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Dnr KS 2019/215

§ 96

Revidering av arkivreglemente

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nytt
arkivreglemente. Det tidigare arkivreglementet, antaget av
kommunfullmäktige 2014-09-08 § 138, har uppdaterats för att
anpassas efter nya riktlinjer inom arkiv- och informationshantering
och fått ett nytt utseende.
Förslaget till nytt arkivreglemente remitterades 2019-11-14 till
kommunens nämnder och bolag för synpunkter.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av de yttranden som
inkommit. Remissinstanserna är överlag positiva till det föreslagna
arkivreglementet. Synpunkter och förslag har inkommit från
socialnämnden, äldrenämnden, stadsbyggnadsnämnden, idrottsoch fritidsnämnden, kultur- och demokratinämnden samt
Södertörns upphandlingsnämnd.
Kommunstyrelseförvaltningen har beaktat inkomna synpunkter och
utifrån dessa ändrat och lagt till delar i arkivreglementet,
exempelvis har en förtydligande ordlista med arkivrelaterade
begrepp lagts till i arkivreglementet. En mer utförlig beskrivning
över ändringar och tillägg finns i bilagd remissredogörelse. Förslag
till arkivreglemente föreslås antas.
Underlag för beslut

- Förslag till nytt arkivreglemente för Haninge kommun
- Remissredogörelse, daterad 2020-04-21
- Grund- och förskolenämndens beslut 2020-02-05, § 11
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2020-02-04,
§9
- Idrotts- och fritidsnämndens beslut 2020-02-12, § 12
- Kultur- och demokratinämndens beslut 2020-02-11, § 12
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- Socialnämndens beslut 2020-02-11, § 12
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-12, § 13
- Äldrenämndens beslut 2020-02-13, § 11
- Södertörns upphandlingsnämnds beslut 2020-03-25, § 7
- Södertörns överförmyndarnämnds beslut 2020-04-01, § 46
- Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2020-04-07,
§11
- Nu gällande arkivreglemente
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Meeri Wasberg
(S) att arkivreglementet för Haninge kommun gäller från och med
2020-07-01.
Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns ett förslag till
beslut, kommunalrådsberedningens förslag inklusive Moderaternas
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Arkivreglemente för Haninge kommun fastställs att gälla fr o
m 2020-07-01. Nuvarande arkivreglemente upphör att gälla
från och med samma datum.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Arkivreglemente för Haninge kommun fastställs att gälla fr o
m 2020-07-01. Nuvarande arkivreglemente upphör att gälla
från och med samma datum.
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Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: samtliga nämnder, Haninge bostäder och
Tornberget
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