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Överlämnande av allmänna handlingar till nya 
eller befintliga nämnder 

Förslag till beslut 

I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Lundby Stadsdelsnämnd framställer till Arkivnämnden om att få överlämna eller 

överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med tjänsteutlåtandets 

bilaga 1, 2 och 3, till berörda nämnder enligt bilaga 6.   

2. Detta gäller under förutsättning att Göteborgs kommunfullmäktige fattar beslut 

om reglemente för mottagande nämnder som träder i kraft den 1 januari 2021 

samt om att allmänna handlingar då ska överlämnas.  

Sammanfattning 

Den 1 januari 2021 övergår ansvaret för stadsdelsnämndernas och social resursnämnds 

verksamheter till sex nya nämnder och fem befintliga nämnder i Göteborgs Stad. För att 

mottagande, både nya och befintliga, nämnder obehindrat ska kunna ta över och driva 

verksamheten vidare krävs att vissa allmänna handlingar överlämnas eller överlämnas 

och införlivas från stadsdelsnämnden till mottagande nämnds arkiv. Syftet är att 

upprätthålla kontinuiteten i verksamheten så att till exempel brukare, omsorgstagare, 

barn, ungdomar och personal påverkas av verksamhetsövergången i så liten utsträckning 

som möjligt.  

Vid överlämnandet övertar de mottagande nämnderna fulla ansvaret för de överlämnade 

handlingarna.  

Stadsdelsnämnden 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 stadsdelsnämndsorganisationen. Detta arbete behöver befintliga och nya nämnder 

som tar emot verksamhet och dess allmänna handlingar nu planera för att kunna hantera, 

för att slutförvaring av handlingar hos Regionarkivet enligt god arkivvård ska kunna ske. 

Lundby 

 

  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-22 

Diarienummer N139-0773/20 

 

Handläggare 

Sara Enquist 

Telefon: 031-365 00 00 
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Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

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 brukare, 

barn och ungdomar, 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.    

Samverkan 

Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp den 8 

oktober 2020. 

Expedieras 

Ärendet expedieras till Arkivnämnden. 

Bilagor 

1. Inventeringen av förvaltningens allmänna handlingar  

2. Principer och kriterier för ej inventerade handlingar  

3. Lista över kommungemensamma interna tjänster   

4. Bedömning av inventering av allmänna handlingar  

5. Lista över berörda verksamheter i förvaltningen  

6. Lista över nämnder som berörs av ny nämndorganisation 2021  
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Ärendet  

Den 31 december 2020 upphör stadsdelsnämnden Lundby och ansvaret för 

verksamheterna lämnas över till nya eller befintliga nämnder i Göteborgs Stad. I detta 

ärende föreslås att stadsdelsnämnden framställer till Arkivnämnden om att överlämna 

eller överlämna och införliva allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten 

vidare.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har vid två tillfällen, den 21 november 2019 (Handling nr 190, dnr 

0988/17, och den 14 maj 2020 (Handling 2020 nr 92, dnr 0603/20) beslutat om en ny 

organisation för att bedriva den verksamhet som idag bedrivs av tio stadsdelsnämnder och 

social resursnämnd.   

Sex nya nämnder startar upp den 1 januari 2021 för att bedriva huvuddelen av 

verksamheten men fem befintliga nämnder kommer också att ta emot verksamhet som 

idag bedrivs av stadsdelsnämnderna och socialresursnämnd, se bilaga 6.   

För att mottagande nämnder, både nya och befintliga, obehindrat ska kunna driva 

verksamheten vidare krävs att stadsdelsnämnden överlämnar allmänna handlingar till 

dessa. En del allmänna handlingar överlämnas också för att ordnas och förtecknas inför 

slutförvaring hos Regionarkivet.  

För att ett överlämnande av allmänna handlingar ska ske krävs enligt arkivlagen (15 §) ett 

beslut i kommunfullmäktige. Frågan om överlämnande av allmänna handlingar ingår i de 

ärenden som rör reglementen för de nya nämnderna som enligt plan ska behandlas av 

kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 och för befintliga nämnder innan årsskiftet. 

Enligt Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering (8 

kap. 10 §) ska Arkivnämnden därefter besluta om vilka handlingar som överlämnas till 

eller överlämnas och införlivas med mottagande nämnd. 

Detta tjänsteutlåtande beskriver vilka handlingar som bedömts nödvändiga att överlämna 

till eller överlämna och införliva till mottagande nämnder. Stadsdelsnämndens 

framställan ska behandlas i Arkivnämnden den 9 december 2020.  

Att överlämna och införliva handlingar innebär att ansvaret för handlingarna överförs från 

stadsdelsnämnden till mottagande nämnd och att handlingarna blir en del av mottagande 

nämnds arkiv. Att enbart överlämna innebär att ansvaret för handlingarna överförs från 

stadsdelsnämnden till mottagande nämnd 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.  

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.   
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• En ändamålsenlig arkivhantering och efterlevnad av offentlighetsprincipen både 

nu och i framtiden ska säkerställas.    

Motivering till överlämnande  

Den 1 januari 2021 tar sex nya nämnder och fem befintliga nämnder, se bilaga 6, över 

aktuella handlingar för att på ett ändamålsenligt sätt kunna driva verksamheten vidare. 

Syftet är att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten så att till exempel brukare, 

omsorgstagare, barn, ungdomar och personal, påverkas i så liten utsträckning som 

möjligt.  

När handlingarna överlämnas eller överlämnas och införlivas tar mottagande nämnd över 

ansvaret för den pågående hanteringen och handläggningen och kan tillföra ny 

information till aktuella ärenden, akter, journaler, 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 (KF § 22/2017-11-23, (dnr 0832/17)) 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 (AN 2018 § 4, (dnr 0832/17)) 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 stadsdelsnämnd Lundby (etablerad 1989)  

Inom stadsdelen finns för närvarande verksamheter på 51 adresser, se bilaga 5.   

Övertagande myndighet:  

Göteborgs Stads nämnd för äldre samt vård och omsorg (etableras den 1 januari 2021)  

Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd (etableras den 1 januari 2021)  

Göteborgs Stads socialnämnd Centrum (etableras den 1 januari 2021)  

Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen (etableras den 1 januari 2021)  
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Göteborgs Stads socialnämnd Nordost (etableras den 1 januari 2021)  

Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst (etableras den 1 januari 2021)  

Göteborgs grundskolenämnd   

Göteborgs förskolenämnd  

Göteborgs kulturnämnd  

Göteborgs nämnd för Konsument- och medborgarservice  

Göteborgs miljö- och klimatnämnd  
 
Beskrivning av de handlingar som nämnden avser att överlämna eller 
överlämna och införliva  

 

Stadsdelsnämnden avser att överlämna eller överlämna och införliva de allmänna 

handlingar som framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1, 2 och 3.  

Handlingarna har tillkommit i stadsdelsnämndens verksamhet och kan hänföras till de 

verksamhetsområden som framgår av stadsdelsnämndens reglemente eller inom 

stödverksamhet med koppling till denna verksamhet.   

Handlingar överlämnas i referenssyfte eller överlämnas för slutföring hos Regionarkivet 

efter ordnande och förtecknande och 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 stadsdelsnämndens och mottagande nämnds arkivförteckning och arkivbeskrivning.  

Inventerade handlingar  

Stadsdelen inventerade sina allmänna handlingar inom samtliga verksamheter under 

perioden februari 2020 – september 2020. Inventeringsarbetet har skett i nära samarbete 

mellan delprojektet Informations- och ärendehantering inom projektet Ny 

nämndorganisation, stadsdelsnämnderna, social resursnämnd och Regionarkivet.  

I stadsdelen inventerades såväl fysiska som elektroniska handlingar på samtliga 

verksamheter samt inom centrala stödfunktioner och centrala arkiv. När inventeringen var 

genomförd bedömdes den av en grupp bestående av arkivarier från respektive 

stadsdelsförvaltning och social resursförvaltning med regelbundna avstämningsmöten 

med Regionarkivet. Hur bedömningen gick till framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 4. 

Resultatet av inventeringen ligger till grund för stadsdelsnämndens framställan till 

Arkivnämnden om överlämnande eller överlämnande och införlivande av allmänna 

handlingar till mottagande nämnd, berörd ny och befintlig nämnd utifrån förvaltningens 

verksamhet, och framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1.  
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Principer och kriterier för hantering av 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 den 31 december 2020.  

Hur de handlingar som inkommit eller upprättats efter att inventeringen genomfördes ska 

hanteras framgår av principer och kriterier för hantering av ej inventerade handlingar i 

tjänsteutlåtandets bilaga 2.    

Handlingar i IT-lösningar  

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 

(stadsdelsnämnden), 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.   

Intraservice och delprojektet Informations- och ärendehantering har gått igenom berörda 

kommungemensamma IT-lösningar utifrån det aktuella regelverket. Avstämning har skett 

med Regionarkivet. Detta ligger till grund för det förslag till hantering av handlingar och 

information i de aktuella IT-lösningarna som framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 3. 

Samtidigt som nya nämnder startar förändrar personalen arbetssätt utifrån att i staden 

finns beslut att avveckla Lotus Notes, gå ifrån informationshantering i I:-kataloger och att 

vi ska arbeta i Office 365. Det innebär att beroende på hur förändringsarbetet fortskrider i 

förvaltningen under hösten kommer hanteringen av handlingar i berörda system att 

eventuellt förändras. Regionarkivet kommer att få en uppdaterad inventeringslista 

gällande Lotus Notes, I: och Sharepoint från stadsdelen innan utgången av december 

2020.   

Praktisk och teknisk hantering av överlämnande  

Fysiska handlingar som finns i verksamheterna och i förvaltningens mellanarkiv fortsätter 

initialt att förvaras där.   

De allmänna handlingar som är förvaltningsövergripande och handlingar kopplade till 

stödfunktioner i Lundby föreslås överlämnas men ej införlivas till socialnämnden 

Hisingen utifrån geografisk indelning. Den mottagande nämnden ansvarar då för gallring 

och leverans till Regionarkivet för slutförvaring. Anledningen till detta förfarande är att 

det inte finns en nämnd i den nya organisationen som kommer organisera dessa 

verksamheter såsom de är organiserade idag. Fysiska handlingar fortsätter initialt att 

förvaras där de befinner sig idag.  

Personalakter tillhörande pågående anställningar vid årsskiftet 2020/2021 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 

2020 ska överlämnas för slutförvaring till Regionarkivet. Socialnämnderna ansvarar för 
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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.  

Verksamheterna lokalvård, vaktmästeri och måltid kommer att fördelas till nämnderna 

äldre samt vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden. För 

att hålla ihop stadsdelarnas allmänna handlingar kopplat till dessa verksamheter föreslås 

att samtliga handlingar överlämnas till Äldre- samt vård och omsorgsnämnden. Nämnden 

ansvarar sedan för gallring och leverans till regionarkivet för slutförvaring.   

Allmänna handlingar som avser personer som är eller har varit aktuella för utredning eller 

insats inom socialtjänsten eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) hålls samman i så kallade personakter. Göteborgs Stad är enligt 7 kap. 2 § 

socialtjänstförordningen ett intensivdataområde (data i betydelsen uppgifter). Det innebär 

att staden ska spara mer än övriga delar av landet inom vissa forskningsintressanta 

områden. Göteborgs Stad är skyldig att bevara de personakter som upprättas enligt 

socialtjänstlagen och LSS när andra kommuner gallrar de flesta av sina. Av integritetsskäl 

ska socialtjänsten då inte längre ha tillgång till dessa akter utan de ska överlämnas till 

Regionarkivet. Överlämnandet ska ske vid den tidpunkt de normalt skulle ha gallrats, det 

vill säga när de inte varit aktuella på fem år efter att senaste anteckningen gjordes i akten. 

På grund av tekniska problem i Treserva har inte avställning kunnat ske enligt plan och 

avställningen är nu fyra år försenad. Planen är att akter avslutade 2012 ska kunna börja 

ställas av med start i början av 2021. Förseningen innebär att allmänna handlingar som 

redan skulle varit avställda till Regionarkivet kommer att överlämnas till socialnämnden 

Hisingen, nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden för att 

sedan kunna ställas av.   

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 och i samarbete med delprojekten Kommungemensamma tjänster och 

Informations- och ärendehantering inom projektet Ny nämndorganisation 2021 genomför 

Intraservice de åtgärder som krävs för att överlämna informationen.  

Pågående ärenden i stadsdelsnämndens diarium överlämnas till mottagande nämnds 

diarium med hjälp av en särskild teknisk lösning.  

Förvaltningens bedömning 

Stadsdelsförvaltningen ser att ett överlämnande och införlivande 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 eller överlämnande och införlivande 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.   
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Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Rickard Vidlund 

Tf stadsdelsdirektör 

 

Märta Lycken 

Stabschef 


