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Remiss från Socialdepartementet om Arkivmyndighet för
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande enligt bilaga.

Ärendet
Socialdepartementet har till Uppsala kommun remitterat rubricerade utredning för yttrande
senast den 23 juni 2016.
Utredningens sammanfattning lyder:
I denna promemoria föreslås en ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser. Det föreslås att ansvaret för att ett
samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)
ska ligga på arkivmyndigheten i en kommun som är medlem i förbundet i
stället för på kommunstyrelsen. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1
januari 2017. I promemorian föreslås också att lagen (2003:1217) om
fortsatt lokal försökverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall ska
upphävas.
Promemorian kan läsas på följande länk:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-ochpromemorior/2016/04/arkivmyndighet-for-finansiell-samordning-av-rehabiliteringsinsatser/
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Föredragning
I lagen från 2003 som reglerar samordningsförbunden anges att det är kommunstyrelsen i en
medlemskommun som ska vara arkivansvarig för förbundet. Eftersom en kommun kan utse
annan nämnd till arkivmyndighet blir det då otydligt var ansvaret ligger.
I förslaget till yttrande tillstyrks förslaget. Uppgiften är en självklar del av arkivmyndighetens
ansvar.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i föreliggande ärende.
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Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

KOMMUNSTYRELSEN
Handläggare

Datum

Diarienummer

Davidsson Per
Håkansson Sara (USA Stadsarkivet)

2016-04-14

KSN-2016-0740

Socialdepartementet
a.registrator@regeringskansliet.se
s.sf@regeringskansliet.se

Remiss från Socialdepartementet om Arkivmyndighet för
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (S2011/06520/SF)
Socialdepartementet har till Uppsala kommun remitterat rubricerade utredning.
Uppsala kommun tillstyrker förslaget att ansvaret för tillsynen av att ett samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen ska ligga på en arkivmyndigheten, och
inte som idag på kommunstyrelsen, i en kommun som är medlem i samordningsförbundet.
Uppgiften är en självklar del av arkivmyndighetens ansvar. Nu gällande formulering innebär
att kommunstyrelsen har ansvaret även i det fall en kommun valt att lägga arkivmyndigheten
under annan nämnd vilket skapat oklarheter.
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