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Anvisningar gällande gallring av bild-, film- och ljudmaterial 

Bild-, film- och ljudmaterial får gallras efter att det inte längre behövs i verksamheten. Ett 

urval av bild-, film- och ljudmaterial bör bevaras.   

Beslutet gäller kommunstyrelsens handlingar.  

Omfattning 

Gallringsbeslutet gäller för bild-, film- och ljudmaterial som tas fram exempelvis i 

informations- eller kommunikationssyfte, vid evenemang och tillställningar eller vid 

dokumentation av verksamheten. 

Bild-, film- och ljudmaterial som tas fram i annat syfte och som exempelvis ingår i ett 

ärende eller behövs för rättskipningen och förvaltningen omfattas inte av detta 

gallringsbeslut. 

Gallringsbeslutet gäller även retroaktivt för det material som inkommit eller upprättats 

före detta beslut tagits. 

Urvalskriterier 

Grundläggande för vilket bild-, film- och ljudmaterial som ska bevaras är arkivlagen som 

säger att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att arkiven ska 

bevaras så de tillgodoser: 

o rätten att ta del av allmänna handlingar, 

o  behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

o forskningens behov. 

Bild-, film- och ljudmaterial som bör bevaras kan exempelvis vara: 

 Ett urval som speglar förvaltningens verksamhet och dess omvärld 
 Material som är unikt 
 Material som har ett högt historiskt värde 

Kan också vara att de är unika vad gäller teknik eller metod eller på ett unikt 
sätt representerar sin samtid. 

 
Att tänka på gällande urvalet: 

 Material som dokumenterar samma saker över tiden, t.ex. en plats eller en 

företeelse har särskilt värde och även om bilderna i en sådan serie var för sig inte 

är värda att bevara kan helheten vara det. 
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 Bild-, video- och ljudmaterial med ett högt informationsvärde, exempelvis där det 

framgår uppgift om fotograf, motiv och datering, kan vara mer värda att bevara än 

material där sådan information saknas. 

Vid osäkerhet ska kommunledningskontoret rådfråga kommunarkivet för stöd vid urvalet.  


