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Till Stockholm Hamn AB:s styrelse

Hantering av allmänna handlingar - Inspektionsrapport från Stockholms
stadsarkiv

Bakgrund
Stockholms stadsarkiv inspekterade den 12 december 2006 Stockholm Hamn AB:s hantering
av allmänna handlingar. Efter besöket har Stadsarkivet upprättat inspektionsrapport. Av
rapporten framgår sammanfattningsvis att Stadsarkivet bedömer att Hamnen har mycket väl
fungerande rutiner för hanteringen av allmänna handlingar. Stadsarkivet konstaterar i
rapporten att Hamnen sedan den senaste inspektionen år 2000 har gjort en
kraftsansträngning för att efterleva de krav som ställs på arkivhanteringen. Beträffande de
digitala handlingarna återstår dock arbete.
Stadsarkivet har förelagt Hamnen att:
-

Förtydliga i arkivbeskrivningen om material från den nuvarande arkivbildaren har
levererats till Stadsarkivet
Redovisa ritningsbeståndet i arkivförteckningen
Uppdatera arkivförteckningen med förklaringar om vilka bolag de serier tillhör, som
redovisas i flera arkivförteckningar
Revidera arkivförteckningen så att den är ett inventarium över all information (både
analog och digital) och att den går att söka i på ett enkelt sätt
Ta fram en strategi för digitalt bevarande enligt anvisningar i handledning om att
bevara digital information
Utreda möjligheterna att gallra och skicka en gallringsframställan till Stadsarkivet
beträffande digital information

Stadsarkivet har vidare rekommenderat Hamnen att samla de instruktioner som finns för
hantering av allmänna handlingar i en heltäckande dokumenthanteringsplan.

Åtgärdsprogram
Stadsarkivets föreläggande består huvudsakligen av två delar som utifrån tid och resurser
kräver olika insatser.
Den del av föreläggandet som inte rör digital information - förtydligande av arkivbeskrivning
om vad som levererats, redovisning av ritningsbeståndet och uppdatering av
arkivförteckningen - har redan åtgärdats i enlighet med föreläggandet. Redovisning för detta
kommer att lämnas till Stadsarkivet.
Beträffande den del av föreläggandet som rör digital information har Hamnen påbörjat
arbetet.
- Först görs en översiktlig systeminventering och informationsklassning för att avgöra
vilka av Hamnens IT-system som innehåller allmänna uppgifter. Sammanställningar över
relevanta system tas fram under våren 2007.
- Därefter utreds frågan om gallring eller bevarande ska gälla för uppgifterna. Sannolikt är
stora delar av de uppgifter som lagrats i systemen av den karaktären att de inte bedöms
vara intressanta för framtida forskning. Denna fas påbörjas hösten 2007 och väntas ta
minst sex månader.
- Det formella beslutet för att få gallra allmänna uppgifter tas av Stadsarkivet efter det att
Hamnen inkommit med en gallringsframställan. Ett gallringsbeslut kan väntas tidigast till
sensommaren 2008.
- De uppgifter som inte får gallras utan har ett bevarandevärde för framtida forskning
måste arkiveras på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är inte systemen i sig som ska bevaras
men en plan för arkivuttag ska upprättas för varje system som visar sig innehålla
uppgifter med bevarandevärde.
Att åtgärda föreläggandena gällande digital information beräknas sammanlagt ta cirka två
år i anspråk. Målet är att på ett adekvat sätt se till att Hamnen uppfyller de krav som ställs
på hanteringen av allmänna handlingar i Stockholms stad samt att på ett kostnadseffektivt
tillgodose de interna behoven då det gäller arkivering och gallring av den ökande mängden
digitalt lagrad information.
Förslag
Styrelsen föreslås besluta
att
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