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Socialnämnden

Gallring av information i IT-system Alk-T och Alk OL
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har använt IT-systemen Alk-T och Alk OL sedan 1996 i syfte att underlätta
handläggningen av alkoholservering och tillsynen över försäljning av folköl, tobak, receptfria
läkemedel och e-cigaretter. Från och med den 1 juli 2019 har ansvaret för dessa frågor
flyttats till miljöskyddsnämnden.
Miljöskyddsnämnden har meddelat att de inte ska använda sig av Alk-T och Alk OL. Därför
har socialförvaltningen sagt upp avtalet med leverantören. Nuvarande avtalstid sträcker sig
fram till årsskiftet 2019/2020.
Planen är att stänga systemet under hösten 2019 efter det att relevant information har
skrivits ut från systemet.
Förvaltningens övervägande
Då socialnämnden inte längre ansvarar för serveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak,
receptfria läkemedel och e-cigaretter saknas anledning att ha ett handläggarstöd.
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av handlingarna som finns i Alk-T och Alk OL
och noterar att de handlingar som ska diarieföras finns i diariet och att handlingar som ska
bevaras under fem år och sedan gallras finns i pärmar. Några utskrifter från systemet måste
göras innan avveckling av systemet kan ske. Det här innebär att socialförvaltningen kommer
att säkerställa att de handlingar som ska omhändertas kommer att finnas i andra digitala
system eller i papperform.
Enligt kommunen arkivreglementen beslutar respektive nämnd om gallring efter samråd med
kommunarkivarien. Den 15 juli tillstyrkte kommunarkivarien socialförvaltningens önskemål
om att få gallra informationen i Alk-T och Alk-OL. Utlåtandet bifogas i ärendet.
Ekonomisk bedömning
Avslut av IT-systemen reducerar kostnaderna för socialnämnden. Gallring av information
medför inga ökade kostnader dock åtgång av personella resurser.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att gallring av informationen i IT-systemen Alk-T och Alk Ol görs
efter att socialförvaltningen har skrivit ut all relevant information från systemen.
Beslutet ska skickas till
Miljöskyddsnämnden
Registrator/systemförvaltare vid socialförvaltningen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Peter Karlsson
Stabschef

