TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-03-22
Diarienummer: BSN 2021-177

Barn- och utbildningskontoret
Handläggare:
Titel:
E-post:

Per Berndtsson, Malin Modin
Arkivarie, Systemförvaltare
per.berndtsson@norrtalje.se

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Gallring av information i Procapita för barn- och
elevadministrationen inom Barn- och skolnämnden
Förslag till beslut
Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och skolnämnden att:
1. Besluta om att genomföra gallring i verksamhetssystemet procapita genom att anta
bilagt förslag till gallringsframställan.
2. Uppdra åt Barn- och utbildningskontoret att verkställa gallring enligt bilagd
gallringsframställan.
3. Gallringsbeslutet ska gälla retroaktivt från och med 1997-01-01.
4. Anta generellt gallringsbeslut för verksamhetssystemet Procapita med giltighet från och
med 1997-01-01 tillsvidare.
5. Vid framtida gallring i verksamhetssystem generellt tar Barn- och skolnämnden del av
dessa genom information/ redovisning av delegationsbeslut under stående
sammanträdespunkt.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Efter genomgång i verksamhetssystemet Procapita kan det konstaterats att det i dagsläget finns en
del information som är inaktuell för verksamheten. Barn- och utbildningskontorets bedömning är
således att denna behöver gallras i samband med uppgradering till Procapita/ TED (Tieto
Educational). Med anledning av detta har en gallringsframställan tagits fram utifrån en
gallringsutredning enligt stadsarkivets mall. Gallring för information i systemet Procapita bedöms
kunna göras utan viktiga informationsförluster för bevarandematerialet i systemet.
Gallringsutredningen ingår i Barn- och skolnämndens informationsredovisning och tas fram enligt
förvaltningsplanen för Sjökortet.

Ärendet
Beskrivning
Procapita har varit i drift sedan år 1997 och är ett av flera verksamhetssystem inom kommunen som
har samlat på sig en större mängd information som nu behöver tas om hand genom antingen
arkivering eller gallring. Norrtälje Kommun genomgår en omvandling av traditionell arkivhållning till Earkiv där det kommer finnas möjlighet att hantera mycket större mängder av information än vad ett
traditionellt arkiv klarar av. Kommunen har sedan 2016 ställt om sin arkivredovisning till
verksamhetsbaserad informationsredovisning inom det gemensamma projektet Sjökortet. En
beståndsdel i den verksamhetsbaserade informationsredovisningen är att ta fram gallringsutredningar
och bevarandestrategier för IT-system.

I förvaltningsplanen för sjökortet föreskrivs att gallringsutredningar och bevarandestrategier ska tas
fram för den digitala informationen och att nämnden ska fatta gallringsbeslut. Gallringsbeslut
avseende information i Procapita är alltså en del av den förvaltning som genomförs inom den
verksamhetsbaserade informationsredovisningen samtidigt som att det innebär att myndigheten fullgör
sina förpliktelser kring vad som föreskrivs om arkivvården i 6 § arkivlagen (1990:782).
Att gallra innebär att information förstörs och inte kan återskapas. Gallring innebär även förlust av
möjliga informationssammanställningar, sökmöjligheter och möjlighet att fastställa informationens
äkthet. Vid gallring krävs ett gallringsbeslut som baserar sig på en gallringsutredning eller detaljerat
utformade hanteringsanvisningar för informationen.
För Barn- och skolnämndens del finns hanteringsanvisningar men de har inte tagit höjd för all den
information som finns i verksamhetssystemet Procapita varför denna gallringsframställan tagits fram.
Till grund för gallring i system Procapita ligger alltså en gallringsutredning som mynnat ut i en
gallringsframställan (se bilaga 1) som ska beslutas av Barn- och skolnämnden. I gallringsframställan
värderas informationen som ska gallras så att ingen förlust av viktig information sker med hänsyn
taget till:
- Verksamhetens behov
- Rätten att ta del av allmänna handlingar
- Behovet av information för rättskipning och förvaltning
- Forskningens behov
Utifrån resultatet av gallringsutredningen så bedömer Barn- och utbildningskontoret att:
- Informationens behov för verksamheten, d.v.s. för den eller de verksamhetsområden
den förekommer i inte påverkas negativt av gallringen.
- Gallringen inte innebär att allmänhetens (medborgarnas) insyn begränsas avsevärt.
- Behovet av information för rättskipning och förvaltning inte påverkas negativt.
- Gallringen inte påverkar betydelsen för forskning avseende tillgång till källmaterial.
I gallringsframställan listas handlingstyper och information som ska gallras i detalj.
Lagkrav
Arkivlagen (1990:782) 6, 10 §§ om arkivvården och rätten att gallra.
Koppling till gällande styrdokument
BSN 2020-58 Verksamhetsbaserad informationsredovisning med hanteringsanvisningar för barn- och
skolnämnden, 2020-03-16, § 25
KS 2016-875 Reglemente för hantering av arkiv i Norrtälje Kommun, 2017-12-18 § 276
BSN 2020-864 Delegationsordning för Barn- och skolnämnden
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Beslutet finansieras inom befintliga anslag/ befintlig ram för myndighetens arkivorganisation som
sköter arkivvården.

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningskontoret bedömer att gallring av information i Procapita kan ske utan inverkan
för; verksamhetens behov, rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för
rättskipning och förvaltning samt forskningens behov. Informationen som gallras har till stor del
levererats till stadsarkivet i pappersformat sedan tidigare. Gallring är även befogat för att kunna
hantera den information som ska finnas kvar i systemet. Procapita har uppdaterats till Procapita/ TED
(Tieto educational) varför förvaltningen bedömer att tidpunkt för att gallra daterad information är
lämplig. Informationen som ska gallras berör elever och barn som inte längre är aktuella i systemet.
Bevarandehandlingar för dessa barn/ elever har levererats i pappersformat till stadsarkivet och finns i
vissa fall registrerade i andra system än Procapita. Barn- och utbildningskontoret har inte behov av
informationen inom förvaltningen längre då eleverna har slutat skolan.
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Gallringsframställan har skickats på remiss till Stadsarkivet för synpunkter 2021-03-23. Stadsarkivet
tillstyrker gallring av information se bilaga 2.

Tidplaner
Ärendet behandlas på Barn- och skolnämndens arbetsutskott den 2021-04-26 samt på Barn- och
skolnämnden den 2021-05-10. I handläggningen har Per Berndtsson, arkivarie och Malin Modin
systemadministratör deltagit.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör

Agneta Brus
Verksamhetschef verksamhetsstöd och
kansli
Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret

Bilagor
1. Gallringsframställan för information i system Procapita, 2021-03-23
2. Yttrande från Stadsarkivet 2021-04-14

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsarkivet
Författningssamlingen
Inom Barn- och utbildningskontoret
Förvaltningsdirektör
Verksamhetschef verksamhetsstöd och kansli
Enhetschef nämnd, kansli och juridik
Arkivarie
Registrator centrala förvaltningskontoret
Enhetschef IT-pedagogiska enheten
Systemansvarig Procapita
Barn- och elevadministrationen
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