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Kommunrevisor Klas Hamrin 2023-01-12 

 
 

Till Kommunstyrelsen 

För information till  

• KF  
• Alla nämnder 
• Förtroendevalda revisorer för mandatperioden 2023-26 

 

Missiv - översiktlig granskningsrapport avseende arkivering och hantering av 
allmänna handlingar 

Jag har genomfört en översiktlig granskning av detta område som dokumenteras i bifogad 
rapport. Granskningen visar betydande brister såväl avseende kommunens som 
revisorernas arbete med arkivering och hantering av handlingar. 

Revisorerna 
Bristerna i revisorernas arkivering och hantering är dels ett arv från tidigare 
mandatperioders revisorer, dels en följd av otillräckliga resurser inom revisonen och 
KSF, dels otillräcklig behörighet till IT-verktyg för revisorerna och dels viss okunskap 
om vad lagarna stadgar hos ordförande och vice ordförande i revisionen under 
mandatperioden 2018-2022. Detta område har till viss del granskats tidigare - rapporten 
Granskning av Revisorernas oberoende och Huddinge kommuns förhållningssätt 
gentemot kommunrevisorerna finns på  
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/organisation-och-
styrning/kommunrevisionen/rapporter-2022/revisorernas-oberoende-och-kommunens-
forhallningssatt/rapport--granskning-av-revisorernas-oberoende-och-kommunens-
forhallningssatt-gentemot-revisorerna.pdf 

Kommunen 
Bristerna i kommunens arkivering och hantering av allmänna handlingar är att kontroll 
saknas av att arkivering och diarieföring av email och handlingar från andra digitala 
kommunikationssätt sker systematiskt. (SMS, DM etc.) Allt ansvar vilar på att enskilda 
tjänstepersoners alltid gör rätt vilket innebär det betydande risk för att detta inte alltid 
sker. Kommunen saknar, som framgår av separat granskning, internrevision eller liknande 
kommunövergripande regelefterlevnadsfunktion med följd att nämnder och KS har 
otillräcklig kontroll av att de verksamheter de ansvarar följer lagstiftning och regelverk.  

Kommunen uppfyller inte OSL:s krav om beaktande av det intresse som enskilda kan ha 
av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna 
handlingar samt kravet att särskilt beakta att enskilda bör ges goda möjligheter att söka 
allmänna handlingar.  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för hela kommunen och revisonen men huruvida 
kommunstyrelsen i Huddinge genom åren har utövat tillsyn i egenskap av 
arkivmyndighet är okänt. Ingen dokumentation har dock kunnat hittas som redovisar 
sådana inspektioner vilket indikerar att KS har brustit i sitt tillsynsansvar. 

Det överordnade och politiska ansvaret för detta vilar på den avgående kommunstyrelsen 
– i första hand KS presidium.  
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Operativt ansvarig för de ovan beskriva bristerna är kommundirektören, som även direkt 
bär ansvar för den närmast katastrofala situationen inom registraturen. Denna slutsats 
stärks av utfallet av medarbetarenkäten för den administrativa enheten inom KSF som 
visar rött för alla områden. 

 
Granskningen slutsatser är att allvarliga brister föreligger såväl avseende arkivering som 
ledning av verksamheten och attraktivitet som arbetsgivare. 

Rekommendationer 
• Tillträdande kommunstyrelse rekommenderas att i närtid vidta erforderliga och 

kraftfulla åtgärder för att säkerställa att hanteringen av allmänna handlingar dels 
lever upp till kraven i OSL och Arkivlagen, dels moderniseras så att den ger 
invånare och media tillgång till handlingarna på ett transparent och effektivt sätt. 

• Tillträdande kommunstyrelse rekommenderas vidare att i närtid vidta erforderliga 
och kraftfulla åtgärder för att säkerställa att KF:s mål att kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare uppfylls. 

• Innevarande mandatperiods revisorer rekommenderas att gör en fördjupad 
granskning av kommunens arkivering och hantering av allmänna handlingar 

• Innevarande mandatperiods revisorer rekommenderas vidare att införa arkivering 
och hantering av sina egna allmänna handlingar så att regelverken i arkivlagen, 
offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR uppfylls. 

Granskningsrapporten överlämnas härmed till kommunstyrelsen för besvarande 
senast 2023-03-31 
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