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Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har använt systemet IDOK för att dokumentera vissa uppgifter i
stödhusverksamheten. Systemet ska inte längre användas och handlingarna kommer att raderas
från systemet. Därför ska ansvarig verksamhet skriva ut dokumentationen för bevarande och
gallring. För korrekt hantering har förvaltningens arkivarie genomfört en gallringsutredning. I
utredningen framkommer att handlingarna kan överföras från digital till analogt format utan att
information går förlorad. Utredningen har godkänts av Malmö Stadsarkiv.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner gallringsutredningen.
Beslutsunderlag





Gallringsutredning 2021 IDOK
G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Gallringsutredning IDOK
Beslut om godkännande av gallring

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2022-01-20
Funktionsstödsnämnden 2022-01-31
Ärendet

I IDOK har stödhusverksamheten diariefört boendeplaner och daganteckningar. Majoriteten av
handlingar som skapas hos verksamheten förvaras analogt. I början av 2022 ska verksamheten
övergå till att dokumentera boendeplan och daganteckningar i LifeCare. Eftersom det inte
kommer vara möjligt att migrera handlingar för personer som fortfarande är aktuella så kommer
samtlig dokumentation behöva skrivas ut för bevarande och gallring.
Eftersom handlingarna överförs från digitalt till analogt format ska en gallringsutredning
genomföras. Detta för att utreda om överföringen medför förluster avseende information,
sökmöjligheter, sammanställningsmöjligheter eller möjligheter att fastställa autenticiteten.
Utredningen redogör även för hur IDOK har använts av verksamheten när det kommer till
funktion, informationsinnehåll mm.
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Gallringsutredningen kom fram till att handlingarna kan överföras från digitalt till analogt format
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utan att man riskerar att förlora information, sökmöjligheter, sammanställningsmöjligheter eller
möjligheter att fastställa autenticiteten av handlingarna.
Gallringsutredningens förslag till beslut lyder:
De handlingar som är aktuella för bevarande skrivs ut för arkivering. Handlingar vars gallringsfrist inte
har löpt ut skrivs ut för att hanteras i pappersformat fram tills gallringsfristen löpt ut. I och med detta
finns ingen anledning att bevara metadata då det inte finns någon användning för denna i analog
hantering. All metadata i IDOK gallras därför. Bakgrunden till förfarandet är att systemet bedöms vara
för dyrt att ha kvar till dess att det kan arkiveras digitalt och aktuell information migreras till nya system.

Malmö Stadsarkiv godkände beslutet.
Ansvariga

Sophia Presinger Avdelningschef
Charlotte Widén Odder Förvaltningschef

