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Sammanfattning

I arkivredovisningen redovisas de handlingar som finns hos myndigheten och hur dessa ska
hanteras, bland annat vad gäller förvaring och gallring. Stadsarkivarien i Malmö stad har efter en
förfrågan från funktionsstödsförvaltningen godkänt gallring av de handlingar på papper som
skannats in till systemet Lifecare-Procapita, som är det verksamhetssystem förvaltningen
använder för att dokumentera uppgifter om aktuella brukare och patienter. För att nämndens
verksamheter ska få tillåtelse att gallra inskannade handlingar behöver funktionsstödsnämndens
arkivredovisning också revideras.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Arkivredovisning för funktionsstödsnämnden version 1.2
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-04-11
Funktionsstödsnämnden 2019-04-26
Ärendet

Bakgrund
Lifecare-Procapita är funktionsstödsförvaltningens verksamhetssystem för att dokumentera
uppgifter om aktuella brukare och patienter. Utöver dokumentationen i systemet hanteras idag
även akter och journaler med handlingar på papper. I Lifecare-Procapita är det möjligt att spara
inskannade handlingar tillsammans med patientens eller brukarens digitala dokumentation. Vissa
verksamheter inom områden för hälsa- och sjukvård har därför börjat skanna handlingar.
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Att gallra handlingar efter skanning kan till exempel bidra till en mer sammanhållen akt/journal,
en förbättrad sökbarhet och ett minskat behov av arkivlokaler och arkivskåp. Efter utredning av
arkivarier på funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen skickades
en gallringsframställan (förfrågan om gallring) till stadsarkivet. Därefter har stadsarkivarien fattat
beslut om att godkänna en gallring av inskannade handlingar, förutsatt att de inskannade
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handlingarna lever upp till vissa tekniska krav (FSN-2019-88).
Revidering av nämndens arkivredovisning
För att gallringsbeslutet ska kunna implementeras krävs att funktionsstödsnämndens
arkivredovisning revideras. Nämndens arkivredovisning beskriver vilka handlingar som
inkommer, upprättas och förvaras hos nämnden och fungerar också som ett styrdokument för
förvaltningens anställda eftersom den innehåller anvisningar för hur handlingar ska förvaras,
gallras och skyddas av sekretess.
Innehållet i arkivredovisningen har nu uppdaterats med regler om gallring av handlingar som
skannats till Lifecare-Procapita.
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