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1 Sammanfattning 
Utveckling av system för bevarande 
Arkivnämndens upphandling 2019 av system för bevarande överklagades och 
förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om. En ny upphandling 
har genomförts under året och i december fattade nämnden tilldelningsbeslut och 
avtal tecknades. Implementering planeras att påbörjas 2021. 

Ny nämndorganisation i Göteborgs Stad 
Omorganisationen har medfört ett omfattande arbete kring hantering av allmänna 
handlingar, både för de upphörande myndigheterna och för Regionarkivet. 
Inventeringsarbeten har utförts som utmynnat i beslut av kommunfullmäktige och 
Arkivnämnden kring överlämnanden och införlivanden till de nya nämnderna. Det 
har också utförts ordnings- och förteckningsarbeten och leveranser till 
arkivmyndigheten. Nästan hundra gallringsbeslut med koppling till 
omorganisationen har hanterats hos Regionarkivet. 

Covid-19-pandemin 
Pandemins påverkan på Arkivnämndens verksamhet har varit liten i relation till 
samhället i övrigt. Sjukfrånvaron var något högre än normalt under första halvan av 
året. Fysiska tillsynsbesök hos myndigheter inom Göteborgs Stad och VGR har 
ställts in och flyttats fram i tid. Regionarkivet har påbörjat ett utvecklingsarbete för 
att hitta alternativa former för framförallt tillsynsuppdraget. 

Ökat antal förfrågningar om arkivhandlingar 
Antalet förfrågningar om allmänna handlingar hos Regionarkivet har ökat. Detta 
gäller särskilt skolbetyg och patientjournaler. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Redovisning av resultat 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Antal tillhandahållandeärenden 6709* 8433** 9593** 

Antalet inkommande tillhandahållandeärenden har ökat för varje år. Förfrågningar av betygshandlingar är den 
ärendetyp som främst bidragit till ökningen - men även förfrågningar av patientjournaler från offentliga 
vårdgivare har ökat under perioden. 
* Exklusive begäran om vaccinationsuppgifter i samband med mässlingsutbrottet i början av 2018. För 
månaderna januari-mars har det gjorts en uppskattning av antalet förfrågningar av BVC-journaler utifrån 
tidigare års statistik. Inklusive mässlingsförfrågningarna hanterades 10 747 tillhandahållandeärenden 2018 
** Exklusive rekvisitioner från MedPro i samlingsärenden kopplat till vårdcentralen Balderkliniken i Åmål. 
Inklusive rekvisitionerna från MedPro inkom 2019 13168 förfrågningar och 2020 10361 förfrågningar. 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 2018 2019 2020 

    

    

Volym-, intäkts- och kostnadsutvecklingsmått har inte lämnats sedan flera år 
tillbaka då den inte bedömts vara relevant utifrån nämndens omslutning och 
verksamhet. Därför lämnas inte denna redovisning. 

När det gäller antalet tillhandhållandeärenden så har de ökat med 39% jämfört med 
snittet för tidigare år. Främst är det begäran om betyg samt journal från offentlig 
vårdgivare som genererar flest ärenden. Dessa ärendetyper har ökat med 150% 
respektive 25% jämfört med snittet från tidigare år. Socialaktsärenden har också 
ökat med 72% jämfört med snittet. Övriga ärendetyper har legat på en jämn nivå 
jämfört med tidigare år. 

Ökningen av betygsärendena beror främst på den e-tjänst som startade i september 
2019. Men även pandemin har haft en inverkan på ökningen av betygsärenden då 
den orsakat en oro på arbetsmarknaden som medfört att fler än normalt sökt till 
högskola. Vad som orsakat ökningen av journalärenden och socialaktsärenden är 
svårare hitta en lika tydlig orsak till – även om pandemin till viss del förklarar 
ökningen, särskilt för journalhandlingarna. 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 

Försening av upphandling av system för bevarande (Regina) 

Orsak till att avvikelsen uppstått 
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Upphandlingen överklagades. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen ska göras 
om. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Försenat införande. Möjligheten att ta emot digitala leveranser försvåras. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Försenat införande. Budgeterade medel kunde inte nyttjas under 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeterade medel kommer inte kunna nyttjas under 2020. 

Vidtagna åtgärder 

Genomarbetat upphandlingsunderlag utifrån förvaltningsrättens dom, genomfört en ny 
upphandling, avtal tecknat i december. 

Tillsynsbesök har inte genomförts enligt plan. 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Pandemin har medfört att planerade besök har skjutits upp. De tillsynsbesök som har 
genomförts har huvudsakligen varit arkivlokaltillsyner och skett på initiativ från 
verksamheterna. 

 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Minskad återkoppling och stöd genom tillsyn för verksamheterna för deras arkiv- och 
informationshantering. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Omprioritering av arbetsuppgifter. 

Ekonomiska konsekvenser 

- 

Vidtagna åtgärder 

Planering har inletts för att utveckla tillsynsverksamheten genom att genomföra digitala 
tillsyner och olika former av enkättillsyner. Det finns bättre förutsättningar för en dialog 
som bidrar till förståelse och motivation för myndigheten att arbeta med utveckling av 
arkiv och informationshanteringen. De digitala formerna för tillsyn bedöms dock vara ett 
bra komplement till de fysiska dialogerna. 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020 

Medarbetarengagemang 
(HME) - Totalindex 

76 71 * 77 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda 

7,8 5,5 5,7 5,5 

* Resultatet från medarbetarenkäten blir tillgängligt 8 februari. 

HME sjönk något under 2019. Målet har justerats till att minst återgå till den nivå 
som var vid 2018 års mätning (76). Förvaltningen har under 2020 arbetat aktivt 
med det frågeområde i medarbetarenkäten som rör styrning. Resultatet för 
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medarbetarenkät 2020 blir tillgängligt 8 februari. 

Coronapandemin bröt ut i början av 2020 och Folkhälsomyndigheten 
rekommenderade att man skulle stanna hemma även vid milda sjukdomssymptom. 
Detta ledde till att sjukfrånvaron steg i början av året . Den låg i mars månad på 
10,8 % jämfört med 5,3 % i mars föregående år. Sjukfrånvaron låg på en högre 
nivå än 2019 fram till och med juli då det vände och blev något lägre än 2019. Att 
sjukfrånvaron varit lägre under hösten 2020 kan bero på att en del av medarbetarna 
på Regionarkivet har arbetsuppgifter som ger möjlighet till arbete hemifrån och 
kunnat arbeta även med milda sjukdomssymptom. Den ackumulerade 
sjukfrånvaron 2020 är 0,3 % högre än 2019. 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-
perspektiv 

  2018 2019 2020 

Total sjukfrånvaro (%) 7,8 5,4 5,7 

Förvaltningsextern personalomsättning 
(%) 

5,77 10 3,77 

Sjukfrånvaron steg i början av året . Den låg i mars månad på 10,8 % jämfört med 
5,3 % i mars föregående år. Sjukfrånvaron låg på en högre nivå än 2019 fram till 
och med juli då det vände och blev något lägre än 2019. Att sjukfrånvaron varit 
lägre under hösten 2020 kan bero på att en del av medarbetarna på Regionarkivet 
har arbetsuppgifter som ger möjlighet till arbete hemifrån och kunnat arbeta även 
med milda sjukdomssymptom. Den ackumulerade sjukfrånvaron 2020 är 0,3 % 
högre än 2019. 

Regionarkivet har haft en stabil bemanning under året. Personalrörligheten har 
minskat, vilket kan bero på att medarbetare inte varit lika benägna att byta 
arbetsgivare under pandemin. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 

Corononapandemin har inneburit att Regionarkivet inte har kunnat genomföra 
vissa delar av grunduppdraget som till exempel tillsynsbesök och 
arkivutbildningar. 

Regionarkivet har haft en stabil bemanning under året. Personalrörligheten har 
minskat, vilket kan bero på att medarbetare inte varit lika benägna att byta 
arbetsgivare under pandemin. Under hösten rekryterades en arkivarie till det 
prioriterade projektet Regina, system för bevarande. Det var fler kvalificerade 
sökande till tjänsten än vid tidigare rekryteringar och tjänsten tillsattes i slutet av 
året. Tidigare år har det varit svårt att rekrytera arkivarier med rätt kompetens. 

De medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans arbetade 
hemifrån under det sista kvartalet 2020 med anledning av de nya 
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. I slutet av året erbjöds 
medarbetarna en digital ergonomiutbildning som innehöll ergonomi vid 
kontorsarbete, arkivvårdande arbetsuppgifter samt arbete hemifrån. 

Regionarkivet har under året reviderat sin plan för arbetsmiljö och hälsa och 
definierat mätbara mål. Förvaltningen har också under 2020 tagit fram en 
kompetensförsörjningsplan 2020-2023 med koppling till Göteborgs Stads program 
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för attraktiv arbetsgivare. I planen beskrivs fyra prioriterade utvecklingsområden: 

• Digitalt arbetssätt 
• Arbeta tillsammans 
• Ledning och kommunikation  
• Rekrytering.  

Under 2021 kommer en aktivitetslista att tas fram utifrån dessa fyra 
utvecklingsområden. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Analys av årets utfall 

Resultatredovisning i sammandrag 

  Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Avvikelse Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Intäkter 4 804 4 792 12 5 055 6 025 

Kostnader -55 841 -60 353 4 512 -57 312 -57 489 

Kommunbidra
g 

21 400 21 400 0 20 800 21 200 

Regionbidrag 34 161 34 161 0 33 500 34 000 

Resultat 4 524 0 4 524 2 042 3 732 

Eget kapital 12 524   10 042 11 732 

Arkivnämnden uppvisar ett resultat för 2020 med 4524 Tkr över budget. 
Överskottet kan huvudsakligen hänföras till följande orsaker: 

1. Upphandlingen av system för bevarande kunde inte slutföras under 2020. 
Budgeterade kostnader har därför inte fallit ut under året. 

2. Kostnaden för fastighetsskatt för lokalerna i Göteborg har uteblivit då 
Skatteverket ändrade sitt beslut att påföra fastighetsskatt efter begäran om 
omprövning. 

3. Lägre personalkostnader beroende på vakanser, sjukskrivningar och vård 
av barn. 

Den nu slutförda upphandlingen av system för bevarande, dess implementering och 
årliga fasta kostnad ryms inom befintlig budgetram. För kostnader avseende 
stödsystem till system för bevarande för att till fullo nyttja systemet avseende 
användbarhet och tillgängliggörande kan det finnas behov av att nyttja eget kapital 
under 2021 och 2022. Se vidare avsnitt 3.3. 

3.3 Värdering av eget kapital 
Vid utgången av 2020 har Arkivnämnden ett eget kapital på 12 524 tkr. Riktvärdet 
för en nämnd med Arkivnämndens omsättning är mellan 3 500 och 4 500 tkr. Det 
kan följaktligen konstateras att nämndens egna kapital överskrider riktvärdet. 

Då nämnden står inför ett stort utvecklingsarbete av system för bevarande där 
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kostnaderna är svåra att beräkna beslutade bokslutsberedningen för 2017, 2018 och 
2019 att Arkivnämnden fick behålla ett eget kapital om 8 000 tkr. 
Bokslutsberedningen beslutade även dessa år att nämnden fick ta 4 000 tkr i 
anspråk av detta egna kapital utan ytterligare beslut i kommunstyrelsen. 

Bokslutsberedningen beslutade 2019 vidare att 2 042 tkr skulle återredovisas för 
2019 till huvudmännen enligt gängse 60/40-fördelning. 

Upphandlingen av ett system för bevarande är nu avslutad. Detta och övriga 
förhållanden medför enligt nämndens bedömning att anledning saknas att göra en 
annan bedömning än tidigare år. Arkivnämnden har därför i december 2020 
inkommit med en hemställan till kommunstyrelsen om att under 2021 disponera 
4 000 tkr av det egna kapitalet för arbetet med att utveckla system för bevarande 
för att säkerställa att arbetet kan slutföras under 2021. 

Mot bakgrund av det stora utvecklingsarbetet gör nämnden nu bedömningen att 
detta utvecklingsarbete kommer pågå även under 2022. Detta kan innebära ett 
behov av att nyttja eget kapital upp till 2 000 tkr under 2022. Arkivnämnden 
hemställer därför att bokslutsberedningen utökar nämndens eget kapital till 
10 000 tkr och att 2 524 tkr återredovisas till huvudmännen enligt 60/40-
fördelningen. 

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och 
kontroll 

Arkivnämnden har en genomarbetad verksamhetsplaneringsprocess där samtliga 
medarbetare är delaktiga. Uppdraget definieras i nämndens reglemente som 
fastställts av kommun- och regionfullmäktige. Utifrån uppdraget utarbetas en 
budget- och verksamhetsplan för Arkivnämnden. 

Aktiviteter utarbetas på övergripande förvaltningsnivå för att säkerställa en 
ändamålsenlig och effektiv verksamhet. De övergripande aktiviteterna 
konkretiseras av avdelningarna med aktiviteter på lokal nivå. I avdelningarnas 
verksamhetsplaneringsprocess kan nya inspel lyftas till övergripande nivå. För 
varje aktivitet utses ansvarig, relevanta relationer och deadline. 

Måluppfyllelsen följs kontinuerligt upp på medarbetar-, avdelnings- och 
förvaltningsnivå. Nämndens måluppfyllelse som helhet följs upp i samband med 
uppföljningsrapportering under året samt vid årsrapporteringen. 

Riskanalyser görs på lednings- och på avdelningsnivå. Dessa prioriteras och 
sammanställs i en samlad riskbild och internkontrollplan. I förekommande fall 
tillförs åtgärder även i förvaltningens övergripande aktivitetslista som följs upp 
månatligen. Inför 2020 identifierades en risk för att upphandling av system för 
bevarande skulle överklagas, vilket också skedde. Under året har 
upphandlingsunderlaget omarbetats och ny upphandling genomförts som avslutats 
med tilldelningsbeslut och avtal. 

3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 

I samband med tillsynsbesök och utbildningar görs uppföljning efter varje avslutat 



 

 
Årsrapport 2020 Facknämnder  10 (12)

Arkivnämnden  

 2021-02-03

tillfälle.  Med anledning av pandemiutbrottet har tillsynsbesöken och 
utbildningarna varit få. 

Ledningsgruppen följer kontinuerligt upp förvaltningens ärendebalanser för att 
säkerställa effektiva handläggningsrutiner. 

Förvaltningen införde vid halvåret 2019 en systematisk hantering av synpunkter för 
att förbättra verksamheten och höja kvaliteten på sina tjänster.  Under 2019 och 
2020 har det inkommit tio synpunkter. Det har främst berört återsökning och 
blanketter på Regionarkivets hemsida samt god handläggning av 
förfrågningsärenden. Synpunkter som inkommer till Regionarkivet hanteras och 
åtgärdas enligt fastställd rutin. 

  

  

3.4.3 Sponsring 

Arkivämnden har inte fattat något beslut om sponsringsåtagande. 

3.4.4 Uppföljning Intraservice tjänst dataskydd 

Arkivnämnden ser denna uppföljning av dataskyddsenhetens arbete som mycket 
värdefull då dialog tidigare saknats kring vilka behov myndigheterna har i dessa 
frågor. Det arbete som dataskyddsenheten utför på nämndens uppdrag kan 
förbättras. Idag saknas ett samordnat stöd och information kring de 
kommungemensamma it-tjänsterna. Varje nämnd/myndighet är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som utförs i 
verksamheten, men det är inte rimligt att varje myndighet ska lägga tid och resurser 
på att ta reda på hur en kommungemensam it-tjänst utförs av intraservice och 
försöka beskriva detta. 

Det vore önskvärt om det togs fram handledningar, checklistor och förslag på 
formuleringar för personuppgiftsansvariga för de dokument som myndigheten ska 
ha enligt gällande regelverk. Det skulle medföra att dataskyddsarbetet blir mer 
kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat. Det vore även bra om 
grundutbildningsmaterial kunde erbjudas som stöd för det arbete kring 
information/utbildning i dataskydd som ska genomföras på varje myndighet. 

De enskilda dataskyddsombuden gör ett bra arbete med rådgivning och stöd i 
enskilda frågor. Men verksamhetens fokus upplevs i alltför stor utsträckning som 
kontrollerande snarare än stödjande och motiverande för verksamheterna. 

. 
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4 Bokslut 

4.1 Sammanfattande analys 
Se avsnitt 3.2.1 ovan. 

4.2 Resultaträkning 
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5 Styrinformation till nämnden 
Se bilaga. 


