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Överlämnande av allmänna handlingar och 
arkiv i ny organisation för stadsutveckling  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden och 
trafiknämnden ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv, som behövs för att 
driva verksamheten vidare, till ny nämnd för fysisk planering.  

2. Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden och 
trafiknämnden ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv, som behövs för att 
driva verksamheten vidare, till ny nämnd med ansvar för exploatering.  

3. Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden och 
trafiknämnden ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv, som behövs för att 
driva verksamheten vidare, till ny nämnd med ansvar för genomförande och 
förvaltning - mark.  

4. Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden och 
trafiknämnden ska överlämna de allmänna handlingar och arkiv, som behövs för att 
driva verksamheten vidare, till ny nämnd med ansvar för genomförande och 
förvaltning - byggnader.  

5. Överlämnade av de allmänna handlingar och arkiv som beskrivs i beslutspunkt 1–4 
ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden. Tidpunkt för 
överlämnande är den 2 januari 2023. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 §13 om att genomföra en förändring av 
stadens organisation inom stadsutveckling. Beslutet innebär att fyra nya nämnder med 
ansvar för fysisk planering, exploatering, genomförande och förvaltning kopplat till mark 
och genomförande och förvaltning kopplat till byggnader inrättas från och med årsskiftet 
2022/2023. Beslutet innebär samtidigt att byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 
lokalnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden upphör från och med 
årsskiftet. 

Förändringen ställer krav på beslut kring överlämnande av allmänna handlingar från 
överlämnande myndighet till mottagande myndighet. I aktuellt fall avser detta 
överlämnande av allmänna handlingar och arkiv från de fem befintliga nämnderna till de 
fyra nya nämnderna. 
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Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 
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Ärendet  
Kommunfullmäktiges beslut om en förändring av stadens organisation inom 
stadsutveckling medför krav på beslut kring överlämnande av allmänna handlingar från 
nuvarande nämnder till de nya nämnder som inrättas vid årsskiftet 2022/2023. I detta 
ärende lämnas förslag till beslut om överlämnande av allmänna handlingar och arkiv.  

Beskrivning av ärendet 
Såväl organisatoriska som andra typer av verksamhetsförändringar innebär i princip alltid 
konsekvenser för arkivvården och arkivbildningen. Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) 
ansvarar varje myndighet för vården av sina allmänna handlingar, ett ansvar som även 
inkluderar arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan myndighet. Enligt 6 § 
arkivförordningen (1991:446) ska en myndighets arkivbildning ses över i samband med 
att organisationen ändras. Utöver bestämmelserna om arkiv i arkivlagen och 
arkivförordningen gäller Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 
informationshantering i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23, § 22.  

I samband med att byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 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. I aktuellt 
fall avser detta överlämnande av allmänna handlingar och arkiv från de fem befintliga 
nämnderna till de fyra nya nämnderna.  

Alternativen för den överlämnande myndigheten är: 

• Överlämna och införliva – till exempel pågående ärenden som införlivas i den 
övertagande myndighetens arkiv.  

• Överlämna – arkiv som den övertagande myndigheten behöver för att driva 
verksamheten vidare, och som ska förvaras åtskilt från den övertagande 
myndighetens arkiv.  

De beslut som tas om allmänna handlingar i samband med verksamhetsövergång har fyra 
huvudsakliga utgångspunkter:  

• Det ska vara tydligt vilken myndighet som har ansvar för vilka allmänna handlingar 
och arkiv.  

• Personalen som arbetar i den mottagande myndigheten ska ha tillgång till den 
information de behöver för att kunna utföra sitt arbete.  

• En ändamålsenlig arkivredovisning och efterlevnad av offentlighetsprincipen både nu 
och i framtiden ska kunna säkerställas.  

• För personuppgifter i allmänna handlingar och arkiv ska det vara tydligt vilken 
myndighet som har tagit över personuppgiftsansvaret.  

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. Detta godkännande sker med 
stöd av beslutssatserna 1-4 i detta tjänsteutlåtande. 
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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.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Organisationsförändringen inom stadsutvecklingen träder i kraft vid årsskiftet 2022/2023. 
För att uppfylla de krav som lagstiftning och stadens riktlinjer ställer på myndigheter vid 
överlämnande av allmänna handlingar och arkiv krävs beslut i kommunfullmäktige. 
Genom de beslut som föreslås i detta ärende möjliggörs en fortsatt hantering av 
överlämnande av allmänna handlingar och arkiv för berörda nämnder. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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