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Gallring av borgensåtaganden, flerbostadshus 
Dnr TFN-2013- 380     Dpl 01 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
1. Borgensåtaganden för flerbostadshus från 1948 och framåt får gallras när lånet 

har löpt ut. 
2. Borgensåtaganden för flerbostadshus för tiden innan 1948 skall bevaras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd skall besluta om, när och hur allmänna handlingar skall gallras. I 
teknik- och fastighetsförvaltningens dokumentplan saknas gallringsbeslut avseende 
borgensåtaganden för flerbostadshus. Gallringsbeslut finns när det gäller 
borgensåtaganden för småhus. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2013. 
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande den 6 mars 2013. 
 
Ärende 
Varje nämnd skall besluta om, när och hur allmänna handlingar skall gallras. Detta 
görs genom att besluta om en dokumentplan som teknik- och fastighetsförvalt-
ningen tar fram. Dokumentplanen är ett verktyg i hanteringen av dokument. I 
dokumentplanen framgår bl a om handlingar får gallras, när de ska gallras samt i 
vissa fall hur de skall förvaras. Den nuvarande dokumentplanen antogs av teknik- 
och fastighetsnämnden den 20 januari 2008. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en ny 
dokumentplan som beräknas behandlas av teknik- och fastighetsnämnden under 
hösten 2013. I samband med detta arbete pågår en rensning i förvaltningens arkiv.  
 
I teknik- och fastighetsförvaltningens dokumentplan finns gallringsbeslut avseende 
borgensåtaganden småhus. Handlingarna skall sparas så länge lånet löper och 
därefter gallras. Ett likadant beslut behövs när det gäller borgensåtagande för 
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flerbostadshus. Idag har de flesta lån lösts in och endast några få borgensåtaganden 
finns kvar i kommunen. 
 
Arkivmyndigheten har haft tillfälle att yttra sig över förslaget till gallringsbeslut 
och de har godkänt gallring av borgensåtaganden för flerbostadshus från 1948 och 
framåt när lånet har löpt ut. Borgensåtaganden för flerbostadshus för tiden innan 
1948 skall däremot bevaras. 
 
 
 
Hans Wennerholm Carina Strandberg 
Teknik- och fastighetsdirektör avdelningschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Heléne Föhr, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Elin Cederholm, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Jörgen Petersén, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Carin Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltningen  


