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Överlämnande av utlånade allmänna 
handlingar till förskolenämnden och 
grundskolenämnden med anledning av 
stadsdelsnämndernas avveckling 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Stadsdelsnämnderna ska senast 2020-12-31 överlämna de allmänna handlingar till 
förskolenämnden och grundskolenämnden som stadsdelsnämnderna enligt särskilda 
överenskommelser har utlånat till de båda nämnderna.   

Sammanfattning 
Detta ärende behandlar förfarandet med de handlingar som lånades ut av 
stadsdelsnämnderna i samband med införandet av förskolenämnden och 
grundskolenämnden 2018-07-01. Införandet av dessa nämnder innebar att ansvaret för 
förskole- och grundskoleverksamheten övergick från stadsdelsnämnderna till 
förskolenämnden och grundskolenämnden. För att förskolenämnden och 
grundskolenämnden obehindrat skulle kunna ta över och driva verksamheten vidare och 
för att säkerställa en ändamålsenlig arkivbildning enligt gällande regelverk upprättade 
stadsdelsnämnderna överenskommelser med de nya nämnderna. Överenskommelserna 
reglerar bland annat vilka handlingar som har utlånats samt att de ska förvaras och 
hanteras av förskolenämnden och grundskolenämnden, men att dessa handlingar fortsatt 
ska tillhöra stadsdelsnämnderna fram till överenskommelsernas upphörande 2021-12-31.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21, § 17, att genomföra en förändring av stadens 
nämndorganisation. Arbetet med genomförandet sker enligt en tidsplan som innebär att 
stadsdelsnämnderna kommer upphöra vid årsskiftet 2020/2021. Detta innebär att den 
överenskommelsepart som är ägare till de utlånade handlingarna upphör. Därmed måste 
ansvar för dessa handlingar tydliggöras för att tillgodose de lagkrav som ställs gällande 
arkivvård.  

Ett beslut enligt stadsledningskontorets förslag innebär att ansvaret för de utlånade 
handlingarna överlämnas från stadsdelsnämnderna till förskolenämnden och 
grundskolenämnden. Dessa båda nämnder hanterar och förvarar redan idag de berörda 
handlingarna.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-18 
Diarienummer 0843/20 
 

Handläggare  
Mia Winterfjord, Raimonda Jonkute Sandberg 
E-post: mia.winterfjord@stadshuset.goteborg.se, 
raimonda.jonkute.sandberg@stadshuset.goteborg.se 

mailto:mia.winterfjord@stadshuset.goteborg.se
mailto:raimonda.jonkute.sandberg@stadshuset.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ordnandet och förtecknandet inför slutarkiveringen hos Regionarkivet av handlingarna 
medför en arbetsuppgift som utifrån ovanstående beslut ska hanteras av förskolenämnden 
och grundskolenämnden. Vid bildandet av förskolenämnden och grundskolenämnden 
togs ingen ekonomisk hänsyn till att handlingarna låg kvar på stadsdelsnämnderna varför 
stadsledningskontoret gör bedömningen att förskolenämnden och grundskolenämnden får 
hantera konsekvenserna inom ramen för den ordinarie verksamheten. Grunderna för 
denna bedömning framgår i kommunfullmäktiges beslut 2018-05-17, § 9, interimistiska 
grundskolenämndens beslut 2018-05-02, § 25, samt interimistiska förskolenämndens 
beslut 2018-04-25, § 30. Arkivnämnden ställer inte heller några krav på att handlingarna 
ska vara ordnade, förtecknade och levererade till Regionarkivet 2021-12-31, det vill säga, 
tidsaspekten faller bort i och med att handlingarnas status formellt övergår från ett 
utlånande till ett överlämnande. Således ska själva överlämnandet inte medföra några 
ökade kostnader för övertagande förvaltningarna eftersom det redan finns reglerat i 
utlånet. Å andra sidan aktualiseras kostnadsfrågan genom det resurskrävande arbete som 
det innebär att ordna och förteckna arkiv inom grundskolans och förskolans omfattande 
verksamheter, det vill säga de nuvarande utlånade handlingar som tillkom under 
stadsdelsnämndsorganisationen och som nu ska överlämnas. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Ett beslut om att ansvaret för de utlånade allmänna handlingarna går över från 
stadsdelsnämnderna till förskolenämnden och grundskolenämnden är en förutsättning för 
att upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att elever i förskolan och grundskolan 
påverkas i så liten utsträckning som möjligt.  

  

Bilagor 
1. Arkivnämndens protokollsutdrag 2020-04-22, § 18. 

2. Regionarkivets tjänsteutlåtande 2020-04-15. 
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Ärendet  
När förskolenämnden och grundskolenämnden startade sin verksamhet 2018-07-01 fick 
de låna vissa allmänna handlingar från stadsdelsnämnderna. Vid stadsdelsnämndernas 
upphörande 2020-12-31 behöver ansvaret för de utlånade handlingarna regleras. Därför 
ska de utlånade handlingarna överlämnas till förskolenämnden och grundskolenämnden. 

Beskrivning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-20, § 16, att en förskolenämnd och en 
grundskolenämnd skulle träda i kraft 2018-07-01. De nya nämnderna behövde från 
startdatumet ha tillgång till vissa allmänna handlingar för att på ett ändamålsenligt sätt 
kunna driva verksamheten vidare. De allmänna handlingar som kunde överlämnas till och 
införlivas i förskolenämnden och grundskolenämnden enligt arkivnämndens beslut (2018-
06-22, §§ 42-43) överlämnades och införlivades. De allmänna handlingar hos 
stadsdelsnämnderna som inte kunde överlämnas enligt de krav som finns på arkivvård 
lånades ut i referenssyfte till förskolenämnden och grundskolenämnden.  

Beskrivning av lånet 
Lånet grundar sig på den inventering som stadsdelsnämnderna utförde av sina fysiska och 
elektroniska allmänna handlingar inom utbildningssektorn på samtliga förskolor och 
grundskolor samt inom centrala stödfunktioner och centrala arkiv. Lånet var en 
förutsättning för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att elever, vårdnadshavare 
och personal påverkades i så liten utsträckning som möjligt. Samtidigt bevarades 
handlingarnas sammanhang och struktur och de kunde hanteras av personal med kunskap 
om handlingarnas tillkomst. Villkoren för lånet samt vilka handlingstyper som omfattas 
är reglerade i överenskommelser mellan stadsdelsnämnderna och förskolenämnden samt 
grundskolenämnden.  

Överenskommelserna fastslår att mellan 2018-07-01 och 2021-12-31 är det 
förskolenämnden och grundskolenämnden som är ansvariga för hantering och förvaring 
av de utlånade handlingarna, medan stadsdelsnämnderna förblir ytterst ansvariga för 
arkivvården fram till överenskommelserna upphör Kommunfullmäktige beslutade 2019-
11-21, § 17, att genomföra en förändring av stadens nämndorganisation. Arbetet med 
genomförandet sker enligt en tidplan som innebär att stadsdelsnämnderna kommer att 
upphöra vid årsskiftet 2020/2021, det vill säga ett år innan överenskommelserna går ut. 
Detta medför att efter 2020-12-31 står de utlånade handlingarna utan ytterst ansvarig.  
Samtidigt hade arkivnämnden ställt upp ett krav på att handlingarna vid upphörande av 
överenskommelserna ska vara ordnade, förtecknade och levererade till Regionarkivet. 

Det har redan framkommit att det i stadsdelarna finns flera arkiv i behov av 
arkivvårdande insatser i varierande omfattning. Det gjordes ett större uppsamlingsarbete 
under genomförandeperioden för förskole- och grundskolenämnderna, men det finns 
fortfarande mycket gammalt material som inte är arkiverat i enlighet med den ordning 
som gäller (se stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-06-27, KS 2019-11-09, § 
804). Detta problem har också kommit att aktualiseras efter inrättandet av de nya 
nämnderna och i samband med att utlånade handlingar nu ska överlämnas. 
Stadsledningskontoret konstaterar att det är ett resurskrävande arbete att ordna och 
förteckna de handlingar som har tillkommit under stadsdelsnämndsorganisationen, och att 
det är ett arbete som de befintliga och nya nämnderna behöver planera för att hantera. 
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Gällande regelverk 
Verksamhetsförändringar brukar medföra konsekvenser för arkivvården och 
arkivbildningen. Varje myndighet ska enligt arkivlagen (1990:782, § 4) ansvara för 
vården av sitt arkiv. Ansvaret omfattar även delar av arkiv som övertagits från en annan 
myndighet. Enligt arkivförordningen (1991:446, § 6) ska en myndighets arkivbildning ses 
över i samband med att organisationen ändras.   

Kommunfullmäktige har beslutat (2017-11-23, § 22) om Göteborgs Stads föreskrifter och 
riktlinjer om arkiv- och informationshantering för stadens nämnder och styrelser som 
gäller från 2018-01-01. Arkivnämnden har utifrån dessa föreskrifter och riktlinjer beslutat 
(2018-02-07, § 4) om tillämpningsanvisningar. Dessa regelverk tar upp utlån och 
överlämnande av handlingar mellan myndigheter inom Göteborgs Stad.   

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att föreslaget beslut i detta tjänsteutlåtande beträffande 
överlämning av utlånade allmänna handlingar följer gällande regelverk.  

Den pågående förändringen av stadens nämndorganisation ställer krav på ytterligare 
beslut i kommunfullmäktige när det gäller reglering av ansvar för allmänna handlingar. 
Stadsledningskontoret har i möjligaste mån inkluderat det i anslutning till aktuella 
ärenden gällande förslag till nya eller justerade nämndreglementen till följd av 
omorganisationen. 

  

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och Utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Hantering av överenskommelser för utlån av allmänna
handlingar till förskolenämnden och grundskolenämnden
med anledning av stadsdelsnämndernas avveckling, (dnr AN-
03325/20)

Beslut
Arkivnämnden ftireslår kommunstyrelsen att foreslå kommunfullmäktige besluta att

stadsdelsnämnderna överlämnar till ftirskolenämnden och grundskolenämnden de

allmänna handlingar som tidigare utlånats från stadsdelsnämnderna till ftirskole-
respektive grundskolenämnden vid stadsdelsnämndernas upphörande2020-12-31.

Handling
Tj änsteutlåt ande 2020-04- I 5

Ärendet
Ansvaret for forskole- och grundskoleverksamheten övergick från stadsdelsnämnderna

till ftirskolenämnden och grundskolenämnden 2018-07-01. För att nämndema obehindrat
skulle kunna ta över och driva verksamheterna vidare, och ftir att säkerställa en

ändamålsenlig arkivbildning, fattade stadsdelsnämnderna beslut om utlån av vissa

allmänna handlingar i referenssyfte till dem. De utlånade handlingarna skulle tillhöra
stadsdelsnämnderna fram till överenskommelsernas upphörande 2021-12-31, men

handlingarna skulle fortsatt hanteras av fürskole- respektive grundskolenämnden i

enlighet med överenskommelserna.

I samband med den nya nämndorganisation som träder i kraft 2021-01-01kommer
stadsdelsnåimnderna att upphöra, vilket innebär att den ena parten i överenskommelserna

upphor. Dock måste det finnas ett ansvar fiir allmänna handlingar für att uppfflla de

lagkrav som finns på arkiwård. Då ftirskole-och respektive grundskolenämnden har

ansvaret für att hanteringen av handlingarna enligt överenskommelserna är florslaget att

ansvar och handlingar överlämnas från stadsdelsnämnderna till ftirskole-och respektive

grundskolenämnden. Detta särskilt då handlingarna redan fürvaras hos respektive nämnd.

Protokoll (nr 2)
Sam m anträdesdatu m : 2020-04-22

Arkivnämnden, protokoll 7 (15)
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Hantering av överenskommelser för utlån av 
allmänna handlingar till förskolenämnden och 
grundskolenämnden med anledning av 
stadsdelsnämndernas avveckling  

Förslag till beslut 
I Arkivnämnden: 

Arkivnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

stadsdelsnämnderna överlämnar till förskolenämnden och grundskolenämnden de 

allmänna handlingar som tidigare utlånats från stadsdelsnämnderna till förskole- 

respektive grundskolenämnden vid stadsdelsnämndernas upphörande 2020-12-31. 

Sammanfattning 
Ansvaret för förskole- och grundskoleverksamheten övergick från stadsdelsnämnderna 

till förskolenämnden och grundskolenämnden 2018-07-01. För att nämnderna obehindrat 

skulle kunna ta över och driva verksamheterna vidare, och för att säkerställa en 

ändamålsenlig arkivbildning, fattade stadsdelsnämnderna beslut om utlån av vissa 

allmänna handlingar i referenssyfte till dem. De utlånade handlingarna skulle tillhöra 

stadsdelsnämnderna fram till överenskommelsernas upphörande 2021-12-31, men 

handlingarna skulle fortsatt hanteras av förskole- respektive grundskolenämnden i 

enlighet med överenskommelserna. 

I samband med den nya nämndorganisation som träder i kraft 2021-01-011 kommer 

stadsdelsnämnderna att upphöra, vilket innebär att den ena parten i överenskommelserna 

upphör. Dock måste det finnas ett ansvar för allmänna handlingar för att uppfylla de 

lagkrav som finns på arkivvård. Då förskole-och respektive grundskolenämnden har 

ansvaret för att hanteringen av handlingarna enligt överenskommelserna är förslaget att 

ansvar och handlingar överlämnas från stadsdelsnämnderna till förskole-och respektive 

grundskolenämnden. Detta särskilt då handlingarna redan förvaras hos respektive nämnd. 

  

 
1 Kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2019, § 17 (dnr KF-0988/17) 

  
  
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat: 2020-04-15 

Diarienummer: AN-03325/20 

 

Handläggare: Magnus Tjärnström 

E-post: magnus.tjarnstrom@arkivnamnden.goteborg.se 

 

Handläggare: Martin Vilborg 

E-post: 

karl.johan.martin.vilborg@arkivnamnden.goteborg.se 

 

Handläggare: Esther Wågman 

E-post: esther.wagman@arkivnamnden.goteborg.se 
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Ekonomiska konsekvenser 
Utöver de ekonomiska konsekvenserna omnämnda i bilaga till tjänsteutlåtande, beslutad i 

respektive stadsdelsnämnd, har inte Regionarkivet funnit några ytterligare aspekter.  

Barnperspektivet 
Ett beslut om att ansvaret för de allmänna handlingar som har lånats av 

stadsdelsnämnderna till förskolenämnden och grundskolenämnden i referenssyfte är en 

förutsättning för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att elever i förskolan och 

grundskolan påverkas av verksamhetsövergången i så liten utsträckning som möjligt. 

Mångfaldsperspektivet 
Regionarkivet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Regionarkivet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Regionarkivet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Regionarkivet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bilagor 
Följande bilagor är exempel på tjänsteutlåtande och bilaga då ärendena för lån av 

allmänna handlingar till förskolenämnden och grundskolenämnden är likadant utformade 

1.  Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande Lån av allmänna handlingar av 

Göteborgs Stadsdelsnämnder 

2.  Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande Bilaga 6 Överenskommelse om 

utlån av allmänna handlingar   
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Ärendet  
Ansvaret för förskole- och grundskoleverksamheten övergick från stadsdelsnämnderna 

till de nybildade förskolenämnden och grundskolenämnden 2018-07-01. I samband med 

detta upprättades överenskommelser om utlån av vissa allmänna handlingar fram till 

2021-12-31. När den nya nämndorganisationer träder i kraft 2021-01-01 kommer 

stadsdelsnämnderna att upphöra och därmed måste ansvaret för de utlånade allmänna 

handlingarna regleras. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade2 2017-04-20 att en förskolenämnd och en 

grundskolenämnd skulle träda i kraft 2018-07-01. De nya nämnderna behövde från detta 

datum ha tillgång till vissa allmänna handlingar i referenssyfte för att på ett 

ändamålsenligt sätt kunna driva verksamheten vidare.  

De allmänna handlingar som kunde överlämnas och införlivas till förskolenämnden och 

grundskolenämnden enligt Arkivnämndens beslut3 överlämnades och införlivades. 

De allmänna handlingar hos stadsdelsnämndens som inte kunde överlämnas enligt de 

krav som finns på arkivvård lånades ut i referenssyfte till förskolenämnden och 

grundskolenämnden.  

Lånet var en förutsättning för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att elever, 

vårdnadshavare och personal påverkades i så liten utsträckning som möjligt. Vidare 

gjorde det möjligt att handlingarnas sammanhang och struktur bevarades och kunde 

hanteras av personal med kunskap om handlingarnas tillkomst.  

De beslut som togs om allmänna handlingar inför verksamhetsövergången hade fyra 

huvudsakliga utgångspunkter: 

• Det ska vara tydligt vilken nämnd som har ansvar för vilka handlingar. 

• Personalen som arbetar i förskole- och grundskoleverksamheten 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 kunna säkerställas. 

• Säkerställa att handlingarna ordnas och förtecknas inför leverans till 

Regionarkivet 

 

Överenskommelserna om lån av allmänna handlingar 

Överenskommelserna mellan stadsdelsnämnderna och förskole- respektive 

grundskolenämnden reglerar vilka handlingar som har utlånats och hur förskolenämnden 

och grundskolenämnden ska förvara och hantera handlingarna på uppdrag av 

stadsdelsnämnderna under perioden 2018-07-01- 2021-12-31.  

 

 
2 Kommunfullmäktiges beslut den 20 april 2017, § 16 (dnr KF-0383/17)   
3 Arkivnämndens beslut den 22 juni 2018, § 42 (dnr AN-5619/18) och § 43 (dnr AN-05620/18)   
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Beskrivning av de handlingar som utlånats 

Handlingar tillkom i stadsdelsnämndernas skolverksamhet senast den 2018-06-30 och 

som ingår i avslutade ärenden där ingen ny information tillförts av förskolenämnden och 

grundskolenämnden. Även handlingar som har tillkommit hos tidigare myndigheter med 

motsvarande uppdrag ingår i detta lån. Utlånet grundar sig på den inventering som 

stadsdelsnämnderna utförde av sina fysiska och elektroniska allmänna handlingar inom 

sektor utbildning på samtliga förskolor och grundskolor, samt inom centrala 

stödfunktioner och centrala arkiv.  

Arkivvård, arkivredovisning och utlämnande av allmän handling 

Förskolenämnden och grundskolenämnden ska i enlighet med överenskommelser på 

uppdrag av stadsdelsnämnderna sköta arkivvården av lånade allmänna handlingar i 

enlighet med gällande regelverk. Enligt överenskommelserna har även nämnderna rätt att 

komplettera uppgifter och korrigera felaktigheter och utifrån detta vidta lämpliga 

åtgärder. Vidare ansvarar de för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling 

inklusive sekretessprövning av lånade handlingar. 

Stadsdelsnämnderna är ytterst ansvariga för arkivvården även fram till 

överenskommelserna upphör. 

Regelverk som styr 

Myndigheternas hantering av allmänna handlingar och arkiv styrs av ett omfattande 

regelverk som utgår från tryckfrihetsförordningen (1949:105), såsom 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 beslutat4 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 beslutat5 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. 

  

 
4 Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2017, § 22 (dnr KF-0832/17)   
5 Arkivnämndens beslut den 7 februari 2018, § 4 (dnr AN-4963/17)   
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Regionarkivets bedömning 
Regionarkivet ser att överenskommelserna om utlån av allmänna handlingar mellan 

stadsdelsnämnderna och förskolenämnden respektive grundskolenämnden revideras till 

ett överlämnande av allmänna handlingar, där ansvaret övergår till förskolenämnden 

respektive grundskolenämnden vid stadsdelsnämndernas upphörande 2020-12-31. Detta 

för att säkerställa att kraven på arkivvård och arkivredovisning ska kunna uppfyllas och 

tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl nu som i framtiden genom att 

besluta om fortsatt ansvar vid verksamhetsövergång.  

 

 

 

Magnus Tjärnström 

Arkivarie 

 

 

 

Martin Vilborg 

Arkivarie 

Birgitta Torgén 

Förvaltningschef  

 

 

 

Esther Wågman 

Arkivarie 
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