år sedan digitaliserades ärendehanteringen i Kungsör 
genom inköp av ett it-stöd, som i flertalet svenska kommuner. 
Sedan dess har det gamla förfaringssättet, att till varje ärende dess-
utom skapa pappersakter med samma information, bestått. Det inne-
bär idag att vi har två uppsättningar av samma information, dels 
digitalt, dels på papper.  
 
Idag, 2019, inkommer allt färre handlingar till kommunen på pap-
per. Det innebär ett omfattande merarbete för kansliet att skriva ut 
dessa handlingar för att underhålla de båda systemen för lagring. 
Det är få handlingar som kräver namnunderskrifter och för den 
sakens skull behöver bevaras på papper. 
 
Att byta arbetssätt gällande handlingar är naturligt att göra vid ett 
årsskifte. Därför föreslås att alla ärenden startade till och med den 
31 december 2019 fortsatt är kompletta i pappersform medan ären-
den startade från och med den 1 januari 2020 enbart är kompletta i 
digital form, med ett bevarandekrav på handlingar i papper utifrån 
undantag enligt bilaga.   
 
Förfarandet att efter skanning slänga/förstöra pappershandlingar i 
original utgör gallring enligt riksarkivets definitioner. Gallring av 
allmänna handlingar är tillåtet med stöd av arkivlagen men förut-
sätter att myndigheten fattat beslut om det. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16, § 214 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-13 med 

bilaga 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inkommande 

pappershandlingar, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att 
därefter gallras direkt. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershand-
lingar som inkommit till myndigheten från och med 2020-01-01.  
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