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Bilaga 3

Arkivbeskrivning, enligt arkivlagen §6

1. Myndighet och
dess förvaltning

Äldrenämnden
Socialförvaltningen

2. Myndighetens organisation

Organisationsplan, se bilaga 4

3. Myndighetens tillkomst

Myndigheten har tillkommit genom en ändring i
reglementet för socialnämnden, beslutad av
fullmäktige 17 dec 2018 med start 1 januari 2019.
Från och med 1 januari 2019 fördes ansvaret för
äldreomsorg till äldrenämnden.

4. Myndighetens verksamhet

Allmänt
*Personuppgiftsansvar och registeransvar enligt
dataskyddsförordningen för de register som nämnden
för i sin verksamhet och förfogar över. Om nämnden
ska behandla personuppgifter i system för vilka
annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av den
personuppgiftsansvariga nämnden.
*Uppgifter som ålagts nämnden enligt beslut av
fullmäktige
*Föreningsbidrag till ideella och frivilliga
organisationer verksamma inom nämndens
ansvarsområde
*Riktlinjer för myndighetsutövning, vilket reglerar
vilka insatser som kan ges för respektive målgrupp
*Ansvarar för kommunalt pensionärsråd
*Ansvara för information till allmänheten om sin
verksamhet.

Äldreomsorg
* Uppgifter enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende
eller särskilt boende för personer över 65 år som är i
behov av bistånd på grund av fysisk
funktionsnedsättning eller sjukdom
*Uppgifter enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende
eller särskilt boende för personer över 65 år som är i
behov av bistånd på grund av psykisk
funktionsnedsättning
*Uppgifter avseende det kommunala åtagandet enligt
hälso- och sjukvårdslagen för personer över 65 år
*Ansvara för att anhöriga som åtar sig ett omfattande
omvårdnadsarbete för närstående som är över 65 år
och omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen får
stöd och avlastning
*Förebyggande och social verksamhet för främjandet
av äldres psykiska och fysiska hälsa
*Utredningsunderlag vad gäller den kommunala
färdtjänsten enligt färdtjänstlagen för personer som är
över 65 år
*Uppgifter enligt lagen om riksfärdtjänst för personer
över 65 år
5. Verksamheter som överflyttats/
ändrats

Vid årsskiftet 2018/2019 flyttades de enheter/
verksamheter som arbetar med äldreomsorg och
inordnades under äldrenämnden.

6. Föregångare

Socialnämnden

7. Övriga arkiv

Inga

8. Sökingångar

Diariet
Socialregister
Sjukvårdsjournaler
I övrigt se gällande hanteringsanvisningar

9. Inskränkningar i tillgängligheten

Inom myndigheten hanteras en stor mängd ärenden
vilka rör enskilda personers förhållanden.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller
bestämmelser som begränsar rätten till att ta dela av
handlingar. I delegeringsordningen regleras vem som
avgör vad som kan lämnas ut.
10. Gallringsregler

Nämnder och styrelser beslutar om gallringsregler. I
de fall arkivmyndigheten tar fram generella
gallringsbeslut måste respektive myndighet fatta
egna beslut om att följa dessa. Föreskrifter finns i lag
och förordning. Gallringsfrister finns inskrivna i
gällande hanteringsanvisningar.

11. Arkivansvarig

Socialdirektören. Socialdirektören kan vid behov
delegera uppdraget till annan lämplig tjänsteman.

12. Arkivombud

Utses av socialdirektör.

