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§ 20 2019.016 SN

Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden
till vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten ska
övergå från socialförvaltningen till vård och äldreomsorgs-förvaltningen.
Den 1 januari 2018 övergick ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård och
äldreomsorgsförvaltningen, numera kallad vård och omsorgsförvaltningen.
I detta ärende föreslås dels att socialnämnden framställer till kommunfullmäktige om att
överlämna eller införliva allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare.
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare korrekt ur
ett arkivhänseende krävs också att socialnämnden lånar ut inaktuella handlingar till vård och
omsorgsförvaltningen i referenssyfte. Ett utlån av allmänna handlingar gör att kunskapen om
vilket sammanhang handlingarna kom till bevaras. Detta gör att kravet på arkivvård och
arkivredovisning kan uppfyllas och tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl
nu som i framtiden
Beredning
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar aktuella allmänna handlingar till vård
och omsorgsförvaltningen. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen
15 § ett beslut i kommunfullmäktige.
I detta ärende föreslås också att socialnämnden lånar ut de inaktuella allmänna LSShandlingar som vård och omsorgsnämnden behöver i referenssyfte och att socialnämnden
ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett sådant avtal med vård och
omsorgsförvaltningens förvaltningschef.
Ärendet är berett på arbetsutskottets sammanträde 2019-02-06, § 93
Beslut
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett avtal med vård och
omsorgsförvaltningens förvaltningschef där ansvaret för de inaktuella allmänna LSShandlingarna regleras.
2. Socialnämnden framställer till kommunfullmäktige om att överlämna eller införliva de
aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva LSS-verksamheten vidare med vård
och omsorgsnämnden.
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