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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat om
kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för
att säkerställa en god diarieföring och arkivhållning.

Vår sammanfattande bedömning är att arkiv och diarieföring fungerar i stort. Dock finns det en
del brister i styrdokument och i efterlevnaden av dessa. Gällande digitalisering och samverkan
finns det möjligheter till förbättring.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

Ñ Kommunen har tagit fram en mall för arkivbeskrivningar och alla nämnder utom två
hade vid tiden för granskningens genomförande en arkivbeskrivning framtagen utifrån
mallen.  Samhällsbyggnadsnämnden har istället utdrag ur sin verksamhetshandbok
som arkivbeskrivning. Södermöre kommundelsnämnd hade vid tiden för
sakgranskning tagit fram en arkivbeskrivning.

Ñ En del nämnder har inte en funktion utan en namngiven person som arkivansvarig.
Ñ Vid intervjuerna framkommer det att det finns arkivredogörare i alla verksamheter

men att dessa inte styrs och samordnas av en arkivansvarig och att samordning,
informationsutbyte och kompetensöverföring är ett utvecklingsområde.

Ñ De flesta arkivbeskrivningar saknar historiska beskrivningar som kan förklara
organisationens ursprung och på så vis förklara var tidigare handlingar kan finnas och
hur de ska eftersökas.

Ñ De granskade arkivlokalerna har inga större brister. De påpekande vi gör gäller
framförallt att arkiven innehåller även andra handlingar än arkivhandlingarna.

Ñ Kommunen har ett ärendehanteringssystem som enligt vad som framkommer
fungerar tillfredställande.

Ñ Digitaliseringsprocessen har kommit långt men den har inte minskat
pappershanteringen i samma takt. Istället hanteras dokument ofta i parallella
processer.

Ñ Det finns en efterfrågan på utbildning i ärendehanteringssystemet.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och övriga granskade
nämnder att:

Ñ säkerställa att arkivbeskrivningarna lever upp till lagstiftningens krav samt kommunens
interna riktlinjer,

Ñ se över funktionen arkivansvarig och säkerställa att det finns ett tydligt uppdrag samt
kompetens och utrymme i tjänsten,

Ñ göra en översyn av nämndens arkivlokaler och arkivskåp, och detta gärna utifrån
framtagna direktiv,

Ñ säkerställa en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan gällande hela
dokument- och ärendehanteringsprocessen,

Ñ säkerställa ändamålsenlig gallring av arkivhandlingar.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för den svenska förvaltningen i stat,
landsting och kommun. Medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar endast med
undantag om det är påkallat utifrån bland annat rikets säkerhet eller skydd för uppgifter om
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Lagstiftningen kräver att allmänna
handlingar ska registreras utan dröjsmål så snart de inkommit eller upprättats.

Diarieföringen har tillsammans med arkivet en viktig roll för både demokratin och
forskningen. Arkivet ger möjlighet till insyn för andra än de som har den direkta makten i ett
samhälle. Medborgarna och medierna får möjlighet att granska myndigheterna.

Utöver ovanstående är ordning bland ärenden och handlingar av vikt för en myndighet för att
kunna upprätthålla hög effektivitet och god lagenlighet.

Med detta som utgångspunkt har revisorerna i sin väsentlighets- och riskbedömning sett det
som angeläget att granska huruvida kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att
diarieföring och arkivering sker i enlighet med lagar och interna riktlinjer.

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och
arkivhållning. Med ändamålsenlighet avses kommunstyrelsens och nämndernas
förutsättningar för att hantera, verkställa och följa upp arbetet med ett tillfredsställande
resultat utifrån sitt uppdrag.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Ñ Finns det arkivansvariga och arkivredogörare och har arkivbeskrivningar,
dokumenthanteringsplaner och arkivförteckningar antagits, är aktuella och följs?

Ñ Är arkivlokalerna utformade i enlighet med gällande krav och så att det vid behov
enkelt går att söka och hämta ut handlingar?

Ñ Finns aktuella styrdokument inom kommunen avseende diarieföring, offentlighet och
sekretess?

Ñ Fungerar registrering och diarieföring tillfredställande?
Ñ Hanteras allmänna handlingar i enlighet med gällande lagstiftning?
Ñ Finns en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens diarieföring?

2.3. Genomförande och avgränsning
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt en enkätundersökning
till nämndsekreterare och registratorer. Enkätundersökningen innehåller frågor om
kommunens diarieföring och arkiv. De tillfrågade nämndsekreterarna har fått möjlighet att vid
behov svara på enkäten tillsammans med registratorer för att enkäten skulle omfatta hela
nämndprocessen. Därmed kan fler svarande finnas bakom svaren. Enkäten skickades ut till
elva personer och nio svar inkom. Inget svar inkom från Södermöre kommundelsnämnd eller
från samhällsbyggnadsnämnden. Enkäten i sin helhet finns bifogad i bilaga 2.
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2.4. Revisionskriterier

2.4.1. Tryckfrihetsförordningen
I första kapitlet första paragrafen fastställs det att det ska stå varje svensk medborgare fritt
att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd
för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra
allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst. I
tryckfrihetsförordningens 2 kap 3 § fastställs att en handling är en framställning i skrift eller
bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 §
är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. I 2 kap 2 § fastställs
undantagen för rätten att ta del av allmän handling.

2.4.2. Offentlighets- och sekretesslagen
Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid
registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

I 4 kap 1 § fastställs vad som gäller för organiseringen av allmänna handlingar. En
myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar
hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar:

Myndigheten ska särskilt se till
Ñ att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som

krävs enligt tryckfrihetsförordningen,
Ñ att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,
Ñ att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt

tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet
upprätthålls, och

Ñ att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas
med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva
utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av
allmänna handlingar.

En myndighet ska vidare särskilt beakta:
Ñ att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,
Ñ att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och,

om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett,
samt

Ñ att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller
liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.

Ovan skrivelse har betydelse för hur diarium och arkiv organiseras. Vidare står det fastställt i
4 kap 2 § att varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om:

Ñ myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter
allmänna handlingar,

Ñ register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar,
Ñ tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta

del av allmänna handlingar,
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Ñ vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens
allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,

Ñ vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i
sina handlingar,

Ñ uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur
och när detta sker, och

Ñ myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.   I beskrivningen ska uppgifter
utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas
tillgänglig för allmänheten.

2.4.3. Förvaltningslagen
I § 10 fastställs att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen
anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Kan det antas att
handlingen en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en
postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till
handa närmast följande arbetsdag.

2.4.4. Arkivlagen
I § 3 fastställs att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens
verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Vidare står det att myndigheternas
arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:
Ñ rätten att ta del av allmänna handlingar,
Ñ behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
Ñ forskningens behov.

I § 6 fastställs att i arkivvården ingår att myndigheten ska:

Ñ organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar
underlättas,

Ñ upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar
som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en
systematisk arkivförteckning,

Ñ skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,
Ñ avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar,

och
Ñ verkställa föreskriven gallring i arkivet.

I § 16 ges kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige rätt att meddela föreskrifter om
arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet.

2.4.5. Arkivförordningen
Arkivförordningen fastställer bestämmelser om sådana arkiv och arkivmyndigheter som
avses i arkivlagen (1990:782). Förordningen förtydligar bland annat när handlingar ska
arkiveras, att arkivmyndigheten regelbundet ska inspektera arkiven och vad som gäller vid
omorganisation.
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2.4.6. Arkivreglemente Kalmar kommun
Arkivreglementet antogs av Kalmar kommuns kommunfullmäktige den 26 januari 2009, § 10.
I reglementet fastställs bland annat myndighetens1 arkivansvar, arkivmyndighetens
(kommunstyrelsens) ansvar, avgifter, redovisning av arkiv, rensning, bevarande och gallring.

2.4.7. RA-FS 2013:4. Riksarkivets aktuella föreskrift för arkivlokaler
Föreskrifterna är inte styrande för kommuner men kan fungera som vägledande vid
upprättandet och driften av arkivlokaler. Föreskrifterna fastställer att:

Ñ Lokalen ska inte ha genomgående vattenrör (annat än för lokalens uppvärmning).
Rör för fjärrvärme eller fjärrkyla får inte förekomma.

Ñ Arkivlokalens luftfuktighet och temperatur ska dokumenteras, och hålla lämpliga
nivåer för den typ av handlingar som ska förvaras i lokalen.

Ñ Arkivlokalerna ska vara en egen brandcell som skyddar handlingarna mot skadlig
upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning i 120 minuter. Dörrar ska
vara märkta med brandteknisk klass och ha anslagströskel och automatisk
dörrstängare. Arkivlokalen ska vara utrustad med ett automatiskt brandlarm.

Ñ Byggnadens bärande konstruktion ska vara dimensionerad för den belastning som
arkivet och arkivverksamheten medför. Arkivlokalens bärande konstruktion ska lägst
ha brandteknisk klass R60.

Ñ Lokalen ska kunna göras strömlös utifrån och bör vara försedd med kontrollampa
som visar om strömmen är av eller på.

Ñ Det får endast finnas fasta elektriska installationer som är nödvändiga för
arkivlokalens drift, exempelvis belysning, radiatorer och motoriserade hyllsystem.
Permanent placerad elektrisk arbetsplatsutrustning, t.ex. datorer, skrivare, elektriskt
höj- och sänkbara bord samt kopieringsmaskiner får inte finnas i arkivlokalen.

Ñ Arkivlokalens belysning ska utgöras av lysrörsarmatur som har ett tillfredsställande
skydd mot damm. Den elektriska anslutningen ska vara fast monterad.

Ñ Arkivlokaler ska skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst.

1 En myndighet är en institution som ingår i den offentliga förvaltningen eller rättsväsendet. En
myndighet kan ha en eller flera uppgifter som det uteslutande åligger på staten eller kommunen att
sköta.
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3. Granskningsresultat

3.1. Arkiv -ansvar och dokumentation

3.1.1. Iakttagelser
Kommunen har tagit fram en mall för arkivbeskrivningar och alla nämnder utom två hade vid
tiden för granskningens genomförande en arkivbeskrivning framtagen utifrån mallen.
Samhällsbyggnadsnämnden har istället utdrag ur sin verksamhetshandbok som
arkivbeskrivning. Södermöre kommundelsnämnd hade vid tiden för sakgranskning tagit fram
en arkivbeskrivning.

I arkivreglementet står det fastställt hur ansvarsfördelningen är uppdelad mellan
arkivansvariga och arkivredogörare:

Den arkivansvarige ska bevaka arkivfrågorna inom hela myndigheten samt informera
nämnd/styrelse och berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet. Arkiv-
redogörare ska svara för tillsyn och vård av den egna förvaltningens/enhetens handlingar.
Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor.

I arkivreglementet står det fastställt att arkivansvarig hos en myndighet ska (normalt) vara
förvaltningschefen. De intervjuade menar att det är förvaltningscheferna som är
arkivansvariga på sina respektive förvaltningar förutom på barn- och ungdomsnämnden där
den administrative chefen är arkivansvarig. Det som framkommer vid intervjuerna
överensstämmer med vad som finns skrivet i barn- och ungdomsnämndens arkivbeskrivning
men inte med övriga nämnders arkivbeskrivningar. Kommunstyrelsen har enligt sin
arkivbeskrivning inte någon enskild arkivansvarig utan det är respektive enhetschef. Det
finns därmed flera arkivansvariga. Servicenämndens, omsorgsnämndens,
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämndens arkivansvarige är inte en
funktion utan en namngiven person. Även socialnämndens och Södermöre
kommundelsnämnds arkivbeskrivning innehåller en namngiven person, dock är det
nuvarande förvaltningschefens namn som står inskrivet. Enkätsvaren visar att det finns
utvecklingsområden gällande arkivansvarigas och arkivredogörares ansvar och arbete:
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Vid intervjuerna framkommer det att det finns arkivredogörare i alla verksamheter men att
dessa inte styrs och samordnas av en arkivansvarig och att samordning, informationsutbyte
och kompetensöverföring är ett utvecklingsområde. Det saknas samverkan mellan
arkivansvariga och det sker ingen systematisk kompetensöverföring i form av
samverkansträffar eller auskultation2.

De flesta arkivbeskrivningar saknar historiska beskrivningar som kan förklara
organisationens ursprung och på så vis förklara var tidigare handlingar kan finnas och hur de
ska eftersökas. I mallen efterfrågas eventuella föregångare till myndigheten men det är inte
ifyllt. I socialnämndens arkivbeskrivning finns dock en beskrivning av hur de tagit över
verksamheter från annan nämnd. I omsorgsnämndens arkivbeskrivning finns det förklarat att
de har bytt namn en gång, det tidigare namnet framgår dock inte.
Samhällsbyggnadsnämnden har en beskrivning av vilka tidigare nedlagda myndigheter som
nu ingår i samhällsbyggnadsnämnden.

Det finns en kommungemensam dokumenthanteringsplan och varje nämnd har en plan för
deras specifika verksamhet. Vi har tagit stickprov för att se om dokument finns med och om
gallringstiden är konsekvent. I de prov vi genomfört har så varit fallet. Däremot visar svaren i
enkäten att det saknas kunskap om dokumenthanteringsplaner bland medarbetarna:

I närarkiven3 finns inga arkivförteckningar utan det är när handlingarna överlämnas till det
centrala arkivet som de förtecknas. Centralarkivet har tagit fullt ansvar för att förteckna
handlingarna efter att de överlämnats.

Gällande gallring framkom det vid intervjuer och vid besök i arkiven att det för många
ärendetyper inte genomförs någon systematiskt planerad gallring. Gallring blir lite av ett
dåligt samvete som ofta inte prioriteras. Enkätsvaren bekräftar att
dokumenthanteringsplanernas gallringsfrister inte följs:

2 Här i syfte att gå bredvid andra inom samma yrkesgrupp med kompetensöverföring som syfte.
3 De arkiv som finns ute i nämndernas verksamhet. Kan vara större arkivlokaler eller arkivskåp.
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3.1.2. Bedömning
Det är vår bedömning att arkivprocessen i Kalmar kommun fungerar i stort. Dock finns det
delprocesser så som gallring som inte fungerar samt vissa otydligheter i ansvarsförhållande
och rutiner. Arkivbeskrivningarna behöver tydliggöras bland annat gällande arkivansvariges
uppdrag och nämndens historiska beskrivning. Bristerna i arkivbeskrivningarna minskar
sökbarheten.

Gällande arkivansvarig vill vi framhålla att det är av vikt att arkivansvaret kopplas till en
funktion som innehar kompetens och utrymme i sin tjänst. Den arkivansvarige bör stötta
arkivredogörarnas i deras löpande arbete och tillse att de har möjligheter att utföra sina
uppdrag. Den arkivansvarige bör också uppmärksamma brister som till exempel när gallring
inte följer uppsatt plan. Vi menar att de handlingar som under längre tid förvaras i närarkiven
under längre tid bör förtecknas. Utan förteckning finns det större risk att handlingar blir
förlagda och förteckningarna bidrar till ordning och ökad sökbarhet.

Vi menar att det i arkivprocessen finns stora fördelar med att samverka
kommunövergripande. De som arbetar med arkivfrågor bör träffas löpande för att arbeta för
en likformad process med kompetensöverföring och stöd över förvaltningsgränserna.

3.2. Arkivlokaler

3.2.1. Iakttagelser
I granskningen genomfördes stickprov av fyra arkivlokaler. När vi granskar arkivlokaler
kontrollerar vi om:

Ñ lokalen har genomgående vattenrör (annat än för lokalens uppvärmning),
Ñ brandsäkerheten är tillfredställande,
Ñ lokalen kan göras strömlös utifrån och är försedd med kontrollampa som visar om

strömmen är av eller på,
Ñ lokalen endast har fasta elektriska installationer som är nödvändiga för arkivlokalens

drift, exempelvis belysning, radiatorer och motoriserade hyllsystem,
Ñ arkivlokalerna skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst,
Ñ det råder allmän ordning och
Ñ golvet är fritt (undvika förluster av material vid översvämning).
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Granskningsområden A - Närarkiv BUF B (plan) B (bygg och miljö) C - kommunarkiv
Strömbrytare
utvändigt

Nej, på insidan Ja Nej, troligtvis
tidigare flyttad
från utsidan till
insidan

Ja

Kontrollampa på
utsidan

Nej Nej Nej Ja

Vattenrör/rännor Nej Nej Nej Nej
Allmän ordning Inboxat enligt

dokumenthanterings
planen. En hel del
gamla och ogallrade
handlingar. Arkivet
används även som
förråd vilket ger en
oordning i vissa
sektioner.

Mappar per
fastighet.
Färgkodat för år.
Arkivet används
även som
"bibliotek" och
därmed gallras
det inte och en
del handlingar
sparas för behov
och inte enligt
dokumenthanteri
ngsplanen. En
hel del pärmar
med gammalt
arbetsmaterial.
Lite tavlor på
golvet.

Hyllor och
arkivskåp. Även
pärmar med
underlag.  Verkar
fungera som
"bibliotek" också.

Bra ordning dock
inte helt
ändamålsenliga
lokaler.

Fri golvyta Nej, lådor på golvet
(ej källare)

Delvis, enstaka
saker (ej källare,
fanns dock
element)

Delvis, enstaka
saker (ej källare,
fanns dock
element)

Ja, till största del.
Några tomma
flyttkartonger samt
lådor och några
fyllda flyttkartonger
som ska sorteras.
(Nedre arkivet:
element. Övre
arkivet: element
men inte i bruk)

Branddetektor/
varnare

Ja Ja Ja Ja

Ventilation Ja Ja Ja Ja
Rejäl dörr/
brandsäker

Ja Ja Ja Ja

Övrigt Inne på kontoret:
arkivskåp,
handlingar 2016-
2017. Utanför
arkivet fanns ett
arkivskåp (aktskåp)
med okänt innehåll
och okänd ansvarig.

Horisontella
kartskåp.

Lokalerna är inte
fullt ut
ändamålsenliga
utifrån ett
användarperspektiv.
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Arkivet används
också som förråd,
fläkt, teknikprylar,
gamla bandspelare.

Arkivet har
fönster.

Arkivet har fönster

3.2.2. Bedömning
Det är vår bedömning att arkiven är utformade enligt gällande krav och så att de dokument
som förvaras går att söka. Dock är vår bedömning gjord utifrån dagens lagstiftning där det
inte finns några omfattande krav gällande kommuners arkiv. Vi ser att det skulle vara positivt
om kommunen fastställde vilka krav som ska ställas på arkivskåp och hur arkiven bör vara
utformade med till exempel strömbrytare och kontrollampa på utsidan.

3.3. Diarieföring

3.3.1. Iakttagelser

Kalmar kommun använder sedan 2012 ärendehanteringssystemet Public 360. Systemet
omfattar hela ärendehanteringsprocessen. De intervjuade är av uppfattningen att systemet
fungerar tillfredställande. Kommunen har en verksamhetshandbok som fungerar som ett
paraply för alla rutiner och riktlinjer. I verksamhetshandboken finns det rutin för vad som ska
diarieföras. Rutinen fastställer att inte bara sekretessmaterial utan allt material som inte är
ovidkommande (t.ex. reklam, kursinbjudan) ska diarieföras. I enkäten framkommer det att
alla tillfrågade anser att organisationen kring diarieföring fungerar och är tillräcklig:

Enkäten visar att över hälften av de tillfrågade menar att ärendeprocessen är olik på de olika
förvaltningarna:
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Medarbetare får utbildning i offentlighet och sekretess. De intervjuade framhåller dock att det
krävs att denna utbildning upprepas löpande både för nyanställda och för övriga som
behöver uppdateras. Nya medarbetare får inte utbildning per automatik utan de får gå när
det erbjuds för alla. En föreläsare har varit och utbildat och av de intervjuade är det endast
en som inte gått denna utbildning. Enkäten visar även att de tillfrågade menar att
medarbetarna vet vem som är registrator och därmed vem de vid behov ska vända sig till:

Respektive förvaltning tar hand om att utbilda nya medarbetare i ärendehanteringssystemet.
Enligt de intervjuade finns det brister i detta tillvägagångssätt; för vissa har den inte inneburit
någon utbildning i tillräcklig utsträckning. En del har själva fått söka upp någon som har
kunnat lära dem systemet. Därmed har de intervjuade en splittrad bild gällande om de fått
tillräcklig utbildning. Vissa anser sig ha fått en adekvat utbildning medan andra inte fått
någon utbildning utan lämnats att söka hjälp själv. En del superanvändare4 känner sig inte
tillräckligt kompetenta för att ge support åt andra. Det finns en film på intranätet Piren som
beskriver hur man lägger upp ett ärende i ärendehanteringssystemet. Den kan vara till stöd
för den som inte använder systemet frekvent. Det framkommer också att
ärendehanteringssystem ska upphandlas på nytt och att det planeras utbildning i samband
med detta. Enkätsvaren visar en positiv bild av utbildningsläget:

Däremot framkommer det både vid intervju och i enkät att det finns en del brister gällande
allmänna handlingar bland vissa medarbetare. Framförallt gäller det medarbetare längre ut i
verksamheten och som är sällanmottagare av allmänna handlingar:

4 De som ska ha extra hög kompetens inom systemet och stötta andra i deras användande.
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För att diarieföra bygg- och miljöärenden används de verksamhetsspecifika systemen
Byggreda och Miljöreda. Systemen fungerar och nämndsekreterarna har rutiner för att
kommunen ska kunna ha tre ärendehanteringssystem.

Gällande begäran av allmän handling menar de intervjuade att det sker relativt frekvent. Det
innebär att de har god kompetens för att handlägga och hantera begäran. Den som ”äger”
handlingen hanterar begäran. Enkätsvaren bekräftar att de tillfrågade bedömer sig ha hög
kompetens gällande utlämning av handlingar:

Enligt enkätsvaren finns det däremot förbättringsutrymme gällande återkopplingar när
handlingar lämnas för diarieföring:

Kommunstyrelsen, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden har med diarieföring och
gallring som en kontrollpunkt i internkontrollplanen.

I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 står det att det finns risk för att diarieföring,
arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och antagna
dokumenthanteringsplaner. Vidare står det att lagstiftningen är komplex och att gråzoner
finns och att osäkerhet kan finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens
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krav på registrering av allmänna handlingar. Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot
arkivlagen bedöms som mycket stor då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska
diarieföras eller inte samt vad som ska gallras eller inte.

Kontrollerna ska göras genom en uppföljning av om rutinerna följs på respektive enhet.
Samtliga enheter ska gås igenom under 2017.

I servicenämndens internkontrollplan för 2017 finns ”hantera ärenden och dokument” med
som en övervägd risk. Risk och väsentlighet är värderad till sex poäng. Enligt riktlinjer för
intern kontroll ska kontrollmoment alltid anges om riskvärdet blir nio poäng eller högre eller
om konsekvensen bedöms till fyra poäng.

Kultur och fritidsnämnden genomför kontrollerna av dokument- och ärendehanteringen
genom internrevisionen. Internrevisionen ska ge kunskap om ledningssystemet har införts
och underhållits på ett bra sätt, om erforderlig dokumentation finns och efterföljs samt om
den visar överensstämmelse med:

Ñ kraven i ISO-standarderna
Ñ övergripande/ kommungemensamma krav
Ñ krav från den egna förvaltningen
Ñ lagar och andra krav.

Inom ramen för nämndens internrevision planeras intervjuer med chefer och medarbetare
samt stickprov på diarieförda handlingar.

Vår enkät visar att det inom förvaltningarna finns en osäkerhet kring om det finns tillräcklig
kunskap om hanteringen av allmänna handlingar:

Gällande digitaliseringen menar de intervjuade att Kalmar kommun har införskaffat tillräckliga
verktyg för att möta behovet. Detta bekräftas av enkätsvaren:
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Däremot framkommer det av intervjuerna att det finns utvecklingsmöjligheter gällande
användandet av de digitala verktygen samt avskaffandet av pappershantering. Det är vanligt
att pappershanteringen finns kvar som en parallell process. Detta bekräftas av
enkätresultaten:

3.3.2. Bedömning
Det är vår bedömning att ärendeprocessen i Kalmar kommun i stort fungerar tillfredställande.
Det finns dock utvecklingsutrymme gällande den digitala hanteringen.

Om dubbla processer med både digital hantering och pappershantering undveks skulle
processerna effektiviseras. Det är enligt vår mening viktigt att särskilja begreppen angående
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digital process och papperslös process. Kalmar kommun har digitaliserat
ärendehanteringsprocessen men har en bra bit kvar till en papperslös process.

Vi ser det som positivt att kommunstyrelsen, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden
efter riskanalys har fört in ärendehantering i internkontrollplanerna. Övriga nämnder bör ha
med processen i sin riskanalys för att analysera om den bör finnas i deras
internkontrollplaner.
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4. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att arkiv och diarieföring fungerar i stort. Dock finns det en
del brister i styrdokument och i efterlevnaden av dessa. Gällande digitalisering och samverkan
finns det möjligheter till förbättring.

Revisionsfråga Svar
Ñ Finns det arkivansvariga och

arkivredogörare och har
arkivbeskrivningar,
dokumenthanteringsplaner
och arkivförteckningar
antagits, är aktuella och följs?

Ja, alla ansvar är fördelade och dokumentationen
finns på plats. Det finns dock brister både i
dokumentationen och gällande arkivansvaret.

Ñ Är arkivlokalerna utformade i
enlighet med gällande krav
och så att det vid behov enkelt
går att söka och hämta ut
handlingar?

Ja, arkivlokalerna är utformade enligt gällande
krav. Det finns dock inte några omfattande krav i
lagstiftningen. Vår granskning visar på mindre
brister som vi bedömer bör åtgärdas på lång sikt.
Ordningen är tillräcklig för att det enkelt ska gå
att söka och hämta ut handlingar. Bättre rutiner
för gallring kan säkerställa att allmänna
handlingar även fortsättningsvis är enkla att
söka.

Ñ Finns aktuella styrdokument
inom kommunen avseende
diarieföring, offentlighet och
sekretess?

Ja, kommunen har tagit fram styrdokument och
de finns tillgängliga för alla anställda via
intranätet.

Ñ Fungerar registrering och
diarieföring tillfredställande?

Delvis. Vad vi har kunnat utröna finns det tydliga
rutiner och tillräcklig kompetens bland
registratorer och nämndsekreterare. Utbildningen
i ärendehanteringssystemet kan dock förbättras
och det finns brister i kunskapen om diarieföring
bland de medarbetare som mottager handlingar
ute i verksamheterna.

Ñ Hanteras allmänna handlingar
i enlighet med gällande
lagstiftning?

Ja, rutinbeskrivningar och övriga styrdokument
är upprättade i enlighet med lagstiftningen och vi
har inte funnit några uppenbara brister.

Ñ Finns en systematisk
uppföljning och kontroll av
kommunens diarieföring?

Delvis, det saknas en systematisk
kommunövergripande uppföljning. Dock finns det
i kommunstyrelsens och kultur- och
fritidsnämndens internkontrollplaner och i årets
internrevision.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och övriga granskade
nämnder att:

Ñ säkerställa att arkivbeskrivningarna lever upp till lagstiftningens krav samt kommunens
interna riktlinjer,

Ñ se över funktionen arkivansvarig och säkerställa att det finns ett tydligt uppdrag samt
kompetens och utrymme i tjänsten,

Ñ göra en översyn av nämndens arkivlokaler och arkivskåp, och detta gärna utifrån
framtagna direktiv

Ñ säkerställa en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan gällande hela
dokument- och ärendehanteringsprocessen.,

Ñ säkerställa ändamålsenlig gallring av arkivhandlingar.

Kalmar den 17 augusti 2017

Malin Lundberg Negin Nazari
EY EY
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:

Ñ Jan G Nilson, stadsingenjör

Ñ Jonas Sverkén, kanslichef

Ñ Irene Jonsson, nämndsekreterare

Ñ Marcus Kindahl, nämndsekreterare

Ñ Marina Pull, nämndsekreterare

Ñ Martina Eriksson, nämndsekreterare

Ñ Martin Westbrandt, nämndsekreterare

Ñ Pia Axeheim, nämndsekreterare

Ñ Maria Johansson, kommunarkivarie

Ñ Annette Andersson, kommundirektör

Ñ Mats Linde, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

Ñ Benny Wennberg, förvaltningschef serviceförvaltningen

Ñ Lolita Persson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Ñ Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundelsnämnd

Ñ Cecilia Frid, förvaltningschef socialförvaltningen

Dokument:
Ñ Arkivreglemente

Ñ Anvisningar till arkivreglemente

Ñ Nämndernas arkivbeskrivningar

Ñ Nämndernas delegationsordningar

Ñ Kommungemensam dokumenthanteringsplan

Ñ Nämndernas dokumenthanteringsplaner

Ñ Nämndernas internkontrollplaner

Ñ Instruktion för tillsyn

Ñ Handlingar som ska till kommunarkivet

Ñ Riktlinjer för intern kontroll


	Missiv Granskning av arkiv och diarieföring
	Rapport arkiv och diarieföring beslutad 170817

