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Socialnämnden

Dnr Son 2018/209
Arkivbeskrivning och akrivorganisation
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1 Arkivbeskrivning enligt bilaga 3 fastställs.
2 Till arkivansvarig utses socialdirektören.
3 Socialdirektören utser arkivombud.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige fastställde den 7 november 2016 riktlinjer för hantering av
arkiv i Järfälla kommun. Riktlinjerna gäller från 1 januari 2017. Varje nämnd
ansvarar för vården av sitt arkiv. Nämnden ska säkerställa att förvaltningen har en
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning. Varje nämnd ska därför fastställa
en arkivorganisation genom att utse en eller flera arkivansvariga samt ett eller flera
arkivombud.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-29
2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07 om riktlinjer för hantering av arkiv i
Järfälla kommun
3. Arkivbeskrivning
4. Organisationsplan
Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde den 7 november 2016 riktlinjer för hantering av
arkiv i Järfälla kommun. Riktlinjerna gäller från 1 januari 2017. Enligt detta beslut
är kommunstyrelsen arkivmyndighet som bland annat utövar tillsyn över arkivvården
över kommunens myndigheter (nämnder).
Varje nämnd ansvarar för vården av sitt arkiv. Nämnden ska säkerställa att
förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning. Varje nämnd
ska därför upprätta arkivbeskrivning och fastställa en arkivorganisation genom att
utse en eller flera arkivansvariga samt ett eller flera arkivombud.
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Arkivbeskrivning framgår av bilaga 3 och organisationsplan av bilaga 4.
Arkivorganisation
Ytterst ansvarig för arkivverksamheten är nämnden. Nämnden fastställer en
arkivorganisation som verkställer och utför de uppgifter som innehas av
myndigheten.
Organisationen för detta består av en eller flera arkivansvariga samt en eller flera
arkivombud.
Arkivansvarig har det formella ansvaret över arkivet och är den som i budgetarbetet
bevakar och tillvaratar arkiv- och informationshanteringsfrågor. Ansvaret kan vid
behov delas upp på flera personer, dock måste det i så fall finnas en som är
samordnare.
Arkivombud jobbar praktiskt med arkiv- och informationshantering. Om det finns
flera arkivombud ska en vara samordnare.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet berör barn och ungdomar på en övergripande nivå, genom att en
arkivorganisation finns.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att socialdirektören utses till arkivansvarig. Arkivombud utses
av arkivansvarig.
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