DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/0410

Elisabeth Jarborn

Kommunstyrelsen

Överlämnande och införlivande av handlingar från
produktionsutskottet till utbildningsnämnden
Ärende
Enligt 15 § arkivlagen (1990:782) ska ett avhändande eller överlåtande av
allmänna handlingar ske med stöd av lag eller särskilt beslut av
kommunfullmäktige. Vidare regleras överlämnande till annat kommunalt
organ i kommunens arkivreglemente 8 § enligt följande: Arkivmyndigheten
har rätt att överta arkivmaterial från myndighet som står under dess tillsyn.
Övertagande kan ske både efter överenskommelse och på grund av ett
ensidigt beslut från arkivmyndigheten. Om en myndighet har upphört och
dess verksamhet inte har förts över till en annan kommunal myndighet, skall
myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader,
såvida inte kommunfullmäktige har beslutat något annat.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2019 (§ 175) att avveckla
kommunstyrelsens produktionsutskott från och med den 1 januari 2020.
Med anledning av beslutet behöver samtliga av produktionsutskottets öppna
ärenden överlämnas och införlivas hos utbildningsnämnden. Avslutade
ärenden ska överföras till kommunens kommunarkiv.
Det ska framgå av en förteckning vilka handlingar som berörs. Uppgift om
överlämnande ska noteras i produktionsutskottets och utbildningsnämndens
arkivbeskrivningar respektive arkivförteckningar.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga av produktionsutskottets
öppna ärenden ska överlämnas till utbildningsnämnden som ett
avhändande av allmän handling i enlighet med 15 § arkivlagen
(1990:782).
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppgift om överlämnandet ska
noteras i arkivbeskrivning och arkivförteckning hos båda parter.
Utbildningsnämnden får införliva ärendena med övriga av
utbildningsnämndens ärenden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att avslutade ärenden ska överföras till
kommunens kommunarkiv.
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Ekonomiska konsekvenser
Överlämnandet och införlivandet av handlingarna får inga ekonomiska
konsekvenser.

Johan Lindberg
Tf kommundirektör

Elisabeth Jarborn
Kanslichef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande Överlämnande och införlivande av handlingar från
produktionsutskottet till utbildningsnämnden
2. Bilaga över öppna ärenden hos PU som överlämnas och införlivas hos
UN
Expedieras
Utbildningsnämnden
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