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§ 15
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen (KS 2020.375)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen 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. 
Kommunstyrelsens arkivorganisation framgår i arkivbeskrivningen.

Arkivbeskrivningen behöver revideras eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen har delats i 
två förvaltningar, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, 2020-12-07
 Arkivbeskrivning kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet
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. Kommunstyrelsens arkivorganisation framgår i arkivbeskrivningen.

Arkivbeskrivningen behöver revideras eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen har 
delats i två förvaltningar, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen.

Mikael Carlgren Sandra Pedersen
Kanslichef Kommunarkivarie

Expedieras till:
Akten
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Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
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. Den 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 form bildades 1971 genom en sammanslagning 
av dåvarande Vallentuna och Össeby kommuner. Kommunernas tidigare 
kommunalnämnder ersattes av en gemensam kommunstyrelse. 

Myndighet/ 
arkivbildare

Tidigare Bildades Upphörde

Kommunstyrelsen - 1971

Organisation och verksamhet
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar 
för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder 
och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter samt har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet samt personuppgifts-
ansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i 
myndighetens verksamheter. 

Kommunstyrelsens reglemente anger övriga uppdrag från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsen är i sin 
tur beredande organ till kommunfullmäktige.

Under kommunstyrelsen finns fyra utskott som bereder de ärenden som ska till 
nämnden:

 kommunstyrelsens arbetsutskott – beredning av frågor som rör 
personal, ekonomi och administration samt frågor som inte hanteras i de 
andra utskotten

 näringslivs- och arbetsmarknadsutskott – beredning av näringslivs- 
och arbetsmarknadsfrågor
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 teknik- och fastighetsutskott – beredning av samhällsbyggnadsfrågor av 
operativ och förvaltande karaktär

 plan- och miljöutskott – beredning av samhällsbyggnadsfrågor och 
miljöfrågor av strategisk karaktär

Kommunala funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet är rådgivande 
organ under kommunstyrelsen.

Förvaltningskontor
Kommunledningskontoret, teknik- och fastighetsförvaltningen samt delar av 
samhällsbyggnadsförvaltningen administrerar kommunstyrelsens verksamhets-
områden.

Arkivmyndighetens arkivarie ansvarar för kommunarkivet och utför tillsyn över 
kommunens myndigheter enligt arkivlagen.

Förändringar i verksamhet

Förändring Bildas/ 
beslut

Övergår till/från

Delning av samhällsbyggnads-
förvaltningen i två förvaltningar: 
samhällsbyggnadsförvaltning och 
teknik- och fastighetsförvaltning

KS § 31/2020 Gäller från 1 april 2020

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott

januari 2019

Plan- och miljöutskott januari 2019
Avveckling av arbetsmarknads-
avdelningens verksamhet

KF § 146/2018

Centrala frågor kring 
integrationsarbete återgår till 
kommunstyrelsen

KF § 136/2015 Övergår från socialnämnden

Samtliga trafikfrågor överförs till 
kommunstyrelsen

KF § 28/2013 Har tidigare hanterats av 
kommunstyrelsen och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Ansvar för frågor gällande 
nyanlända flyktingar och ej 
arbetsföra övergår till 
socialnämnden

KF § 88/2012

Näringslivs- och planutskott 2012-2018
Teknik- och fastighetsutskott januari 2012 Utskottets frågor hörde tidigare 

till samhällsbyggnadsnämnden
Övertagande av ansvarsområden 
för detaljplaner, exploatering av 
mark samt fastighetsförvaltning

KF § 114/2011 Hörde tidigare till samhälls-
byggnadsnämnden
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Kommungemensamt kansli och 
nämndorganisation

KF § 56/2011 Centralisering av funktioner från 
samtliga nämnder

Planutskott mars 2011 Övergår till näringslivs- och 
planutskott 2012

Kommunala pensionärsrådet 
organiseras under kommun-
styrelsen

KF § 63/2007 Låg tidigare under socialnämnden 

Planberedningsgrupp 2007-2011 Övergår till planutskott 2011
Arbetsmarknadsenheten organi-
seras under kommunstyrelsen

KF § 106/2003 Låg tidigare under utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmiljökommitté 1979-1994
Fastighetsutskott 1977-1977 Övergår till fastighetsnämnden 

1978
Kommunalt pensionärsråd 1977 -
Kommunalt handikappråd 1974- Byter namn till kommunalt 

funktionshinderråd 2012
Budgetberedningsgrupp 1972-1976 Uppgår i arbetsutskottet 1977
Tekniskt utskott 1971-1979 Övergår till gatunämnden 1980
Företagsnämnd 1971-1977
Bostadsutskott 1971-1976 Övergår till fastighetsutskott 1977
Arbetsutskott 1971 - Är även personalutskott

Sökingångar i arkiv och diarium
I arkivförteckningen finns uppgifter om vilka handlingar som förvaras i kommun-
arkivet. Handlingar som ska bevaras men som inte längre används i verksamheten 
kan sökas hos kommunarkivarien.

Informationshanteringsplanen innehåller uppgifter om vilka handlingstyper som i 
dagsläget förekommer inom verksamheten och om handlingarna ska gallras eller 
arkiveras. Registrator för kommunstyrelsen kan lämna närmare upplysningar om 
myndighetens allmänna handlingar. 

Sekretess
Sekretess förekommer inom bl a personaladministrativ verksamhet enligt 39 kap. 
OSL, upphandling enligt 19 kap. OSL, vissa säkerhetsfrågor m.m.

System för registrering
Registrering sker i kommunens centrala dokument- och ärendehanteringssystem 
Platina samt i verksamhetsspecifika system.

Arkivorganisation kommunstyrelsen
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.
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Roller Placering/enhet Befattning Anmärkning
Arkivmyndighet Kommunstyrelsens 

kansli
Kommunarkivarie

Arkivansvarig KLK Kommundirektör

Arkivredogörare 
KLK:

Kontaktcenter Samordnare Vigselhandlingar, 
verksamhetssystem

Kommunstyrelsens 
kansli

Registrator KLK Nämndprotokoll, 
diarieförda handlingar

Redovisnings- och 
controllerenheten

Chefscontroller Budget, uppföljning, 
redovisning, stiftelser

Upphandlingsenheten Upphandlingschef Upphandlingshandlingar 
som inte diarieförs

HR-avdelningen PA-lönesamordnare Personalakter, 
eCompanion, webb, 
Artvise (löneunderlag)

HR-avdelningen HR-konsult ReachMee (ansöknings-
handlingar mm)

HR-avdelningen HR-konsult Arbetsmiljö; KIA, 
Stratsys

Kommunikations- och 
marknadsavdelningen

Kommunikations-
strateg

Intranät, hemsida, 
informationsmaterial, 
m.m.

Staben Säkerhetsstrateg Säkerhetsskyddsklassade 
handlingar

Arkivansvarig TFF Förvaltningschef

Arkivredogörare 
TFF:

Serviceavdelningen Chef
Gatu- och 
parkavdelningen

Saknas

Förvaltaravdelningen Saknas
Kommunstyrelsens 
kansli

Registrator TFF Nämndprotokoll, 
diarieförda handlingar

Staben Registrator TFF Diarieförda handlingar
Arkivansvarig SBF Förvaltningschef

Arkivredogörare 
SBF:

Mark- och exploaterings-
avdelningen

Markingenjör

Planavdelningen Plankoordinator
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Kommunstyrelsens 
kansli

Registrator SBF Nämndprotokoll, 
diarieförda handlingar

Avdelningen för 
översiktsplanering

Registrator SBF Diarieförda handlingar

Staben Registrator SBF Diarieförda handlingar
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