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Treserva Digital Avställning 2017
Med funktionerna för digital avställning kan gallringsmogna ärenden
med tillhörande information (inkl dokument) skrivas till fil för leverans
i digital form till arkivmyndigheten.
I stort sett alla uppgifter som hör till ärendet ( t. ex. beslut,
normberäkning, ut- och inbetalningar, insatser, dokument) levereras
till arkivmyndigheten. Även dokument som är kopplade direkt till
person omfattas.
Innevarande version av Treserva (4.4.5.50) omfattar även avställning
av genomföranden och resurser. Dessa delar används dock inte i
årets avställning. Genomföranden planeras komma med i 2018 års
avställning, och resurser 2020. Se även nedanstående textruta!

Angående kolumnen Gallra utf (utförare) på plocklistan
Utförarakter ingår inte i årets avställning! Ärenderader med uppgift
i kolumnen Gallra utf kommer därför på förhand att vara
markerade med en bock i kolumnen Undantas. Denna
undantagsmarkering får inte tas bort eftersom markerade ärenden
skall undantas från årets avställning.
Observera att personens samtliga ärenden inom
verksamhetsgrenen kommer att vara markerade i Undantas,
eftersom dossien i sin helhet skall kvarstå vid SDF tills
utförarakterna kommer att ingå i avställningen!

Årets avställning gäller ärenden som är avslutade 2011 eller tidigare.
Nyhet 2017 – Maskinell rutin för bevarande
•

Du behöver inte längre göra bevarandet on-line – Du
slipper att övervaka och ”sitta och vänta” på¨bearbetningen.

•

Med ett enkelt klick beställer De ett ”bevarajobb” som går
under natten – därmed är Du klar med Din del i den
digitala avställningen.

•

Bevakning och uppföljning av ”bevarakörningen” sköts av
Intraservice.

•

När jobbet är klart ändras list-status till Klar för
sammanställning.
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Ändring från 2016 avseende rättssäkerhetsundantag
Rättssäkerhetsundantag (Adoption, Fader-/föräldraskap, Placering av
barn) innebär inte längre att dossien i sin helhet skall invänta att
personen fyller 25 innan avställning kan ske!
Sedan 2016 års avställning är det endast ärenden som uppfyller
kriterium för undantag som skall kvarstå vid SDF tills personen fyller 25
år. Dessa ärenden kommer således inte upp på plocklistan förrän
uppnådd ålder.
Personens övriga ärenden inom verksamhetsgrenen kommer däremot
upp på plocklistan ”direkt” när de är gallringsmogna, ock skall alltså
avställas i enlighet med listan.
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Digital Avställning – Översikt
Rutinen för digital avställning omfattar tre fönster.
•

Bevara/Gallra Ärenden – Detta är det första fönstret, grundfönstret, som Du
alltid passerar när Du skall titta på eller arbeta med en lista. Här väljer Du den
lista Du är intresserad av. Du kommer till fönstret Bevara/Gallra Ärenden genom
att välja menyn Genvägar ► Gallring från Skrivbordet.
(Skrivbordet är den utgångsbild du kommer till när Du loggat in i Treserva)

•

Bevara/Gallra-Lista Ärenden – Detta är det andra fönstret i sekvensen. Här
kan Du titta på listan, sortera och filtrera och skriva ut listan. Du kan också
uppdatera listan:
o Markera att den fysiska akten saknas
o Markera att en akt skall undantas från avställning/leverans
o Markera ärendena på listan som bevarade (= klarmarkering)
Du kommer till fönstret Bevara/Gallra-Lista Ärenden via grundfönstret
Bevara/Gallra Ärenden genom att markera önskad lista och klicka på knappen
Välj.

Det fönster Du huvudsakligen arbetar i är alltså Bevara/Gallra-Lista Ärenden.
Förutom att Du kan skriva ut extra exemplar av plocklistan, så är det tre saker Du
behöver göra i Digital Avställning.
1. Markera om den fysiska akten saknades vid utplockningen. Gör en
markering för varje ärende som ingår i akten. Se vidare på sidan 13!
2. Markera om ett ärende (en akt) skall undantas från avställning/leverans
och alltså vara kvar i Treserva. Se vidare på sidan 13!
3. Klarmarkera listan genom att markera alla ärenden för bevarande. (Utom
de eventuella ärenden som skall undantas från avställning/leverans enl
punkt 2)
Klarmarkeringen – bevarandet – är den sista åtgärden Du gör i den digitala
avställningen.
När Du har klarmarkerat listan är Du också klar med Din del av arbetet med den
digitala avställningen. Därefter vidtar ett antal aktiviteter som hanteras av
Regionarkivet och Intraservice innan årets avställning är helt avslutad. Se vidare
på sidan 15!
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Öppna en lista
Du utgår från fönstret Bevara/Gallra Ärenden för att öppna en lista. I fönstret visas
de listor Du har behörighet att se. (De kombinationer av nämnd och
verksamhetsgren Du är behörig till)

Gör så här för att öppna listan
1. Markera raden för den lista Du vill öppna
2. Klicka på knappen Välj. Fönstret Bevara/Gallra-Lista Ärenden öppnas.
Du kan även dubbelklicka på raden för den lista som Du vill öppna.

Förklaring till några av fälten
Totalt

Antalet ärenden på listan

Status

En lista kan ha något av följande status.
• Ej startat
Registrering av Fysisk akt saknas respektive
Undantas pågår. Kan även innebära att registrering
ännu inte är påbörjad.
• Alla undantagna
Alla ärenden på listan har markering i fältet
Undantas.
• Innehåll saknas
Listan innehåller inga ärenden.
• Bevarande pågår
Anger att ett eller flera – men inte alla – ärenden
har markerats i fältet Bevarat. Statuset anges
endast när bevaramarkering görs i fönstret Bevara
Ärenden. Listan är ännu inte klarmarkerad.
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•

•
•
•

Klart för sammanställning
Samtliga ärenden har markering i fältet Bevarat
alternativt i fältet Undantas. Nu är listan
klarmarkerad.
Klart för godkännande
Leveransfiler till Regionarkivet produceras.
Klart för radering
Leveransfilerna har godkänts av Regionarkivet.
Raderat
Ärendena på listan (exkl de som markerats i fältet
Undantas) har raderats ur Treserva.

Gallringsmognad t o m

Det datum då den femåriga gallringsfristen löper ut.

Födelseår

Intervall av födelseår. Anges endast om listan
innehåller ärenden för viss åldergsgrupp.

7

Arbeta med listan
Du arbetar med listan i fönstret Bevara/Gallra-Lista Ärenden. Hit kommer Du
genom att i fönstret Bevara/Gallra Ärenden markera den lista du vill arbeta med och
klicka på knappen Välj. (Alternativt kan Du dubbelklicka på raden för listan)
När Du öppnar listan är den alltid sorterad på ärendebärarens/huvudpersonens
namn. Du kan dock enkelt sortera om listan, t ex om du skall uppdatera, men tänk
på att sorteringar och filtreringar inte kan sparas. Se under ”Sortera listan” sid 11.
Obs! Om Du har uppdaterat listan – tänk på att alltid spara listan innan Du
lämnar fönstret!

I detta fönster kan Du göra följande.
• Arbeta vidare med den lista som Du valde i grundbilden Bevara/Gallra
Ärenden.
• Skriva ut listan
• Sortera listan på valfri kolumn och filtrera kolumner.
• Klarmarkera listan genom att bocka i rutan Markera/avmarkera alla som
bevarade.
• Undanta ett ärende från att avställas genom att klicka på knappen Sätta/ta
bort undantag.
Obs! En rad som har markering i fältet Bevarat kan endast undantas om
markeringen först tas bort.
• Markera att en fysisk akt saknas. (Skall göras för samtliga ärenden som
ingår i akten)
• Markera ett enskilt ärende för bevarande genom att markera ärendet och
klicka på knappen Välj. Fönstret Bevara öppnas.
Beskrivning av fälten i fönstret Bevara/Gallra – Lista Ärenden
Personnummer

Personnr för ärendets huvudperson

Person

Namn på ärendets huvudperson.
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Registerledare

Personnr för registerledaren i Historik (webbSOTIS)
Treserva-ärenden saknar uppgift om registerledare.

Öppningsdatum

Datum då ärendet öppnades.

Avslutsdatum

Datum då ärendet avslutades.

Ärendetyp

Typ av ärende (t ex Ekonomiskt bistånd, Hemtjänst etc)

Akt

Typ av personakt som ärendet ingår i. Redovisas endast
för Historik-ärenden (webbSOTIS).
Treserva-ärenden saknar uppgift om akt

Organisation

Historik-ärenden: Den förvaltning där ärendet avslutades.
Treserva-ärenden: Den organisatoriska enhet där ärendet
avslutades.

Handläggare

Historik-ärenden: Kod för den handläggare som senast
handlade ärendet.
Treserva-ärenden: Namn i klartext på den handläggare som
senast handlade ärendet

Undantas

Rutan markeras om ärendet av särskild anledning inte skall
ingå i avställningen (Till exempel om ärendet kommit med på
felaktiga grunder) Detta görs genom att markera raden för
ärendet och klicka på knappen Sätt/ta bort undantag.
Obs! Samtliga ärenden i akten kan behöva markeras –
kontakta Regionarkivet om Du är osäker.

Bör bevaras

Rutan är alltid markerad. Innebär att ärendet skall bevaras,
d v s avställas, i enlighet med gallringsreglerna i SoL och
LSS.

Regel

Den regel i SoL resp LSS som föreskriver att ärendet skall
bevaras. Göteborg är en s k intensivdatakommun och skall
spara allt för forskningens behov – d v s avställa allt. Alla
ärenden omfattas därför av följande regel.
• Geografiskt urval – Handlingar som omfattas av
gallringsskyldighet enl SoL och LSS skall enl samma
lagar undantas från gallring av hänsyn till forskningens
behov i de kommuner som ingår i Östergötlands,
Gotlands och Västernorrlands län samt Göteborgs
kommun. Göteborgs kommun skall alltså spara allt!
Av rättssäkerhetsskäl, och för att en person skall kunna söka
sitt sociala ursprung görs dessutom följande undantag, som
gäller för samtliga kommuner i landet.
Obs! Ärende som omfattas av något av nedanstående
undantag kommer inte med på listan förrän det år
personen fyller 25 år.
Se även textruta på sid 3 ”Nyhet 2017 avseende
rättssäkerhetsundantag”.
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•
•
•

Faderskap – Handlingar som inkommit eller upprättats i
samband med utredning om faderskap eller föräldraskap
enl 1kap 9 § föräldrabalken.
Adoption – Handlingar som inkommit eller upprättats i
samband med utredning om adoption.
Placering – Handlingar som kommit in eller upprättats i
samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i
ett hem för vård eller boende, i ett familjehem, i ett
sådant hem som avses i 5 kap 7 § tredje stycket SoL,
eller i annat enskilt hem som inte tillhör någon av
föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om
barnet.

Bevarat

Rutan markeras automatiskt i följande fall.
• När rutan Markera/avmarkera alla som bevarade bockas i.
• När ett ärende har markerats som bevarat i fönstret
Bevara.

Raderat

Markerad ruta innebär att alla uppgifter i ärendet har
raderats ur Treserva / Historik. Rutan markeras automatiskt i
samband med att behörig användare genomfört radering av
ärendena på listan.
Radering utförs efter att leveransfilerna har godkänts av
Regionarkivet.

Resurs/Underresurs

Redovisas endast för Treserva-ärenden
Resurs: Namn på en resurs som finns registrerad inom
familjehem/kontaktpersoner eller institutioner/öppenvård. Om
personen har haft flera olika resurser indikeras detta med
”Flera”.
Underresurs: Namn på en resurs på underordnad nivå som
finns registrerad inom familjehem/kontaktpersoner. Om
personen har haft flera olika resurser indikeras detta med
”Flera”.

Fysisk akt saknas

Du markerar rutan om Du inte kan hitta den fysiska akten.
Markera raden för ärendet och klicka på knappen Fysisk akt
saknas.
Obs! Markering skall göras för samtliga ärenden som ingår i
akten.

Gallra utf

Information om att det finns gallringsmoget genomförande
med koppling till ärendet. Utförarens namn redovisas.
Eftersom utförarakter inte ingår i årets avställning,
kommer ärenden med utföraruppgift att vara markerade
med en bock i kolumnen Undantas.
Dessa ärenden skall alltså inte ställas av i år!
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Filtrera listan
Du kan göra två typer av filtrering av listan, dels en övergripande filtrering via fältet
Filtrering i fönstrets överdel, dels filtrering av enskilda kolumner via trattsymbolen i
listans fältrubriker.
Fältet Filtrering.har fem alternativ, varav tre är aktuella i årets avställning.
•

Alla (standardval) – Listan visar samtliga ärenden.

•

De som bör bevaras – Detta alternativ är ej aktuellt för Göteborg.

•

Färdiga för radering ur Treserva – Listan visar samtliga ärenden som har
markerats för bevarande.

•

Tillkomna ärenden efter ny sökning – Detta alternativ är ej aktuellt i årets
avställning.

•

Utföraren måste gallras före ärendet – Detta alternativ redovisar de
ärenden som har ett eller flera gallringsmogna genomföranden kopplade till
sig. (Uppgift i kolumnen Gallra utf)

Du kan också filtrera de enskilda kolumnerna i listan – även flera kolumner
samtidigt.
• Klicka på trattsymbolen till höger om kolumnens rubrik.
• Välj något av de alternativ som finns i det lilla fönstret som kommer upp.
Obs! Du kan behöva scrolla för att se alla alternativ.
• Om Du väljer alternativet Fritext får Du upp ett nytt litet fönster. Skriv ett
filteringsbegrepp, och klicka på knappen Filtrera.
När en kolumn har ett annat filtreringsvärde än standardvärdet Alla, är
trattsymbolen blåmarkerad. I bilden ovan är kolumnen Avslutsdatum filtrerad.
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Sortera listan
När Du öppnar listan är den alltid sorterad på ärendebärarens/huvudpersonens
namn. Du kan dock enkelt sortera om listan på valfri kolumn, t. ex. på
ärendebärarens eller registerledarens personnummer. Genom att klicka på
kolumnrubriken kan Du växla mellan fallande och stigande ordningsföljd.
I detta exempel pekar pilen på kolumnrubriken för Personnummer

Obs! Ändrad sortering kan inte sparas!
När Du öppnar listan är kolumnerna något komprimerade, men Du kan expandera
dem genom att dra i de lodräta streck som avdelar kolumnrubrikerna. (Alldeles till
höger om tratt-symbolen)

Skriva ut listan
Listan kan skrivas ut för att t ex användas som plocklista. Listan skrivs ut med den
sortering och filtrering som gäller vid utskriftstillfället. Om Du gör en ny sortering
eller filtrering inför utskriften – tänk på att listan måste sparas innan du kan skriva
ut den.

Gör så här:
1. Klicka på knappen Skriv ut lista. Listan öppnas i ett
förhandsgranskn.fönster.
2. Granska listan och klicka på ikonen Skriv ut i verktygsraden om Du är nöjd
med listans utseende.
3. Utskriftdialogen i Windows öppnas. Där väljer Du lämplig skrivare. Om Du
inte vill skriva ut hela listan anger Du även önskat sidintervall.
4. Klicka på Skriv ut för att skriva ut.
5. Klicka på knappen Stäng i förhandsgranskn.fönstret för att återgå till
fönstret Bevara/Gallra-Lista Ärende.
Obs! Plocklistan skall bifogas leveransen till Regionarkivet – även den innehåller ju
uppgifter som fövaltningen inte längre skall ha tillgång till. Tänk även på att
eventuella extra exemplar av plocklistan – eller enstaka sidor ur den – skall
makuleras.
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Markera att fysisk akt saknas
Om den fysiska akten saknas vid utplockningen skall detta markeras i den digitala
listan. Obs! Samtliga ärenden som ingår i akten skall markeras.
Gör så här:
1. Markera raden för det ärende som ingår i akten.
…alternativt…
Markera raden för det första ärendet, håll shift-tangenten nertryckt och
tryck på tangenten med nedåtpil tills samtliga ärenden i akten är
markerade.
2. Klicka på knappen Fysisk akt saknas.
3. Rutan/rutorna i kolumnen Fysisk akt saknas är nu markerade
Gör så här för att ta bort markering att fysisk akt saknas:
• Följ stegen 1 – 3 ovan
• Rutan/rutorna i kolumnen Fysisk akt saknas är nu åter omarkerade.
• Tänk på att avmarkera samtliga ärenden som ingår i akten.
Obs! Kom ihåg att spara listan innan Du lämnar fönstret!

Markera att ärende skall undantas från avställning/leverans
Om Du av särskild anledning (t ex utifrån information i den fysiska akten) finner att
ett ärende skall undantas från avställning/leverans, då skall ärendet markeras i
listan. Normalt sett torde situationen innebära att akten i sin helhet skall undantas
från avställn/leverans – kontakta Regionarkivet om Du är osäker.
Gör så här:
1. Markera raden för det ärende som ingår i akten.
…alternativt…
Markera raden för det första ärendet, håll shift-tangenten nertryckt och
tryck på tangenten med nedåtpil tills samtliga ärenden i akten är
markerade.
2. Klicka på knappen Sätt/ta bort undantag.
3. Rutan/rutorna i kolumnen Undantas är nu markerade
Gör så här för att ta bort markering om att ärendet/ärendena skall undantas från
avställning/leverans:
• Följ stegen 1 – 3 ovan.
• Rutan/rutorna i kolumnen Undantas är nu åter omarkerade.
• Tänk på att avmarkera samtliga personens ärenden som Du tidigare
markerat.
OBS!
Utförarakter ingår inte i årets avställning och ärenderader med
utföraruppgift (nya kolumnen Gallra utf) kommer därför på förhand att
vara markerade med en bock i kolumnen Undantas. Denna
undantagsmarkering får inte tas bort eftersom markerade ärenden skall
undantas från årets avställning!
Obs! Kom ihåg att spara listan innan Du lämnar fönstret!
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Markera för bevarande – Klarmarkera
För att den digitala avställningen, med leverans till Regionarkivet, skall kunna ske
måste Du klarmarkera listan. Listan är klarmarkerad när samtliga ärenden är
markerade, antingen i kolumnen Bevarat eller i kolumnen Undantas.
Markering för bevarande gör Du genom att beställa det tidsstyrda jobbet Gallring –
Bevara och radera. Beställningen gör Du i fönstret Bevara/Gallra-Lista, fältet
Markera/avmarkera alla som bevarade. Jobbet går sedan under närmast följande
natt. Detta kan ta fler än en natt i anspråk.

Gör så här:
1. I fönstret Bevara/Gallra-Lista klickar du i rutan Markera/avmarkera alla som
bevarade.
Följande lilla fönster öppnas:

2. Klicka på knappen Ja, i tidsstyrt jobb.
Följande lilla fönster öppnas:

3. Klicka på knappen OK för att stänga meddelandefönstret.
När det tidsstyrda jobbet har gått klart är samtliga ärenden markerade i kolumnen
Bevarat (utom de som har markering i kolumnen Undantas), och listan är därmed
klarmarkerad. Den har också fått nytt status – Klart för sammanställning.
Leveransfiler kan därmed sammanställas av Intraservice för överföring till
Regionarkivet.
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Om Du behöver ta bort bevara-markeringen – Kontakta Intraservice!
Se kontaktuppgifter nedan!
Obs! Kom ihåg att spara listan innan Du lämnar fönstret!

Detta händer efter att Du klarmarkerat listan
När Du har klarmarkerat listan är Du också klar med Din del av arbetet med den
digitala avställningen. Därefter vidtar ett antal aktiviteter som hanteras av
Regionarkivet, innan årets avställning är helt avslutad.
•

Leveransfiler sammanställs för överföring till Regionarkivet.
Listan får status ”För godkännande”.

•

När Regionarkivet godkänt leveransen registreras leveransgodkännande.
Listan får status ”Klart för radering”.

•

Samtliga ärenden på listan (utom de som har markering i kolumnen
Undantas) raderas ur Treserva. Listan får status ”Raderat”.

•

Gallringslistan raderas. Listan försvinner därmed från bilden Bevara/Gallra.

Som sista aktivitet görs en kontroll mot Treserva Person. De personer som inte
längre har kvar några ärendeuppgifter i någon verksamhetsgren, eller andra
kopplingar i Treserva, raderas ur Personmodulen. Därmed är berörda personer
helt borttagna ur Treserva.

Kontaktuppgifter

Frågor rörande plocklistan och Treserva avställningsrutin besvaras av Support
Intraservice, e-post support.intraservice@intraservice.goteborg.se eller telefon
031-368 68 00

Frågor som rör packningen och den fysiska leveransen av personakterna besvaras
av Regionarkivet, e-post: arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se eller telefon
031-701 50 00.

□

15

