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Gallring av handlingar och uppgifter som uppkommer i samband 
med antigentest för personal på kommunens särskilda boenden 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer följande gallringsbeslut: 

 Samtyckesblankett för antigentest gallras när snabbtestning av 
medarbetare avvecklas. 

 Personuppgifterna vid negativt provsvar gallras när de har överförts 
till vårdcentral med ansvar för registrering av antigentest. 

 
 
Sammanfattning av ärendet  
Gallring innebär att allmänna handlingar eller uppgifter ur allmänna 
handlingar förstörs. För att få gallra allmänna handlingar krävs ett 
gallringsbeslut fattat av berörd nämnd, antingen i en 
dokumenthanteringsplan/hanteringsanvisning eller ett separat beslut likt 
detta. Gallring föregås alltid av ett övervägande mot kriterier fastställda i 3 § 
tredje stycket arkivlagen (1990:782): 

-Rätten att ta del av allmänna handlingar 

-Behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och 

-Forskningens behov 

Därtill bör hänsyn tas till att inte lagra personuppgifter längre än befogat 
enligt rådande lagstiftning. 

Härryda kommun har i februari 2021 infört antigentest (snabbtest) för att 
påvisa pågående infektion av covid-19 som ska erbjudas alla medarbetare på 
kommunens särskilda boenden vid varje arbetspass. Testet är frivilligt och 
utförs på arbetstid. 

Vid negativt svar ska medarbetaren registrera sitt namn och personnummer i 
en e-tjänst. Varje vecka sammanställs en lista över personer med negativa 
provsvar som överförs till vårdcentral med ansvar för registrering av 
antigentest. De medarbetare som tar antigentest inför varje arbetspass har 
skrivit på en samtyckesblankett som förvaras hos enhetschefen. 
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Handlingarna och uppgifterna som upprättas i samband med testningen ska 
inte förvaras längre än vad som bedöms nödvändigt för ändamålet med 
uppgifterna. Samtyckesblanketten bevaras hos enhetschef till dess att 
förvaltningen avvecklar antigentesterna och därefter gallras. 
Personuppgifterna vid negativt provsvar bevaras digitalt till dess att de har 
överförts till vårdcentral och därefter gallras. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 

 
 
 
Lena Lager Pernilla Sandblom 
Sektorschef Administrativ chef 
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