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Internkontroll 1-2021 - Hantering av allmänna 
handlingar enligt informationshanteringsplanen 

Sammanfattning 

Kultur- och föreningsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 

kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Syftet med den interna 

kontrollen är att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt, att rapportering av ekonomi och verksamhet är 

tillförlitlig samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs.  

 

Förvaltningens ledningsgrupp och nämndens presidium har tillsammans 

genomfört en risk- och väsentlighetsanalys, vilken ligger till grund för 

förslag till Internkontrollplan för 2021. Enligt KF`N § 86/2020 är ett av 

internkontrollområdena 2021 – Hantering av allmänna handlingar enligt 

informationshanteringsplanen och detta ska rapporteras till nämnden 

senast i oktober 2021.   

 

En jämförelse mellan gällande informationshanteringsplan och 

registrerade leveranser på förvaltningen har genomförts, vilka visar på 

förbättringsområden.  

Förfrågningar gällande gallring har skickats ut och varen visar att 

gallring fungerar relativt väl men att visst stöd från arkivet kan behövas.   

Beslutsunderlag 

Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2021 

Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 9 december 2020 § 86   

 

Bakgrund 

I arkivlagen §3 anges följande: 

 

”Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. 

 

Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 

tillgodoser 

 

   1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

   2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

   3. forskningens behov.” 
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Mot bakgrund av detta har en analys av rutinerna kring leveranser och 

gallring gjorts för att se om det sker i enlighet med gällande lagkrav och 

informationshanteringsplanen för kultur- och föreningsnämnden. En 

jämförelse har gjorts med nu gällande informationshanteringsplan och 

registrerade leveranser från förvaltningen. Gallringen är mer 

svårkontrollerad men enhetscheferna har alla svarat på frågor gällande 

gallring. Resultatet av analysen gällande gallring och leveranser 

redovisas nedan. 

Beskrivning av genomförd kontroll 

Leveranser 

Det mesta bevarandematerial som förvaltningen hanterar, diarieförs i 

Ciceron och levereras regelbundet av nämndsekreterare. Detta sker/har 

skett i pappersform, men kommer framgent att ske digitalt till det nya e-

arkivet (gäller ärenden från 2020 och framåt.) 

Däremot märks viss problematik när det gäller andra leveranser av det 

som inte diarieförs i Ciceron.  

Det som fungerar utan anmärkningar är leveranser från Konsthallen, 

kommunarkivet, kommunikatör och till viss del föreningsstöd. Från dessa 

sker regelbundna leveranser på de delar som ska levereras.  

 

Däremot saknas mycket dokumentation från bibliotek, kulturskola, 

strandbad och till viss del föreningsstöd. Det som främst saknas är den 

dokumentation kring verksamheterna som anges i 

informationshanteringsplanen till exempel trycksaker, program, 

fotografier, statistik med mera.  

Gallring  

Som nämndes ovan har tre undersökande frågor ställts till enhetscheferna 

gällande gallring, vilka var:  

 

1. Gallrar ni i enlighet med informationshanteringsplanen? 

2. Vem utför gallringen? 

3. Fungerar rutinerna eller behöver ni stöd för att få det att fungera? 

 

Sammanfattningsvis visar svaren på frågorna att gallringen verkar 

fungera relativt väl, att det görs av personal som vet vad de gör men att 

visst stöd skulle vara önskvärt för att säkerställa att det görs på rätt sätt.  

Åtgärder 

Förvaltningen/arkivredogörare behöver hitta fungerande rutiner när det 

gäller leveranser av det som anges i informationshanteringsplanen och 

som inte diarieförs. Flera av enheterna har inte levererat på väldigt lång 

tid, vilket gör att en ”leveransskuld” byggs upp vilket i sin tur gör att 

arbetet med att komma i fatt blir större och större. Huvudanledningen är 

ju självklart också att dessa leveranser måste ske för att vi ska följa de 

lagkrav och som finns och de politiska beslut som fattats.  
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När det gäller gallringsmomenten är det bra om förvaltningens 

enhetschefer fortsätter att säkerställa att arkivredogörare och personal 

som ska utföra gallring får tid, resurser och stöd för att kunna utföra den 

arbetsuppgiften.  

 

Det vore även eftersträvansvärt att förvaltningen för berörd personal har 

regelbundna utbildningar i diarieföring, vad som är allmänna handlingar, 

vad ska diarieföras och inte och så vidare. Personal från kommunarkivet 

bör också regelbundet träffa enhetschefer och arkivredogörare på 

förvaltningen för att öka kunskaper kring arkivhantering och vara ett stöd 

för de medarbetare som ska utföra leveranser och gallring. Bra också om 

förvaltningen fortsätter den goda rutinen att uppdatera 

informationshanteringsplan och arkivbeskrivning en gång per år samt vid 

behov.  

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och föreningsnämnden 

1. Kultur- och föreningsnämnden godkänner genomförd granskning 

av hanteringen av allmänna handlingar enligt 

informationshanteringsplanen. 

2. Kultur- och föreningsförvaltningen får i uppdrag att åtgärda de 

brister som påvisats i genomlysningen. Återkoppling till nämnden 

sker senast oktober 2022      

 

 

Annelíe Henriksson 

Kommunarkivarie 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 

Enhetschefer 

Arkivredogörare 
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Protokollsutdrag 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2020-00031  
 
Internkontrollplan 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och föreningsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 

kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Syftet med den interna 

kontrollen är att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt, att rapportering av ekonomi och verksamhet är 

tillförlitlig samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs.  

 

En risk- och väsentlighetsanalys genomförs årligen utifrån Karlskoga 

kommuns reglemente för intern kontroll, av ekonomi och verksamhet, 

viket ligger till grund för nämndens internkontrollplan för kommande 

året. 

 

Förvaltningen och nämndens presidium har tillsammans genomfört en 

risk- och väsentlighetsanalys, vilken ligger till grund för förslag till 

Internkontrollplan för 2021. Följande två internkontrollområden föreslås 

för granskning under år 2021. 

 

Hantering av allmänna handlingar enligt informationshanteringsplanen 

och ska rapporteras till nämnden senast i oktober 2021. 

Hantering av personinformation enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 

och ska rapporteras till nämnden senast i november 2021.  

 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 november 

2020 

Risk och väsentlighetsanalys för internkontrollplan 2021 den 6 oktober 

2020  

 

 

Kultur- och föreningsnämndens beslut 
Kultur- och föreningsnämnden beslutade att internkontrollplan 2021 ska 

omfatta följande två områden.  

1. Hantering av allmänna handlingar enligt 

informationshanteringsplanen och ska rapporteras till nämnden 

senast i oktober 2021. 

2. Hantering av personinformation enligt dataskyddsförordningen 

(GDPR) och ska rapporteras till nämnden senast i november 

2021. 



 

Kultur- och föreningsnämnden 

Protokollsutdrag 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
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Tf förvaltningschef 
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Kommunarkivarie 

Dataskyddsombud 

Kvalitetssamordnare  
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