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Sammanfattning

Digital information rörande elevadministration som tidigare förvarats i IT-systemet Elit ska
gallras och e-arkiveras hos Malmö stadsarkiv innan det avställs. Gallringsarbetet kommer utföras
av Grundskoleförvaltningen i egenskap av systemägare och systemförvaltare av Elit. Malmö
stads stadsarkivarie har på delegation godkänt gymnasie- och vuxenutbildningens plan för
bevarande och gallring.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner gallringsutredning av digital
information om elevadministration.

Beslutsunderlag






Gallringsutredning av digital information om elevadministration
Bilaga 1 Kronologi över förvaltningsansvar för elevadministrativa system
Bilaga 2 Redovisning av tabellinnehåll i Elit
Tjänsteskrivelse GVN 2019-03-29 Gallringsutredning av digital information rörande
elevadministration

Beslutet skickas till

Arkivansvarig på grundskoleförvaltningen.
Ärendet

Det elevadministrativa IT-systemet Elit användes i Malmö stad av utbildningsförvaltningen,
kulturförvaltningen och av de tio stadsdelsområdena från år 2000 fram till 2011. IT-systemet var
ämnat att effektivisera betygshantering, csn-rapportering, kommunikation med vårdnadshavare
och frånvarorapportering samt att underlätta hantering av statistik inom för-, grund- och
gymnasieskolan, kulturskolan och komvux. Inför att informationen ska e-arkiveras hos Malmö
stadsarkiv ska en bedömning av vilken information som ska bevaras respektive gallras
genomföras.

SIGNERAD

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för den information som rör gymnasie- och
vuxenutbildningen. Det faktiska gallringsarbetet ska utföras av grundskoleförvaltningen som
innehar systemägarskap och systemförvaltarskap av Elit. Arkivansvariga för förskolenämnden,
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grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Kulturskolan har tagit
fram en plan för respektive nämnd vad gäller gallring och bevarande.
Information som har förvarats i Elit omfattas av tryckfrihetsförordningen (1949:105) och
arkivlagen (1970:782). Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras för att tillgodose
rätten att ta del av allmänna handlingar, för förvaltningens behov samt för rättskipningens och
forskningens behov. Allmänna handlingar får gallras, men de ändamål som anges i arkivlagens 3§
3 stycke ska kunna tillgodoses.
En plan för bevarande och gallring har godkänts av Malmö stads stadsarkivarie. Grunden till
förslag om bevarande och gallring har hämtats från Arkivredovisning för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, version 1.1 från 2017, Arkivhandbok för Malmö stad:
Utbildningsväsendet från 2011 och Bevara eller gallra 2 från 2011, vilken är utgiven av SKL och
Riksarkivet.
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