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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en granskning för att bedöma 
huruvida stadens rutiner kring och hantering av allmänna handlingar är ändamålsenlig och 
tillgodoser de krav som framgår av berörd lagstiftning.  

I staden registreras och diarieförs samt arkiveras en mängd handlingar vilket förutsätter 
att det sker i enlighet med lagstiftning och stadens styrdokument. Staden har antagit 
styrande dokument för dokumenthantering och arkivering samt utformat lathundar för 
registrering och diarieföring. Registrering och diarieföring ska i princip bara göras i 
dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. Webbdiariet som är sammanlänkat 
med Public 360 ger medborgare och förtroendevalda en möjlighet att ta del av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens samt en rad nämnders handlingar och 
sammanträdeshandlingar. 

En viktig del i dokumenthanteringen är enhetliga arbetssätt och tydliga ansvarsroller. 
Granskningen visar att det föreligger otydligheter. Kommunstyrelsen bör därför genom sitt 
samordningsansvar fastslå ett enhetligt arbetssätt för dokumenthantering som gäller i 
staden. Kommunstyrelsen bör också inom myndigheten tydliggöra ansvarsroller för sin 
dokumenthantering. Detta skulle enligt vår bedömning stärka registrering och diarieföring 
samt arkivering av allmänna handlingar.  

Vidare behöver kommunstyrelsen tyddliggöra vad som ska gälla avseende stadens 
systemstöd. Granskningen visar att det saknas strategier för Public 360 och Webbdiariet 
vilket skapar en otydlighet om hur systemen ska utvecklas och nyttjas på bästa sätt.  Det 
föreligger också en otydlighet om vad som ska registreras och diarieföras i Public 360. 

Det bör ligga i kommunstyrelsens intresse att följa upp hur myndigheten sköter sin 
registrering, diarieföring och arkivering. Då hantering av allmänna handlingar är en viktig del 
av verksamheten bör kommunstyrelsen följa upp och försäkra sig om att system och 
processer fungerar väl. 

En stickprovsgranskning har genomförts där 20 handlingar har begärts ut från 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämndens och äldrenämndens diarier. Stickprovs-
granskningen visar att 11 av 20 handlingar har lämnats ut skyndsamt. Att fyra handlingar har 
tagit 2-3 dagar att lämna ut betraktas som ej skyndsam hantering. Vidare har tre begärda 
handlingar inte hanterats och heller inte motiverats varför. Att handlingar inte lämnas ut 
försvårar medborgares rätt till insyn i verksamheten. Dessutom har vissa handlingar inte 
maskerats i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen), vilket är en brist.  

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen rekommenderar vi: 

 
 Att kommunstyrelsen genom sitt samordningsansvar fastslår hur staden ska arbeta 

med dokumenthantering (registrering, diarieföring och arkivering) och därigenom 
säkerställa en ändamålsenlig process. Därtill att kommunstyrelsen tydliggör ansvaret 
för fortbildning och kunskap om dokumenthantering. 
 

 Att kommunstyrelsen tydliggör ansvarsroller för myndighetens dokumenthantering. 
 

 Att det upprättas gränsdragningslistor mellan administrativa enheten och övriga 
avdelningar så att roller och ansvar blir tydliga avseende diarieföring, utlämnande av 
handlingar, förvaring av handlingar samt ärenden och bevakning av ärenden. 
 

 Att kommunstyrelsen tar fram en strategi för användning av stödsystemet Public 360 
så att systemets fulla kapacitet nyttjas. 



    

4 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Offentlighetsprincipen är central för den svenska förvaltningen inom stat, landsting och 
kommuner. Medborgarna har enligt tryckfrihetsförordningen rätt att ta del av allmänna 
handlingar. Ytterligare bestämmelser finns i förvaltningslagen, offentlighets- och 
sekretesslagen samt arkivlagen. Enligt dessa lagar har myndigheter en långtgående 
skyldighet att upprätta rutiner för hantering och registrering av ärenden, handlingar samt 
beslutsunderlag. 

Användningen av e-post och olika former av IT-stöd innebär ett ökat behov av struktur och 
tydlighet i rutiner och styrdokument. Med utgångspunkt från sin risk- och väsentlighetsanalys 
har stadens revisorer beslutat att genomföra en granskning av stadens arkiv- och 
diariehantering. 

1.2  Syfte  

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida stadens rutiner kring och hantering av 
allmänna handlingar är ändamålsenlig och tillgodoser de krav som framgår av berörd 
lagstiftning.  

För att uppnå syftet med granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Bedöms stadens styrdokument vara ändamålsenliga med avseende på arkiv- och 
diariehantering? 

 Bedöms rutiner för posthantering (inklusive e-posthantering), registrering av allmänna 
handlingar, utlämning av offentliga handlingar samt arkivering av allmänna handlingar 
vara ändamålsenliga? 

 Är fördelning av roller och ansvar samt befogenheter inom förvaltningsorganisationen 
tydlig?  

 Sker registrering av allmänna handlingar och ärenden (inkommande, utgående och 
inom staden upprättade) i enlighet med gällande lagar och styrdokument? 

 Vilka systemstöd används och hur upplever användarna systemens tillgänglighet och 
tillförlitlighet? 

 Tillgodoses allmänhetens rätt till insyn i kommunens verksamhet? 

 Finns en systematisk uppföljning och kontroll av stadens diarieföring och finns tydlig 
koppling till gällande planer för intern kontroll? 

 Är sök- och åtkomstmöjligheter för allmänheten till diariet ändamålsenliga? 

1.3 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen med utgångspunkt utifrån styrelsens uppsiktsplikt 
samt samordningsansvar. 

1.4 Avgränsningar 

Granskningen avser kommunstyrelsen. För att erhålla en bredare bild har vi även inhämtat 
information från kultur- och fritidsnämnden samt äldrenämnden avseende registrering, 
diarieföring och arkivering av allmänna handlingar. 
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Vi kan inte inom ramen för granskningen säkerställa att samtliga handlingar har registrerats, 
diarieförts och arkiverats. 

1.5 Revisionskriterier 

Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser 
och bedömningar. I granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Tryckfrihetsförordningen (1945:105) 

 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 Förvaltningslagen (1986:223) 

 Arkivlagen (1990:782) 

 PUL, Personuppgiftslagen (1998:204)  

 Arkivreglemente för Sundbybergs stad 

1.6 Metod  

Granskningen är baserad på intervjuer och dokumentstudier. Intervjuade funktioner och 
dokument som granskats framgår av bilaga 1. Samtliga som intervjuats har getts möjligheten 
att faktagranska revisionsrapporten. Även mottagare av begäran har getts möjlighet att 
faktagranska revisionsrapporten. 

En stickprovskontroll har genomförts i syfte att kontrollera efterlevnad till lagkrav samt hur 
offentlighetsprincipen tillämpas. 20 handlingar(se bilaga 2) har av oss valts ut samt begärts 
ut via kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens och äldrenämndens 
myndighetsbrevlådor. Därtill har en begäran skickats till en tjänsteman på äldreförvaltningen. 
Begäran har skickats från anonyma e-postadresser och handlingen har ombetts sändas till 
densamma.  

Handlingarna har granskats utifrån följande frågor:  

 Utlämnades handling?  

 Hur lång tid tog handläggningen?  

 Frågade handläggaren efter namn eller syfte med att begära ut handlingen?  

 Bifogas besvärshänvisning i de fall något tagits bort med hänvisning till sekretess eller 
personuppgiftslagen (PUL)?  

 

Granskningens bedömningar och slutsatser bygger på intervjuer, dokumentstudier och en 
stickprovsgransking. 
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2 Lagstiftning 

Nedan beskriver vi den lagstiftning som reglerar hantering av handlingar. Därtill beskriver vi 
stadens styrdokument inom granskningsområdet. 

2.1 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Tryckfrihetsordningen definierar en handling som: ”Med handling förstås framställning i skrift 
eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 
tekniskt hjälpmedel”. Handlingsbegreppet avser därmed informationsinnehållet snarare än 
den form som handlingen intar. 

Enligt tryckfrihetsförordningen är handlingen allmän om den förvaras hos en myndighet, är 
inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En upprättad handling avser att ärendet har 
behandlats av myndigheten eller expedierats till någon utanför myndigheten. En allmän 
handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess. 

I tryckfrihetsförordningen föreskrivs att begäran om att få ta del av allmän handling ska 
behandlas skyndsamt. En allmän handling ska lämnas ut av den som förvarar handlingen. 
Tjänstemannen får inte efterfråga vem som ska ha handlingen eller för vilket syfte. I de fall 
någon del av handlingen eller hela handlingen inte lämnas ut med hänvisning till sekretess 
ska en besvärshänvisning bifogas i beslutet. Beslutet ska fattas av myndigheten/nämnden 
eller av tjänsteman på delegation. 

2.2 Förvaltningslagen (1986:223) 

Enligt förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning och råd till 
enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Ärenden som inkommer till 
myndigheten ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten 
eftersätts.  

En handling anses ha inkommit till en myndighet den dagen då handlingen anländer till 
myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. 

Förvaltningslagen anger att beslut ska överklagas skriftligt och överklagan ska inom tre 
veckor från den dag klaganden mottog beslutet ges till den myndighet som har meddelat 
beslutet.  

2.3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Av offentlighets- och sekretesslagens (2009:400), hädanefter benämnd OSL, 4 kap. 1 § 
framgår att allmänheten ska ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar. Därtill att det 
bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, 
vid vilken tidpunkt detta har sett. I 4 kap. 2 § stadgas bland annat att varje myndighet ska 
upprätta en beskrivning över vilka register och förteckningar som myndigheten har. 

5 kap. 1 § stadgar att allmänna handlingar ska registreras så snart de har inkommit eller 
upprättats hos en myndighet. Paragrafen kräver att allmänna handlingar som omfattas av 
sekretess1 registreras och diarieförs, medan handlingar som inte omfattas av sekretess kan 
hållas ordnade om det enkelt går att fastställa när handlingen inkom eller upprättades hos 
myndigheten.  Enligt 5 kap. 2 § ska det av registret framgå följande:   

                                                
1
 Offentlighets- och sekretesslagen definierar i 3 kap. 1 § sekretess som ”förbud att röja en uppgift, 

vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. 
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 Datum då handlingen inkom eller upprättades. 

 Diarienummer eller annan beteckning som handlingen fick vid registreringen. 

 Uppgift om handlingens avsändare eller mottagare. 

 En kort beskrivning om vad handlingen rör. 

Om det antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut med hänvisning till en 
bestämmelse om sekretess, får myndigheten göra en sekretessmarkering. Sekretess-
markeringen ska ange tillämplig sekretessbestämmelse, datum då markeringen gjordes och 
vilken myndighet som gjorde markeringen. Sekretessmarkeringen kan göras på handlingen, 
alternativt i det elektroniska diariesystemet.  

2.4 Arkivlagen 

Enligt arkivlagen (1990:782) 3 § ska det finnas en arkivmyndighet inom den kommunala 
förvaltningen. Arkivmyndigheten ansvarar för den kommunala verksamhetens slutarkiv och 
har till uppgift att utöva tillsyn över att kommunens övriga myndigheter följer rådande 
lagstiftning och bestämmelser. Enligt 4 § ska varje myndighet ansvara för vården av sitt 
arkiv. Myndighet är enligt 6 § 2 skyldig att upprätta en arkivbeskrivning över vilka handlingar 
som finns i arkivet och för hur arkivet är organiserat. Allmänna handlingar får med stöd av 10 
§ gallras. 

2.5 Personuppgiftslagen (1998:204) 

Av personuppgiftslagen (1998:204), hädanefter benämnd PUL, 1 § framgår att syftet med 
lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling 
av personuppgifter. Detta kräver således att personuppgiftsansvariga i enlighet med 31 § 
vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som 
behandlas. 

 

2.5.1 Personuppgiftslagens tillämpning vid registrering och diarieföring av allmänna 
handlingar 

Det som PUL avser i 2 § är behandling av personuppgifter som helt eller delvis är 
automatiserad. En sådan behandling är registrering och diarieföring av allmänna handlingar i 
elektroniska diarier. Ändamålet med det elektroniska diariet är att fungera som ett stöd för 
allmänheten när det gäller att få ta del av allmänna handlingar. Detta ändamål ses som 
förenligt med 9 § i PUL som stadgar att personuppgifter bara får samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål.  

Som tidigare nämnts (se avsnitt 2.3) ska registret enligt OSL innehålla en rad uppgifter. PUL 
föreskriver i 13 § att ärendemening i diariet inte bör innehålla känsliga personuppgifter. 
Likaså bör ärendemeningen inte innehålla personuppgifter som kan uppfattas som 
kränkande eller integritetskänsliga. Därtill ska personnummer undvikas, likaså adress- och 
telefonuppgifter. 

 

2.5.2 Personuppgiftslagens tillämpning vid utlämnande av allmän handling och arkivering 

Vid utlämnande av allmänna handlingar föreskriver PUL i 8 § att lagens bestämmelser inte 
ska tillämpas i sådan utsträckning att det skulle inskränka en myndighets skyldighet enligt 
tryckfrihetsförordningen andra kapitel att lämna ut personuppgifter. 
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Vid arkivering underordnas PUL:s bestämmelser av arkivlagens bestämmelser. Detta 
innebär att myndighet får med stöd av arkivlagens bestämmelser arkivera och bevara 
allmänna handlingar som innehåller personuppgifter.  

3 Stadens egna styrandedokument 

Inledningsvis beskriver vi styrande dokument som gäller för staden. Sedan beskrivs 
kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. 

3.1 Arkivreglemente för Sundbybergs stad 

Kommunfullmäktige antog 2008 ett arkivreglemente för staden och det gäller 
kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Det 
innebär att kommunstyrelsen ska utöva tillsyn över att övriga myndigheter2 fullgör sina 
skyldigheter om att utse arkivansvarig och arkivredogörare samt att de utför sina uppgifter. 
Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för arkivvården i staden. Reglementet fastslår att 
arkivansvarige ansvarar dels för bevakning av arkivfrågorna inom hela myndigheten, dels 
informera nämnd/styrelse och berörd personal om bestämmelser och rutiner inom 
arkivområdet. Arkivredogörare ansvarar för tillsyn och vård av den egna myndighetens 
handlingar. 

Varje myndighet ska upprätta såväl en arkivbeskrivning som en dokumenthanteringsplan. 
Arkivbeskrivningen ska innehålla en redovisning om vilka slag av handlingar som kan finnas 
inom myndigheten och hur arkivet är organiserat. Dokumenthanteringsplanen beskriver 
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Likaså fastställs bevarande/ 
gallringsnivåerna per verksamhetsområde och handlingsslag. 

Kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet har enligt administrativ chef och 
kommunarkivarien inte utövat någon tillsyn. Det saknas anvisningar för hur kommunstyrelsen 
ska fullgöra sitt tillsynsansvar varav administrativa enheten håller på att bereda fram 
anvisningar för beslut av kommunstyrelsen.  

3.2 Arkivbeskrivning 

Kommunstyrelsen har i enlighet med 4 kap. 2 § OSL och 6 § i arkivlagen upprättat en 
arkivbeskrivning (daterad 2015-03-24).  Enligt arkivbeskrivningen består kommunstyrelsens 
arkiv endast av de allmänna handlingar som uppkommit i verksamheten och som ska 
bevaras i enlighet med dokumenthanteringsplanen, och av handlingar som tagits hand om 
för arkivering. 

Kommunarkivarien är enligt arkivbeskrivningen arkivansvarig inför kommunstyrelsen. Vidare 
har varje avdelningschef ett ansvar för arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom sin 
avdelning. Vid varje avdelning ska det finnas en arkivredogörare som svarar för tillsyn och 
vård av avdelningens arkivhandlingar i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Av 
dokumentet ”arkivorganisation 2013” framgår att kommunstyrelsen ska ha 9 arkivredogörare. 
Kommunarkivarien uppger att det finns, på grund av organisationsförändringen som skedde 
tidigare år, en oklarhet vilka som är arkivredogörare.  

 

                                                
2
 Grundskole- och gymnasienämnden, förskolenämnden, äldrenämnden, social- och 

arbetsmarknadsnämnden kultur- och fritidsnämnden, stadsmiljö- och tekniska nämnden, byggnads- 
och tillståndsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden.  
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3.2.1 Förvaring av allmänna handlingar 

Av arkivbeskrivningen framgår att avdelningarnas handlingar ska förvaras i arkivskåp eller 
närarkiv i anslutning till arbetsplatserna. När de inte längre behövs i den löpande 
verksamheten överlämnas de i enlighet med dokumenthanteringsplanen till kommunens 
centralarkiv. 

3.3 Avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar 

Av fullmäktige antagen ”avgift för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar” specificeras 
vilka avgifter som nämnder ska ta ut vid begäran av allmänna handlingar. Exempelvis ska 
ingen avgift tas ut om begäran avser kopia, utskrift eller scanning av upp till nio sidor. 
Däremot utgår en avgift om 50 kr för begäran om tio sidor, samt 2 kr för varje sida utöver tio 
sidor. 

3.4 Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsen har antagit en dokumenthanteringsplan för sin verksamhet. 
Verksamhetsplanen beskriver följande: 

 Avdelning: Vilken avdelning som ansvarar för handlingen. 
 Handlingsslag: Typ av handling till exempel protokoll, styrdokument och 

medborgarförslag. 
 Medium: Beskriver handlingens typ till exempel digitalt, papper och röstmeddelande. 
 Registreras och kan återsökas i Public 360: Svarsalternativen är Ja, Nej eller i annat 

lämpligt verksamhetssystem. 
 Bevarande eller gallring av handlingsslaget: Anger om handlingen ska bevaras, eller 

om den ska gallras och då efter vilken tid. 
 Förvaringsplats i verksamheten (original): Om handlingen ska förvaras i till exempel 

aktskåp, närarkiv, hos respektive anställd, gemensam mapp på server eller i ett visst 
verksamhetssystem. 

 Handlingsslag ska till centralarkiv för förvaring: Anger på vilket sätt handlingen 
arkiveras. 

 Anmärkning: Kommentarer till hanteringen av handlingen. 

Intervjuade känner till dokumenthanteringsplanen och följer den. Intervjuade på 
personalavdelningen noterar att delarna i dokumenthanteringsplanen som avser dem bör 
gås igenom samt uppdateras i aktuella delar. De ser ett värde att dokumenthanteringsplanen 
tas upp och gås igenom med viss periodicitet, exempelvis på APT-möten. 

 

3.5 Bedömning 

Vi bedömer att stadens styrande dokument är i allt väsentligt ändamålsenliga. Det är tydligt 
att dokumenthanteringsplanen är styrande för diarieföring. För att säkerställa att diarieföring 
sköts i enlighet med lagkrav och stadens styrande dokument behöver berörd avdelning på 
stadsledningskontoret gå igenom dokumenthanteringsplanen med viss periodicitet. 
Förslagsvis bör avdelningarna ha som rutin att minst en gång per år gå igenom dokument-
hanteringsplanen och revidera där behov finns. Vi ser positivt på personavdelningens förslag 
att gå igenom dokumenthanteringsplanen på APT så att alla är förtrogna med dokumentet 
och dess innehåll.  

Vidare finns ett behov att precisera vilka som är arkivredogörare på stadsledningskontoret. 
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4 Stadsledningskontorets diarieföring och arkivering 

4.1 Organisation 

Stadsledningskontoret (tidigare kommunkontoret) består av avdelningarna: 

 Utveckling och administration 
 Ekonomi 
 Personal 
 Kommunikation 
 Stadsbyggnad, näringsliv och exploatering 
 Stadsdirektörens stab 

I början av 2015 gjordes en organisationsförändring och den administrativa enheten 
bildades. Enheten är organiserad inom avdelningen Utveckling och administration och består 
av en administrativ chef, en administratör, en kommunsekreterare, en kommunarkivarie, en 
planadministratör, en systemförvaltare och en ärendehandläggare. Sedan 
organisationsförändringen och som arkivbeskrivningen fastställer har Utveckling och 
administration samt administrativa enheten ansvaret att sköta all löpande administration 
kring kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges möten, samt utskott och råd som är 
kopplade till kommunstyrelsen. Båda har också uppdraget att utveckla och effektivisera 
stadens ärende- och beredningsprocess. Ärende- och beredningsprocessen omfattar 
hanteringen kring ärenden och dokument i hela staden, inklusive arkivering. Vidare 
samordnar avdelningen såväl arbetet med revidering av stadens styrande dokument som 
arbetet med att ta fram nya styrdokument.  

Enligt administrativ chef pågår ett arbete med att fastställa hur administrativa enheten ska 
arbeta. En förändring jämfört med tidigare arbetssätt då kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges ärendeprocesser upptog stor del av resurserna, är att resurserna numer 
fördelas mera jämnt på administrativa frågor, diarie- och ärendehanteringen och 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendeprocesser.  

4.2 Kommunstyrelsens samordning av diarie- och ärendehanteringsprocessen 

Enligt dokument ”Diarieföring i Sundbybergs stad” ska diarieföring ses som ett led i att 
staden uppfyller lagkraven på att medborgare ska kunna ta del av allmänna handlingar, samt 
som ett effektiviseringsverktyg i den egna verksamheten. Dokumentet fastställer att stadens 
anställda själva ansvarar för att handlingar som de tar emot, skapar (upprättar) eller skickar 
iväg (expedierar) diarieförs i myndighetens diarium (så länge det inte har utsetts någon 
specifik person till att göra detta). I princip all diarieföring ska göras i dokument- och 
ärendehanteringssystemet Public 360.  

Intervjuade funktioner på stadsledningskontoret uppger att vissa medarbetare själva diarieför 
sina handlingar medan administrativa enheten diarieför vissa avdelningars och medarbetares 
handlingar. Exempelvis har administrativa enheten tillsammans med Stadsbyggnad, 
näringsliv och exploateringsavdelningen en checklista tillika gränsdragningslista som 
tydliggör vilka handlingar som administratör eller handläggare ska diarieföra.  Vidare framgår 
att vissa anställda på stadsledningskontoret skapar sina egna ärenden medan vissa skapas 
av administrativa enheten. 

Handlingar kan inkomma till myndigheten (kommunstyrelsen) genom till exempel post, brev, 
e-post, och telefonsamtal. Administrativa enheten administrerar kommunstyrelsens 
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funktionsbrevlåda3. Handlingar kan också upprättas inom myndigheten. Statistik från Public 
360 visar att det mellan 1 januari 2015 och 30 september 2015 skapades 569 ärenden, och 
4933 handlingar registrerades i kommunstyrelsens diarium. Som tidigare nämnts anger 
kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan vilka handlingar som är undantagna 
registrerings- och diarieföringskravet.  

Kultur- och fritidsnämndens nämndsekreterare/utredare uppger att medarbetare inom kultur- 
och fritidsnämnden har ansvaret att registrera och diarieföra sina handlingar. Om 
medarbetaren inte kan ansvara för detta ska denne tillse någon som kan registrera och 
diarieföra handlingarna. Nämndsekreteraren/utredaren på kultur- och fritidsförvaltningens 
centraladministration sköter administrationens registrering och diarieföring av handlingar. 
Nämndsekreteraren bevakar även myndighetens funktionsbrevlåda. 

Intervjuad nämndsekreterare för äldrenämnden har funktionen som myndighetens registrator 
och registrerar och diarieför en stor del av de handlingar som inkommit, upprättats eller 
expedierats. Vissa handlingar och ärenden, exempelvis individärenden, registrerar och 
diarieför handläggarna själva i verksamhetssystemet Treserva. 

 

4.2.1 Posthantering 

För stadsledningskontorets post finns en skriftlig lathund. Intervjuade på administrativa 
enheten uppger att de har övertagit ansvaret för kommunstyrelsens posthantering. Ansvaret 
innebär att de ankomststämplar posten och post adresserad till en medarbetare läggs i 
dennes postfack och diarieförs av denne. Post ställd till kommunstyrelsen diarieförs av 
administrativa enheten.  

 

4.2.2 Utlämnade av handling samt roller och ansvar 

Enligt administratör inkommer vanligtvis begäran om handling via funktionsbrevlådan. 
Kommunarkivarien uppger att begäran ställd till henne oftast kommer via telefonsamtal eller 
mail. Att medborgare besöker kommunhuset och begär ut handlingar är ovanligt. 

Vid utlämnande av handling som omfattas av sekretess har administrativ chef på delegation 
av kommunstyrelsen (punkt 1.5) rätten att fatta ett så kallat avslagsbeslut.  

I intervjuerna ges olika bilder över vem som ansvarar för begäran av handling. Tydligast 
exempel är begäran som inkommit till funktionsbrevlådan. Administrativa enheten hanterar 
vissa begäran direkt genom att lämna ut handlingen medan andra vidarebefordras till berörd 
handläggare. Handläggaren ansvarar därmed för att hantera begäran och lämna ut 
begärd(a) handling(ar).  Den icke-nedtecknade rutinen är att handläggaren sätter 
kommunstyrelsen som kopia på mailet för att administrativa enheten ska kunna försäkra sig 
om att begäran har hanterats. I de fall handläggaren inte har hanterat begäran uppstår en 
otydlighet om vem som ska återkoppla till avsändaren. Administrativa enheten efterfrågar en 
rutin som tydliggör ansvar vid begäran av handling. 

 

4.2.3 Roller och ansvar för registrering och diarieföring 

Enligt administrativ chef ansvarar varje myndighet för att säkerställa att handlingar 
registreras och diarieförs. Förvaltningscheferna ansvarar för att sina anställda registrerar och 
diarieför i enlighet med lagkrav och stadens styrdokument. Vidare har chefer ansvaret att se 
till att anställda har relevant kompetens och kunskap för att registrera och diarieföra.  

                                                
3
 Kommunstyrelsen@sundbyberg.se 
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Kommunstyrelsens samordnande ansvar avseende registrering och diarieföring är att 
erbjuda systemstöd i form av Public 360 samt utbildning i systemet. Det finns idag inget 
formellt ansvar för utbildning i registrering och diarieföring utan administrativa enheten har på 
eget initiativ erbjudit det. Utbildningen har skett med viss periodicitet men enligt 
kommunarkivarien har de senaste utbildningarna haft få deltagare.   

När det gäller kommunstyrelsens registrering och diarieföring av handlingar framkommer en 
delad bild över roller och ansvar. Vissa av intervjupersonerna menar att ansvaret ligger på 
den anställde och dessa uppger att de själva diarieför sina handlingar. Däremot upplever 
administrativa enheten en otydlighet huruvida det är den anställdes eller enhetens ansvar att 
registrera och diarieföra handlingar. Kopplad till otydligheten finns en förväntan på att 
administrativa enheten ska utföra detta, fast medarbetaren har ansvaret. Vidare upplever de 
att vissa chefer och anställda inte registrerar och diarieför i tillräcklig utsträckning. Detta kan 
bero på prioritering eller okunskap. Det finns inget sanktionssystem ifall en anställd inte 
registrerar och diarieför som den är ålagd att göra. De anser att kommunstyrelsen måste 
tydliggöra roller och ansvar inom myndigheten. Därtill efterfrågas en tydligare styrning från 
ledningen. 

Intervjuade på administrativa enheten anser att de inom enheten har en tydlig rollfördelning 
samt ett tätt samarbete. De upplever idag jämfört med tidigare en minskad sårbarhet 
eftersom de kan täcka upp för varandra.    

 

4.2.4 Uppföljning av diarieföring och koppling till kommunstyrelsens interna kontrollplan 

Av kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2015 framgår att diarieföring och arkivering av 
handlingar inte har identifierats som ett riskområde4.  

Riskområde ”Klagomål- och synpunktshantering” med riskbeskrivning ”Registrerade 
synpunkter och klagomål handläggs och avslutas inte” har en viss bäring på diarieföring och 
arkivering. I en risk- och väsentlighetsanalys med skala 1-3 där 3 är högst, mäts 
riskområdets väsentlighet till 3 medan skada mäts till 1. Sannolikheten mäts till 2. 
Sammantaget är riskindex 6 på en skala 3-9.  

Enligt intervjuade sker ingen systematisk uppföljning av kommunstyrelsens diarieföring.   

 

4.2.5 Bedömning 

Granskningen visar att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och äldrenämnden 
registrerar och diarieför en stor mängd handlingar. Detta förutsätter att registrering och 
diarieföring av handlingar sker i enlighet med lagkrav och stadens styrdokument. Vi 
konstaterar att det finns en otydlighet avseende om medarbetare själva ska registrera och 
diarieföra sina handlingar eller om detta ska göras av en viss funktion. Tydligast exempel på 
detta är kommunstyrelsen. Vidare avseende kommunstyrelsen framkommer en bild att vissa 
medarbetare inte diarieför i tillräcklig utsträckning, vilket kan bero på prioritering eller 
okunskap. Konsekvensen blir, för att säkerställa att handlingar diarieförs, att administrativa 
enheten på eget initiativ tar hand om viss diarieföring. Detta blir en form av kortsiktig 
”brandsläckning”. Den långsiktiga konsekvensen blir att diarieföring upptar stora resurser 
som administrativa enheten istället skulle kunna lägga på sitt kärnuppdrag(se avsnitt 4.1). 

                                                
4
 Löner, inventariers, stöldbegärlig egendom, representation, gåvor och konferenser, taxor och 

avgifter, nämndmål/uppfyllelse, attestrutiner, klagomål- och synpunktshantering 
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Kommunstyrelsen bör ta ett initiativ till att samordna och skapa en tydlighet och enhetlighet i 
stadens dokumenthantering. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att upprätta gränsdragningslistor mellan administrativa 
enheten och övriga avdelningar så att ansvarsroller blir tydliga avseende diarieföring, 
utlämnande av handlingar, förvaring av handlingar samt ärenden och bevakning av ärenden. 
Förslagvis kan gränsdragningslistor utgå ifrån checklistan som har upprättats mellan 
administrativa enheten och stadsbyggnad, näringsliv och exploateringsavdelningen. 

Vi ser en brist att kommunstyrelsen inte följer upp myndighetens dokumenthantering. Då 
dokumenthantering är en viktig del av verksamheten bör det ligga i kommunstyrelsens 
intresse att följa upp och därigenom försäkra sig om att detta görs i enlighet med lagkrav och 
styrande dokument. Uppföljningen skulle också kunna ge indikation om Public 360 samt 
övriga system och processer fungerar väl. Kommunstyrelsen rekommenderas att följa upp 
och säkerställa en ändamålsenlig process för sin dokumenthantering samt samordna detta 
utvecklingsarbete för hela kommunen. 

4.3 Arkivering 

Utöver övergripande dokument med bäring på arkivering ska även ”Föreskrifter för korrekt 
arkivering” följas. Föreskrifterna anger hur handlingar ska rensas, gallras, packas och 
överlämnas till arkivmyndigheten för arkivering. På de handlingar som överlämnas upprättas 
ett reversal (överlämningskvitto) i två exemplar som både arkivmyndigheten och nämnden 
som överlämnar får. 

Enligt kommunarkivarien är det frivilligt för myndigheter tillika nämnder att överlämna 
avslutade ärenden och handlingar till arkivmyndigheten. Det finns alltså inget krav på 
överlämning till arkivmyndigheten.  

 

4.3.1 Roller och ansvar 

Enligt administrativ chef ansvarar även varje myndighet för arkivering av handlingar i enlighet 
med lagkrav samt styrande dokument. Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för 
arkivfrågor i egenskap av arkivmyndighet. Kommunstyrelsen erbjuder ingen utbildning i 
arkivering utan chefer ansvarar för att sina anställda har relevant kunskap.  

Kommunarkivarien ansvarar för arkivering av ärenden och handlingar kopplade till 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendeprocesser. Kommunarkivarien gör 
kontinuerliga avstämningar mellan Public 360 och närarkivet för att kontrollera vilka ärenden 
som är öppna. Kommunarkivarien har tagit på sig ansvaret att följa ärenden som inte har 
avslutats. Ifall ett ärende är öppet i Public 360 och inte förvaras i närarkivet skickas en fråga 
till berörd handläggare eller avdelning. Enligt kommunarkivarien arkiverar personal-
avdelningen och ekonomiavdelningen exempelvis handlingar som inte behöver registreras 
och diarieföras i Public 360. Dessa arkiverade handlingar överlämnas kontinuerligt till 
centralarkivet. Dock uppger kommunarkivarien att handlingar och ärenden som inte behöver 
behandlas av kommunstyrelsen, inte arkiveras i tillräcklig utsträckning. Främst beror detta på 
en okunskap hos anställda om hur arkivering görs i alla dess steg; från att avsluta ärendet i 
Public 360 till att fysiskt överlämna ärendet tillsammans med handlingar till 
kommunarkivarien.  Det finns inget sanktionssystem för arkivering. Likt registrering och 
diarieföring framkommer av intervjuerna en otydlighet i roller och ansvar för arkivering. 
Återigen efterfrågar administrativa enheten att kommunstyrelsen tydliggör vem som ska 
ansvara för arkivering; administrativa enheten eller den anställde.  

Enligt kultur- och fritidsnämndens nämndsekreterare/utredare är förvaltningschefen ytterst 
ansvarig för myndighetens arkivering. Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan 
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anger vilka handlingar som ska bevaras och arkiveras. Nämndsekreteraren/utredaren utför 
löpande nämndens arkivering. 

Äldrenämndens nämndsekreterare uppger att förvaltningschefen är ytterst ansvarig för 
myndighetens arkivering.  Nämndsekreteraren är arkivredogörare inom myndigheten och 
utför arkiveringen löpande. Äldrenämndens dokumenthanteringsplan och socialtjänstlagen 
anger vilka handlingar som ska gallras och bevaras. De handlingar som ska gallras överförs 
från handläggare och verksamheter till ett mellanarkiv där de gallras. Handlingar som ska 
bevaras arkiveras och överlämnas till centralarkivet. 

 

4.3.2 Uppföljning 

Enligt intervjuade följs arkiveringen inte upp. Den uppföljning som görs är kommun-
arkivariens kontinuerliga avstämningar av öppna ärenden och handlingar i Public 360 med 
de ärenden som förvaras i närarkivet. 

 

4.3.3 Bedömning 

När det gäller arkiveringen ser vi en brist att kommunstyrelsen, i egenskap av 
arkivmyndighet, inte fullgör sitt tillsynsansvar. Vi ser därför positivt på att ett ärende bereds 
fram som ska fastställa anvisningar för tillsynsansvaret. Vi vill framhäva vikten av att 
tillsynerna följs upp så att arkivmyndigheten kan fullgöra sitt tillsynsansvar.  

Vi noterar en sårbarhet att endast kommunarkivarien har djupgående kunskaper om 
arkivering. Vid en eventuell frånvaro ser vi risker med att arkiveringen stannar upp. 

Vi konstaterar också en otydlighet i hur arkivering ska utföras och ansvarsroller. När det 
gäller kommunstyrelsen är det tydligt att kommunarkivarien arkiverar handlingar och ärenden 
som har behandlats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det är dock inte tydligt 
vem som ska arkivera övriga ärenden; administrativa enheten eller den anställde. Vår bild är 
att arkivering inte görs i tillräcklig utsträckning vilket är en brist. Således rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att samordna arbetssätt och ansvarsroller för arkivering för hela staden. 
Därtill att tydliggöra vem i organisationen som ska ansvara för att anställda får fortbildning 
och kunskap om arkivering.  

4.4 Public 360 

 

4.4.1 Organisering av Public 360 

Som vi nämner ovan används Public 360 som dokument- och ärendehanteringssystem. 
Administrativ chef är systemägare och det finns en systemförvaltare. Enligt 
systemförvaltaren ansvarar denne för utbildning i systemet, underhålla och utforma manualer 
samt lathundar till användare och sköta den löpande kontakten med leverantören.  

I förvaltningsorganisationen för Public 360 har systemförvaltaren så kallade superanvändare 
knutna till sig. För närvarande finns det sex superanvändare på stadsledningskontoret, 
samtliga på avdelningen Utveckling och administration.  Det är respektive förvaltningschef 
som utser, på förslag av systemförvaltaren, superanvändare för sin avdelning. Vanligtvis 
brukar det vara nämndsekreterare. Superanvändarnas roll är att sprida kunskap om 
systemet genom att vara kontaktytan till sina medarbetare tillika användare och det är till 
superanvändarna som användarna ska vända sig vid frågor. Systemförvaltaren samordnar 
träffar med superanvändarna där de diskuterar Public 360. Dock har detta varit vilande på 
grund av föräldraledighet. 
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Intervjuad systemförvaltare och kommunarkivarie uppger att vid systemets implementering 
var systemet ett prioriterat projekt, särskilt arbetet med att utveckla systemet. Dock har 
utvecklingsarbetet varit vilande. Systemets potential framhävs men dess fulla kapacitet 
nyttjas inte fullt ut. 

 

4.4.2 Diarieföring i Public 360 

Dokumenthanteringsplanen anger vilka handlingar som ska diarieföras i Public 360. 
Systemförvaltaren har tagit fram ett antal lathundar5 med bäring på diarieföring och 
arkivering.   

Idag görs inga anpassningar i Public 360 efter användarens kunskap och hur ofta denne 
använder systemet. Detta betyder att så kallade sällananvändare eller användare med låg 
datakunskap inte har tillgång till en ”lightversion” av Public 360. 

Systemförvaltaren informerar att en systemuppgradering är planerad. System-
uppdrageringen kommer att utöka systemets funktionaliteter vilka bland annat ska förenkla 
diarieföringen. 

 

4.4.3 Public 360:s tillgänglighet och tillförlitlighet 

Systemförvaltaren betonar Public 360:s tillförlitlighet och kan inte erinra sig att systemet legat 
nere med undantag för systemuppdatering. Samhällsplaneraren instämmer med att Public 
360 har hög tillförlitlighet. Som ett led i att säkerställa tillförlitligheten hos stadens IT-system 
håller IT-enheten på att ta fram en kontinuitetsplan6 för Public 360, det vill säga en plan för 
att exempelvis hantera ett driftstopp. 

Enligt systemförvaltaren har alla på stadsledningskontoret tillgång till Public 360 och de flesta 
använder systemet för registrering och diarieföring. 

 

4.4.4 Uppföljning av Public 360 

Enligt systemförvaltaren följs Public 360 endast upp i samband med systemuppdatering, då 
testas systemet för att säkerställa att det fungerar.  

Administrativa enheten saknar en uttalad strategi för Public 360. Konsekvenser av en saknad 
strategi är otydligheter om vad som ska registreras och diarieföras i systemet, hur det ska 
utvecklas och integreras med övriga e-frågor. 

4.5 Webbdiariet 

Staden erbjuder på sin webbplats Webbdiariet som ger möjligheter för bland annat 
medborgare och förtroendevalda att ta del av nämnders7 allmänna handlingar. Myndigheters 

                                                
5
 Rutin för rensning i aktskåpet, Rutiner för delegationsbeslut från och med 14 maj 2012 och lathund 

medborgarförslag. 
6
 MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) definierar i sin skrift ” Kontinuitetsplanering – 

en introduktion” kontinuitetsplanering som ”en metod för att säkerställa företagets leveransförmåga 
genom att planera för fortsatt verksamhet vid förlust av operativ förmåga. Det vill säga att trots avbrott 
kunna leverera de tjänster och produkter som är viktigast för företaget och dess kunder”. 
7
 Förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden, individ- och omsorgsnämnden 

kommunstyrelsen, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
social- och arbetsmarknadsnämnden, stadsbyggnads- och miljönämnden, stadsmiljö- och tekniska 
nämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden.  
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postlistor över handlingar som är inkomna och upprättade hos myndigheten publiceras 
veckovis. I Webbdiariet publiceras också nämnders och kommunfullmäktiges 
sammanträdeshandlingar. Dessutom samlas stadens styrdokument i Webbdiariet.  

Webbdiariet är sammankopplat med Public 360. När en handling registreras och diarieförs i 
Public 360 blir det också tillgängligt i Webbdiariet. Enligt intervjuade har Public 360 en rad 
funktioner som säkerställer att handlingar som omfattas av sekretess och/eller PUL inte blir 
tillgängliga i Webbdiariet. Intervjuade ser funktionerna som tillräckliga. Exempelvis vid 
registrering av handlingar i Public 360 som skickats in av medborgare registreras inte 
medborgarens namn utan som oregistrerad kontakt. Detta betyder att privatperson syns som 
avsändare till handlingen i Webbdiariet. 

Enligt systemförvaltaren för Public 360 finns det inget uttalat systemförvaltarskap för 
Webbdiariet, utan frågor som rör Webbdiariet tenderar att hamna på systemförvaltaren.  

Likt Public 360 arbetar IT-enheten med att ta fram en kontinuitetsplan för Webbdiariet. 
Däremot finns ingen plan för hur systemet ska förvaltas, utvecklas eller följas upp. 

 

4.5.1 Bedömning 

Vi bedömer Public 360 som ett ändamålsenligt dokument- och ärendehanteringssystem. 
Även tillgänglighetsfunktionerna i Public 360 och Webbdiariet bedöms som ändamålsenliga. 
Vi ser en brist i att det inte finns en strategi för Public 360 med avseende på utveckling, 
utbildning och hur dess fulla kapacitet ska nyttjas på bästa sätt. Det finns effektivitetsvinster i 
diarieföring, arkivering men också i nämndprocesserna förutsatt att det finns en strategi. 
Strategin bör också tydliggöra vad som ska diarieföras i Public 360 och inte. 
Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram en strategi för användande av Public 360 så 
att systemets fulla kapacitet nyttjas på bästa sätt. 

Vi ser positivt på IT-enhetens arbete med att ta fram kontinuitetsplan för att ytterliga stärka 
Public 360:s tillförlitlighet. Vi ser också positivt på att en kontinuitetsplan för Webbdiariet tas 
fram.  

Bedömningen är att Webbdiariet är ett ändamålsenligt system som möjliggör för medborgare 
till insyn i kommunens verksamhet. Sök- och åtkomstmöjligheter är ändamålsenliga. 
Medborgare kan genom Webbdiariet ta del av allmänna handlingar som har registrerats och 
diarieförts i Public 360. Därtill kan medborgare ta del av fullmäktiges och nämnders 
sammanträdeshandlingar och postlistor för att se vilka handlingar som har inkommit till eller 
upprättats hos myndigheterna.  

Baserat på intervjuerna uppfattas att vissa handlingar diarieförs i andra system än Public 
360. I vissa fall är detta förenligt med dokumenthanteringsplanen. Däremot att vissa 
handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska ha diarieförts i Public 360 har 
diarieförts i andra system försvårar medborgares rätt till insyn.  
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5 Stickprovsgranskning 

Tillhandahållande av allmänna handlingar har kontrollerats genom att 20 handlingar begärts 
ut ifrån kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens och äldrenämndens diarier (se bilaga 
2). Enligt förvaltningslagen ska begäran av allmän handling hanteras skyndsamt. 
Stickprovsgranskningen har baserats följande frågeställningar: 

 

 Utlämnades handling?  

 Hur lång tid tog handläggningen?  

 Frågade handläggaren efter namn eller syfte med att begära ut handlingen?  

 Bifogas besvärshänvisning i de fall något tagits bort med hänvisning till sekretess eller 
PUL?  

Resultatet från stickprovsgranskningen visar följande. 

Kommunstyrelsen 

Myndighet Antal 
hand-
lingar 

Antal 
handlingar 
inkomna 
inom 30 
minuter 

 

Antal 
handlingar 
inkomna inom 
en timme 

 

Antal 
handlingar 
inkomna 
inom ett 
dygn 

 

Antal 
handlingar 
inkomna efter 
mer än ett 
dygn 

Har begärda 
handlingar PUL- 
eller sekretess-
markerats 

Kommun-
styrelsen 

10 3 5   2 som var 
markerade med 
PUL i Webbdiaret 
var PUL-markerade 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

5 1   4 2 som var 
markerade med 
PUL i Webbdiariet 
var inte PUL-
markerade 

Äldrenämnden 5 2    2 som var 
markerade med 
sekretess hade 
sekretessmarkerats  

 

5.1.1 Kommunstyrelsen 

De åtta handlingar som kunde begäras ut har hanterats inom en timme vilket får betraktas 
som skyndsamt. De andra två handlingarna har inte kunnat begäras ut eftersom ena var 
arbetsmaterial och den andra översteg 9 sidor för vilken en taxa utgår i enlighet med ”avgifter 
för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar”. Handlingar som omfattas av PUL har 
PUL-markerats när de skickats. 

 

5.1.2 Kultur- och fritidsnämnden 

Endast en handling har hanterats skyndsamt. Övriga fyra har tagit mellan två-tre dagar att 
hantera vilket inte bedöms som skyndsamt. Expediering via mail av handling innehållande 
personuppgifter är enligt PUL en automatisk behandling. Detta betyder att personuppgifter 
ska PUL-markeras, alltså maskering av personuppgifter. Två handlingar som begärts ut har i 
Webbdiariet markerats med PUL, men de har inte maskerats när de skickats, vilket inte är 
förenligt med PUL. 
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5.1.3 Äldrenämnden 

Två av fem begärda handlingar har hanterats skyndsamt. Övriga tre har inte hanterats. De 
två handlingar som omfattas av sekretess i Webbdiariet har maskerats.  

 

5.2 Bedömning 

Resultatet visar att totalt elva handlingar har hanterats och skickats inom en timme vilket 
bedöms som skyndsamt. Däremot att fyra handlingar har tagit 2-3 dagar att hantera bedöms 
inte som skyndsamt. Dessutom ser vi en brist att tre handlingar som har begärts inte har 
hanterats samt heller inte motiverats. Vi bedömer, med stöd av bestämmelserna i PUL, en 
brist att vissa handlingar som omfattas av PUL och som har begärts ut inte har PUL-
maskerats när de skickats. 

I samtliga fall har ingen av handläggarna frågat efter namn eller syftet med handlingen, vilket 
är förenligt med tryckfrihetsförordningens bestämmelser.  

6 Svar på revisionsfrågor och rekommendationer 

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida stadens rutiner kring och hantering av 
allmänna handlingar är ändamålsenlig och tillgodoser de krav som framgår av berörd 
lagstiftning.  

Nedan beskrivs i komprimerad form svaren på revisionsfrågorna.  

 

Delfråga Svar 

1 Bedöms stadens styrdokument 
vara ändamålsenliga med 
avseende på arkiv- och 
diariehantering? 

Stadens styrande dokument är i allt väsentligt 
ändamålsenliga.  

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är 
styrande för diarieföring. Det är viktigt att med viss 
periodicitet gå igenom dokumenthanteringsplanen 
och revidera vid behov. 

2 Bedöms rutiner för posthantering 
(inklusive e-posthantering), 
registrering av allmänna 
handlingar, utlämning av offentliga 
handlingar samt arkivering av 
allmänna handlingar vara 
ändamålsenliga? 

Rutiner är i allt väsentligt ändamålsenliga. Det är 
tydligt att dokumentet ”diarieföring i Staden” inte är 
helt relevant avseende ansvarsroller för 
diarieföring.  

Kommunstyrelsen har ingen skriftlig rutin för 
hantering av begäran av handling utan detta 
hanteras enligt en icke nedtecknad rutin. 

3 Är fördelning av roller och ansvar 
samt befogenheter inom 
förvaltningsorganisationen tydlig? 

Det finns en otydlighet avseende ansvarsroller i 
stadens arbete med dokumenthantering det vill 
säga registrering, diarieföring och arkivering. Detta 
är särskilt tydligt i kommunstyrelsen där det också 
efterfrågas tydligare roller och ansvar. 
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4 Sker registrering av allmänna 
handlingar och ärenden 
(inkommande, utgående och inom 
staden upprättade) i enlighet med 
gällande lagar och styrdokument? 

Det finns en osäkerhet att samtliga handlingar 
registreras och diarieförs. 

Registrering och diarieföring kan stärkas ytterligare 
för att efterleva lagkraven och följa stadens 
styrande dokument. 

5 Vilka systemstöd används och 
hur upplever användarna 
systemens tillgänglighet och 
tillförlitlighet? 

Systemet ”Public 360” används som stadens 
dokument– och ärendehanteringssystem. 

Intervjupersonerna upplever systemet som 
tillförlitligt och har inte haft något driftstopp.  

Det pågår ett arbete med att ta fram 
kontinuitetsplan för att ytterliga stärka 
tillförlitligheten. Intervjuade upplever systemet som 
användarvänligt och tillgängligt.  

Utöver Public 360 används Webbdiariet för att 
möjliggöra medborgares och förtroendevaldas rätt 
till insyn i nämndernas verksamhet samt tillgång till 
sammanträdeshandlingar. 

6 Tillgodoses allmänhetens rätt till 
insyn i kommunens verksamhet? 

Genom Webbdiariet ges medborgare rätten och 
möjligheten att ta del av handlingar som har 
registrerats och diarieförts. Medborgare kan även 
ta del av sammanträdeshandlingar och postlistor 
för att se vilka handlingar som har inkommit till, 
upprättats inom och expedierats från myndigheten. 

Dock finns en osäkerhet att samtliga handlingar 
registreras och diarieförs vilket försvårar 
medborgares möjlighet till insyn i kommunens 
verksamhet. 

Stickprovsgranskningen visar att 11 av 20 
handlingar har lämnats ut skyndsamt. Däremot att 
fyra handlingar har tagit 2-3 dagar att lämna ut får 
betraktas som ej skyndsam hantering. Vidare har 
tre begärda handlingar inte hanterats och heller 
inte motiverats varför. Att handlingar inte lämnas ut 
försvårar medborgares rätt till insyn i 
verksamheten. 

7 Finns en systematisk uppföljning 
och kontroll av stadens diarieföring 
och finns tydlig koppling till 
gällande planer för intern kontroll? 

 

Nej, det görs ingen systematisk uppföljning av 
stadens diarierföring. Enda uppföljning med viss 
koppling till stadens diarieföring är 
systemförvaltarens uppföljning vid 
systemuppdatering. Det finns ingen tydlig koppling 
till kommunstyrelsens internkontrollplan för 2015.  

8 Är sök och åtkomstmöjligheter 
för allmänheten till diariet 
ändamålsenliga? 

 

Då Webbdiariet är tillgängligt på stadens webbplats 
och att det ger tillgång till samtliga myndigheter är 
sök- och åtkomstmöjligheter ändamålsenliga. 
Däremot finns viss begränsning i och med att 
handlingar endast kan tas del av i den mån de har 
registrerats och diarieförts. 



    

20 

6.1 Slutsatser och rekommendationer 

I staden registreras och diarieförs samt arkiveras en mängd handlingar vilket förutsätter att 
det sker i enlighet med lagstiftning och stadens styrdokument. En viktig del i detta är 
enhetliga arbetssätt och tydliga ansvarsroller. Granskningen visar att det föreligger 
otydligheter. Kommunstyrelsen bör därför genom sitt samordningsansvar fastslå ett enhetligt 
arbetssätt för dokumenthantering som gäller i staden. Kommunstyrelsen bör också inom 
myndigheten tydliggöra ansvarsroller för sin dokumenthantering. Detta skulle enligt vår 
bedömning stärka registrering och diarieföring samt arkivering av allmänna handlingar.  

Vidare behöver kommunstyrelsen tydliggöra vad som ska gälla avseende stadens 
systemstöd. Granskningen visar att det saknas strategier för Public 360 och Webbdiariet 
vilket skapar en otydlighet om hur systemen ska utvecklas samt nyttjas på bästa sätt.  Det 
föreligger också en otydlighet om vad som ska registreras och diarieföras i Public 360. 

Det bör ligga i kommunstyrelsens intresse att följa upp hur myndigheten sköter registrering, 
diarieföring och arkivering. Då hantering av allmänna handlingar är en viktig del av 
verksamheten bör kommunstyrelsen följa upp och försäkra sig att system och processer 
fungerar väl. 

Stickprovsgranskningen visar att 11 av 20 handlingar har lämnats ut skyndsamt. Däremot att 
fyra handlingar har tagit 2-3 dagar att lämna ut får betraktas som ej skyndsam hantering. 
Vidare har tre begärda handlingar inte hanterats och heller inte motiverats varför. Att 
handlingar inte lämnas ut försvårar medborgares rätt till insyn i verksamheten. Dessutom att 
vissa handlingar inte har maskerats i enlighet med PUL är en brist. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen rekommenderar vi: 

 
 Att kommunstyrelsen genom sitt samordningsansvar fastslår hur staden ska arbeta 

med dokumenthantering (registrering, diarieföring och arkivering) och därigenom 
säkerställa en ändamålsenlig process. Därtill att kommunstyrelsen tydliggör ansvaret 
för fortbildning och kunskap om dokumenthantering. 
 

 Att kommunstyrelsen tydliggör ansvarsroller för myndighetens dokumenthantering. 
 

 Att det upprättas gränsdragningslistor mellan administrativa enheten och övriga 
avdelningar så att roller och ansvar blir tydliga avseende diarieföring, utlämnande av 
handlingar, förvaring av handlingar samt ärenden och bevakning av ärenden. 
 

 Att kommunstyrelsen tar fram en strategi för användning av stödsystemet Public 360 
så att systemets fulla kapacitet nyttjas. 

 

Stockholm den 15 december 2015  

 

 

 

Anders Hellqvist  Andreas Halvarsson 

Certifierad kommunal revisor Verksamhetsrevisor 
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

Avdelning för utveckling och administration 

 Administrativ chef  
 Administratörer 
 Kommunarkivarie 
 Planadministratör 
 Systemförvaltare för kommunens ärendehanteringssystem 360 

Personalavdelningen 

 Personalchef 
 PA-konsult 

Stadsledningskontoret 

 Samhällsplanerare 

Kultur- och fritidsnämnden 

 Nämndsekreterare/Utredare 

Äldrenämnden 

 Nämndsekreterare 

 

Granskade dokument 
Arkivreglemente för Sundbybergs stad(antagen 2008-11-24) 
Arkivbeskrivning(daterad 2015-03-24).   
Arkivorganisation 2013(antagen 2013-01-25) 
Avgift för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar fullmäktige (antagen 2014-01-16) 
Dokumenthanteringsplan 
Diarieföring i Sundbybergs stad 
Lathund för posthantering(2015-01-05) 
Vid utlämnande av handling som omfattas av sekretess har administrativ chef på delegation 
av kommunstyrelsen(punkt 1.5) rätten att fatta ett så kallat avslagsbeslut.  
interna kontrollplan för 2015 
Föreskrifter för korrekt arkivering(daterad 2014-05-27) 
Rutin för rensning i aktskåpet (daterad 2015-08-12) 
Rutiner för delegationsbeslut från och med 14 maj 2012 
Lathund medborgarförslag(2011-03-03) 
MSB:s skrift ” Kontinuitetsplanering – en introduktion”  
Förvaltningsorganisation under införandefas – Public 360°(daterad 2011-12-20) 
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Bilaga 2 Stickprovsgranskning av kommunstyrelsens, kultur- och 
fritidsnämndens och äldrenämndens diarier 

Kommunstyrelsen 

Nr Avsändare Begärd handling PUL eller 
sekretess
markering 

Dnr Datum 
och tid 
för 
skickad 
begäran 

Datum när 
begärd 
handling 
skickades 

Har 
handlingen 
PUL-
markerats 
eller 
sekretess-
markerats 

1 Gostasvenss
on3@gmail.c
om 

Synpunkt, 
Annonser och 
Information 

PUL KS-
0497/2
015 

2015-11-
03 
kl.14:12 

2015-11-03 
kl.14:27 

Ja 

2 Larssonu39
@gmail.com 

Plan för 
tillsynsarbete 
gällande arkiv- och 
dokumenthanterin
g under 2016 

Nej KS-
0625/2
015 

2015-11-
19 
kl.08:24 

2015-11-19 
kl.09:34 

Handlingen 
kunde inte 
skickas 
eftersom det 
är arbets-
material 

 

 

3 Larssonu39
@gmail.com 

Tillsyn gällande 
arkiv- och 
dokumenthanterin
g på enheter 
under social- och 
arbetsmarknadsför
valtningen 2015 

Nej KS-
0557/2
015 

2015-11-
19 
kl.08:24 

2015-11-19 
kl.09:34 

Hän-visades 
till webb-
diariet.  

Då handlingen 
överstiger 9 
sidor upplystes 
jag om taxan 
”avgifter för 
avskrifter, 
kopior m.m. av 
allmänna 
handlingar”ifall 
jag ville ta del 
av handlingen 

 

4 Elina.hylen
@gmail.com 

Medborgarförslag 
- Ge "SIGNAL-
FABRIKEN" ett 
vettigt namn 

PUL KS-
0682/2
015 

2015-11-
25 
kl.08:47 

2015-11-25 
kl.08.59 

Ja 

5 Elina.hylen
@gmail.com 

Utfärdande av 
gallringsbeslut för 
äldrenämnden i 
form av dokument-
hanteringsplan 

Nej KS-
0455/2
012 

2015-11-
25 
kl.08:47 

2015-11-25 
kl.08.59 

 

http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0497/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0497/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0497/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0625/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0625/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0625/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0625/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0625/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0557/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0557/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0557/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0557/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0557/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0557/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0557/2015
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6 Gunnar.h.eri
xon@hotmail
.com 

Entledigande av 
samtliga 
ledamöter och 
ersättare i 
kommunstyrelsen 
per den 31 
december 2015 

Nej KS-
0690/2
015 

2015-12-
08 
kl.08:14 

2015-12-08 
kl.09:28 

 

7 Gunnar.h.eri
xon@hotmail
.com 

Medborgarförslag 
- En portabel 
isbana till 
Sundbybergs torg 
liknande isbanan i 
Kungsträdgården 

Nej KS-
0723/2
015 

2015-12-
08 
kl.08:14 

2015-12-08 
kl.09:29 

 

8 Gunnar.h.eri
xon@hotmail
.com 

Medborgarförslag 
- Anlägg en 
dubbelriktad 
cykelbana på 
Järnvägsgatan 
genom centrala 
Sundbyberg 

Nej KS-
0540/2
015 

2015-12-
08 
kl.08:14 

2015-12-08 
kl.09:27 

 

9 Gunnar.h.eri
xon@hotmail
.com 

Medborgarförslag 
– Bygg ut 
Duvboskolan 

Nej KS-
0195/2
015 

2015-12-
08 
kl.08:14 

2015-12-08 
kl.09:26 

 

10 Gunnar.h.eri
xon@hotmail
.com 

Interpellation - Vill 
Jonas Nygren (S) 
stänga Bromma 
flygplats? Ställd till 
kommunstyrelsens 
ordförande av 
Mikael T Eriksson 
(M) 

Nej KS-
0529/2
014 

2015-12-
08 
kl.08:28 

2015-12-08 
kl.09:31 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nr Avsändare Begärd handling PUL eller 
sekretess-
markering 

Dnr Datum och 
tid när 
begäran 
skickats 

Datum när 
begärd 
handling 
skickats 

Har 
handlingen 
PUL-
markerats 
eller 
sekretess-
markerats 

1 Gostasvenss
on3@gmail.
com 

Korrespondens 
gällande Mål och 
drömmar 2015 
antagningsprov 

Nej KFN-
0162/2
015 

2015-11-03 

Kl.14.13 

2015-11-
03 kl.14.36 

 

2 Gostasvenss
on3@gmail.
com 

Anställning och 
anställningsvillkor 
för övrig personal 
- vaktmästare 

PUL KFN-
0134/2
011 

2015-11-19 
kl.08:22 till 
kommun-
sekreteraren 

Denne 
vidarebeford
rade mailet 
till kultur- 
och 
fritidsnämnd
en 2015-11-
19 kl.10:30 

2015-11-
23 kl.11:24 

Nej 

http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KFN-0134/2011
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KFN-0134/2011
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KFN-0134/2011
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KFN-0134/2011
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3 Gostasvenss
on3@gmail.
com 

Ansökan om 
projektbidrag för 
år 2016, Det Nya 
Museet 

Nej KFN-
0148/2
015 

2015-11-19 
kl.08:22 till 
kommun-
sekreteraren 

Denne 
vidarebeford
rade mailet 
till kultur- 
och 
fritidsnämnd
en 2015-11-
19 kl.10:30 

2015-11-
23 kl.11.24 

 

4 elina.hylen@
gmail.com 

Beslut om 
tidsbegränsad 
anställning av 
bibliotekarie vid 
Bibliotek 
Sundbyberg 

PUL KFN-
0263/2
015 

2015-11-25 
kl.08:45 

2015-11-
27 kl.14:39 

Nej 

5 elina.hylen@
gmail.com 

Yttrande över 
ansökan om 
tillstånd för 
kameraövervaknin
g på Sundbybergs 
simhallsterass 

Nej 

 

KFN-
0262/2
015 

2015-11-25 
kl.08:45 

2015-11-
27 kl.14:39 

 

 

 

Äldrenämnden 

Nr Avsändare Begärd handling PUL eller 
sekretess-
markering 

Dnr Datum och 
tid när 
begäran 
skickades 

Datum när 
begärd 
handling 
skickats 

Har 
handlingen 
PUL-
markerats 
eller 
sekretess-
markerats 

1 elina.hylen@
gmail.com 

Rapport och 
åtgärdsplan svar 
angående 
anhöriganställning 

PUL ÄN-
0185/2
015 

2015-11-03 
kl.14:15 

Har inte 
skickats 

 

2 Larssonu39
@gmail.com 

Beslut tagna 
oktober 2015. 
Avgifter 
äldreomsorg. 

Sekretess ÄN-
0058/2
015 

2015-11-03 
kl.14:10 

Har inte 
skickats 

 

3 Larssonu39
@gmail.com 

Begäran om 
komplettering av 
utredning 

Sekretess ÄN-
0157/2
015 

2015-11-03 
kl.14:10 

Har inte 
skickats 

 

4 Larssonu39
@gmail.com 

Avtal - 
Tidsbegränsad 
anställning 
biståndshandlägg
are 
semestervikare för 
tiden 1 juni 2015 
tom längst 4 
september 2015 

Sekretess ÄN-
0099/2
015 

2015-11-19 
kl.08:28 

2015-11-
19 kl.09:47 

Handlingen 
har PUL-
markerats 

http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KFN-0148/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KFN-0148/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KFN-0148/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KFN-0148/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0185/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0185/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0185/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0058/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0058/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0058/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0157/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0157/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0157/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0099/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0099/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0099/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0099/2015
http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=ÄN-0099/2015
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5 Larssonu39
@gmail.com 

Klagomål/synpunk
t ang bemötande, 
trygghet och 
utförande  

Sekretess ÄN-
0230/2
015 

2015-11-19 
kl.08:28 

2015-11-
19 kl.09:47 

Handlingen 
har PUL-
markerats 
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