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Yttrande över Riksarkivets förslag till nya 
föreskrifter och allmänna råd om återlämnande 
och gallring av handlingar inom löne- och 
personaladministrativ verksamhet  

Statens servicecenter tillstyrker det remitterade förslaget med 

nedanstående synpunkter och förslag. 

Under avsnittet Introducera nya medarbetare bör övervägas om 

sekretessförbindelser och motsvarande för anställd bör tas upp. 

Gallringstiden kan då exempelvis motsvara preskriptionstiden för de 

brott som är relaterade till sekretess. 

Under rubrik Betala ut löner och ersättningar i avsnittet Årsvisa 

sammanställningar av... ska sista ordet ”år” utgå ur anmärkningen. 

Under samma rubrik avseende punkten Anteckningar om jourtid, 

övertid och mertid föreslår Statens servicecenter att det i en 

anmärkning förtydligas vilka anteckningar som avses. 

Under rubrik Hantera kompetensutveckling bör det i punkten 

Handlingar rörande den anställdes kompetensutveckling förtydligas 

vilka handlingar som avses. Det kan övervägas om anteckningar från 

utvecklingssamtal för tydlighetens skull ska tas upp i föreskriften. 

Under rubrik Fastställa löner och ersättningar och handlingar rörande 

löneförhandlingar föreslås ett förtydligande av vilka handlingar som 

avses. 

För att underlätta vid praktisk tillämpning av de nya föreskrifterna 

föreslås följande handlingstyper tillföras under rubrik Rekrytering; 

bekräftelse på mottagen ansökan, kallelse till intervju (kort 

gallringsfrist), tillbakatagande av ansökan, kungörelse/meddelande om 

tillsatt tjänst samt handlingar rörande avbruten rekrytering 

(bevarandehandlingar). Även handlingar rörande överklagande av 

tillsättning kan nämnas.  
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Andra handlingstyper som kan vara relevanta att nämna i föreskriften 

är handlingar rörande ansökan om praktikplats, handlingar framtagna 

vid medarbetarundersökning, dokumentation av ärenden som enligt 

myndighetsförordningen ska prövas av myndighetens 

personalansvarsnämnd (PAN), handlingar vid verksamhetsövergång 

av arbetstagare från annan myndighet samt handlingar framtagna vid 

samverkan mellan arbetsgivaren och facklig organisation. 

I detta ärende har rättschef Gustaf Johnssén beslutat efter föredragning 

av arkivarie Ingmarie Berg. 

 

   

Gustaf Johnssén 

 

  

   

  Ingmarie Berg 

 


