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Bilaga 4   
Bedömning av inventering av allmänna handlingar 
 

Under våren 2020 genomfördes en inventering av allmänna handlingar i 

stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning med anledning av Ny 

nämndorganisation 2021. Inventeringen utfördes enligt en mall som utarbetats av 

Regionarkivet och arkivarier från stadsdelarna och social resursförvaltning. Varje 

stadsdel och social resurs har haft en egen fil för inventeringen, och varje fil har i sin tur 

varit uppdelad på en flik för analoga och en flik för digitala handlingar. Det sammanlagda 

resultatet av inventeringarna var ungefär 14 000 rader allmänna handlingar. 

Inventeringarna skickas till Regionarkivet 2020-10-16 och ingår också som bilaga för 

stadsdelsnämnder och social resursnämnds ställningstagande kring överlämnande av 

allmänna handlingar i och med Ny nämndorganisation 2021.   

 

Arbetsprocessen inleddes med att medarbetare, arkivarier och arkivassistenter fyllde i 

inventeringarna enligt de instruktioner som fanns i Excel-filens rubrikfält. Regionarkivet 

tillhandahöll också en handledning med råd kring hur inventeringen skulle fyllas i. Då 

detta första steg var klart och Excel-filens båda flikar var fyllda med information tog 

nästa del i arbetet vid. Under sommaren granskades, rättades och kompletterades 

inventeringarna. Det innebar att listorna sågs över utifrån ett antal kriterier. 

Inventeringarna skulle nu vara:  

- Kompletta och korrekt ifyllda i enlighet med kvalitetskraven för varje kolumn: 

Inga fält fick vara tomma. Fälten skulle också vara ifyllda på ett konsekvent sätt, 

exempelvis med fullständiga adresser, mått i rätt enhet, och med vissa 

standardfraser gällande skick, framtida behov och fysiskt medium. Stavfel 

korrigerades och förkortningar skrevs ut. Detta för att ge goda möjligheter till 

filtrering.  

- Avstämda mot organisationsschemat: Denna åtgärd behövdes för att säkerställa 

att alla inventeringar har inkommit, så att ingen verksamhet saknas.  

- Granskade utifrån personuppgifter och sekretess. 

- Kompletterade med ytterligare information som har behövts från verksamheterna. 

I vissa fall behövdes en uppföljande kontakt med verksamheterna. Syftet var att 

göra förtydliganden och reda ut oklarheter för kunna göra riktiga avvägningar 

senare i själva bedömningen. 

Den 24-28 augusti träffades arkivarier från alla stadsdelar och social resurs, samordnare 

samt delprojektledare Ärende- och informationshantering för att bedöma inventeringarna. 

Syftet med dessa heldagar var att nå samsyn och tydlighet kring hur allmänna handlingar 

ska hanteras med anledning av i Ny Nämndorganisation 2021. Eftersom stadsdelarna och 

social resurs har liknande verksamheter och i många fall samma typ av handlingar, 

behövdes en dialog kring vilka principer vi tillämpar när åtgärd och mottagande nämnd 

bestämdes. Under dessa dagar fanns också tre representanter från Regionarkivet 
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tillgängliga för samråd vid behov. Två reservdagar fanns också för frågor som kunde 

uppstå i efterhand. Dessa dagar möttes arkivarierna digitalt.  

Under inventeringsdagarna genomfördes själva bedömningen av inventeringen. 

Bedömningen innebar att lägga till en kolumn för ”Åtgärd” i båda flikarna, och där ta 

ställning till om handlingarna skulle: 

- Överlämnas 

- Överlämnas och införlivas 

- Slutförvaras 

Eller om de var: 

- Ej allmän handling 

Endast ett av alternativen fick anges. Inventeringen gäller allmänna handlingar, men i de 

fall även arbetsmaterial eller liknande angetts, fick raden stå kvar men märktes med 

åtgärden ”ej allmän handling”. 

Bedömningen innebar också att ta ställning till mottagande nämnd som angavs på detta 

sätt:  

- ÄVO (äldre samt vård- och omsorgsnämnden) 

- Funktionsstöd (nämnden för funktionsstöd) 

- Centrum (socialnämnden Centrum) 

- Hisingen (socialnämnden Hisingen) 

- Nordost (socialnämnden Nordost) 

- Sydväst (socialnämnden Sydväst) 

- KoM (konsument och medborgarservice) 

- Kultur (kulturnämnden) 

- Grundskola (grundskolenämnden) 

- Förskola (förskolenämnden) 

- Miljö (miljö- och klimatnämnden) 

Under arbetets gång uppkom en hel del frågor som diskuterades gemensamt och som vid 

behov lyftes med Regionarkivet. Frågeställningarna resulterade i principer för 

bedömningen. Dessa principer noterades i ett gemensamt dokument, som uppdaterades 

och förtydligades under arbetets gång. Dokumentet låg sedan till grund för det 

tjänsteutlåtande om överlämnande av allmänna handlingar som behandlas under oktober i 

stadsdelsnämnder och social resursnämnd. 

Genom att tillsammans förtydliga begrepp samt utreda frågor av mer komplex natur 

skapades en gemensam bild av hur åtgärdskolumn och mottagande myndighet skulle 

hanteras. Begreppet slutförvaring är ett exempel på ett begrepp som förtydligades under 

processen. Slutförvaring syftar på de handlingar som är inaktuella, avslutade och inte 

efterfrågade i referenssyfte. De behöver dock inte vara ordnade, förtecknade och 

leveransklara. För dessa handlingar var det också viktigt att avgöra vilken nämnd som har 

ansvar fram tills leverans eller gallring. Detta ledde till att ett svarsalternativ i kolumnen 

för mottagande nämnd ändrades från ”slutlig leverans” till den nämnd som enligt 

principerna skulle vara mottagande. I dessa frågor rådfrågades också Regionarkivet.  


