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Dnr IFN 2019/172

§ 12

Remiss: Revidering av arkivreglementet

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit en remiss angående
revidering av arkivreglementet för Haninge kommun.
Det tidigare arkivreglementet som antogs av kommunfullmäktige
2014-09-08 § 138 ska uppdateras med anledning av nya riktlinjer
inom arkiv- och informationshantering.
Synpunkterna ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda
senast 2020-02-28.
Förvaltningens synpunkter

Idrotts- och fritidsnämnden vill framföra nedan synpunkter på
Förslag till nytt arkivreglemente (bilaga till ärendet).
Kommentarerna är placerade under respektive rubrik i förslaget.
Rubrikerna nr 1-4
Ingen kommentar.
Rubrik 5 Redovisning av arkiv
Under rubriken redovisning av arkivförteckning beskrivs att varje
myndighet skall skapa en egen arkivförteckning. Vilket är i
enlighet med arkivlagen (1990:782) § 6 andra stycket : upprätta
dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av
handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är
organiserat, dels av systematisk arkivförteckning.
Längre ner under samma stycke står att arkivförteckning upprättas
av Haningearkivet i samband med leverans av myndighetens
handlingar.
Förvaltningen menar att dessa två stycken ger motstridig
information. Enligt arkivlagen (enligt paragraf i tidigare stycke) är
det varje myndighets ansvar att upprätta en arkivförteckning. Så
som texten nu är formulerad har Haningearkivet samma uppdrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen efterfrågar ett förtydligande.
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Rubrik 6 Informationshanteringsplan
Under rubrik 6 står följande: ”Vid tillägg av enstaka handlingar får
Haningearkivet lägga till det i berörd nämnds
informationshanteringsplan, tillägget ska sedan samrådas med
berörd myndighet och beslutas”.
Förvaltningen menar att samråd bör ske innan en sådan åtgärd
genomförs om handlingarna tillhör förvaltningens kärnverksamhet
och inte är kommunövergripande handlingar.
Vad gäller kärnverksamheten är det förvaltningen som har ansvar
för- och kunskap om - vilka handlingar verksamheten handhar. Det
är förvaltningen som i egenskap av myndighet ansvarar för sina
handlingar och därmed sin informationshanteringsplan.
Arbetssättet då Haningearkivet vill påkalla förändringar i
förvaltningens informationshanteringsplan bör vara att
sammankalla till samråd för att utreda vad som behöver ändras och
skälet därtill. Därefter åligger det förvaltningen att åtgärda
förändringen.
Allmänt gällande handlingar som rör förvaltningens
kärnverksamhet bör endast förvaltningen kunna ändra i den egna
informationshanteringsplanen.
Övrigt
I rubrik 6, andra stycket, står att informationshanteringsplanen ska
hållas aktuell. Förvaltningen önskar att den nu gällande
informationshanteringsplanen för kommunstyrelseförvaltningen,
som antogs av kommunfullmäktige 2012-03-05, uppdateras, då den
är ett styrdokument för hantering av kommunövergripande
handlingar.
Underlag för beslut

- Remissmissiv från kommunstyrelsen, 2019-11-15
- Förslag till nytt arkivreglemente för Haninge kommun
Förslag till beslut

1. Förvaltningen yttrande godkänns och överlämnas till
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kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Förvaltningen yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Nämndens beslut

1. Förvaltningen yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

