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Bilaga 1: Beskrivning av inventering, 
värdering och fördelning av 
information 
 

Inledning 

Under perioden januari till september 2022 har Trafiknämndens allmänna handlingar 
inventerats med anledning av Ny organisation för stadsutveckling (NOS). Inventeringen 
utfördes enligt en mall som utarbetats av regionarkivet. Excellfilen har varit uppdelad på 
en flik för analoga och en flik för digitala handlingar. Det sammanlagda resultatet av 
inventeringen framgår enligt bilaga 2.  

Förvaltningens gällande avtal har inventerats inom ramen för NOS delprojekt avtal och 
tillstånd. Inventeringen finns att läsa som bilaga 3. 

I de fall det finns oklarheter kring vilken information som ska överföras till vilken 
förvaltning eller på annat sätt ännu inte har kunnat inventeras så finns detta specificerat i 
bilaga 4. 

Inventeringen skickas till regionarkivet 2022-10-03 och ingår också som underlag för 
trafikkontorets ställningstagande om överlämnande av allmänna handlingar i och med 
NOS. 

 

Resultat av inventering 

Analoga handlingar 

Inventeringen inleddes med en genomgång av trafikkontorets fysiska arkiv. Det har 
funnits befintlig arkivredovisning att utgå ifrån. Under sommaren 2022 arbetade två 
visstidsanställda arkivassistenter med att ordna och förteckna arkiven för Trafiknämnden 
(1991-2022) och gamla Färdtjänstnämnden (1991-2015). Trafikkontoret har också under 
flera år tagit emot sommarpraktikanter som har arbetat med att digitalisera 
Trafiknämndens tekniska dokumentation. Gallringsbara handlingar har också rensats bort 
och tas inte med i denna inventering. 

Status för arkiven är enligt följande: 

Arkivbildare Hyllmeter Status 
Färdtjänstnämndens arkiv 

 

40 hyllmeter Är en äldre avslutad 
arkivbildare och kan 
levereras till regionarkivet 
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Trafiknämndens arkiv 

 

150 hyllmeter Verksamheten har inget 
behov att söka i materialet, 
som kan levereras till 
regionarkivet. 

Trafiknämndens arkiv, 
diarieförda handlingar för 
åren 2009–2022 

125 hyllmeter  Här föreligger fortfarande 
behov av sorteringsarbete 
och verksamheten har ibland 
behov att söka enstaka 
handlingar i ärenden. Dessa 
handlingar bör därför 
överföras till 
stadsmiljöförvaltningen. 

Trafiknämndens arkiv, 
ekonomihandlingar till 
exempel bokslut och 
redovisning 

 

36 hyllmeter Detta material vill 
ekonomienheten tills vidare 
behålla för kontroll och 
uppföljning. Materialet bör 
överföras till 
stadsmiljöförvaltningen. 

Trafiknämndens arkiv, 
personalakter rörande 
avslutade anställningar  

5 hyllmeter Kan levereras till 
regionarkivet 

Trafiknämndens arkiv, 
personalakter rörande 
pågående anställningar 

4,5 hyllmeter Bör överföras och införlivas i 
de förvaltningars arkiv där de 
anställda får ny 
organisatorisk tillhörighet 
från 2 januari 2023.  

Trafiknämndens arkiv, teknisk 
dokumentation, 

Planskisser i skåp 

208 hyllmeter 

Planskisser som tidigare 
lånats från regionarkivet, 
som nu har digitaliserats kan 
återlämnas till regionarkivet. 

Övriga delar teknisk 
dokumentation, mestadels 
projekthandlingar överförs 
till stadsmiljönämnden då 
detta material fortfarande 
används i verksamheten. 
Även här pågår 
digitaliseringsarbete och när 
detta arbete är slutfört kan 
de analoga handlingarna 
levereras till regionarkivet. 

 

Sammanfattningsvis har trafikkontoret direkt behov att leverera ca 190 hyllmeter 
förtecknade arkiv till regionarkivet. Därtill finns ytterligare ca 400 hyllmeter handlingar 
som vi önskar överföra till nya stadsmiljöförvaltningen. Dessa handlingar används 
fortfarande i verksamheten men bör kunna levereras inom några år.  
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Digitala handlingar 

Under 2022 har det på trafikkontoret pågått projekt som syftar till att ta om hand de 
informationsmängder som ligger i Lotus Notes-databaser samt på olika lagringsytor som 
till exempel I-enheten, H-enheten, Sharepoint och Onedrive. Målet för detta arbete är att 
rensa, gallra, flytta och arkivera informationen. Aktiviteter som utförts är bland annat att 
projektledare IT och arkivarie har värderat informationen tillsammans med berörda 
informationsägare. Det har också genomförts en allmän ”städa” lagringsytor-utbildning 
tillsammans med trafikkontorets personal. 

Vad gäller information i Notes-databaser så förekommer det 56 databaser där 
informationen bör överföras till nya stadsmiljöförvaltningen för vidare hantering. 
Överföringen motiveras med att informationen fortfarande används i någon form. Denna 
information ska tas om hand i stadens mellanarkiv, som Intraservice är tekniskt 
arkivansvarig för. Därtill förekommer det också 11 databaser som kan levereras till 
regionarkivet. Några exempel är diarierna för Färdtjänstnämnden och Trafiknämnden, 
med tillhörande digitala handlingar. 

Trafikkontorets I-mappar innehåller information som huvudsakligen ska överföras till nya 
stadsmiljöförvaltningen. I dagsläget är det inte bestämt vilka medarbetare som ska arbeta 
inom vilken förvaltning men när dessa uppgifter finns kommer NOS delprojekt 
digitalisering och IT att administrera överföringen. Detsamma gäller tillgång till 
information i befintliga verksamhetssystem. Behörigheter kommer att ges utifrån från 
anställdas organisatoriska tillhörighet från 2 januari 2023. 

Avtal 

Inom NOS delprojekt avtal och tillstånd har gällande avtal inventerats. Inventeringslistan 
framgår av bilaga 3. På samma sätt som informationsmängderna i övrigt kommer avtalen 
att göras tillgänglig för den förvaltning det berör. 

Principer och kriterier för nytillkomna och ej inventerade handlingar 

Handlingar som upprättas efter denna inventering och fram till årsskiftet 2022/2023 
kommer att fördelas på samma sätt som övriga digitala informationsmängder. 
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