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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58
Arkivbeskrivning för kulturnämnden (KN 2020.062)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att 
 
kulturnämnden beslutar att anta föreslagen arkivbeskrivning med arkivorganisation.

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en 
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen ska ge en överblick över 
hanteringen av de allmänna handlingarna och av hur myndigheten är organiserad. 
Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa 
detta så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper 
som produceras och förvaras där.

I Vallentuna kommuns arkivreglemente (beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-08 § 73) 
fastställs det hur arkivorganisationen ska se ut inom kommunens myndigheter. Hur 
kulturnämndens arkivorganisation är bemannad framgår i arkivbeskrivningen.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - arkivbeskrivning kulturnämnden
 Arkivbeskrivning för kulturnämnden
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Tjänsteskrivelse

Arkivbeskrivning för kulturnämnden

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta föreslagen arkivbeskrivning med arkivorganisation.

Ärendet i korthet
Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta 
en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen ska ge en 
överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och av hur myndigheten är 
organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och 
organisation och redovisa detta så att den som söker information kan göra sig en 
föreställning om vilka handlingstyper som produceras och förvaras där.

I Vallentuna kommuns arkivreglemente (beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-
08 § 73) fastställs det hur arkivorganisationen ska se ut inom kommunens 
myndigheter. Hur kulturnämndens arkivorganisation är bemannad framgår i 
arkivbeskrivningen.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Arkivbeskrivning för kulturnämnden

Petri Peltonen Mikael Carlgren
Förvaltningschef Kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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Arkivbeskrivning för kulturnämnden
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap. 4 § 2) och arkivlagen 
ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna 
handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och 
hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens 
arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information 
kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som produceras och förvaras 
där.

Historik Vallentuna kommun 1971-
Vallentuna kommun i sin nuvarande omfattning bildades 1971 genom en 
sammanslagning av dåvarande Vallentuna och Össeby kommuner. För äldre arkiv-
beskrivningar hänvisas till arkivförteckningen hos kommunarkivet. 

Myndighet/ arkivbildare Tidigare Bildades Upphörde

Kulturnämnden 1971-

Organisation och verksamhet
Kulturnämnden är det politiska organ som ansvarar för bibliotek, kulturskola och 
annan kulturverksamhet. Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
Kulturnämndens arbetsutskott bereder de ärenden som ska till nämnden och fattar 
även vissa beslut på delegation. 

Kulturnämnden ska stödja och främja kulturlivet i kommunen samt stötta föreningars 
och bildningsorganisationers offentliga kulturarrangemang och insatser för 
kulturlivet. Detta sker bland annat genom bidragsgivning till föreningarnas 
kulturverksamhet samt genom information till allmänheten om kulturlivet.

Kulturnämnden ska ta tillvara och utveckla Vallentunas värdefulla kulturmiljöer samt 
stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. Genom 
Vallentuna bildarkiv arbetar kulturnämnden för insamlandet av fotografier som 
belyser kommunens utveckling.

Vidare ansvarar kulturnämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens 
byggnader och lokaler samt är rådgivande vid utformning och utsmyckning av 
offentliga platser och byggnader. Kulturnämnden förvaltar även kommunens 
konstsamling.



SID 2/3

Kulturförvaltningen är kulturnämndens förvaltning och består av fyra enheter: 
biblioteksenheten, kulturenheten, kulturskolan samt förvaltningens administration.

Förändringar i verksamhet

Förändring Datum/beslut Övergår till/från

Egen förvaltning KF § 148/2016 Övergår till kulturförvaltningen

Gemensam förvaltning 
med fritidsnämnden

KF § 69/2013 Övergår till kultur- och 
fritidsförvaltningen

Huvudmannaskap för 
Vallentuna teater

KF § 15/2011 Övergår från kommunstyrelsen

Huvudmannaskap för 
kulturskola

KF § 41/2010 Övergår från barn- och 
ungdomsnämnden

Bildande av 
konstutskott 

KN §8/1976 Sammanträden t.om. 1996

Bildande av 
kulturminnesutskott

KN § 4/1971 Upphör 1973

Bildande av 
biblioteksutskott

KN § 3/1971 Övergår till arbetsutskott 1974

Sökingångar i arkivet
I arkivförteckningen finns upplysningar om vilka handlingar som förvaras i 
kommunarkivet. Informationshanteringsplanen innehåller uppgifter om vilka 
handlingstyper som förekommer inom verksamheten och om handlingarna ska 
gallras eller arkiveras.

Sekretess
Sekretess förekommer inom biblioteksverksamheten för uppgift i register om enskilds 
lån, reservation eller annan form av beställning, kap. 40 § 3 OSL.

Ärendeslag och handlingar
Kulturnämndens handlingar består till stor del av protokoll, diarieförda handlingar, 
programinformation och trycksaker. För en närmare beskrivning hänvisas till 
kulturnämndens informationshanteringsplan.

System för registrering
Diarieföring sker i kommunens centrala dokument- och ärendehanteringssystem 
Platina. Registrering och administration mm av kulturskolans elever sker i 
StudyAlong och biblioteksenheten använder sig av Book IT. I RegitArt hanteras 
konstregistret och bildarkivet administreras i ImageVault.
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Arkivorganisation kulturförvaltningen
Enligt arkivreglemente för Vallentuna kommun (KF 2015-06-08 § 73) ska det hos 
varje myndighet finnas en arkivansvarig och minst en arkivredogörare som har till 
uppgift att sköta den löpande arkivvården.

Roller Befattning Placering/enhet Anmärkning
Arkivansvarig Förvaltningschef Kulturförvaltningen
Arkivredogörare Registrator för 

kulturförvaltningen
Kommunstyrelsens 
kansli

Nämndprotokoll, 
diarieförda 
handlingar

Arkivredogörare Controller Förvaltningens 
administration

Arkivredogörare Bildarkivarie Kulturenheten
Arkivredogörare Biblioteksassistent Biblioteksenheten
Arkivredogörare Kulturassistent Kulturskolan
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