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Uppföljning  av granskningen  av allmänna  handlingar  och arkiwård

1. Sammanj"at;föfög

De förtroendevalda  revisorerna  i Alvesta  kommun  beslutade  i sin  revisionsplan  för  år

2016 att genomföra  granskning  av kommunstyrelsens  och nämndernas  hantering  av  all-

männa  handlingar  och arkivvård.  Gransla'iingen  genomfördes  och slutrapporteradesi

mars år 2016. De förtroendevalda  revisorerna  har  valt  att genomföra  uppföljning  för  att  se

att påtalade  brister  är åtgärdade  och att  de svar som lämnats  till  revisionen  har  verkställts.

Vi bedömer  att  kommunstyrelsen  och nämnderna  inte  fullt  ut har åtgärdat  de brister  som

påtalades  isamband  med  revisionen  år 2016  eller  genomfört  de åtgärder  som  presentera-

des i svaren  till  revisionen.  Fö5ande noteringar  har gjorts  i samband  med uppföljningen:

Det finns  fortsatta  brister  vad  gäller  centralarlävet

Det finns  ingen  kommunövergripande  dokumenföanteringsp1an

Det salaias  arkivbeskrivning  inom  kommunstyrelsen,  nämnden  för  individ-  och  famil-

jeomsorgen  och  utbildningsnämnden

Det saknas arkivförteckning  inom  kommunstyrelsen,  nämnden  för  individ-  och famil-
jeomsorgen,  omsorgsnämnden  samt  utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen,  i rollen  som  arlävrnyndighet,  har  en arkivförteckning  för  cental-

arlävet  som  behöver  uppdateras

Vidare  noterar  vi  att  följande  har  åtgärdats:

Kommunstyrelsen  har  begränsat  tillgången  till  centralarkivet.

Kommunledningsförvaltningen  tog under  år 2016  fram  en kommunövergripande  rutin

för  posföantering  som gäller  för  de i kommunen  som  hanterar  post  eller  handlägger

ärenden

Kommunstyrelsen  har  för  kommun1edningsförva1tningen  infört  rutin  som beskriver
det praktiska  arbetet  och hantering  vid  frånvaro.

Nämnden för individ-  och fami5eomsorgen, omsorgsnämnden och utbildningsnämn-
den har  infört  fullmaldssystem  för  personadresserad  post.

Sammantaget  bedömer  vi att  kommunstyrelsen  behöver  säkerställa  en långsilctig  lösning

för  arlävsituationen.  Vi  ser positivt  på att detta  är under  utredning.  Vidare  ser vi positivt

på att en kommunövergripande  dokumenthanteringsp1an  och en handbok  med rutiner
och riktlinjer  för  arkivhantering  är under  framtagande.
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Uppföljning  av granskningen  av allmänna  handlingar  och arkiwård

2. Inledning

2.1. Bakgrund

De förtroendevalda  revisorerna  i Alvesta  kommun  beslutade  i sin  revisionsplan  för  år

2016  att  genomföra  granskning  av kommunstyrelsens  och  nämndernas  hantering  av  all-

männa  handlingar  och  arlävvård.  Granskningen  genomfördes  och  rapporteras  i mars  år

2016.  De förtroendevalda  revisorerna har i sin revisionsplan  för år 2017  valt att under året
genomföra  en  uppföljning.

2.2. Syfte
Uppföljningens  syfte är att fö5a upp de iakttagelser och brister  som framkom  i gransk-
ningen  från  år 2016.  Uppföljningen  ska även  följa  upp  kommunstyrelsens  och  berörda

nämnders  åtgärdsförslag  som  presenterades  i svaren  till  de förtroendevalda  revisorerna.

2.3.  Avgränsning
Den  uppföljande  granskningen  avgränsas  till  kommunstyrelsen  och  de nämnder  som  be-

rördes  i den  tidigare  granskningen  från  år 2016.

2.4. MetOd

Inter:uer  har  skett  med  kanslichef,  kommunsekreterare  och  nämndsekreterare  för  be-

rörda  nämnder.

Denna  rapport  har  sakgranskats  av kanslichef  och  kommunsekreterare  på kommunled-

ningsförvaltningen,  nämndsekreterare  på nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg,  för-

valtningssekreterare  på omsorgsnämnden,  nämndsekreterare  på nämnden  för  myndig-

hetsutövning  och  erföetschef  på  nämnden  för  samhällsplanering.
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UppföJning  av granskningen  av allmänna  handlingar  och arkiwård

3.  Granskning  at» hantering  at» all-
mä;nria  handlingar  och  arkivvård

3.i.  Iakttagelser  och bedömningar
Av  granslaiingsrapporten  från  år 2016  framgår  följande  i den  revisionella  bedömningen:

Vi bedömer att  kommunstyredsen, nämnden  för  samhä11sp7anering, nämnden  för
myndighetsutö'uning,  omsorgsnämnden  och nämnden  för  individ-  och fami5e-
omsorg har uppfyut  en ändamålserdig  hantering  av a77männa hand7ingar  samt
arkiuvård.  Vi bedömer att utbi1dningsnämnden  del-uis har uppfy17t en ändamå7s-
eniig  hantering  au a(1männa  handlingar  samt  arkiwård.

Vi  bedömer  att  kommunstyrelseniegenskap  av  arkiumyndighet  inte  bedriver  en

ändamålsen7ig arki-u-uård samt att  detfinns  brister  i nämndernas  arkivhante-
ring. Vi anser att samtLiga nämnder  behöver utuec7da arkiuhanteringen  utifrån
gä{lande ark'wreg7emente. Vi ser dock med t'd7fredsstäue1se på de åtgärder  som
kommunstyre7sen  har  -uidtagit  ti7Lsammans  med  kommuna(jörbundet  Syd-

arkivera  med anledning  au den eftersatta  arkivuården.  Vi anser aff  kommunsty-
relsen  snarast  bör  säkerstä{{a  att  centra7arkivets  handlingar  jör'uaras  på  be-

tryggande  sätt, d.v.s. til7 skydd mot brand,  fukt,  stödd och obehörig åtkomst. Vi-
dare bör kommunstyrelsen  snarast  initiera  ett ärende i viiket  fuiImä)'föge  beslu-
tar  om en p1an för  ti7lsynen a-u nämndernas  arkivhantering.

De förtroendeualda  revisorerna  begärde svar  från  kommunsh)re7sen och nämn-
derna senast den y juni  år :oi6.  I  svaret  slatNe även framgå  redogörelse  för'u-dka
åtgärder  som  vidtas  med  an'tedning  a'u granskningsrapporten.

3.2.  Kommunstyrelsens  och nämmferrias  stiar
Kommunstyrelsen  och  de berörda  nämnderna  besvarade  revisionsrapporten  vid  kom-

munstyrelsens sammanträde den 'i7  maj 2016.

Kommunstyrelsen  svarade  att  följande  åtgärder  skulle  genomföras:

En  kommunövergripande  rutin  för  posthantering  och  diarieföring  finns  framtagen

från  och  med  g mars  2016.

En  rutin  för  ärendeberedning  berälaiades  vara  framtagen  från  och  med  I  maj  :oi6.

En  kommunövergripande  dokumenthanteringsplan  ska  tas  fram.

Under 2015  fanns 6 stycken sekretesskyddade ärenden registrerade i ärendehante-
ringssystemet,  samtliga  av dessa  förvaras  i personakt.

Tillgången  till  centralarkivet  ska  begränsas  genom  att  nycklar  och  tillgång  till  central-

arkivet  endast  ges till  kanslichef,  förvaltningssekreterare  och  kommunsekreterare,  vil-

ket  även  gäller  utlämnande  av allmänna  handlingar.
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Uppföljning  av granskningen  av allmänna  handlingar  och arkiwård

Vidare  förs  diskussioner  mellan  politiker  i Alvesta  kommun,  Markaryd  kommun  och

Ljungby  kommun  gällande  samarbete  kring  gemensamt  pappersarkiv  med  syfte  att

lösa  rådande  problematik  gällande  den  fysiska  arlävlokalen.

Diskussioner  förs  med  Sydarlävera  gällande  förteckning  av centralarlävet.

Utbildningsnämnden  angav  i samma  svar  följande:

En  kommunövergripande  rutin  för  hantering  av post  och  e-post  ska  dokumenteras.

Det  ska  genomföras  en utbildning  i diarieföring  för  att  backa  upp  vid  nämndselaaete-

rarens  frånvaro.

Ett  fullmaktssystem  har  upprättats  för  öppnande  av personadresserad  post.

Nämndsekreteraren har påbörjat ett arbete med att upprätta fysiskt arl<iv  för år 2014.

Diarieförda  handlingar  förvaras  ilåst  dokumentskåp  i brandsäkert  närarläv.

Omsorgsnämnden  angav  i sit:  svar  följande:

Då det  endast  fanns  slaaiftliga  rutiner  gällande  hantering  av arkivhandlingar  inom

hälso-  och  sjulcvårdsområdet,  det  vill  säga  patientjournaler.

Skriftliga  rutiner  för  hantering  av övriga  handlingar  ska  tas fram.

Fullmaktssystem  för  personadresserad  post  skulle  åtgärdas  genom  att  postlista  upp-

rättas  på förvaltningskontoretvilket  samtliga  tjänsternän  skulle  skriva  under.

Ändring på  delegationen  ska ske på så sätt  att  endast  förvaltningschef,  socialt  ansvarig

samordnare  och  medicinskt  ansvarig  sjuksköterska  ska  ha raätt att  fatta  beslut  om  ut-

lämnande  av  allmän  handling.

Nämnden  för  samhusplanering  angav  i sitt  svar  följande:

En  rutin  ska  tas fram  för  ärenden  som  omfattas  av sekretess  så det  hålls  åtskilda  från

övriga  offentliga  allmänna  handlingar.

Det  ska även  fastställas  en organisation  och  ansvarsfördelning  avseende  informat-

ionshantering  utifrån  vad  som  ktävs  enligt  arlävreglementet.

Samtliga  nämnder  belyser  i sina  svar  att  arbete  ska ske för  att  fastställa  en organisation

och  ansvarsfördelning  för  att  förvalta  den  information  som  hanteras  i myndighetens  verk-

samhet.
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Uppföljning  av granskningen  av allmänna  handlingar  och arkiwård

4.  Uppfi51jande  granskning  2017

4.:i.  Arkivfrågan
Tillgången  till  centralarlävet  har av Kommunledningsförvaltningen  begränsats  till  att  det

endast  är kanslichef  och två kommunsekreterare  som  har  tillgång  till  nyckeln  till  arkivet.

Det har även införts  en rutin  där personal  inte  vistas  ensamma  i centralarlävet.  Detta  har

bekräftats  av  de inter':uade  samt  vid  besök  i centralarkivet.

Kommun1edningsförva1tningen  har under  året  genomfört  kontroll  av förekomsten  av  fulct

i centralarlävet.  Vid  kontrollen  framgick  att fukten  inte  längre  är ett problem.  Av  inter:u-

erna och kommunse1aaeterarens  redogörelse  inför  kommunstyrelsen  den ii  april  framgår

att centralarkivet  inte  är lämpligt  som arkivlokal.  Det poängteras  atf det finns  stora  risker

då lokalen  befinner  sig under  vattennivån  i sjön Salen samt  att lokalen  har  vattenrör  i ta-
1cet.

Kommun1edningsförva1tningen  gav Sydarlävera  iuppdrag  att genomföra  inspektion  av

kommunens  arkiv.  Inspektionen  ägde rum  i7  oktober  år 2016 och rapporterades  i en in-
spektionsrapport.  I rapporten  framgår  bland  annat  att det finns  flera  brister  och  risker

med centralarkivet.  Det framgick  även i rapporten  att det inte  finns  någon  arkivförteck-

ning  och arkivbeskrivning.  Utifrån  inspektionsrapporten  har Kommunledningsförvalt-

ningen  anställt  två personer  med  tidigare  erfarenheter  inom  arkivvård.  Deras  arbetsupp-

gifter  är att sortera,  genomföra  gallring  på gallringsbara  handlingar  samt  förteclma  det

som tidigare  inte  varit  förteclmat.  De ska även förenkla  navigeringen  i centralarkivet  ge-

nom  att  de äldsta  handlingarna  placeras  längst  in i arlävet  samt att gallringsbara  hand-

lingar  flyttas  ut. Det finns  inom  kommunens  verksamheter  önskemål  om  atf  anställa  en

arkivarie.  Utöver  detta  pågår  ett arbete  av Sydarlävera  med att inrätta  et!: e-arkivikom-

munen.

8ydarkivera  har under  året  varit  på besök  i nämnden  för  individ-  och familjeomsorgens,

utbildningsnämndens  och omsorgsnämndens  arkivlokaler.  Nämnderna  har  i dessa  arläv-

lokaler  även förvarat  nämndernas  handlingar  i form  av slutarlävering.  Sydarkivera  kunde

vid  besöket  ge råd  kring  arlävhanteringen.

Diskussioner  har  förts  tinsammans  med representanter  från  Markaryds  kommun  och

Ljungby  kommun  om et gemensamt  slutarläv.  Kommunledningsförva1tningen  har  fört

diskussioner  med  Sydarlävera  kring  möjligheten  att de övertar  vården  av  kommunens

pappersarläv.  Det sker parallellt  ett arbete  med att se vilka  alternativ  som  finns  inom  Al-

vesta kommun.  Det har ännu  inte  fattats  något  beslut  om hur  arlävsituation  ska lösas.

Kommunledningsföi'valtningen  utreder  arlävsituationen  och ska presentera  ett  förslag

under  hösten  år 2017.  Kommunstyrelsen  har som avsikt  att  samtliga  av kommunens
nämnder  ska  ha  ett  gemensamt  slutarläv.

4.2.  Kommunövergripande  dokumenthanterings-
plan

Kommun1edningsförva1tningen  har  påbörjat  ett arbete  med att ta fram  en kommunöver-

gripande  dokumenföanteringsplan.  Detta  har  lett  till  att  besök  har skett  på kommunled-
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Uppföljning  av granskningen  av allmänna  handlingar  och arkiwård

ningsförvaltningens  avdelningar.  Arbetet  har  avstannat  på grund  av arkivsituationen.  Av

intervjuer  framgår  att  förvaltningen  fått  prioritera  iordningställandet  av förvaltningens

när-  och  mellanarkiv.  Samtidigt  har  arbetet  med  centralarlävet  pågåti.  Den  kommunöver-

gripande  dokumenföanteringsp1anen  berälaias  vara  färdig  under  år 2018.

4.3.  Kommunövergripande  rutiner  och  riktlinjer
Det  har  tagits  fram  kommunövergripande  rutiner  och  rilcLlinjer,  exempelvis  postrutiner

och  ärendeberedning.  Vidare  pågår  ett  arbete  med  att  ta  fram  rutiner  och  riktlinjer  för

hantering  av allrnänna  handlingar  och  hantering  av sociala  medier.

Kommunsekreterarna  har  fått  i uppdrag  att  ta fram  en kommunövergripande  handbok

som  syftar  till  att  samla  kommunens  hantering  kring  allrnänna  handlingar  och  arläwår-

den.  I handboken  ska det  till  exempel  finnas  riktlinjer  för  allmänna  handlingar,  diariefö-

ring,  rutiner  för  överlämning  av arkivhandlingar  till  slutarkivering.  Även  arbetet  med

handboken  har  stannat  av på grund  av arlävsituation  samt  viss  personalomsättning.

Kommunledningsförvaltningen  berälaiar  att  handboken  ska  vara  klar  under  år 2018.

Kommunsekreterarna  och  nämndsekreterarna  träffas  varannan  månad  i nämndsekrete-

rarnätverk  där  diskussion  sker  om  rutiner  och  riktlinjer.  Det  finns  i nätverket  önskemål

om  riktlinjer  och  rutiner  för  verksamhetsöverskridande  backup  sela'aeterarna  emellan.

4.3.i.  Kommunstyrelsen
Kommun1edningsförva1tningen  tog  den  g mars  år 2016  fram  en rutin  för  posthantering.

Enligt  rutinbeskrivningen  avser  rutinen  den  som  är anställd  eller  förtroendevald  som  han-

terar  Alvesta  kommuns  post  eller  handlägger  ärenden.  Det  framgår  av rutinen  ett  antal

avsnitt, exempelvisA11männa hand7ingar  offent1ighet, Ut1ämnande au a1lmänna hand-
(ingar,  Postöppning  och  Epost.

Kommunstyrelsen  förvarar  ärenden  som  innehåller  sekretess  i låst  arlävskåp.

Kommunledningsförvaltningen  genomför  upphandling  av nytt  ärendehanteringssystem,

som  har  till  syffe  att  göra  ärendehantering  tydligare.

Det  finns  ingen  framtagen  arlävförtecla'iing  och  arkivbeskrivning  för  kommunstyrelsens

när-  och  mellanarkiv.  Kommunstyrelsen  i rollen  som  arkivrnyndighet  och  ansvarig  för

centralarkivet  har en arkivförteckning,  men den är förtecknad  fram till  och med 1990.

Detta  håller  på att  åtgärdas  i och  med  den  förstärkning  av personal  som  arbetar  i central-

arkivet.

4.3.:.  Nämnden  för  individ-  och fami5eomsorgen
Nämnden för individ-  och fami5eomsorg  har infört  rutin  kring  fullmaktssystem  för per-

sonadresserad  post.  Alla  nyanställda  får  information  om  sekretess  och  en fullmalctsanmä-

lan.  Det  finns  även  en lista  som  redogör  vilka  av personalen  som  lämnat  fullmakt.

Verksamheten  har  rutiner  för  hantering  av post  och  i ledningssystemet  för  e-post.  Nämn-

den  har  en dokumenföanteringsp1an.  Tanken  är att  planen  ska  integreras  med  den  kom-

munövergripande  dokumenthanteringsp1anen  när  den  är framtagen.

September  2017

Alvesta  kommun

PwC

7 av 1l



Uppföljning  av granskningen  av allrnänna handlingar  och arkiwård

Sydarlävera  har  varit  på  plats  och  hjälpt  förvaltningen  i praktiska  frågor.  Exempelvis  hur

handlingar  bevaras  på bästa  sätt  samt  ärendegång  fram  till  slutarlävering.

Det  skickas  ingen  automatisk  mottagningsbelaaäftelse  på e-mail  som  skickas  till  myndig-

hetsbrevlådan.  Rutinen  är att  nämndsekreteraren  gör  en bedömning  av hur  mycket  tid

som  kommer  gå åt i ärendet.  Om  tiden  överstiger  det  normala  så skickar  sekreteraren  ett

bekräftelsemail.

Det  finns  ingen  arlävföiteckning  och  arlävbeskrivning  för  nämndens  arläv.  Av  intervjuer-

na  framgår  att  arbetet  precis  har  startat.  Exempelvis  har  nämndsekreteraren  delgivits  en

bok  som  innehåller  förslag  på utformning  och  mallar.

Av  intersrjuerna  framgår  att  det  för  individärenden  inte  alltid  funnits  en tillfredsställande

förvaring.  Det  finns  oklarhet  kringvart  ärenden  ska  bevaras  och  arläveras.  Det  förs  för

närvarande  interna  diskussioner  i förvaltningen  om  hur  detta  ska  hanteras.

4.3.3.  Nämnden  för  myndighetsutövning  och nämnden  fi5r samhä1ls-
planering

Av  de intervjuade  framgår  att  nämndernas  verksamheter  samarbetar  i flera  frågor,  även

gällande  arlävfrågor.  Efter  den  tidigare  gransla'iingen  gjordes  en intern  samling  och  del-

givning  av rutiner  och  riktlinjer  mellan  nämnderna.  Det  har  även  genomförts  kontroller,

vilket  lett  till  att  nämnderna  delat  sina  rutiner  och  riktlinjer  ytterligare.

Nämndernas  verksamheter  har  flyttat  runt  i kommunens  lokaler.  Detta  har  påverkat  arki-

vet  på så sätt  att  arkivbeskrivningen  är i behov  av revidering.  Vid  intervjutillfället  nämns

att  dessa  beslaaivningar  ska  finnas  på plats  efter  sommaren.  I de nya  lokalerna  ska  när-

arlävet  befinnas  i brandsäkra  skåp.  I och  med  flytten  har  nämnden  placerat  flera  lådori

kommunens  centralarläv.  Dessa  lådor  ska, enligf  de intervjuade,  flyttas  till  rätt  arläv  efter

sommar  år 2017.

Det  finns  ingen  dokumenthanteringsplan  inom  nämndernas  ansvarsområde.  Av  de inter-

vjuade  framgår  att  detta  kommer  tas fram  först  då den  kommunövergripande  doku-

menthanteringsplanen  är framtagen.

Nämnden  inom  sarnhällsplanering  har  få sekretessärenden.  Beslut  om  sekretess  är det

delegerat  till  förvaltningschef.  Däremot  har  nämnden  för  samMllsplanering  tagit  efter

nämnden  för  myndighetsutövnings  rutiner  kring  sekretessärenden.

4.3.4.  Omsorgsnämnden
Det  har  inom  omsorgsnämndens  verksamhet  tagits  fram  ett  fullmalcfssystem  för  persona-

dresserad  post  för  personal  som  ingår  i staben.  Det  har  även  erhållits  ett  medgivande  om

postÖppning.

Verksamheten  har  på grund  av platsbrist  förvarat  sitt  slutarkiv  i det  egna  närarlävet.  Pla-

nen  är att  slutarlävet  ska  finnas  i centralarkivet  när  arlävsituationen  är löst.

Verksamheten  har  en dokumenthanteringsp1an.  Det  pågår  ett  arbete  med  att  revidera

denna.  Avsikten  är att  denna  ska integreras  med  den  kommunövergripande  doku-

menthanteringsplanen  när  den  är framtagen.
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Verksamheten  har  tagit  fram  processbeskrivningar  som  beskriver  handläggning  och  han-

tering  av allrnänna  handlingar.  Verksamheten  använder  sig av rutinbeskrivning  för  expe-

diering  av ärenden  som  tagits  fram  av kommunstyrelsen.

Omsorgsnämnden  har  tidigare  haft  ouppklarade  akter  som  förvarats  ien  låda.  De oupp-

klarade akterna som hör till  år 2013  är uppklarat  och sorterat  i arkivet.  Vid  intervjutill-

fället  fanns  lcvarvarande  akter  tillhörande  år 2012.  De intervauade  meddelar  under

granskningen  att  de sistnämnda  akterna  har  sorterats  i arkivet.

Det  finns  en arlävbeskrivning  som  är antagen  avledningsgruppen  och  lämnad  för  inform-

ation  till  omsorgsnämnden.

En  arkivförteckning  har  inte  tagits  fram  då verksamheten  har  tolkat  arlävreglementet  att

om  en dokumenföanteringsplan  tagits  fram  i enlighet  med  Sydarkiveras  rilctlinjer  och

mallar  så skulle  arkivförteckning  inte  behövas.

Av  intervjuerna  framgår  att  det  sker  arbete  med  att  informera  enhetschefer  och  enheter

laaing  hantering  av allrnänna  handlingar.

Omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet  den i5  juni  år 2016  att ändra delegationen
till  att förua7tningschef,  medicinskt  ans-uarig sjuksköterska  (MAS) och socialt  ansuarig

samordnare  (SAS) ges de7egation att  fatta  besIut i fråga  om ut7ämnande av a{Lmän
hand7ing  ti11 ensk'dd  e{ier  annan  myndighet  samt  uppstäuande  av  jörbehåll  i samband

med  utiämnande  hdl enskiLd.

4.3.5.  Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens  verksamhet  har  tagit  fram  en rutin  för  posthantering.  Det  har  även

införts  ett  fullmaktssystem  för  personadresserad  post.  Förvaltningens  akter  förvaras  nu-

mera  i brandsäkra  skåp.

Verksamheten  har fått tillgång  till  förvaring  i skåp  samt  hjälp  med  upprättandet  av  fysisld

diarierum.  Det pågår arbete med att upprätta  fysiska diarierum  för år 2015  och 2016.

Det  finns  ingen  arlävbeslcrivning,  arlävförteda'iing  och  dokumenföanteringsp1an.  Det  på-

går  ett  arbete  med  att  ta fram  detfa,  av inter':uerna  framgår  att  det  är ett  tidskrävande

arbete  samtidigt  som  ordinarie  arbetsuppgifter  tar  mycket  tid.

Av  intervjuerna  framgår  vidare  att  det  pågår  ett  arbete  med  att: ta fram  rutiner  som  tydlig-

gör  ärendegången  fram  till  slutarlävering.  Detta  beräla'ias  vara  färdigt  när  kommunens

arlävsituation  är löst.

Det  hariverksarrföeten  inte  införts  eller  genomförts  några  rutiner  och  utbildningar  i dia-

rieföring  som  säkrar  handläggningen  om  nämndsekreteraren  är frånvarande.  Inom  verk-

samheten  förs  diskussioner  om  möjliga  backupfunktioner.
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5.  Revisionell  bedömning
De förtroendevalda  revisorerna  i Alvesta  kommun  beslutade  i sin  revisionsplan  för  år

2016  att  genomföra  granskning  av kommunstyrelsens  och  nämndernas  hantering  av  all-

männa  handlingar  och  arlävvård.  Granskningen  genomfördes  och  slutrapporterades  i

mars  år 2016.  De förtroendevalda  revisorerna  har  valt  att  genomföra  uppföljning  för  att  se

att  påtalade  brister  är åtgärdade  och  att  de svar  som  lämnats  till  revisionen  har  verkställts.

Vi  bedömer  att  kommunstyrelsen  och  nämnderna  inte  fullt  ut  har  åtgärdat  de brister  som

påtaladesisamband  med  revisionen  år 2016  eller  genomfört  de åtgärder  som  presentera-

desisvaren  till  revisionen.  Följande  noteringar  har  gjorts  i samband  med  uppföljningen:

Det  finns  fortsatta  brister  vad  gäller  centralarlävet

Det  finns  ingen  kommunövergripande  dokumenthanteringsp1an

Det  salaias  arkivbeskrivning  inom  kommunstyrelsen,  nämnden  för  individ-  och  famil-

jeomsorgen  och  utbildningsnämnden

Det  sala'ias  arkivförteckning  inom  kommunstyrelsen,  nämnden  för  individ-  och  famil-

jeomsorgen,  omsorgsnämnden  samt  utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen,  i rollen  som  arkivmyndighet,  har  en arkivförteckning  för  central-

arkivet  som  behöver  uppdateras

Vidare noterar  vi att fö5ande har åtgärdats:

Kommunstyrelsen  har  begränsat  tillgången  till  centralarlävet.

Kommunledningsförva1tningen  tog  under  år 2016  fram  en kommunövergripande  rutin

för  posföantering  som  gäller  för  de i kommunen  som  hanterar  post  eller  handlägger

ärenden

Kommunstyrelsen  har  för  kommunledningsförva1tningen  infört  rutin  som  beskriver

det  praktiska  arbetet  och  hantering  vid  frånvaro.

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorgen,  omsorgsnämnden  och  utbildningsnämn-

den  har  infört  fullmaktssystem  för  personadresserad  post.

Sammantaget  bedömer  vi  atf  kommunstyrelsen  behöver  säkerställa  en långsiktig  lösning

för  arkivsituationen.  Vi  ser  positivt  på att  detta  är under  utredning.  Vidare  ser  vi  positivt

på att  en kommunövergripande  dokumenföanteringsplan  och  en handbok  med  rutiner

och  rilctlinjer  för  arkivhantering  är under  framtagande.
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