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§ 117

Arkivredovisning och klassificeringsstruktur
Dnr KS/2021:474
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Inför framtida övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning ska
den klassificeringsstruktur som KLASSA-projektet tagit fram användas i
så stor utsträckning som möjligt i samband med registrering av allmänna
handlingar och i samband med att nya dokumenthanteringsplaner tas fram
och äldre planer revideras.
2. Vid en framtida processkartläggning av kommunens verksamheter ska
KLASSA projektets struktur tas i beaktande.
Sammanfattning av ärendet
För att redovisa det arkiv som kommunala handlingar utgör använder
Sunne kommun idag det allmänna arkivschemat, vilket klassificerar och
redovisar handlingar utifrån deras yttre form eller funktion; till exempel
protokoll eller register. Den 1 januari 2009 trädde Riksarkivets förskrifter
(RA-FS 2008:4) om verksamhetsbaserad arkivredovisning i kraft, vilket
innebär att alla statliga myndigheter ska övergå till verksamhetsbaserad
arkivredovisning. I det nya sättet att redovisa arkiv klassificeras handlingar
och information efter verksamhetsområden och processer, vilket tydliggör
deras samband med verksamheten. Kraven på det nya sättet att redovisa
arkiv är än så länge bundet till statliga myndigheter, men även kommuner
har mycket att vinna på att redovisa arkiven på detta sätt. Bland annat
fungerar verksamhetsbaserad arkivredovisning bättre på digital information
och ger en kontext till informationen som förbättrar spårbarheten. För att
övergå till verksamhetsbaserad arkivredovisning behöver kommunens
verksamheter först ha kartlagt sina processer, vilket är ett stort och
tidskrävande arbete. Utifrån kartläggningen skapas sedan en
klassificeringsstruktur där varje process förses med en unik punktnotation,
och information i digitala system och arkiv kan spåras till just den unika
processen.
Sveriges Kommuner och Landsting tog 2013 fram klassificeringsstrukturen
KLASSA, utifrån en generell plan över kommunernas processer. Eftersom
alla kommuners processer inte är helt lika, kan strukturen behöva
modifieras för att passa varje kommun. Fördelen med KLASSA är att
strukturen ger möjlighet att börja föra in det nya sättet att redovisa arkiv i
verksamheten utan att verksamheten har kartlagt sinaprocesser.
För att Sunne kommun ska närma sig en modernare arkivredovisning, bli
mer förberedd på att ta hand om digital information och för att det inte ska
uppstå diskrepans mellan olika verksamheters klassificering, föreslås att
KLASSA används i kommunen fram till dess att verksamheterna
processkartlagts. Om KLASSA-projektets framtagna struktur vid ett senare
tillfälle inte anses vara den mest ändamålsenliga, innebär det inte ett större
arbete än att redan framtagna planer uppdateras med nya koder. lika, kan
strukturen behöva modifieras för att passa varje kommun.
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Fördelen med KLASSA är att strukturen ger möjlighet att börja föra in det
nya sättet att redovisa arkiv i verksamheten utan att verksamheten har
kartlagt sina
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Arkivredovisning och klassificeringsstruktur
KS/2021:474
Förslag till beslut
1. Inför framtida övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning ska
den klassificeringsstruktur som KLASSA-projektet tagit fram användas i
så stor utsträckning som möjligt i samband med registrering av allmänna
handlingar och i samband med att nya dokumenthanteringsplaner tas fram
och äldre planer revideras.
2. Vid en framtida processkartläggning av kommunens verksamheter ska
KLASSA projektets struktur tas i beaktande.
Sammanfattning av ärendet
För att redovisa det arkiv som kommunala handlingar utgör använder
Sunne kommun idag det allmänna arkivschemat, vilket klassificerar och
redovisar handlingar utifrån deras yttre form eller funktion; till exempel
protokoll eller register. Den 1 januari 2009 trädde Riksarkivets förskrifter
(RA-FS 2008:4) om verksamhetsbaserad arkivredovisning i kraft, vilket
innebär att alla statliga myndigheter ska övergå till verksamhetsbaserad
arkivredovisning. I det nya sättet att redovisa arkiv klassificeras handlingar
och information efter verksamhetsområden och processer, vilket tydliggör
deras samband med verksamheten. Kraven på det nya sättet att redovisa
arkiv är än så länge bundet till statliga myndigheter, men även kommuner
har mycket att vinna på att redovisa arkiven på detta sätt. Bland annat
fungerar verksamhetsbaserad arkivredovisning bättre på digital information
och ger en kontext till informationen som förbättrar spårbarheten. För att
övergå till verksamhetsbaserad arkivredovisning behöver kommunens
verksamheter först ha kartlagt sina processer, vilket är ett stort och
tidskrävande arbete. Utifrån kartläggningen skapas sedan en
klassificeringsstruktur där varje process förses med en unik punktnotation,
och information i digitala system och arkiv kan spåras till just den unika
processen.
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Sveriges Kommuner och Landsting tog 2013 fram klassificeringsstrukturen
KLASSA, utifrån en generell plan över kommunernas processer. Eftersom
alla kommuners processer inte är helt lika, kan strukturen behöva
modifieras för att passa varje kommun. Fördelen med KLASSA är att
strukturen ger möjlighet att börja föra in det nya sättet att redovisa arkiv i
verksamheten utan att verksamheten har kartlagt sinaprocesser.
För att Sunne kommun ska närma sig en modernare arkivredovisning, bli
mer förberedd på att ta hand om digital information och för att det inte ska
uppstå diskrepans mellan olika verksamheters klassificering, föreslås att
KLASSA används i kommunen fram till dess att verksamheterna
processkartlagts. Om KLASSA-projektets framtagna struktur vid ett senare
tillfälle inte anses vara den mest ändamålsenliga, innebär det inte ett större
arbete än att redan framtagna planer uppdateras med nya koder.
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