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Tjänsteutlåtande 

Produktionsförvaltningen 

 

Datum: 2021-04-26 

Diarienummer: PU 2021/0035 

Till: Kommunstyrelsens 

produktionsutskott 

 

Arkivansvarig för Kommunstyrelsens 

produktionsutskott 

Sammanfattning 

Arkivansvarig ska utses till Kommunstyrelsens produktionsutskott i enlighet 

med Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun (ÖFS 2019:1), § 4. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens produktionsutskott besluta  

 

1. Utse produktionsdirektör/förvaltningschef till arkivansvarig för 

Kommunstyrelsens produktionsutskott. 

Bakgrund 

Enligt Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommuns (ÖFS 2019:1), § 4 

(antagen av Kommunfullmäktige 2018-10-22, § 7:2) ska varje myndighet 

fastställa en arkivorganisation av en eller flera arkivansvariga. 

Enligt Österåkers kommuns arkivreglemente ÖFS 2019:1 ska arkivansvarig ha 

det övergripande ansvaret för myndighetens arkiv 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.  

 

Arkivansvarig ska  

- känna till gällande lagar och bestämmelser som rör arkivvård och se till att 

de följs  

- bevaka och tillvarata arkivfrågorna i budgetarbete, vid förändring i 

organisation, ändrat arbetssätt, vid inköp, utveckling och avveckling av IT-

system m.m. 

- utse lämpligt antal arkivhandläggare. 
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Arkivansvaret har tidigare varit del av produktionsdirektören ansvar (se 

bilagan) men ansvarsfördelningen formaliserades inte fullt ut i samband med 

ombildande av Produktionsstyrelsen till Kommunstyrelsens 

produktionsutskott. 

Förvaltningens slutsatser 

Det finns ett behov av att utse arkivansvarig för Kommunstyrelsens 

produktionsutskott. Arkivansvar förutsätter befogenheter vilket gör att 

ansvaret för arkivet i första hand ska ligga på chefer (verksamhetsansvariga) i 

enlighet med Österåkers kommuns arkivreglemente ÖFS 2019:1, § 4.  

Därför föreslås att produktionsdirektör/förvaltningschef utses till arkivansvarig 

för Kommunstyrelsens produktionsutskott. 

Bilagor 

 

1. Arkivansvarig för Produktionsstyrelsen PS § 4:4, 2016-04-21. 

 

   

Eva Wetterstrand  Peter Freme 

Produktionsdirektör  Kanslichef 

 

 

 

Annika Hedlund 

Kommunarkivarie 

  

 

 

 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunarkivet 
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