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Inledning

Att arbeta med ordnings- och förteckningsarbete skiljer sig beroende på vilken typ
av institution man verkar inom som arkivarie. Vissa enskilda arkivbestånd styrs
inte av lagstiftning utan omfattas kanske av frivilliga regler hos icke offentliga
organisationer eller ordnas och förtecknas endast utifrån den enskilda arkivariens
kompetens. När jag fick i uppdrag att ordna och förteckna utbildningsnämndens
arkiv inom Landstinget i Uppsala län var jag tvungen att förhålla mig till att detta
är en offentlig organisation vars arkivhantering lyder under allmän lag.

Grunden till dagens kommunala organisationer lades i samband med 1862 års
kommunalförordningar,  för  både  primär-  och  landstingsorganisationer.  Från
början täcktes inte den kommunala sektorn av lagstiftningen kring arkivväsendet
på samma sätt som de statliga myndigheterna gjorde.

Vid förändringarna av offentlighetslagstiftningen år 1937 fastställdes att
kommunernas handlingar skulle omfattas av den nya lagstiftningen. Vid denna tid
började man nämligen se en forskningspotential i den kommunala sektorns
arkivmaterial. Under  denna  tid  hade  de  kommunala  organisationernas
arkivmaterial ännu inte använts för forskning i någon märkbar omfattning.

Lagstiftningen kom i efterhand att utvecklas genom att kommunerna fick ett
betydande självstyre över sina arkivbestånd. Idag omfattas stat, primär- och
landstingskommuner av arkivlagen men kommunerna har fått eget ansvar över sin
arkivvård i kombination med stöd i form av rådgivning från Riksarkivet.
Skyldigheten att följa arkivlagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen gör att också kommuner och landsting måste arbeta med en god
arkivvård.1

Även om landstingets arkivhantering lyder under den nationella lagstiftningen
så har landstinget en viss autonomi. Ordnings- och förteckningsarbete av ett
arkiv sprunget från landstingets verksamhet måste sättas in i ett sammanhang
där jag som arkivarie har stort inflytande för hur resultatet blir i kombination med
lagstiftning och den praxis som råder inom landstinget. Som arkivarie förväntas
jag utgå från den teoretiska uppbyggnad som finns på området för att min insats
skall bli professionell genom att jag utnyttjar den kunskap som har byggts upp
under lång tid. Både jag som arkivarie, den arkivinstitution jag var på, i detta fall
Landstingsarkivet i Uppsala, och arkivlagstiftningen bygger på en kombination av

1 Gränström, C., Lundquist, L. & Fredriksson, K. (2000), Arkivlagen: bakgrund och kommentarer, s. 51-53.
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arkivteori och anpassning till praktiken. Detta examensarbete visar den specifika
process som det innebar att ordna och förteckna utbildningsnämndens arkiv.
Samtidigt som alla arkiv är unika utgick jag från teorin för att utnyttja befintlig
kunskap och samtidigt erhålla ett resultat som skall vara objektivt så långt det går
och enkelt för andra än jag att sätta sig in i.
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Utbildningsnämnden

I utbildningsnämndens utbildningspolitiska program skriver man att ”landstingets
utbildningsverksamhet regleras  framförallt  av  skollag,  skolförordning,
högskolelag och högskoleförordning.2

Landstinget fick 1971 en utbildningsnämnd som en konsekvens av en ändring
i skollagen (SFS 1026/70).3 Denna innebar att framförallt primärkommuner 
skulle vara huvudmän för gymnasieskolan med undantag för viss vårdutbildning 
samt för jordbruks-    och    skogsbruksutbildning    som    blev    landstingens 
ansvar.4 Utbildningsnämnden inom Uppsala läns landsting fick därmed ansvaret 
för lantbruks- och skogsbruksutbildningen, utbildningen vid vårdskolan, 
landstingets sjuksköterskeskola, Samariterhemmets sjuksköterskeskola samt 
utbildningsverksamheten vid Ulleråkers sjukhus. I samband med detta blev 
den tidigare undervisnings- och bildningsnämnden av med vissa uppgifter som 
hamnade hos utbildningsnämnden. Den tidigare undervisnings- och 
bildningsnämnden fick i sin nya skepnad benämningen kulturnämnden.5 Fram 
till att utbildningsnämnden kom till fanns det lokala skolstyrelser för 
respektive verksamheter.6 Landstinget godkände den 27 april 1971 inrättandet 
av en utbildningsnämnd och att denna skulle tillsättas med omedelbar verkan 
för att sätta igång planeringsarbetet för gymnasieskolan.7 Utbildningsnämnden 
fick från starten ett eget kansli.8 Kansliet var inrättat vid Landstingets 
vårdskola och hade viss administration gemensam med denna.9

År 1977 fick utbildningsnämnden även ansvar för viss högskoleutbildning 
inom hälso- och sjukvårdssektorn i samband med genomförandet av den 
landstingskommunala vårdhögskolan.10

2  Landstinget i Uppsala län (1988), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1988, s 58.
3  Landstinget i Uppsala län (1971), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1971, s 20.
4  Landstinget i Uppsala län (1971), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1971, s 15.
5  Landstinget i Uppsala län (1971), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1971, s 20.
6  Landstingsarkivet, Landstingets vårdskola: Sjuksköterskeskolan, historik.
7  Landstinget i Uppsala län (1971), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1971, protokoll fört 1971-
04-27, § 25, s. 67.
8  Landstinget i Uppsala län (1971), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1971 , Landstingsmöte
den 7-8 juni 1971, s 9.
9  Landstingsarkivet, Landstingets vårdskola: Sjuksköterskeskolan, historik.
1 0  Landstingsarkivet, Vårdhögskolan, historik.
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Landstingets förvaltningsutskott satte 1976 igång en översyn av centrala 
kansliets organisation.11 Dess ledningsgrupp föreslog att åtta avdelningar skulle 
bildas varav en av dessa skulle vara en utbildningsavdelning. Denna skulle ta 
över efter utbildningsnämndens kansli och skulle ha till uppgift att ”centralt 
handlägga frågor avseende planering, utveckling, samordning m.m. av 
landstingets reguljära utbildningsverksamhet”.12 På landstingsmötet den 2 
oktober 1978  beslöt landstinget att godkänna den nya kansliorganisationen.13 
Utbildningsavdelningen ansvarade för handläggning inom 
utbildningsverksamheten och var sekretariat åt utbildningsnämnden och 
högskoleutbildningarnas särskilda linjenämnder.14 En kommitté  som  tillsatts 
av  förvaltningsutskottet  föreslog  som  en  del  av  en utredning angående 
landstingets nämndorganisation 1979 att elevhemsstyrelserna skulle 
avvecklas vid utgången av 1979 och att ansvaret skulle överföras till 
utbildningsnämnden i och med detta.15 Under andra halvan av 1980-talet 
skedde många omorganisationer inom förvaltningen. Den 1 januari 1987 fick 
utbildningsverksamheten en ny organisation där utbildningsavdelningen vid 
landstingets kansli ombildades till en självständig förvaltning.16 Den tidigare 
organisationen fick kritik för att vara krånglig och medföra en oklar 
rollfördelning mellan olika delar av verksamheten.17 Kort därefter beslutade 
förvaltningsutskottet att utbildningsförvaltningen skulle slås ihop med 
kulturförvaltningen. Detta beslut ändrades i slutet av 1988 därför att enighet 
om sammanslagningen inte kunde nås inom organisationen. Från 1989 var 
därför kultur- och utbildningsförvaltningarna åtskilda igen.18

Under 1997 beslöts om två huvudmannaskapsskiften inom landstingets 
utbildningsverksamhet som skulle ligga till grund för att utbildningsnämnden 
avvecklades. Dels fattades ett landstingsfullmäktigebeslut i juni 1997 om att 
godkänna en överenskommelse mellan landstinget och Uppsala universitet om 
att universitetet skulle bli huvudman för Vårdhögskolans utbildningsprogram 
fr.o.m. den 1 januari 1998.19 Dels godkände landstingsfullmäktige en 
rekommendation om överförande av huvudmannaskap för 
omvårdnadsprogrammet inom gymnasiala utbildningar med grund i ändring av 
skollagen enligt proposition 1996/97:110, även det skulle träda i  kraft den 1 

1 1  Landstinget i Uppsala län (1978), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1979, s 394-396.
1 2  Landstinget i Uppsala län (1978), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1978, s 427.
1 3  Landstinget i Uppsala län (1978), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1978 , protokoll fört
1978-10-02, § 25, s. 476.
1 4  Landstinget i Uppsala län (1986), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1986, s 915.
1 5  Landstinget i Uppsala län (1979), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1979, s 1301.
1 6  Landstinget i Uppsala län (1986), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1986 , protokoll fört
1986-09-22, § 85, s. 1037.
1 7  Landstinget i Uppsala län (1986), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1986, s. 918.
1 8  A1:80 Landstingsstyrelsens protokoll § 255, 20 december 1988.
1 9  Landstinget i Uppsala län (1997), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1997, § 59 protokoll fört
1997-06-09.
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januari 1998.  Beslut togs  därmed till  att kommunen skulle bli huvudman för 
Kronåsskolan.20 I och med dessa förändringar blev Jällaskolan den 
verksamhet som blev kvar i landstinget av de som utbildningsnämnden 
tidigare haft ansvar för.21 Landstinget bildade en kultur- och utbildningsnämnd 
efter sammanslagning av den tidigare utbildningsnämnden och kultur- och 
folkbildningsnämnden som fr.o.m. den 1 januari 1998 förutom Jällaskolan  fick 
ansvar  för  Wiks  folkhögskola  och  Kultur  i  länet.  Den  nya nämnden blev 
även styrelse för stiftelsen Jälla Egendom.22

Utbildningsnämndens arkiv

Utbildningsnämndens arkiv är ett avslutat arkiv och det är därmed avgränsat till de
år då nämnden verkade dvs. från 1971 t.o.m. 1997. Min uppgift var inledningsvis
att ordna och förteckna material främst fr.o.m. 1979 tills det att
utbildningsnämnden avvecklades. Det tidiga materialet från 1971-1979 hade
nämligen redan ordnats och förtecknats men visst material från 1979 fanns dock
kvar att ordna. Detta material var från tiden när utbildningsnämnden hade ett eget
kansli och man valde därmed att kalla arkivbildaren ”Utbildningsnämnden och
dess kansli”. Genom mitt ordnings- och förteckningsarbete skapade jag ett arkiv
som heter ”Utbildningsnämnden” och som omfattar hela nämndens verksamhet
inklusive det som redan var förtecknat som jag valde att förteckna om. Detta
material hade tidigare delvis varit arkivlagt med Uppsala
Sjuksköterskehem/Landstingets vårdskolas arkiv. Detta gällde korrespondens och
diarier trots att diarieföringen var separat. Materialet fick en egen förteckning
1984 som ”Utbildningsnämnden och dess kansli”. År 2006 gjordes en
omförteckning av Uppsala Sjuksköterskehem/Landstingets vårdskolas arkiv och
då bröts handlingarna för ”Utbildningsnämnden och dess kansli” ut och
förteckningen gjordes delvis om.23

Kansliet var verksamt mellan 1971-1978. Materialet för perioden 1979-
1997 var på ca 19 hyllmeter i oordnat skick. Min ursprungliga uppgift kom att 
utökas med att lägga in den gamla förteckningen i den nya vilket betyder att 
jag måste göra om den äldre förteckningen för att förteckningen över 
utbildningsnämndens arkiv ska bli enhetlig. Efter mitt arbete har materialet 
krympt och det totala materialet inklusive det från 1971-1978 är efter 
ordningsarbete och gallring 18,5 hyllmeter.

2 0  Landstinget i Uppsala län (1997), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1997, § 105 protokoll
fört 1997-09-22, s. 584.
2 1  A1A:5 Utbildningsnämndens protokoll § 85, 17 september 1997.
2 2  Landstinget i Uppsala län (1997), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1997,, § 103 protokoll
fört 1997-09-22.
2 3  Landstingsarkivet, Utbildningsnämnden och dess kansli, historik.
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Arkivet, anser jag, har en forskningspotential då det kan ligga till grund 
för empiri för modernare historisk forskning som berör välfärdsfrågor i 
allmänhet och utbildningsfrågor i synnerhet. Ändringar av huvudmannaskap 
som har skett gör att detta material redan nu har ett historiskt värde då det 
speglar en tid då landstinget var en betydande aktör på   gymnasial- och 
högskolenivå. Materialet blir en intressant källa på hur utbildningen i sig och 
dess organisation fungerade när den låg under landstinget. På så vis kan 
materialet också bli intressant för samhällsvetenskaplig forskning. Det kan 
också vara intressant att se hur det var när landstinget utbildade vårdpersonal, 
en grupp som man anställde för den sjukvårdsverksamhet som landstinget 
främst brukar förknippas med.

Genom att ordna och förteckna materialet ökar dess tillgänglighet som en 
kunskapskälla. Jag har genom arbetet lyft fram en struktur som på många sätt 
varit svår att se när materialet var i sitt ursprungsskick och därför besvärlig att 
sätta sig in i. Med det arbete som jag har lagt ner har jag underlättat och 
effektiviserat det möjliga forskningsarbetet och att synliggöra materialet för 
forskning. Samhällets växande informationsmassor gör att forskares och 
studenters sökning efter källmaterial måste underlättas för att de snabbt ska 
hitta material som är relevant för dem. I detta avseende har jag förhoppningsvis 
bidragit till den forskarservice som är viktig både ur forskarens och 
arkivinstitutionens perspektiv.24

De olika utbildningsverksamheterna som ligger under utbildningsnämnden 
har tidigare urskiljts som separata arkivbildare på Landstingsarkivet. 
Handlingar från deras verksamhet hittas därför i deras respektive arkiv. De 
arkiv som finns är Landstingets Vårdskola: Sjuksköterskeskolan (1959-1977), 
Landstingets Vårdskola: Vårdgymnasiet (1971-1997), Vårdhögskolan (1977-
1997) samt Naturbruksgymnasiet (1971-2002).25

2 4  Gränström, C., Lundquist, L. & Fredriksson, K. (2000), Arkivlagen: bakgrund och kommentarer, s. 73.
2 5  Landstingsarkivet, Landstingets vårdskola: Sjuksköterskeskolan, historik.
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Avgränsningsproblematik kring arkivbildare

Fia Ewald berör i sin artikel Arkivbildarbegreppet och proveniensprincipen under
press? den del av den arkivvetenskapliga diskussionen som kanske har varit den
största vattendelaren i denna akademiska disciplin, nämligen hur man som
arkivarie ska förhålla sig till skillnaden mellan handlingar ute i verksamheten och
sådana som slutarkiveras.26 Jag tänker inte fördjupa mig i denna diskussion 
eftersom jag ju ordnar och förtecknar ett arkiv från en arkivbildare som inte 
längre är verksam och därmed arbetar jag helt och hållet på ett traditionellt sätt. 
Ämnet är ändå givetvis intressant även för min del eftersom det konkret innebär 
att jag som arkivarie utan inblick i hur arkivbildarens verksamhet på sin tid 
faktiskt gick till kan ha problem att veta om det jag tror mig se i materialet 
verkligen stämmer. Det jag får göra är då att analysera och tolka materialet 
utifrån den bakgrundskunskap jag har om arkivbildaren, arkivteorin och mitt egna 
omdöme som arkivarie.

När det gäller arkivbildarbegreppet blir denna problematik aktuell 
eftersom man måste göra en bedömning av hur avgränsningen av arkivbildaren 
såg ut utan att man har någon erfarenhet inifrån arkivbildarens verksamhet och 
hur arkivbildaren i sig såg på sin roll inom organisationen. Diskussionen om 
arkivbildarbegreppet blir även högst relevant när man diskuterar 
proveniensprincipens överlevnad eftersom uppdelningen av arkivbildare följer 
den yttre  proveniensen,  något  som  kan  ses  som  ett  minimikrav  för 
proveniensprincipens följande. I detta sammanhang kan man förstå det franska 
uttrycket respect des fonds när man talar om proveniensprincipen. Michel 
Duchein skriver att ”the simplest definition of respect des fonds means to 
group, without mixing them with others, the archives (documents of any kind) 
created by or com- ing from an administration, establishment, person, or 
corporate body”.27

Denna definition  handlar  just   om  den   yttre  proveniensen  där 
avgränsningen  av arkivbildare ses som ytterst viktigt för att bevara 
arkivets integritet. Den franska historikern Natalis de Waillys teorier hade 
en stor betydelse för utvecklingen av arkiven. Han menade att 
ordningsprinciper som inte tar tillvara uppdelningen i arkivbildare riskerar att 
2 6  Ewald, F. (1997), ”Arkivbildarbegreppet och proveniensprincipen under press?”, s. 29.
2 7 Duchein, M. (1983), ”Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des fonds in Archival Sci-
ence”, s. 64.

11



skapa kaos i arkiven och att man därmed inte kommer kunna återsöka 
handlingar. Dessa idéer har kommit att bli starkt förknippade med 
arkivvetenskapen som disciplin.

Inom den tidiga arkivhanteringen sågs handlingar främst ha ett värde i 
sig. Med inspiration från andra vetenskapliga discipliner, ofta 
naturvetenskap, klassificerade man handlingar oberoende av den kontext 
inom vilken de hade skapats. Detta var även fallet med  de humanistiska 
discipliner där man studerade gamla konstföremål. På många sätt står detta 
nära arkivvetenskap genom den historiska aspekten samtidigt som man 
arbetar med bestånd av något skapat av människor. Det ”strukturalistiska” 
synsättet med de Wailly i spetsen kom dock att förändra arkivvetenskapen 
till vad den blev menar Duchein.28

Proveniensprincipen ger både teoretiskt och praktiskt stöd vid ordnings- och 
förteckningsarbete. Sortering av handlingar enligt principer som inte tar 
hänsyn till ursprunget riskerar att bli godtyckligt då en och samma handling kan 
sorteras på olika sätt.29 Eftersom jag strävar efter att följa proveniensprincipen 
och respektera den ursprungliga ordningen blir det viktigt att fastställa 
avgränsningen av arkivbildare. Arkivbildarbegreppet har dock blivit alltmer 
komplicerat med tiden därför att organisationerna har blivit alltmer komplexa 
och föränderliga och informationsmängderna har ökat.30 Detta har jag tydligt 
märkt av då utbildningsnämnden har gått igenom en rad omorganisationer.

Enligt Duchein kan man skönja ut två positioner vad gäller inställningen 
till att dela upp olika arkivbildare, en ”maximalistisk” och en ”minimalistisk”. 
Den maximalistiska utgår från den allra högsta enheten inom verksamheten 
vilket leder till att det blir en mycket centraliserad syn på arkivbildningen där 
många olika enheter inom verksamheten bildar samma arkiv. Den 
minimalistiska skolan menar att man måste utgå från den minsta organisatoriska 
enheten som på ett organiskt sätt anses fungera som en separat del och således 
ha en egen arkivbildning.31

Problemet med att dela upp arkivbildare är att ingen organisatorisk enhet helt 
och hållet är självständig, utan som beslutsfattare är man alltid till någon del 
påverkad av omvärlden och ett större sammanhang. Som en lösning för att kunna 
förhålla sig till  problemet och undvika att  dela in  arkivbildare i  alltför 
stora enheter som döljer de olika delarna eller alltför små enheter utan egentlig 
makt ställer Duchein upp olika kriterier som en arkivbildare bör uppfylla. 
Dessa bör man ta fasta på, menar han, för att undvika en alltför minimalistisk 

2 8 Duchein, M. (1983), ”Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des fonds in Archival Sci-
ence”, s. 65-66.
2 9 Duchein, M. (1983), ”Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des fonds in Archival Sci-
ence”, s. 68.
3 0  Ewald, F. (1997), ”Arkivbildarbegreppet och proveniensprincipen under press?”, s. 31.
3 1 Duchein, M. (1983), ”Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des fonds in Archival Sci-
ence”, s. 69.
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position och på så vis bortse från det starka ömsesidiga beroende som finns 
mellan olika delar av en verksamhet som rimligen bör ses som en och samma 
arkivbildare.

a) To create a fonds d'archives in the sense the archivist gives this term, an infrangible 
whole, an agency, public or private, must possess  its own name and judicial existence 
proclaimed in a dated act (law, edict, decree, or other instrument). 

b) It must possess precise and stable powers defined by a text having legal or 
regulatory status. 

c) Its position in the line of authority of the administrative hierarchy must be exactly defined 
by the act that brought it into being; in particular, its subordination to an agency at a higher 
level must be clearly stated. 

d) It must have a responsible head, possessing the power of decision to his hierarchical level. 
In other words, the head must be able to treat the affairs within his jurisdiction without having 
to submit them automatically to a higher authority for decision. Obviously, this does not 
mean that he must possess the power of decision for all matters; certain important things 
may be submitted to a higher level of the administrative hierarchy. But in order to create 
a  fonds d'archives which is its own, an agency must possess the power of decision at least 
for certain things. 

e) Its internal organization must as far as possible be known and regulated by an 
organizational chart.32

Dessa kriterier är alltså rätt utförliga och kan ibland vara svåra att applicera på 
alla enheter som kan ses som enskilda arkivbildare, i synnerhet sådana som är 
gamla och där man kan ha svårt att finna hur de var organiserade. När det gäller 
utbildningsnämnden skulle jag vilja påstå att dessa kriterier uppfylls då dess 
verksamhet från början bygger på ett reglemente och särskilda föreskrifter 
som landstinget har fastställt.33 Duchein anser att alla legalt grundade 
organisationer med egna regelsystem är egna arkivbildare och att den 
organisatoriska hierarkin bör  återspeglas  i  en  klassificering  av 
arkivbildare  i  olika  nivåer.34 Staffan Smedberg anser att det kan vara 
lämpligt att förteckna vissa verksamheter separat oberoende av deras 
organisatoriska placering. Detta gäller när enheter eller verksamheter har haft 
en sammanhållen arkivbildning även då de legat under olika myndigheter.35 
Detta kan exempelvis gälla skolenheter som just har fått egna förteckningar 
inom landstinget som sträcker sig över de tidsramar då de legat under 
utbildningsnämnden.

3 2 Duchein, M. (1983), ”Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des fonds in Archival Sci-
ence”, s. 70.
3 3  Landstinget i Uppsala län (1971), Uppsala läns landstings tryck & protokoll år 1971 , protokoll fört
1971-08-06, § 13, bilaga 7 och 17.
3 4 Duchein, M. (1983), ”Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des fonds in Archival Sci-
ence”, s. 71.
3 5  Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 18.
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Ewald förespråkar att sådant som är juridiska arkivbildare inom 
arkivdepån ibland bör delas upp i mindre delarkiv i synnerhet när en 
arkivbildare har funnits under en lång tid.36 Man skulle kunna tänka sig att jag 
exempelvis skulle ha delat upp utbildningsnämndens arkiv i två delarkiv, det 
som redan var förtecknat och det senare materialet. Jag beslöt dock att inte 
göra så eftersom arkivhandlingarna på ett tydlig och kontinuerligt sätt fortsatte 
och jag ansåg att det inte skulle motivera  en  mer  uppsplittrad  förteckning 
som  det  skulle  innebära  med  en försvårad återsökning i det här fallet.

Man skulle kunna se hela Landstinget som en enda arkivbildare, detta 
skulle dock bli mycket svårhanterbart när det gäller att återsöka handlingar. Att 
dela in utbildningsnämnden som en arkivbildare kan å andra sidan ses som en 
alltför begränsad indelning eftersom detta arkiv inte har räkenskaper utan 
dessa ligger antagligen på centrala kansliet vilket därför skulle kunna ses som 
den arkivbildare som utbildningsnämnden ingår i. Men utbildningsnämndens 
juridiska status i kombination med att den ändå bildar ett betydande 
arkivbestånd som bygger på en sammanhållen verksamhet talar för att se 
nämnden som en separat arkivbildare.

Ewald menar att man ofta drar för stora paralleller mellan det som är en 
juridisk och förteckningsmässig arkivbildare. För att lyfta fram de processuella 
värdena, som har stor betydelse för ett avställt arkiv, kan det vara viktigt att 
dela upp arkiven i delarkiv enligt organisatoriska förändringar som ägt rum.37 
Eftersom utbildningsnämndens arkiv både skulle kunna ses som ett delarkiv 
inom Landstinget eller som en egen arkivbildare blir det en 
bedömningsfråga om man skulle dela upp utbildningsnämnden ännu ett steg 
exempelvis när det låg under det centrala kansliet och hade ett eget kansli. 
Jag gjorde dock bedömningen att utbildningsnämnden var en tydligt 
avgränsad del inom Landstinget med tydliga befogenheter att styra 
utbildningsverksamheten och dessutom integrerad över tid och att den därför 
skulle förtecknas som en arkivbildare.

3 6  Ewald, F. (1997), ”Arkivbildarbegreppet och proveniensprincipen under press?”, s. 33-34.
3 7  Ewald, F. (1997), ”Arkivbildarbegreppet och proveniensprincipen under press?”, s. 34-35.
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Proveniensprincipen

För att genomföra det ordnings- och förteckningsarbete som jag ställdes 
inför utgick jag från proveniensprincipen och respekten för den 
ursprungliga ordningen i arkivet. Även om respect des fonds upphovsman 
Natalis de Wailly ursprungligen menade respekt för den yttre proveniensen, 
dvs. avgränsningen av arkivbildare som redan har tagits upp, leder hans 
logik enligt Duchein till att i förlängningen även gälla den inre 
proveniensen.38 Claes Gränström m.fl. skriver att man i Sverige

”sedan proveniensprincipens riktlinjer antagits hela tiden iakttagit båda 
leden i proveniensprincipen, dvs. både att arkiven skall bevaras som en 
fristående helhet och att de olika delarna skall bibehållas i den ursprungliga 
ordningen (text och kontext)”.39 Att utgå från proveniensprincipen med hänsyn 
till inre proveniens kan å ena sidan underlätta då det fungerar som arkivariens 
viktigaste hjälpmedel vid ordnings- och förteckningsarbete genom att det ger en 
ram att utgå ifrån samtidigt som det kan vara tidsbesparande. Å andra sidan kan 
en alltför långtgående applicering av en sådan princip försvåra arbetet och 
vara omöjligt att praktiskt genomföra. Detta eftersom att ordningen kan ha 
förändrats flera gånger, att den har försvunnit eller helt enkelt att det har saknats 
en ordning.40

Proveniensprincipen måste dock också förstås i samband med
offentlighetsprincipen. Proveniensprincipens bevarande av text och kontext gör att
allmänheten kan få insyn i det sammanhang som handlingarna fanns inom när de
var en del av verksamheten. Gränström m.fl. menar att offentlighetsprincipens

”räckvidd  har  utökats  från  ärendeinsyn  (insyn  i  handlingar  hänförliga 
till  ett ärende) till en verksamhetsinsyn (mer omfattande insyn även avseende 
handlingar utan anknytning till något av sökande identifierat ärende) på gränsen 
till kunskapsinsyn (myndighetens hela informationsmassa står till förfogande i 
olika begärda urval och former)”.41 Gallring och förtecknande och annan 
arkivvård som baseras på proveniensprincipen leder till att behålla den helhet, 
struktur och sammanhang som gör att arkivens värde bevaras och tillgängliggörs.

I denna kontext kan man förstå att proveniensprincipen är ett väl fungerande
redskap  för  att  uppfylla  den  del  av  3  §  i  Arkivlagen  som  talar  om  att
”Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 
tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

3 8 Duchein, M. (1983), ”Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des fonds in Archival Sci-
ence”, s. 77.
3 9  Gränström, C., Lundquist, L. & Fredriksson, K. (2000), Arkivlagen: bakgrund och kommentarer, s. 25.
4 0 Duchein, M. (1983), ”Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des fonds in Archival Sci-
ence”, s. 76-77.
4 1  Gränström, C., Lundquist, L. & Fredriksson, K. (2000), Arkivlagen: bakgrund och kommentarer, s. 40.
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2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen,

3. och forskningens behov.”42

Även om proveniensprincipen inte garanterar att det ordnings- och
förteckningsarbete man gör blir fritt från subjektivitet, är det ändå en princip som
minimerar godtycke jämfört med principer som bygger på klassificering av
handlingar oberoende av deras ursprung. I detta fall kan alltså proveniensprincipen
vara en strategi som innebär att man väljer det alternativ som ger minst
skadeverkningar om man ser på det lite krasst. Givetvis bidrar dock
proveniensprincipens användning vid ett ordnings- och förteckningsarbete till att
arkivbeståndet blir  hanterbart  om  än  inte  för  den  breda  allmänheten  så  för
arkivarier och andra med en viss förförståelse om arkivfrågor i allmänhet och/eller
om den arkivbildare vars bestånd har varit föremål för arbetet.

4 2  Gränström, C., Lundquist, L. & Fredriksson, K. (2000), Arkivlagen: bakgrund och kommentarer, s. 90.
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Ordnings- och förteckningsarbetet

Utifrån teorierna om proveniensprincipen fick jag arbeta på ett sådant sätt att jag
försökte behålla den ursprungliga ordningen när en sådan verkade finnas. I annat
försökte jag förstå vad det var för typ av handlingar och hur dessa skulle läggas in
i seriestrukturen både med hänsyn till sitt innehåll och för att underlätta
återsökning. Materialet var uppblandat efter leveransen, både vad gäller inre och
yttre proveniens. Även om helheten var uppblandad så var arkivets beståndsdelar
tydliga eftersom materialet till stor del förvarades ordnat i pärmar eller kartonger
som oftast var etiketterade men som dock inte lämpade sig för arkivet. Det första
jag gjorde var att dela in materialet grovt enligt olika typer av handlingar på ett
sätt som skulle kunna sättas in i allmänna arkivschemat. Jag ställde även undan
material som verkade höra till andra arkivbildare. Kombinationen att jag värnade
om både den yttre och inre proveniensen samt att arkivbildaren redan hade haft en
relativt god arkivvård stärker även kvaliteten på den forskningspotential som
arkivet har då det stärker objektiviteten. Ordningsarbetet för min del gick alltså i
stort sett ut på att sträva efter att återskapa en ursprunglig ordning. För en mindre
del av materialet rörde det sig snarast om att skapa en ny ordning utifrån att
handlingarna  skulle  vara  enkla  att  hitta  genom  att  de  lades  med  liknande
handlingar enligt allmänna arkivschemat.

Att ha kunskap om arkivbildaren visade sig vara mycket viktigt i ett inledande
skede av arbetet som Smedberg också påpekar.43 I synnerhet var det viktigt att 
veta under vilka år utbildningsnämnden verkade och hur den förhöll sig till 
kulturnämnden. En del av materialet där utbildningsnämndens arkiv fanns 
hörde nämligen till kulturnämnden eller efterträdaren kultur- och 
utbildningsnämnden. Att det går att utläsa arkivets och de enskilda 
handlingarnas ursprungliga kontext så lång som möjligt är viktigt för 
historisk forskning och källkritik som strävar efter objektivitet och att 
beskriva hur det verkligen var.44 Att vissa delar av arkivet visade sig vara 
bättre ordnade än andra resulterade i ett arbetssätt där jag fysiskt fick ordna 
vissa delar parallellt med förteckningsarbetet.

Det faktum att jag skulle slå samman det material som redan var 
förtecknat från utbildningsnämndens första verksamhetsår (1971-1979) 

4 3  Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 7.
4 4  Gränström, C., Lundquist, L. & Fredriksson, K. (2000), Arkivlagen: bakgrund och kommentarer, s. 22.
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innebar att jag kunde ta stöd utifrån dess ordning för hur jag skulle ordna det 
senare materialet. Detta är också något man bör göra med stöd av 
proveniensprincipen, det blir då tal om sekundär proveniens.45 Även om jag 
har byggt på detta ordnings och förteckningsarbete och respekterat det så har jag 
till viss del valt att ändra delar av det då jag har bedömt det som lämpligt sett 
utifrån arkivets helhet.

Den förteckningsplan jag använder i mitt arbete är allmänna arkivschemats 
senaste version från 1991. Den visade sig fungera väl i förhållande till de 
handlingar jag förtecknade, kanske beroende på att det rörde sig om traditionella 
handlingar på papper som samtidigt hade sitt ursprung i en modern 
förvaltning som var verksam under en tid då det allmänna arkivschemat 
fortfarande var standard då  det  var  anpassat till  1900-talets förvaltningar. Jag 
gjorde förteckningen i programmet Visual Arkiv som Landstingsarkivet 
använder för sina förteckningar.

Gallring

När  man  genomför  en  gallring  av  handlingar minskar  man  insynen  i
arkivbildarens verksamhet genom att en del av kunskapsinnehållet försvinner.
Därför ska en arkivarie vars huvuduppgift är att se till att handlingarna bevaras för
eftervärlden naturligtvis vara försiktig vid gallring. I praktiken är därför uppgifter
som gallras av sådan art att de ofta skapar en kvantitativ mängd som inte bedöms
ha ett kunskapsvärde på sikt och att deras bevarande inte motiveras exempelvis ur
resurssynpunkt.

Utöver arkivlagen kan kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige ge ut
särskilda föreskrifter för arkivvården utöver det som gäller i arkivlagen. När jag
har gallrat material har jag åtgått från den bevarande- och gallringsplan för
allmänna handlingar inom administrationen som Landstinget i Uppsala län har
gett ut. Denna har grund enligt 8 § Arkivregler för landstinget i Uppsala län som
antagits av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005.46Jag gallrade drygt 5
hyllmeter handlingar. Den största delen av dessa var personalhandlingar som
omfattades av gallringsfrister på högst 10 år och därför redan hade gått ut.47 Här
ingick arbetstidsrapporter för timanställda, reseräkningar, ledighetsansökningar,
handlingar rörande preliminärskatt och lönerevisioner. Dessutom gallrade jag
några arkivboxar med protokollkopior vars original nu ligger i arkivet.

4 5  Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 10.
4 6 Landstinget i Uppsala län (2005), ”Bevarande- och gallringsplan för allmänna handlingar inom
administration”, s. 1.
4 7 Landstinget i Uppsala län (2005), ”Bevarande- och gallringsplan för allmänna handlingar inom
administration”, personaladministration, s. 14 f.
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Utöver det har jag rensat bort gem, plastfickor, gummisnoddar och post-it- 
lappar och annat som riskerar att skada handlingarna på sikt och som gör att 
handlingarna tar upp mer plats.

Serieindelning

När jag hade delat in handlingarna efter olika preliminära serier var det dags att 
gå vidare och skapa underserier. I det här läget valde jag att fokusera på en del 
av materialet nämligen diarieförda handlingar och in- och utgående skrivelser 
(post) som jag märkte var volymmässigt störst. I det här läget blev det viktigt att 
gå tillbaka och titta på materialet från tidigare år som redan var förtecknat och 
själva förteckningen från det. Jag diskuterade med min kontaktperson vid 
Landstingsarkivet Olle Person att jag skulle slå ihop det tidigare materialet vars 
arkiv hette ”Utbildningsnämnden och dess kansli” med det som jag nu 
skulle ordna och förteckna. Ett skäl till att jag valde att slå ihop förteckningarna 
var att den föregående förteckningen hade vissa handlingar från 1979, alltså 
det år   då den nya organisationen var igång. Detta var diarieförda handlingar 
och diarier vars struktur fortsatte över organisationsbytet. Detsamma gällde 
protokollen som också var arkivlaggda på ett sätt som hade en kontinuitet som 
talade för att hela utbildningsnämnden skulle bilda ett arkiv utan uppdelningar. 
Som Smedberg skriver kan skapandet av olika förteckningar för ett arkiv 
komplicera sökningen och om man delar upp vissa längre serier tidsmässigt 
tillkommer korshänvisningar.48 Eftersom det redan förtecknade materialet var 
ordnat skulle jag endast se över den tidigare förteckningen och även utnyttja den 
för att skapa en enhetlig förteckning.

Den tidigare förteckningen hade tre huvudavdelningar, A Protokoll, C 
Diarier och E Inkomna handlingar. Jag la till ytterligare två huvudserier 
nämligen D där jag la in personalmatriklar och F där jag lade in andra 
handlingar rörande personal samt andra typer av ämnesordnade handlingar.

Protokollserie

Jag fortsatte på den gamla protokollserien eftersom den verkade återspegla hur
det material jag skulle ta hand om var indelat. Protokollen och bilagorna till
dessa var redan tidigare förtecknade i egna underserier vilket jag fortsatte med
och det oförtecknade materialet var också uppdelat på detta sätt, med protokoll 
för sig och bilagor för sig. Separat samlade bilagor finns t.o.m. 1986, 
därefter finns denna typ av handlingar i diarieakterna dvs. under serie 

4 8  Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 18.
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E1. I den föregående förteckningen fanns tre volymer med
utbildningsnämndens protokoll varav två var luftserier  som  hänvisade  till
utbildningsavdelningen  vid  landstingets  centrala kansli där originalen
förvarades. Den tredje serien omfattade protokollkopior från 1975 och 1976. I
det material som jag skulle ordna fanns dessa originalprotokoll som blev till två
volymer med protokoll från 1971-1979.

Protokoll från Utbildningsnämndens arbetsutskott fanns sedan tidigare från
1971-1975, dessutom fanns det kopior på protokollenfrån 1975-1976 som
förvarades tillsammans med kopiorna på utbildningsnämndens protokoll. Denna
volym med kopior kunde gallras när alla originalprotokoll nu fanns i arkivet.
Dessutom hittade jag en volym bland materialet som innehöll kopior på både
utbildningsnämndens och arbetsutskottets protokoll från 1972-1979. Denna volym
hade en särskild beteckning från 1970-talet men eftersom den bestod av kopior
behövdes den inte längre i arkivet.

Jag hittade en pärm med MBL-protokoll från 1984 som även innehöll
handlingar som inte hörde ihop med de enskilda förhandlingarna, som exempelvis
olika inkomna handlingar och information om MBL. För att respektera den
ursprungliga ordningen ville jag inte gärna plocka ut protokollen från pärmen,
särskilt eftersom den innehöll en innehållsförteckning där protokollen fanns med.
Detta skulle i så fall innebära att jag skulle läggain andra handlingar under
protokollserien vilket jag också är försiktig med eftersom alltför många olika typer
av handlingar under en serie underminerar seriestrukturen. Eftersom MBL-
protokoll fanns från 1979-1996 valde jag ändå slutligen att lägga in allt material
från 1984 i protokollserien. Protokoll är den typ av handling som anses viktigast
och kommer därför först i allmänna arkivschemat.49 Därför ansåg jag också att 
protokoll helst också ska ligga under den avsedda serien och eftersom det bara 
var andra typer av handlingar under ett år gjorde jag ett undantag och lade in 
dessa under serie A.

I ett fall valde jag att lägga in några originalprotokoll utanför 
protokollserien. Det gäller protokoll från den lokala jämställdhetskommittén 
för vilken handlingar finns för perioden 1987-1995. Protokollen från 1987 
t.o.m. 1991 lade jag som brukligt in under serie A, men protokollen från 
1992-1995 var alla inlagda tillsammans med andra handlingar med egen 
innehållsförteckning för varje år. Eftersom det fanns en hel del andra typer av 
handlingar från lokala jämställdhetskommittén valde jag att lägga in dessa 
under ämnesordnade handlingar, F, eftersom jag bedömde att det skulle bli 
alltför många olika typer av handlingar för att lägga in under protokollserien. 
Även om jag har undvikit att skapa luftserier när jag har förtecknat ansåg jag 
det som en god kompromiss att ha handlingar från en tidsperiod dvs. 1987-

4 9  Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 20.
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1991 fysiskt i avsedd serie medan resten av materialet från 1992-1995 lades 
in med de andra handlingarna i F med en hänvisning i anmärkningsfältet i A.

In- och utgående handlingar

Då de inkomna handlingarna var mycket mer frekventa än kopior på utgående 
och att dessa när de förekom låg i dossier tillsammans med inkommande 
skrivelser valde jag att lägga alla in- och utgående skrivelser under serie E 
som jag också kallar In- och utgående handlingar. Smedberg förklarar att B 
som tidigare var avsedd för utgående skrivelser har kommit att ändra 
karaktär.50

Jag skapade inte någon B-serie eftersom det har inte fanns handlingar som 
har hållits separat och som skulle platsa in under denna serie. När sådana 
handlingar har funnits har de förekommit tillsammans med andra typer av 
handlingar och jag har inte velat dela upp handlingar som har legat 
tillsammans för att respektera den ursprungliga ordningen. Istället har jag valt 
serie utifrån vilka handlingar som har dominerat eller gjort en bedömning 
utifrån de olika handlingarna tillsammans. I det senare fallet har jag valt att 
lägga in handlingarna efter ämne dvs. i en F-serie.

Vad gäller serie E som jag alltså valde att fokusera på i början av 
förteckningsarbetet hade den haft tre underserier tidigare men efter att jag 
hade satt mig in i denna del av materialet såg jag att det egentligen endast 
behövdes två underserier. Jag konstaterade att det skulle bli tydligt med två 
serier samtidigt som allt material som var aktuellt för att hamna under E-
serien skulle platsa under dessa två underserier. Den indelning jag gjorde 
baserades på om handlingarna i sin helhet var diarieförda eller om det var 
övrig korrespondens.

Den tidigare förteckningen hade en serie som hette E2 Diarieförd 
korrespondens, in- och utgående skrivelser som bestod av 6 volymer och 
innehöll handlingar från 1971-1978. Denna förteckning hade även en C1-
serie som hette Skrivelsediarier, in- och utgående skrivelser med 2 volymer. 
Volym C1:2 var en luftserie som omfattade årtalen 1977-1979 och hänvisade 
till E2:6. Handlingarna från 1979 fanns inte i volymen och jag fann dem i 
materialet som jag skulle ordna och förteckna.

Jag fattade ett beslut att diarier/postlistor fysiskt skulle ligga under C och 
de diarieförda handlingarna skulle hamna fysiskt under E och därmed skulle 
inga luftserier skapas. I det fallet ändrade jag ordningen i det äldre 
materialet för att göra det enhetligt. I materialet som  inte var förtecknat 
förekom postlistorna både i anslutning till de diarieförda handlingarna och 

5 0  Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 53.
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fysiskt uppdelade i andra boxar. Eftersom jag ändå skulle ta bort de tjocka 
häftklamrar av plast och metalltråd som band ihop diarium med handlingar 
skulle det inte vara ett alltför stort arbete att separera dessa. Att konsekvent 
lägga in dessa separat både fysiskt och logiskt anser jag ha sådana fördelar 
att det inte var negativt att sära på materialet i fråga.

Innehållet i den tidigare E2-serien valde jag att flytta över till en ny E1-serie
eftersom jag valde att lägga de diarieförda först. Den gamla underserien E1
”Skrivelser   till   centrala  företagsnämnden  och   utbildningsnämndens 
kanslis företagsnämnd” lade jag in under den nya serien E2 ”Korrespondens, 
in- och utgående skrivelser”. Den gamla underserien ”Diarieförda interna 
skrivelser till och från landstinget” lade jag i sin tur in i E1. Båda dessa 
gamla serier bestod endast vardera av en volym och jag bedömde därför att 
det inte var motiverat att de skulle ha egna underserier. Jag använde dock 
anmärkningsfältet för information om innehållet i respektive volym som 
tidigare skapade en underserie.

Diarienummer och diarieakter

Värdet i att registrera handlingar fastslås i Arkivlagen 5 § som säger att det 
ska ske med hänsyn till en myndighets arkivvård. Redan när en handling 
registreras skapas grunden för ett välordnat arkiv då diariet blir en viktig 
nyckel till arkivet.51

Även om en myndighets hantering av handlingar omfattas av lagar så har 
myndigheten ett utrymme att själv utforma rutiner för hur registreringen ska gå 
till för att motsvara den egna verksamhetens utformning och behov. Registrering 
av handlingar är endast obligatoriskt för handlingar som innehåller 
sekretesskyddade uppgifter.52 Att  använda  systematisk  förvaring  är 
tillräckligt  för   allmänna offentliga handlingar enligt lagstiftningen. Då ordnas 
handlingarna fysiskt och kronologiskt och det ska framgå om det är inkomna 
eller upprättade inom myndigheten. Vid lång handläggning i ärenden där 
många handlingar ingår kan det dock vara klokt att registrera eftersom det 
förbättrar sökbarheten. Vid ärenden som  rör  specifika  objekt,  fysiska  eller 
geografiska,  kan  objektsregistrering användas då systematisk förvaring inte 
ger tillräckliga möjligheter till återsökning och bevakning av de enskilda 
ärendena.53

Efter  min  inledande  genomgång  av  materialet  från 
utbildningsnämnden märkte jag att en betydande del av materialet bestod av 
diarieförda handlingar som hade lagts in i akter. Detta gör att den 

5 1  Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här?, s. 31.
5 2   Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här?, s. 34.
5 3  Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här?, s. 42-44.
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dokumenthantering som fanns vid utbildningsnämnden kan sägas vara relativt 
god. I synnerhet i förhållande till första punkten 6 § i arkivlagen som säger 
att ett arkiv skall organiseras på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna 
handlingar underlättas. Genom att handlingarna är samlade i akter är det lätt att 
som utomstående sätta sig in i nämndens olika ärenden.54 Vid första anblicken 
skulle man kunna tro att detta skulle innebära att det inte skulle kräva något 
särskilt ordningsarbete och utmaningar med att förteckna detta material. Detta 
visade sig dock inte vara riktigt så enkelt eftersom de olika akterna ofta var 
uppblandade och jag var tvungen att förstå systemen med diarienummer som 
hade ändrats ett antal gånger. Jag valde att bygga vidare på en serie från den 
tidigare förteckningen som hade gjorts av materialet från 1971-1979 där 
diarieakterna var uppdelade kronologiskt. Denna serie hamnar under E.

Jag ansåg det viktigt att behålla ordningen genom att dela in materialet efter 
diarienummer eftersom det stämmer med proveniensprincipen. Även om 
diarienumren i grunden är hjälpmedel för att återsöka handlingar som egentligen 
kan organiseras på olika sätt är registraturen med och skapar ordningen 
samtidigt som den ska återspegla verksamheten.55

Under åren 1979-1981 (liksom det det tidigare materialet som redan var 
förtecknat) var alla diarieförda handlingar endast registrerade med löpnummer 
och sedan fortsätter detta system parallellt för att sedan helt ersättas med ett 
system med diarienummer med verksamhetskoder/objektskoder som består av 
siffror mellan 500-599.   Dessa talar om vilken organisatorisk del av 
verksamheten handlingarna hör till. Verksamhetskoderna dyker upp 1982 men 
diarienumren börjar då inte med  dessa som de gör  fr.o.m. 1986    utan de 
börjar med  s.k. sakkoder som talar om vad för slags ärende det är. Under åren 
1971-1981 var alla diarieförda handlingar korrespondens, medan man fr.o.m. 
1982 börjar ha diarieakter vilka omfattas av diarienummer.

Under åren 1982-1985 låg ofta akter från flera årtal och med olika sakkoder i 
samma kartonger. I detta material var verksamhetskoderna underordnade 
sakkoderna. Eftersom jag skulle ordna akterna främst utifrån kronologi så 
skulle en sådan kartong ändå ha delats upp. Jag hittade ingen beskrivning över 
vad dessa sakkoder stod för, förutom att det för vissa fanns rubriker på själva 
kartongetiketten, dessa rubriker var dock ganska vaga.

Däremot hittade jag en diarie- och dossiéplan för utbildningsverksamheten
med verksamhetskoderna för handlingar rörande olika delar av verksamheten. Det
diarieförda materialet är nästan helt och hållet fysiskt uppdelat enligt dessa under
perioden 1986-1997. Samma typ av verksamhetskoder finns som sagt också
tidigare men diarienumren ser då annorlunda ut. Diarienumren under åren 1982-

5 4 Gränström, C., Lundquist, L. & Fredriksson, K. (2000), Arkivlagen: bakgrund och kommentarer, s.
110-111.
5 5 Duchein, M. (1983), ”Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des fonds in Archival Sci-
ence”, s. 75.
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1985 består av en sakkod, sedan verksamhetskoden, löpnummer och årtal.
Eftersom materialet fr.o.m. 1986 är uppdelat efter verksamhetskoderna och

detta material är störst i omfång så beslutade jag att även materialet från 1982-
1985 skulle sorteras in enligt samma princip. Då utgick jag alltså först från 

årtal, sedan verksamhetskod och sedan löpnummer. För att man lättare skulle 
hitta i materialet valde jag att stuva om ordningen så att den följde samma princip 
utifrån årtalskronologi och verksamhetskoder som materialet fr.o.m. 1986 gör. 
Jag tror att sättet som jag har sorterat in det gör det enklare att hitta i 
materialet, dessutom kunde jag inte hitta en beskrivning av vad de olika 
sakkoderna stod för. Om jag hade valt att sortera materialet efter dessa sakkoder 
skulle återsökningen fungera dåligt då man inte skulle ha klart för sig vad de 
riktigt betyder. Verksamhetskoderna är de som finns under hela perioden och 
kring vilka man har byggt  upp  ett  system  med  diarieakter.  Dessa  är  ungefär 
samma  under  hela perioden förutom att de har anpassats något till de olika 
verksamhetsförändringarna, men grundstrukturen är densamma.

Under åren 1987-1988 börjar man ytterligare använda en ny typ av 
diarienummer där materialet sorteras på objektskoder vilket är samma sak som 
de tidigare verksamhetskoderna men man börjar även använda underrubriker 
som får olika nummer som står för vilken typ av ärende det är. De olika 
underrubrikerna finns förklarade och jag väljer därför att sortera in materialet 
efter dessa underrubriker. Under 1987-1988 är ordningsprincipen därmed 1. 
Årtal 2. Objektskoder (verksamhetskoder) 3. Underrubriker 4. Löpnummer. 
Fr.o.m. 1989 består diarienumren bara av objektskod, löpnummer och årtal.

Som framgår av texten kan utbildningsnämndens system med diarienummer 
te sig något omständligt då det ändrades under åren och en del information 
verkade ha försvunnit. Detta beror antagligen på att registreringen var anpassad 
till de egna förhållandena och ändrades med olika omorganisationer. Den 
grundläggande ordningen har dock bestått och sätter man in sig i materialet så 
borde den diarieföring som gjordes i kombination med min förteckning göra 
att materialet blir förhållandevis överskådligt. I anmärkningsfältet till 
förteckningen har jag skrivit vilka diarienummer varje volym innehåller och 
vad diarienumren rör (se bilagor med diariekoder). Detta ansåg jag vara ett 
lämpligt sätt för att kombinera informationen från diarieföringen med 
arkivförteckningen. Att en stor del av materialet har diarieförts på ett sätt som 
verkar hålla bra över tid stärker proveniensen då materialet blir lätt att förstå 
utifrån sitt ursprungliga sammanhang då man tydligt kan läsa av det.
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Handlingar ordnade efter ämne

En kartong med material rörande ändring av huvudmannaskap för 
gymnasieskolan bestod av handlingar från både före och efter årsskiftet 
1997/1998, dvs. när utbildningsnämnden  upphörde.  Enligt  Olle  Persson, 
arkivarie  på Landstingsarkivet, gör man i vanliga fall så att material som 
spänner över mer än en arkivbildare hamnar på den arkivbildare som det 
senaste materialet tillhör.56

Detta verkar logiskt eftersom man utifrån den senaste och mest aktuella 
verksamheten då kan förstå hur verksamheten har sett ut och utvecklats 
genom åren. Men eftersom materialet i fråga rör ändringen av 
huvudmannaskapet för gymnasieskolan vilket i sig låg som grund för att 
utbildningsnämnden som arkivbildare avvecklades är materialet intressant 
också för utbildningsnämndens arkiv. Därför valde jag att ta med materialet 
i förteckningen men inte fysiskt utan med en hänvisning.

Jag fick tänka på ett annat sätt angående några tjänstgöringsbetyg. 
Flera av dessa var daterade 1998 och hade utfärdats inom kultur- och 
utbildningsnämnden, alltså utbildningsnämndens efterföljare. Alla 
tjänstgöringsbetyg rörde dock personal från utbildningsnämndens 
ansvarsområde och anställningsperioder som var inom dess tidsramar. 
Orsaken att flera hade utfärdats 1998 var att många anställningsperioder 
avslutades med den omorganisation som ägde rum från och med 1998-01-01 
och flera tjänstgöringsperioder slutade därmed 1997-12-31. Eftersom alla 
handlingar rörde tjänster från utbildningsnämnden bedömde jag att dessa 
handlingar också fysiskt hörde hemma i dess arkiv.

Något som blev problematiskt att förteckna var material som var 
betecknat som delegationsbeslut och verkställighetsbeslut. Skillnaden mellan 
dessa var svår att förstå genom att endast se på handlingarna. Att döma på 
namnet låter delegationsbeslut som att det är beslut som fattas på delegation 
medan verkställighetsbeslut  fattas  mer  rutinmässigt  av  enskilda 
tjänstemän.  Därmed skulle delegationsbeslut kunna sägas vara av en högre 
betydelse än verkställighetsbeslut. Det verkade dock som att även 
verkställighetsbesluten var en form av delegationsbeslut varför jag valde att 
slå ihop både dessa typer av handlingar till en serie med samma volymer. 
Detta kan ses som en konsekvens av att det kan vara svårt att i efterhand 
förstå hur det fungerade när handlingarna fanns inom verksamheten. En av 
argumenten för att slå ihop dem var också av rent praktisk karaktär och det 
var att dessa handlingar var begränsade till antalet och kom att utgöra endast 
två volymer tillsammans.

5 6  Muntlig källa, Olle Persson.
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Separat sorterade beslut fanns från 1986. Jag fann dock 
delegationsbeslut från tiden innan och dessa låg bland bilagor till 
utbildningsnämndens protokoll. Detta påpekar jag i anmärkningsfältet i 
förteckningen.
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Sammanfattning

Utbildningsnämnden inom Landstinget i Uppsala län var en arkivbildare som var
verksam mellan 1971-1997. Större delen av materialet från dess tidiga
verksamhetsår  när  nämnden  hade  ett  eget  kansli  1971-1978  hade redan
förtecknats. Det jag preliminärt fick i uppdrag att ordna och förteckna var
handlingar från utbildningsnämndens verksamhet från 1979 till 1997 då
utbildningsnämnden  upphörde  som  en  självständig  nämnd.  Materialet  hade
hamnat i oordning och blandats med andra arkivbildare som dock på olika sätt
hade nära anknytning till utbildningsnämnden. De två huvudutmaningar jag fick
var därför att försöka återskapa en ursprunglig ordning i arkivet samtidigt som jag
fick reda ut frågan om avgränsning av arkivbildare för att jag skulle veta vilket
material som skulle ingå i min förteckning.

Som en del av landstingets komplexa organisation och de många
organisationsförändringarna krävdes det bakgrundskunskap och olika
överväganden för att sätta utbildningsnämndens arkiv i sitt rätta sammanhang med
grund i proveniensprincipen. Detta ledde till att jag vid ordnings- och
förteckningsarbetet fick ta noggrann hänsyn både till den yttre och den inre
proveniensen. Efter en viss efterforskning fastställde jag att utbildningsnämnden
var en arkivbildare och att de verksamheter som organisatoriskt låg under bildade
egna sammansatta arkiv som motiverade att de bildade arkiv som var fristående
från nämnden. Jag beslutade att slå samman den tidigare förteckningen som
omfattade 1971-1978 och även bestod av handlingar från 1979 med resten av
materialet eftersom arkivet fortsatte på ett logiskt sätt och dess struktur hade en
kontinuitet med det efter omorganisationen.

Med stöd i proveniensprincipen fick jag visa respekt för den tidigare
förteckningen vilket också var praktiskt då materialet jag skulle ordna ju kom från
samma arkivbildare som jag hade fastställt. Eftersom jag fick en större förståelse
när jag hade hela arkivet från början till slut framförmig fick jag genomföra några
förändringar som jag bedömde var motiverade då det både ökade överskådligheten
och smidigheten vid sökning efter handlingar.

Den tid då landstinget hade ett betydande utbildningsansvar är förbi men det
kan  vara intressant att  se  hur  detta fungerade i  förhållande till  idag då  stat,
kommun och privata aktörer har blivit huvudmän för utbildning. På så vis kan
utbildningsnämndens arkiv bli intressant för forskning.
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Företagsnämndens protokoll med bilagor.1973-19771

MBL-protokoll med tillhörande handlingar.

1979-04-03 - 1991-03-11 och 1996-06-18.

Kopior:

1995-12-04

1995-12-08

1996-02-28

Från 1984 även hadlingar ej hörande till enskilda protokoll.

In- och utgående. Kopior på protokoll från 

Budget-/samordningsgruppen,

Rekryteringsgruppen och Utbildningsgruppen.

1979-19962

Protokoll från Utbildningsnämndens Utbildningsgrupp.

1982-03-29 - 1988-09-26.

Protokoll från Utbildningsnämndens Rekryteringsgrupp.

1983-10-05 - 1988-12-22.

Protokoll från Lokala jämställdhetskommittén.

1987-02-25 - 1991-12-16.

Protokoll från 1992-1995 finnes i F4:2.

1982-19913

Budget-/samordningsgruppens protokoll.

1984-03-28 - 1992-12-04.

Serien avslutad.

1984-19924

Kopior på MBA-protokoll.

Kronåsskolan, 1989-08-25 - 1990-06-01.

Jällaskolan, 1989-10-26 - 1991-05-27.

Protokoll från Utbildningsnämndens Samverkansgrupp.

1993-01-22 - 1997-12-05.

1989-19975
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DiariumRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Serien består av skrivelsediarier t.o.m. 1986. Sedan finns 

endast ärendediarier för resterande år.

Exempel på diariekoder, se bilaga.

Serien i arkivbox om ej annat anges.

Skrivelsediarier, in- och utgående skrivelser. Lucka 1985.1971-19861

Häri även sökregister för 1986.1986-19912

 1992-19973
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SökregisterRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Förvaras i särskilt avsedd box. 

Diarieslippar.

1979-1985, Sorterade på diarienummer. 1987-1997, 

sorterade på verksamhetskoder och handläggare. 1986 ingår i 

C1:2.

1979-19971
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PersonalmatriklarRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Matriklarna är registrerade i särskild databas. Kontakta 

personal på Landstingsarkivet för uppgifter. 

Serien i arkivbox om ej annat anges.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30
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 31

 32

 33

 34

Uppgifter om anställningar som timlärare (Bilagor till SPV 

9).

Utdrag ur tjänstematrikel.

1982-199035
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Diarieförda handlingarRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Under 1971-1981 endast diarieförd post. Sedan mestadels 

diarieakter.

Serien i arkivbox om ej annat anges.

 Ht 1971-19721

Diarieförda interna skrivelser inom landstinget.1972-19792

 19733

 19744

 19755

 19766

Avgående post.1977-19787

Inkommande och avgående post.19798

Avgående post.19809

Inkommande post, nr 1-380.198010

Avgående post.198111

Inkommande post.198112

Dnr 042.171.1433/82 - Obs! Ej Utbildningsnämndens 

diarienummer. "Överförande av tjänst till landstingets 

vårdskola".

Dnr 011.500.105/82 - 042.500.1471/82 (500 - Allmänt 

rörande verksamheten)

Dnr 012.510.53/82 - 011.510.1464/82 (510 -Allmänt rörande 

gymnasieskola)

198213

Dnr 013.511.891/82 - 045.511.1461/82 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 040.512.66/82 - 012.512.947/82 (512 - Vårdutbildning, 

Vårdgymnasiet)

Dnr 011.530.107/82 - 022.530.1257/82 (530 - Allmänt 

rörande vårdhögskola/högskola)

198214

Dnr 012.531.403/82 - 012.531.1448/82 (531 - Hälso- och 

sjukvårdslinjen)

Dnr 003.532.20/82 - 003.532.1205/82 (532 - Medicinska 

servicelinjen, koden tidigare använd för den VT 1982 

upphörda Sjuksköterskelinjen)

Dnr 042.533.216/82 - 004.533.1047/82 (533 - 

Sjukgymnastlinjen/rehabiliteringslinjen)

Dnr 011.534.413/82 - 001.534.881/82 (534 - Koden tidigare 

använd för den HT 1983 upphörda Medicinska 

assistentlinjen och 

Operationsassistentlinjen)

Inkommande och avgående post.

198215

Dnr 044.500.36/83 - 011.500.1499/83 (500 - Allmänt 198316
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Diarieförda handlingarRubrik
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rörande verksamheten)

Dnr 024.510.104/83 - 011.510.1533/83 (510 - Allmänt 

rörande gymnasieskola)

Dnr 011.511.389/83 - 008.511.1545/83 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 001.512.517/83 - 011.512.1061/83 (512 - 

Vårdutbildning, Vårdgymnasiet)

Dnr 008.530.14/83 - 002.530.1539/83 (530 - Allmänt 

rörande vårdhögskola/högskola)

198317

Dnr 013.531.338/83 - 003.531.1477/83 (531 - Hälso- och 

sjukvårdslinjen)

Dnr 002.533.31/83 - 011.533.1484/83 (533 - 

Sjukgymnastlinjen/rehabiliteringslinjen)

Dnr 002.534.506/83 - 011.534.1537/83 (534 - Koden 

tidigare använd för den HT 1983 upphörda Medicinska 

assistentlinjen och 

Operationsassistentlinjen)

Dnr 001.536.49/83 - 003.536.1314/83 (536 - 

Påbyggnadslinjerna, VUB, Vidareutbildning av 

sjuksköterskor) 

Dnr 021.537.1332/83 (537 - Enstaka kurser)

Dnr 002.538.494/83 - 008.538.980/83 (538 - 

Forskningsanknytning)

Dnr 027.599.303/83 - 024.599.1217/83 (599 - Övriga 

utbildningsfrågor)

198318

Inkommande och avgående post.198319

Dnr 011.161.527/84 - Obs! Ej Utbildningsnämndens 

diarienummer. "Ang kommuns planläggning om kommunal 

beredskap".

Dnr 001.500.48/84 - 011.500.1422/84 (500 - Allmänt 

rörande verksamheten)

Dnr 011.510.42/84 - 011.510.1396/84 (510 - Allmänt 

rörande gymnasieskola)

198420

Dnr 001.511.81/84 - 003.511.1426/84 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 021.512.17/84 - 025.512.1125/84 (512 - Vårdutbildning, 

Vårdgymnasiet)

Dnr 001.530.76/84 - 011.530.824/84 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskola/högskola) Forts. i E1:21

198421

Dnr 013.530.896/84 - 022.530.1345/84 (530 - Allmänt 

rörande vårdhögskola/högskola)

Dnr 003.531.41/84 - 002.531.1334/84 (531 - Hälso- och 

sjukvårdslinjen)

Dnr 011.533.444/84 - 011.533.935/84 (533 - 

Sjukgymnastlinjen/rehabiliteringslinjen)

Dnr 002.536.1028/84 (536 - Påbyggnadslinjerna, VUB, 

Vidareutbildning av sjuksköterskor)

Dnr 022.537.1/84 - 022.537.587/84 (537 - Enstaka kurser)

Dnr 001.538.244/84 - 002.538.1312/84 (538 - 

Forskningsanknytning)

198422

Dnr 031.580.306/84 (580 - Stiftelsen Jälla egendom)198423
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Diarieförda handlingarRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Dnr 002.599.168/84 - 021.599.1284/84 (599 - Övriga 

utbildningsfrågor)

Dnr 004.848.114/84 - Obs! Ej Utbildningsnämndens 

diarienummer. "Val av kontaktpersoner för 

förslagsverksamheten".

Inkommande och avgående post.

Dnr 041.100.1295/85 Obs! Ej Utbildningsnämndens 

diarienummer. "Ang socialstyrelsens uppdrag att utreda 

"Vissa assistensters kompetens och arbetssituation" för att 

erhålla legitimation och få samma status som sjuksköterskor 

inom respektive område".

Dnr 044.500.18/85 - 002.500.1363/85 (500 - Allmänt 

rörande verksamheten)

Dnr 011.510.43/85 - 022.510.0823/85 (510 - Allmänt 

rörande gymnasieskola)

198524

Dnr 005.511.87/85 - 004.511.1361/85 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 011.512.1123/85 - 001.512.1407/85 (512 - 

Vårdutbildning, Vårdgymnasiet)

Dnr 011.530.20/85 - 022.530.215/85 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskola/högskola)

198525

Dnr 008.530.313/85 - 530.1084/85 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskola/högskola)

Dnr 043.531.28/85 - 011.531.1162/85 (531 - Hälso- och 

sjukvårdslinjen)

Dnr 043.532.679/85 (532 - Medicinska servicelinjen, 

Linnéskolan fr.o.m. 1984)

Dnr 011.533.35/85 - 001.533.1264/85 (533 - 

Sjukgymnastlinjen/rehabiliteringslinjen)

Dnr 002.536.519/85 - 002.536.1182/85 (536 - 

Påbyggnadslinjerna, VUB, Vidareutbildning av 

sjuksköterskor)

Dnr 021.537.26/85 - 002.537.1183/85 (537 - Enstaka kurser)

Dnr 004.538.210/85 - 002.538.1122/85 (538 - 

Forskningsanknytning)

Dnr 002.599.24/85 - 002.599.230/85 (599 - Övriga 

utbildningsfrågor)

Dnr 002.811.1113/85 Obs! Ej Utbildningsnämndens 

diarienummer. "Utbildningsmodeller inom akutsjukvården - 

en diskussionspromemoria".

Dnr 021.841.0984/85 Obs! Ej Utbildningsnämndens 

diarienummer. "Anhållan om medel för fristående kurser för 

arbetsterapeuter".

Dnr 022.841.1112/85 Obs! Ej Utbildningsnämndens 

diarienummer. "Statsbidrag till enstaka kurser".

198526

Dnr 500.74/86 - 500.1381/86 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
198627

Dnr 500.1406/86 - 500.1445/86 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)

Dnr 510.75/86 - 510.489/86 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskola)

198628
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Dnr 510.522/86 - 510.1423/86 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskola)

Dnr 511.33/86 - 511.1416/86 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

198629

Dnr 512(536).54/86 - 512.1464/86 (512 - Vårdutbildning, 

Vårdgymnasiet)

Även 532.284/86 men arkiveras under 512.

198630

Dnr 530.61/86 - 530.1233/86 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskola/högskola)
198631

Dnr 530.1256/86 - 530.1453/86 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskola/högskola)
198632

Dnr 531.40/86 - 531.1446/86 (531 - Hälso- och 

sjukvårdslinjen)

Dnr 532.72/86 - 532.1463/86 (532 - Medicinska 

servicelinjen, Linnéskolan fr.o.m. 1984)

Dnr 533.124/86 - 533.1077/86 (533 - 

Sjukgymnastlinjen/rehabiliteringslinjen)

198633

Dnr 536(531).56/86 -  536.1313/86 (536 - 

Påbyggnadslinjerna, VUB, Vidareutbildning av 

sjuksköterskor)

Även 512.1011/86 men arkiveras under 536.

Dnr 537.923/86 - 537.1168/86 (537 - Enstaka kurser)

198634

Dnr 538.1071/86 (538 - Forskningsanknytning)

Dnr 540.828/86 - 540.1363/86 (540 - Wiks folkhögskola inkl 

styrelsen för Wiks folkhögskola främmande folkhögskolor)

Dnr 550.477/86 - 550.950/86 (550 - Elevhemmen Gudmund 

och Boye)

Dnr 580.215/86 - 580.1439/86 (580 - Stiftelsen Jälla 

egendom)

Dnr 811.505/86 Obs! Ej Utbildningsnämndens 

diarienummer. "Uppsala Universitet - Uppsägning av avtal 

rörande inbyggd utbildning".

Dnr 811.1068/86 "Utbildningsdepartementet - Treårig 

yrkesutbildning, del 1 och 2 slutbetänkande av arbetsgruppen 

för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen REMISS".

Dnr 811.358/86 "Länsskolnämnden i Uppsala län - Tack för 

invigningen vid Kronåsskolan".

198635

Dnr 500:1-9/87 - 500:1-139/87  (500 - Allmänt rörande 

verksamheten, :1 - Allmänt)

Dnr 500:2-28/87 - 500:2-182/87 (:2 - Organisation, 

planering)

198736

Dnr 500:3-38/87 och 511:3-67/87 - 500:3-152/87 (:3 - 

Ekonomiska och finansiella frågor, 511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 500:4-36/87 - 500:4-157/87 (:4 - Fastighets- och 

lokalfrågor)

Dnr 500:5-35/87 - 500:5-177/87 (:5 - Personalfrågor)

198737

Dnr 501:2-12/87 - 501:2-151/87 (501 - 

Utbildningsförvaltningen, Utbildningsnämnden, :2 - 

Organisation, planering)

198738
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Dnr 501:3-33/87 (511:3-74/87) - 501:3-136/87 (511 - Jord- 

och skogsbruksutbildning, Jällaskolan, :3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 501:4-26/87 (:4 - Fastighets- och lokalfrågor)

Dnr 501:5-39/87 (:5 - Personalfrågor)

Dnr 510:1-140/87 (510 - Allmänt rörande gymnasieskola, :1 

- Allmänt)

Dnr 510:2-7/87 - 510:2-121/87 (:2 - Organisation, planering)

Dnr 510:2-7/87 - 510:2-179/87 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskola, :2 - Organisation, planering)

Dnr 510:3-37/87 - 510:3-180/87 (:3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 510:5-79/87 - 510:5-166/87 (:5 - Personalfrågor)

198739

Dnr 511:2-5/87 - 511:2-148/87 (Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan, :2 - Organisation, 

planering)

Dnr 511:3-48/87 - 511:3-167/87 (:3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 511:4-120/87 - 511:4-130/87 (:4 - Fastighets- och 

lokalfrågor)

Dnr 511:5-4/87 - 511:5-162/87 (:5 - Personalfrågor)

198740

Dnr 512:1-63/87 - (512 - Gymnasieskolan för vårdutbildning, 

Kronåsskolan, :1 - Allmänt)

Dnr 512:2-85/87 - 512:2-171/87 (:2 - Organisation, 

planering)

Dnr 512:3-29/87 - 512:3-108/87 (:3 - Ekonomiska och 

finasiella frågor)

Dnr 512:4-159/87 (:4 - Fastighets- och lokalfrågor)

Dnr 512:5-43/87 - 512:5-114/87 (:5 - Personalfrågor)

198741

Dnr 530:1-65/87 - 530:1-109/87 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan, :1 - Allmänt)

Dnr 530:2-23/87 - 530:2-175/87 (:2 - Organisation, 

planering)

Dnr 530:3-6/87 - 530:3-168/87 (Ärende 168 fortsätter i 

E1:41) (:3 - Ekonomiska och finansiella frågor)

198742

Dnr 530:3-168/87 - 530:3-181/87 (:3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 530:4-47/87 - 530:4-169/87 (:4 - Fastighets- och 

lokalfrågor)

Dnr 530:5-40/87 - 530:5-170/87 (:5 - Personalfrågor)

198743

Dnr 531:1-32/87 och 531:1-78/87 (531 - Hälso- och 

sjukvårdslinjen, :1 - Allmänt)

Dnr 531:2-133/87 (:2 - Organisation, planering)

Dnr 532:1-44/87 och 532:1-81/87 (532 - 

Laboratorieassistentlinjen, :1 - Allmänt)

Dnr 532:2-86/87 - 532:2-165/87 (:2 - Organisation, 

planering)

Dnr 532:4-19/87 (:4 - Fastighets- och lokalfrågor)

Dnr 532:5-158/87 (:5 - Personalfrågor)

Dnr 533:1-30/87 och 533:1-88/87 (533 - 

Rehabiliteringslinjen, inriktning sjukgymnastik, :1 - Allmänt)

198744
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Dnr 536:1-27/87 (536 - Påbyggnadslinjerna, :1 - Allmänt)

Dnr 536:2-22/87 - 536:2-124/87 (:2 - Organisation, 

planering)

Dnr 550:2-149/87 (550 - Elevhemmet Gudmund, :2 - 

Organisation, planering)

Dnr 550:4-141/87 (:4 - Fastighets- och lokalfrågor)

Dnr 550:5-174/87 (:5 - Personalfrågor)

Dnr 580:2-172/87 (580 - Stiftelsen Jälla egendom, :2 - 

Organisation, planering)

Dnr 580:3-66/87 - 580:3-161/87 (:3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 580:4-54/87 (:4 - Fastighets- och lokalfrågor)

Dnr 590:1-164/87 och 590:1-173/87 (590 - Övrigt, :1 - 

Allmänt)

Dnr 590:3-123/87 och 590:3-144/87 (:3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 500:1-36/88 - 500:1-145/88 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten, :1 - Allmänt)

Dnr 500:2-75/88 - 500:2-107/88 (:2 - Organisation, 

planering)

198845

Dnr 500:3-32/88 - 500:3-163/88 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten, :3 - Ekonomiska och finansiella frågor)

Dnr 500:5-8/88 - 500:5-52/88 (:5 - Personalfrågor)

198846

Dnr 500:5-70/88 - 500:5-108/88 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten, :5 - Personalfrågor)

Dnr 501:1-168/88 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

Utbildningsnämnden, :1 - Allmänt)

Dnr 501:2-26/88 - 501:2-137/88 (:2 - Organisation, 

planering)

Dnr 501:3-24/88 och 501:3-146/88 (:3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 501:5-40/88 - 501:5-129/88 (:5 - Personalfrågor)

Dnr 510:1-21/88 och 510:1-152/88 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskola, :1 - Allmänt)

Dnr 510:2-5/88 - 510:2-31/88 (:2 - Organisation, planering)

198847

Dnr 510:2-71/88 - 510:2-113/88 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskola, :2 - Organisation, planering)

Dnr 510:3-15/88 - 510:3-179/88 (:3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 511:1-153/88 (511 - Jord- och skogsbruksutbildning, 

Jällaskolan, :1 - Allmänt)

Dnr 511:2-140/88 och 511:2-148/88 (:2 - Organisation, 

planering)

198848

Dnr 511:3-23/88 - 511:3-159/88 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan, :3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 511:4-29/88 - 511:4-85/88 (:4 - Fastighets- och 

lokalfrågor)

Dnr 511:5-7/88 - 511:5-142/88 (:5 - Personalfrågor)

Dnr 512:1-154/88 (512 - Gymnasieskolan för vårdutbildning, 

Kronåsskolan, :1 - Allmänt)

Dnr 512:2-6/88 - 512:2-123/88 (:2 - Organisation, planering)

198849
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Dnr 512:3-13/88 (:3 - Ekonomiska och finansiella frågor)

Dnr 512:5-10/88 - 512:5-167/88 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan, :5 - Personalfrågor)

Dnr 512:7-164/88 (:7 - Elevfrågor)

Dnr 530:1-39/88 - 530:1-64/88 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan, :1 - Allmänt)

198850

Dnr 530:1-83/88 - 530:1-133/88 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan, :1 - Allmänt)

Dnr 530:2-76/88 - 530:2-143/88 (:2 - Organisation, 

planering)

198851

Dnr 530:3-4/88 - 530:3-165/88 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan, :3 - Ekonomiska och finansiella frågor)

Dnr 530:5-151/88 (:5 - Personalfrågor)

Dnr 531:1-90/88 (531 - Hälso- och sjukvårdslinjen, :1 - 

Allmänt)

Dnr 531:2-16/88 - 531:2-144/88 (:2 - Organisation, 

planering)

Dnr 532:2-60/88 (532 - Laboratorieassistentlinjen, :2 - 

Organisation, planering)

Dnr 532:5-72/88 och 532:5-161/88 (:5 - Personalfrågor)

Dnr 532:7-49/88 (:7 - Elevfrågor)

Dnr 533:5-9/88 - 533:5-67/88 (533 - Rehabiliteringslinjen, 

inriktning sjukgymnastik, :5 - Personalfrågor)

Dnr 536:2-97/88 och 536:2-121/88 (536 - 

Påbyggnadslinjerna, :2 - Organisation, planering)

Dnr 550:2-17/88 (550 - Elevhemmet Gudmund, :2 - 

Organisation, planering)

Dnr 550:4-27/88 (:4 - Fastighets- och lokalfrågor)

Dnr 580:2-14/88 (580 - Stiftelsen Jälla egendom, :2 - 

Organisation, planering)

Dnr 580:3-66/88 och 580:3-128/88 (:3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 590:1-135/88 (590 - Övrigt, :1 - Allmänt)

Dnr 590:3-56/88 - 590:3-149/88 (:3 - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

198852

Dnr 500-5/89 - 500-217/89 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
198953

Dnr 501-1/89 - 501-113/89 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

Utbildningsnämnden)
198954

Dnr 501-119/89 - 501-218/89 (501 - 

Utbildningsförvaltningen, Utbildningsnämnden)
198955

Dnr 510-7/89 - 510-102/89 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskola)
198956

Dnr 510-109/89 - 510-221/89 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskola)

Dnr 511-20/89 - 511-219/89 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

198957

Dnr 512-21/89 - 512-121/89 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)
198958

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN E 1293:1

Diarieförda handlingarRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Dnr 512-128/89 - 512-208/89 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)
198959

Dnr 530-9/89 - 530-212/89 (530 -Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

Dnr 531-23/89 - 531-48/89 (531 - Hälso- och 

sjukvårdslinjen)

198960

Dnr 531-115/89 - 531-195/89 (531 - Hälso- och 

sjukvårdslinjen)

Dnr 532-26/89 - 532-152/89 (532 - 

Laboratorieassistentlinjen)

Dnr 533-24/89 - 533-210/89 (533 - Rehabiliteringslinjen, 

inriktning sjukgymnastik)

Dnr 536-35/89 och 536-182/89 (536 - Påbyggnadslinjerna)

Dnr 550-88/89 (550 - Elevhemmet Gudmund)

Dnr 580-27/89 - 580-220/89 (580 - Stiftelsen Jälla egendom)

198961

Dnr 590:3-13/89 (590 - Övrigt, 3: - Ekonomiska och 

finansiella frågor)

Dnr 590-42/89 - 590-108/89

198962

Dnr 500-15/90 - 500-195/90 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)

Dnr 501-1/90 - 501-26/90 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

utbildningsnämnden)

199063

Dnr 501-34/90 - 501-148/90 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

utbildningsnämnden)
199064

Dnr 501-150/90 - 501-183/90 (501 - 

Utbildningsförvaltningen, utbildningsnämnden)

Dnr 510-20/90 - 510/190/90 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskolan)

199065

Dnr 511-17/90 - 511-197/90 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 512-2/90 - 512-157/90 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

199066

Dnr 512-164/90 - 512-201/90 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

Dnr 530-5/90 - 530-172/90 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

199067

Dnr 530-177/90 och 530-198/90 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

Dnr 531-59/90 - 531-127/90 (531 - Hälso- och 

sjukvårdslinjen)

Dnr 532-83/90 - 532-193/90 (532 - 

Laboratorieassistentlinjen)

Dnr 533-40/90 - 533-92/90 (533 - Rehabiliteringslinjen, 

inriktning sjukgymnastik)

Dnr 536-41/90 - 536-111/90 (536 - Påbyggnadslinjerna)

Dnr 550-173/90 och 550-184/90 (550 - Elevhemmet 

Gudmund)

Dnr 580-116/90 - 580-181/90 (580 - Stiftelsen Jälla 

egendom)

199068

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN E 1293:1

Diarieförda handlingarRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Dnr 590-72/90 och 590-81/90 (590 - Övrigt)

Dnr 500-1/91 - 500-21/91 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199169

Dnr 500-27/91 - 500-95/91 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199170

Dnr 500-99/91 - 500-130/91 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)

Dnr 501-2/91 - 501-102/91 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

utbildningsnämnden)

199171

Dnr 501-107/91 - 501-132/91 (501 - 

Utbildningsförvaltningen, utbildningsnämnden)

Dnr 510-5/91 - 510-127/91 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskolan)

199172

Dnr 511-8/91 - 511-135/91 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 512-7/91 - 512-134/91 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

199173

Dnr 530-15/91 - 530-125/91 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)
199174

Dnr 531-11/91 - 531-131/91 (531 - Hälso- och 

sjukvårdslinjen)

Dnr 532-3/91 - 532-124/91 (532 - Laboratorieassistentlinjen)

Dnr 533-103/91 - 533-105/91 (533 - Rehabiliteringslinjen, 

inriktning sjukgymnastik)

Dnr 536-32/91 (536 - Påbyggnadslinjerna)

Dnr 580-48/91 - 580-113/91 (580 - Stiftelsen Jälla egendom)

199175

Dnr 500-3/92 - 500-70/92 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199276

Dnr 500-73/92 - 500-127/92 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)

Dnr 501-10/92 - 501-115/92 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

utbildningsnämnden)

199277

Dnr 510-2/92 - 510-116/92 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskolan)

Dnr 511-6/92 - 511-121/92 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

199278

Dnr 512-5/92 - 512-128/92 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

Dnr 530-1/92 - 530-107/92 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

199279

Dnr 530-108/92 och 530-123/92 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

Dnr 531-8/92 - 531-89/92 (531 - Institutionen för 

omvårdnad)

Dnr 532-29/92 - 532-95/92 (532 - Institutionen för 

biomedicinsk laboratorievetenskap)

Dnr 533-16/92 - 533-118/92 (533 - Institutionen för 

sjukgymnastik)

199280

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN E 1293:1

Diarieförda handlingarRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Dnr 580-71/92 - 580-113/92 (580 - Stiftelsen Jälla egendom)

Dnr 500-2/93 - 500-41/93 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199381

Dnr 500-44/93 - 500-94/93 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199382

Dnr 500-101/93 -500-133/93 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199383

Dnr 501-29/93 - 501-128/93 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

utbildningsnämnden)

Dnr 510-4/93 - 510-136/93 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskolan)

Dnr 511-3/93 - 511-73/93 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

199384

Dnr 511-76/93 - 511-138/93 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 512-18/93 - 512-98/93 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

199385

Dnr 512-122/93 - 512-137/93 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

Dnr 530-12/93 och 530-50/93 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

199386

Dnr 530-68/93 - 530/132/93 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

Dnr 531-30/93 och 531-118/93 (531 - Institutionen för 

omvårdnad)

Dnr 532-13/93 - 532-130/93 (532 - Institutionen för 

biomedicinsk laboratorievetenskap)

Dnr 533-1/93 - 533-104/93 (533 - Institutionen för 

sjukgymnastik)

Dnr 550-5/93 (550 - Elevhemmet Gudmund)

Dnr 580-43/93 och 580-112/93 (580 - Stiftelsen Jälla 

egendom)

199387

Dnr 500-1/94 - 500-75/94 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199488

Dnr 500-77/94 - 500-118/94 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)

Dnr 501-4/94 - 501-102/94 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

utbildningsnämnden)

199489

Dnr 510-10/94 - 510-108/94 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskolan)
199490

Dnr 511-26/94 - 511-110/94 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 512-6/94 - 512-42/94 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

199491

Dnr 512-44/94 - 512-112/94 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

Dnr 530-9/94 - 530-85/94 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

199492

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN E 1293:1

Diarieförda handlingarRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Dnr 530-91/94 - 530-106/94 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

Dnr 531-11/94 - 531-95/94 (531 - Institutionen för 

omvårdnad)

Dnr 532-2/94 - 532-107/94 (532 - Institutionen för 

biomedicinsk laboratorievetenskap)

Dnr 533-19/94 - 533-116/94 (533 - Institutionen för 

sjukgymnastik)

Dnr 580-46/94 - 580-114/94 (580 - Stiftelsen Jälla egendom)

199493

Dnr 500-4/95 - 500-34/95 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199594

Dnr 500-38/95 - 500-77/95 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199595

Dnr 500-84/95 - 500-88/95 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)

Dnr 501-18/95 - 501-79/95 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

utbildningsnämnden)

Dnr 510-2/95 - 510-49/95 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskolan)

199596

Dnr 510-55/95 - 510-80/95 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskolan)

Dnr 511-7/95 - 511-86/95 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 512-11/95 - 512-61/95 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

Dnr 530-1/95 - 530-85/95 (530- Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

Dnr 532-25/95 (532 - Institutionen för biomedicinsk 

laboratorievetenskap)

Dnr 533-9/95 och 533-12/95 (533 - Institutionen för 

sjukgymnastik)

Dnr 550-26/95 (550 - Elevhemmet Gudmund)

Dnr 580-20/95 - 580-82/95 (Stiftelsen Jälla egendom)

199597

Dnr 500-1/96 - 500-12/96 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199698

Dnr 500-13/96 - 500-47/96 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)
199699

Dnr 501-17/96 - 501-28/96 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

utbildningsnämnden)

Dnr 510-6/96 - 510-43/96 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskolan)

Dnr 511-5/96 - 511-31/96 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 512-2/96 - 512-48/96 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

Dnr 530-3/96 - 530-45/96 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

Dnr 532-30/96 (532 - Institutionen för biomedicinsk 

laboratorievetenskap)

Dnr 580-20/96 - 580-49/96 (580 - Stiftelsen Jälla egendom)

1996100

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN E 1293:1

Diarieförda handlingarRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Dnr 500-1/97 - 500-44/97 (500 - Allmänt rörande 

verksamheten)

Dnr 501-36/97 (501 - Utbildningsförvaltningen, 

utbildningsnämnden)

Dnr 510-3/97 - 510-41/97 (510 - Allmänt rörande 

gymnasieskolan)

Dnr 511-9/97 - 511-30/97 (511 - Jord- och 

skogsbruksutbildning, Jällaskolan)

Dnr 512-16/97 - 512-42/97 (512 - Gymnasieskolan för 

vårdutbildning, Kronåsskolan)

Dnr 530-13/97 - 530-40/97 (530 - Allmänt rörande 

vårdhögskolan)

Dnr 533-12/97 - 533-31/97 (533 - Institutionen för 

sjukgymnastik)

Dnr 580-4/97 - 580-43/97 (580 - Stiftelsen Jälla egendom)

1997101

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN E 2293:1

Korrespondens, in- och utgående skrivelserRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Vissa handlingar är diarieförda och har blandats med icke 

diarieförda handlingar.

Serien i arkivbox om ej annat anges.

Delvis diarieförda skrivelser till Centrala företagsnämnden 

och utbildningsnämndens kanslis företagsnämnd, 1973-1976.

Andra inkomna handlingar, 1977-1991.

1973-19911

Inkomna handlingar, delvis diarieförda.

Organisationsplanering för gymnasieskolan. Statistik.
1980-19852

Inkomna handlingar, delvis diarieförda.

Organisationsplanering för gymnasieskolan. Statistik.
1983-19853

Inkomna handlingar.1983-19884

Inkomna handlingar.

Organisationplanering för gymnasieskolan. Statistik.
1984-19865

In- och utgående handlingar.1987-19976

In- och utgående handlingar. Utredning praktikplatsprojektet 

även minnesanteckningar. Delvis diarieförda handlingar, 

olika dnr främst 500:2-75/88 och 500:2-78/88.

1988-19907

Inkomna handlingar.1990-19918

Inkomna handlingar.

Innehåller några fotografier.
1992-19979

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN F 1293:1

DelegationsbeslutRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Serien innehåller även verkställighetsbeslut.

Tidigare delegationsbeslut finnes i serie A1B. 

Serien i arkivbox om ej annat anges.

Även verkställighetsbeslut.1986-19931

Även verkställighetsbeslut.1989-19972

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN F 2 A293:1

Förordnanden och anställningsbevisRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Serien i arkivbox om ej annat anges.

Enstaka andra personalhandlingar. Elevhemmen Boye, 

Gudmund och Tierp.
1969-19921

 1972-19952

Enstaka andra personalhandlingar.1977-19873

 1977-19884

Enstaka andra personalhandlingar.1980-19905

Enstaka andra personalhandlingar.1983-19956

En arbetstidsrapport.1984-19897

Enstaka andra personalhandlingar.1986-19958

Enstaka andra personalhandlingar.1991-19939

Enstaka andra personalhandlingar.

Serien avslutad.

1993-199710

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN F 2 B293:1

TimlistorRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Serien i arkivbox om ej annat anges.

Jällaskolan, 1982, enstaka 1981.

Jällaskolan och Vårdskolan, 1983, enstaka 1982.
1981-19821

 1984-19872

 1986-19883

 1987-19904

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN F 2 C293:1

Övriga personalhandlingarRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Serien i arkivbox om ej annat anges.

Ansökningshandlingar 1974-1992.

Diverse personalhandlingar 1977-1985.

Handlingar rörande löneinplacering 1977-1990.

Tjänstgöringsbetyg från utbildningsnämnden 1987-1998.

1974-19981

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN F 3293:1

AvtalRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Serien i arkivbox om ej annat anges.

Kopior på landstingsavtal fr.o.m. 1969.1981-19931

 1994-19972

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN F 4293:1

Handlingar från lokala jämställdhetskommitténRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Serien i arkivbox om ej annat anges.

 1987-19911

Originalprotokoll 1992-1995.1991-19952

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN F 5293:1

Handlingar rörande enskilda skolorRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Serien i arkivbox om ej annat anges.

Jällaskolan 1986-1991.

Vårdhögskolan 1993-1994.
1986-19941

Kronåsskolan.1994-19972

2012-10-26



Arkiv nr Arkivnamn Serie

UTBILDNINGSNÄMNDEN F 6293:1

Övriga ämnesindelade handlingarRubrik

AnmärkningarTidVolymnrPlacering

Serien i arkivbox om ej annat anges.

Handlingar rörande nybyggnad av vårdskola.1981-19841

Utbildning för utveckling. Mål och riktlinjer för utbildning 

inom landstinget i Uppsala län, 1988.

Handlingar rörande projekt:

Rekryteringsprojektet och Läromedelsprojektet, 1990-1992.

Ett utvecklingsprojekt vid en gymnasieskola - beskrivning 

och analys, 1991.

Projekt Framtidens Vårdpraktik, 1995.

1988-19952

2012-10-26



UTBILDNINGSNÄMNDEN 1971-1997  
HISTORIK 

I utbildningsnämndens utbildningspolitiska program skriver man att ”landstingets 
utbildningsverksamhet regleras framförallt av skollag, skolförordning, högskolelag och 
högskoleförordning. 

Landstinget fick 1971 en utbildningsnämnd som en konsekvens av en ändring i skollagen 
(SFS 1026/70). Denna innebar att framförallt primärkommuner skulle vara huvudmän för 
gymnasieskolan med undantag för viss vårdutbildning samt för jordbruks- och 
skogsbruksutbildning som båda blev landstingens ansvar. Utbildningsnämnden inom Uppsala 
läns landsting fick därmed ansvaret för lantbruks- och skogsbruksutbildningen, utbildningen vid 
vårdskolan, landstingets sjuksköterskeskola, Samariterhemmets sjuksköterskeskola samt 
utbildningsverksamheten vid Ulleråkers sjukhus. I samband med detta blev den tidigare 
undervisnings- och bildningsnämnden av med vissa uppgifter som hamnade hos 
utbildningsnämnden. Den tidigare undervisnings- och bildningsnämnden fick i sin nya skepnad 
benämningen kulturnämnden. Fram till att utbildningsnämnden kom till fanns det lokala 
skolstyrelser för respektive verksamheter. Landstinget godkände den 27 april 1971 inrättandet av 
en utbildningsnämnd och att denna skulle tillsättas med omedelbar verkan för att sätta igång 
planeringsarbetet för gymnasieskolan. Utbildningsnämnden fick från starten ett eget kansli. 
Kansliet var inrättat vid Landstingets vårdskola och hade viss administration gemensam med 
denna. År 1977 fick utbildningsnämnden ansvar för viss högskoleutbildning inom hälso- och 
sjukvårdssektorn i samband med genomförandet av den landstingskommunala vårdhögskolan.  

Landstingets förvaltningsutskott satte 1976 igång en översyn av centrala kansliets 
organisation. Dess ledningsgrupp föreslog att åtta avdelningar skulle bildas varav en av dessa 
skulle vara en utbildningsavdelning. Denna skulle ta över efter utbildningsnämndens kansli och 
skulle ha till uppgift att ”centralt handlägga frågor avseende planering, utveckling, samordning 
mm av landstingets reguljära utbildningsverksamhet”. På landstingsmötet den 2 oktober 1978 
beslöt landstinget att godkänna den nya kansliorganisationen. Utbildningsavdelningen ansvarade 
för handläggning inom utbildningsverksamheten och var sekretariat åt utbildningsnämnden och 
högskoleutbildningarnas särskilda linjenämnder. En kommitté som tillsatts av 
förvaltningsutskottet föreslog som en del av en utredning angående landstingets 
nämndorganisation 1979 att elevhemsstyrelserna skulle avvecklas vid utgången av 1979 och att 
ansvaret skulle överföras till utbildningsnämnden i och med detta. Under andra halvan av 1980-
talet skedde många omorganisationer inom förvaltningen. Den 1 januari 1987 fick 
utbildningsverksamheten en ny organisation där utbildningsavdelningen vid landstingets kansli 
ombildades till en självständig förvaltning. Den tidigare organisationen fick kritik för att vara 
krånglig och medföra en oklar rollfördelning mellan olika delar av verksamheten. Kort därefter 
beslutade förvaltningsutskottet att utbildningsförvaltningen skulle slås ihop med 
kulturförvaltningen. Detta beslut ändrades i slutet av 1988 därför att enighet om 
sammanslagningen inte kunde nås inom organisationen. Från 1989 var därför kultur- och 
utbildningsförvaltningarna åtskilda igen.  

Under 1997 beslöts om två huvudmannaskapsskiften inom landstingets utbildningsverksamhet 



som skulle ligga till grund för att utbildningsnämnden avvecklades. Dels fattades ett 
landstingsfullmäktigebeslut i juni 1997 om att godkänna en överenskommelse mellan landstinget 
och Uppsala universitet om att universitetet skulle bli huvudman för Vårdhögskolans 
utbildningsprogram fr.o.m. den 1 januari 1998. Dels godkände landstingsfullmäktige en 
rekommendation om överförande av huvudmannaskap för omvårdnadsprogrammet inom 
gymnasiala utbildningar med grund i ändring av skollagen enligt proposition 1996/97:110, även 
det skulle träda i kraft den 1 januari 1998. Beslut togs därmed till att kommunen skulle bli 
huvudman för Kronåsskolan. I och med dessa förändringar blev Jällaskolan den verksamhet som 
blev kvar i landstinget av de som utbildningsnämnden tidigare haft ansvar för. Lanstinget bildade 
en kultur- och utbildningsnämnd efter sammanslagning av den tidigare utbildningsnämnden och 
kultur- och folkbildningsnämnden som fr.o.m. den 1 januari 1998 förutom Jällaskolan fick ansvar 
för Wiks folkhögskola och Kultur i länet. Den nya nämnden blev även styrelse för Stiftelsen Jälla 
Egendom.  
OM ARKIVET 

Utbildningsnämndens arkiv är ett avslutat arkiv och det är därmed avgränsat till de år då 
nämnden verkade d.v.s. från 1971 t.o.m. 1997.  År 2012 ordnades och förtecknades handlingar 
från utbildningsnämnden uppkomna under åren 1979-1997. Materialet från 1971-1978 hade 
redan ordnats och förtecknats 1984 av Margareta Lemming. Arkivet omförtecknades 2006 av 
Lene Perea Düring. Detta material var från tiden när utbildningsnämnden hade ett eget kansli och 
man valde därmed att kalla arkivbildaren ”Utbildningsnämnden och dess kansli”. Genom det 
senaste ordnings- och förteckningsarbetet skapades arkivet ”Utbildningsnämnden” som omfattar 
hela nämndens verksamhetstid inklusive det som redan var förtecknat. Arkivet omförtecknades 
därmed ännu en gång men med respekt för tidigare förteckningsarbeten. Förteckningen från 2012 
har utgått från den föregående förteckningen men ändringar har gjorts när detta har varit 
motiverat för att skapa en tydlighet och förenklad sökbarhet utifrån helheten.   

Materialet från 1971-1978 hade tidigare delvis varit arkivlagt med Uppsala 
Sjuksköterskehem/Landstingets vårdskolas arkiv. Detta gällde korrespondens och diarier trots att 
diarieföringen var separat. Materialet fick som nämnts en egen förteckning 1984 som 
”Utbildningsnämnden och dess kansli”. Vid omförteckning av Uppsala 
Sjuksköterskehem/Landstingets vårdskolas arkiv 2006 bröts handlingarna för 
”Utbildningsnämnden och dess kansli” ut och förteckningen gjordes delvis om. Den tidigare 
förteckningen hade tre serier A Protokoll, C Diarier och E Inkomna handlingar.  Under ordnings 
och förteckningsarbetet 2012 lades alla diarier under C efter att tidigare delvis ha legat under E. 
E-serien fick två underserier istället för tre som det var i den föregående förteckningen. Innehållet 
i den tidigare E2-serien flyttades över till en ny E1-serie för diarieförda handlingar. Den gamla 
underserien E1 - ”Skrivelser till centrala företagsnämnden och utbildningsnämndens kanslis 
företagsnämnd” lades under den nya serien E2 ”Korrespondens, in- och utgående skrivelser”. 
Den gamla underserien ”Diarieförda interna skrivelser till och från landstinget” lades i E1. I 
anmärkningsfältet specificeras innehållet i de volymer som tidigare skapade egna serier. 



En ny D-serie skapades för tillkomna  personalmatriklar. Utöver detta skapades en F-serie för 
andra typer av personalhandlingar samt andra ämnesordnade handlingar. 
    

ANDRA ARKIVBILDARE 

De olika utbildningsverksamheterna som ligger under utbildningsnämnden har tidigare 
urskiljts som separata arkivbildare på Landstingsarkivet. Handlingar från deras verksamhet hittas 
därför i deras respektive arkiv. De arkiv som finns är Landstingets Vårdskola: 
Sjuksköterskeskolan (1959-1977), Landstingets Vårdskola: Vårdgymnasiet (1971-1997), 
Vårdhögskolan (1977-1997) samt Naturbruksgymnasiet (1971-2002).  
KÄLLOR 

Arkivbeskrivningar från Landstingets vårdskola, sjuksköterskeskolan, Utbildningsnämnden och 
dess kansli samt Vårdhögskolan. 

Landstingsstyrelsens arkiv, A1:80 protokoll § 255, 20 december 1988. 

Uppsala läns landstings tryck & protokoll. 

Utbildningsnämndens arkiv, A1A:5 protokoll § 85, 17 september 1997.   
Uppsala 2012-10-04 
 
Anton Kardach  








