Cirkulärnr:
Diarienr:
Handläggare:
Avdsek:
Datum:
Mottagare:
Rubrik:
Bilagor:

1991:47
1991:0658
Magnus Hjärtström
P Arkiv
1991-03-22
Socialnämnden
Arkivansvarig
Kommundelsnämnder
Gallring och bevarande av socialnämndernas
personakter och andra personregister
SFS 1990:789
SFS 1991:26

Gallring och bevarande av socialnämndernas personakter och andra personregister
Föreskriven gallring
I socialtjänstlagens (1980:620) 60 § har sedan lagens ikraftträdande 1982 funnits föreskrifter
om gallring (=förstörande) av personakter och personregister. Verkställandet av denna
gallring har emellertid vid flera tillfällen skjutits upp i avvaktan på riksdagens
ställningstagande om undantag från gallring av vissa handlingar. Enligt
gallringsföreskrifterna skall anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör
socialnämndens personregister gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten.
En personakt får dock inte gallras så länge uppgifter om samma person finns i
personregistret.
Gallringsundantag av rättsäkerhetsskäl m m
Genom en ändring av socialtjänstlagens 62 § (1990:789) har slagits fast att handlingar i
faderskapsärenden, adoptionsärenden och ärenden rörande placerade barn skall undantas
från gallring. Dessa undantag skall göras av rättssäkerhetsskäl samt för att vissa personer
skall ha möjlighet att ta reda på sitt biologiska och sociala ursprung. Handlingar i sådana
ärenden skall i samtliga kommuner undantas från gallring.
Gallringsundantag av hänsyn till forskningens behov
I lagens 62 § föreskrivs vidare att handlingar som tillhör socialnämndens personregister, av
hänsyn till forskningens behov skall undantas från gallring enligt bestämmelserna i 60 § i ett
representativt urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt
urval av personer.
Socialtjänstförordningen (1981:750) har nu tillförts en 51 § (1991:26) där dessa undantag
preciseras. Handlingar om personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje
månad skall utgöra undantagen beträffande det representativa urvalet av personer. Dessa
undantag skall göras i samtliga kommuner.
Det individrelaterade material som skall undantas från gallring skall alltså utgöras av
handlingar om de personer som är födda de aktuella dagarna. Handlingar om övriga
personer skall gallras (vissa handlingar skall dock alltid bevaras, se andra stycket ovan).
Följaktligen kan inte hela akter bevaras eller gallras med utgångspunkt enbart från en
eventuell registerledares födelsedatum. Om handlingar om personer födda såväl de angivna
datumen som andra datum förvaras i en och samma akt måste dessa handlingar senast vid
gallringstillfället delas upp i handlingar som skall bevaras respektive handlingar som skall
gallras.
Det representativa urvalet av kommuner skall utgöras av de kommuner som ingår i de s k
intensivdataområdena: Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt Göteborgs
kommun. Inom dessa områden skall samtliga personakter undantas från gallring.

Tidpunkt för gallringen
Gallringen får, enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen, påbörjas tidigast den 1
juli 1991 och skall, vad gäller uppgifter och andra anteckningar som tillkommit under tiden
den 1 januari 1982 - den 30 juni 1986, vara avslutad senast under år 1992. Gallring skall
därefter göras fortlöpande och skall vara verkställd senast kalenderåret efter det att
gallringsskyldigheten inträdde.
Det äldre aktmaterialet (t o m 1981)
Skyldigheten att gallra gäller inte aktmaterialet från tiden före 1982. Detta material får dock
gallras, men de ovan nämnda undantagen av rättssäkerhetsskäl m m och för forskningens
behov skall alltid göras. Inom intensivdataområdena skall följaktligen även hela detta äldre
material undantas från gallring.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med Kommunförbundets kommunalrättssektion och
socialsektion.
Frågor med anledning av uppgifterna i cirkuläret kan ställas till Magnus Hjärtström, tfn 08 772 47 95 eller till Rolf Hagstedt, tfn 08 - 772 43 34.
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