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Överlämnande av allmänna handlingar från 
trafiknämnden till nya stadsmiljönämnden 
med flera nämnder 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden framställer till arkivnämnden om att få överlämna allmänna handlingar, i 
enlighet med bilaga 1, 2, 3 och 4 till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Den 2 januari 2022 övergår ansvaret för trafiknämndens verksamhet till fyra nya nämnder 
i Göteborgs Stad. För att mottagande nämnder obehindrat ska kunna ta över och driva 
verksamheten vidare krävs att allmänna handlingar överlämnas eller överlämnas och 
införlivas från trafiknämnden till mottagande nämnders arkiv. Syftet är att upprätthålla 
kontinuiteten i verksamheten så att allmänheten och personalen påverkas av 
verksamhetsövergången i så liten utsträckning som möjligt.  

Vid överlämnandet övertar de mottagande nämnderna fulla ansvaret för de överlämnade 
handlingarna.  

Trafiknämnden framställer genom detta tjänsteutlåtande till arkivnämnden om att 
överlämna eller överlämna och införliva allmänna handlingar.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det är ett resurskrävande arbete att ordna och förteckna handlingar som har tillkommit 
under trafiknämndens verksamhetstid. Befintliga och nya nämnder, som tar emot 
verksamhet och dess allmänna handlingar, behöver planera för arbetet med att ordna och 
förteckna de allmänna handlingarna. Planering sker för att tillgodose såväl god arkivvård 
som för att kunna slutförvara de allmänna handlingarna hos Regionarkivet.    

Bedömning ur social dimension 
Ett beslut om överlämnande och införlivande av aktuella allmänna handlingar är en 
förutsättning för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att exempelvis allmänheten 
påverkas av övergången i så liten utsträckning som möjligt. Genom god arkivvård och 
hantering av allmänna handlingar enligt gällande lagar och regler skapas rättssäkerhet för 
allmänheten att ha tillgång till allmänna handlingar.    

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-09-26 
Diarienummer 05142/22 
 

Handläggare 
Christer Johansson/Trafikkontoret/GBGStad, Niklas 
Lindén/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 
E-post: fornamn.efternamn@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Beskrivning av inventering, värdering och fördelning av information 

2. Inventeringslista 

3. Avtalslista 

4. Principer och kriterier för nytillkomna och ej inventerade handlingar   



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 3 (7) 
   
   

Ärendet  
Den 31 december 2022 upphör trafiknämnden och ansvaret för verksamheten lämnas över 
till nya nämnder i Göteborgs Stad. I detta ärende föreslås att trafiknämnden framställer 
till arkivnämnden om att överlämna allmänna handlingar som behövs för att driva 
verksamheten vidare. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2021 (KF 2021-11-25 § 13) om att 
genomföra en förändring av stadens organisation inom stadsutvecklingsområdet för att 
uppnå en mer sammanhållen strategisk planering och stadsutveckling. 

Den nya organisationen för stadsutveckling ska bidra till en mer sammanhållen 
stadsutvecklingsprocess i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. 
Organisationsförändringen omfattar inrättande av fyra nya myndigheter och avveckling 
av fem befintliga myndigheter. Förändringen ska träda i kraft vid årsskiftet 2022/2023. 

I samband med att byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden, 
samt park- och naturnämnden upphör vid årsskiftet 2022/2023 överförs nämndernas 
verksamhet till fyra nya nämnder. De fyra nya nämnderna ansvarar för fysisk planering, 
exploatering, genomförande och förvaltning kopplat till mark samt genomförande och 
förvaltning kopplat till byggnader. Förändringen ställer krav på beslut kring 
överlämnande av allmänna handlingar från överlämnande myndighet till mottagande 
myndighet. 

För att mottagande nämnder, obehindrat ska kunna driva verksamheten vidare krävs att   
trafiknämnden överlämnar allmänna handlingar till dessa. En del allmänna handlingar 
överlämnas också för att ordnas och förtecknas inför slutförvaring hos Regionarkivet. 

Med utgångspunkt i arkivlagens (§ 15) bestämmelser kan ett överlämnande av allmänna 
handlingar och arkiv från de fem befintliga nämnderna till de fyra nya nämnderna ske 
först efter att kommunfullmäktige har gett sitt godkännande. Frågan om överlämnande av 
allmänna handlingar har behandlats av kommunfullmäktige den 18 maj 2022. 

Efter kommunfullmäktiges beslut om godkännande av överlämnande av allmänna 
handlingar och arkiv beslutar arkivnämnden enligt Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- 
och informationshantering (8 kap. 10§) om vilka arkiv som får överlämnas till de nya 
nämnderna och vilka allmänna handlingar och uppgifter som får införlivas med de nya 
nämndernas arkiv. 

Detta tjänsteutlåtande beskriver vilka handlingar som bedömts nödvändiga att överlämna 
till mottagande nämnder. Trafiknämndens framställan ska behandlas i arkivnämnden den 
8 december 2022.  

Att överlämna handlingarna innebär att ansvaret för handlingarna överförs från 
trafiknämnden till mottagande nämnder och att handlingarna förvaras hos mottagande 
nämnd som ansvarar för gallring och slutlig leverans till Regionarkivet men handlingarna 
hålls åtskilda från nämndens övriga arkiv och ingen ny information tillförs handlingarna.  
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De beslut som tas om allmänna handlingar inför verksamhetsövergången har tre 
huvudsakliga utgångspunkter:  

• Det ska vara tydligt vilken nämnd som har ansvar för vilka handlingar.  
• Personalen som arbetar i mottagande nämnd ska ha fortsatt tillgång till den 

information de behöver för att kunna utföra sitt arbete.   
• En ändamålsenlig arkivhantering och efterlevnad av offentlighetsprincipen både 

nu och i framtiden ska säkerställas.   
• För personuppgifter i allmänna handlingar och arkiv ska det vara tydligt vilken  

myndighet som har tagit över personuppgiftsansvaret. 

Motivering till överlämnande  
Den 2 januari 2023 tar fyra nya nämnder över aktuella handlingar för att på ett 
ändamålsenligt sätt kunna driva verksamheten vidare. Syftet är att upprätthålla 
kontinuiteten i verksamheten så att till exempel allmänheten påverkas i så liten 
utsträckning som möjligt. 

När handlingarna överlämnas eller överlämnas och införlivas tar mottagande nämnder 
över ansvaret för den pågående hanteringen och handläggningen och kan tillföra ny 
information till aktuella ärenden register, IT-lösningar, arkiv med mera.   

Regelverket som styr  
Myndigheternas hantering av allmänna handlingar och arkiv styrs av ett omfattande 
regelverk som utgår från grundlag, tryckfrihetsförordningen (1949:105), och bryts ned i 
lag, förordning och lokala föreskrifter och riktlinjer.  

Arkivlagen (1990:782) innehåller grundläggande bestämmelser om hur myndigheter ska 
sköta sina arkiv för att säkerställa möjligheten att ta del av allmänna handlingar både idag 
och i framtiden. Arkivlagen förtydligas i vissa hänseenden i arkivförordningen 
(1991:446). 

Kommunfullmäktige har beslutat om Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- 
och informationshantering för stadens nämnder och styrelser som gäller från den 1 januari 
2018. Arkivnämnden har utifrån dessa föreskrifter och riktlinjer beslutat om 
tillämpningsanvisningar. 

Varje nämnd och styrelse i kommunen utgör en egen myndighet. Enligt arkivlagen (3 §) 
bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. 
Enligt arkivlagen (4 §) ska varje myndighet ansvara för vården av sitt arkiv. Enligt 
arkivförordningen (6 §) ska en myndighets arkivbildning ses över i samband med att 
organisationen ändras.  

Överlämnande och övertagande myndighet  
Överlämnande myndighet:   
Göteborgs trafiknämnd 1991  
Övertagande myndighet:  

Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd (etableras den 2 januari 2023)  
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Göteborgs Stads exploateringsnämnd (etableras den 2 januari 2023)  

Göteborgs Stads stadsmiljönämnd (etableras den 2 januari 2023)  

Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd (etableras den 2 januari 2023) 

Beskrivning av de handlingar som nämnden avser att överlämna eller 
överlämna och införliva  
 
Trafiknämnden avser att överlämna eller överlämna och införliva de allmänna handlingar 
som framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1, 2, 3 och 4.  

Handlingarna har tillkommit i trafiknämndens verksamhet och kan hänföras till de 
verksamhetsområden som framgår av trafiknämndens reglemente eller inom 
stödverksamhet med koppling till denna verksamhet. 

Handlingar överlämnas i referenssyfte eller överlämnas för slutföring hos Regionarkivet 
efter ordnande och förtecknande och en leveransframställan. Handlingar överlämnas och 
införlivas då handlingarna tillhör pågående ärenden som ska tillföras ny information i 
mottagande förvaltning och blir en del av den mottagande nämndens arkiv.   

Handlingarna utgörs av såväl fysiska handlingar, i huvudsak pappershandlingar, som 
elektroniska handlingar i olika IT-lösningar. Handlingarna kan innehålla uppgifter som 
omfattas av sekretess, till exempel uppgifter om enskilds hälsa och skyddade 
personuppgifter. Mottagande nämnd fortsätter att hantera dessa uppgifter enligt för 
verksamheten gällande sekretessbestämmelser.  

Uppgifter om överlämnade och överlämnade och införlivande av handlingar ska föras in i 
både trafiknämndens och mottagande nämnds arkivförteckning och arkivbeskrivning.  

Inventerade handlingar  
Förvaltningen inventerade sina allmänna handlingar inom samtliga verksamheter under 
perioden februari 2022 – oktober 2022. Inventeringsarbetet har skett i nära samarbete 
mellan delprojektet Informations- och ärendehantering inom projektet Ny organisation för 
stadsutveckling, de fem avvecklande nämnderna och regionarkivet. 

I förvaltningen inventerades såväl fysiska som elektroniska handlingar hos samtliga 
verksamheter samt inom centrala stödfunktioner och centrala arkiv. Hur den 
bedömningen gick till framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

Resultatet av inventeringen ligger till grund för trafiknämndens framställan till 
Arkivnämnden om överlämnande av allmänna handlingar till mottagande nämnder utifrån 
förvaltningens verksamhet och framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 2 och 3. 

Principer och kriterier för hantering av nytillkomna och ej inventerade 
handlingar  
Inventeringen beskriver de allmänna handlingar som fanns i verksamheten när 
inventeringen ägde rum. Den är alltså en ögonblicksbild och nya handlingar kommer att 
inkomma till och upprättas i verksamheterna fram till och med årsskiftet 2022/2023.  
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Hur de handlingar som inkommit eller upprättats efter att inventeringen genomfördes ska 
hanteras framgår av principer och kriterier för hantering av nytillkomna och ej 
inventerade handlingar i tjänsteutlåtandets bilaga 4. 

Praktisk och teknisk hantering av överlämnande  

För att få införliva elektroniska handlingar i mottagande nämnds arkiv krävs att det i den 
fortsatta hanteringen går att visa sambandet med den ursprungliga arkivbildaren 
(trafiknämnden), vilket framgår av Göteborgs Stads anvisning för tillämpningen av 
föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering (8 kap). Detta för att på 
nytt kunna söka informationen i framtiden och förstå hur den ursprungligen skapades och 
användes i nämndens verksamhet. 

Personalakter tillhörande pågående anställningar vid årsskiftet 2022/2023 som överförs 
till mottagande nämnder överlämnas och införlivas hos mottagande nämnd. De fysiska 
akterna kommer att flyttas till mottagande nämnders HR-arkiv. 

Personalakter tillhörande avslutade anställningar i förvaltningen till och med december 
2022 överlämnas för slutförvaring till regionarkivet. Mottagande nämnder som ingår i ny 
organisation för stadsutveckling (NOS) ansvarar för leveransframställan till regionarkivet. 
Personalakterna som ska levereras till regionarkivet stannar kvar där de förvaras idag tills 
de är ordnade och förtecknade och leverans kan genomföras. 

Elektroniska handlingar och information som finns i olika typer av IT-lösningar 
överlämnas eller överlämnas och införlivas antingen genom att data flyttas eller genom 
att behörigheter ändras. Efter beställning från respektive avvecklande och mottagande 
förvaltning, i samarbete med delprojekten Digitalisering och IT och Informations- och 
ärendehantering inom projektet NOS, genomför Intraservice de åtgärder som krävs för att 
överlämna informationen. 

Förekomst av sekretessklassad information som anges i bilaga 2 inventering är endast en 
fingervisning, för att tillgodose arbetet med att överlämna och införliva allmänna 
handlingar och information till mottagande nämnder i NOS. Informationen måste mer 
noggrant gås igenom av mottagande nämnder i NOS i syftet att klassa informationen och 
se över vilken information som omfattas av sekretess. 

Pågående ärenden i trafiknämndens diarium avslutas. I den övertagande nämndens 
diarium görs referenser till trafiknämndens diarium och dess ärenden vid behov.  

Arkiverade analoga handlingar för tidigare färdtjänstnämnden överlämnas till 
regionarkivet för slutförvaring. 

Arkiverade analoga handlingar för trafiknämnden, med undantag för diarieserier för åren 
2009 t.o.m. 2022, levereras till regionarkivet för slutförvaring.   

Digital information skapad i verksamhetssystem, tillhörandes och nyttjandes av 
trafiknämnden, har inte kunnat fördelas på de fyra mottagande nämnderna på grund av att 
organisatorisk tillhörighet i NOS för respektive arbetstagare ännu inte fastställts. 
Fördelningen av information i verksamhetssystemen är avhängigt beslutet om 
arbetstagares placering i NOS. 31 oktober kommer organisatorisk tillhörighet för 
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arbetstagare att vara fastställd och överlämnandet och införlivandet av den digitala 
informationen skapad i verksamhetssystem kan beskrivas utifrån de övertagande 
nämnderna.  

Förvaltningens bedömning 
Trafiknämndens förvaltning ser att ett överlämnande av aktuella allmänna handlingar som 
det beskrivs i tjänsteutlåtandet är det enda alternativet för att säkerställa en korrekt och 
ändamålsenlig informationshantering vid verksamhetsövergången. 

Ett beslut om överlämnande av aktuella allmänna handlingar är en förutsättning för att 
upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att alla som berörs av denna omorganisation 
påverkas av verksamhetsövergången i så liten utsträckning som möjligt. 

 

 

Maria Hagberg 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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