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Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport: Granskning allmänna handling
och arkiv
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisionen.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av Hylte kommun revisorer och lekmannarevisorer i Stiftelsen Hyltebostäder
genomfört en granskning huruvida nämnderna och stiftelsen i Hyltebostäder i Hylte kommun har en
ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar samt en ändamålsenlig arkivhantering.
Rapporten visar att kommunen har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar men att
kommunen inte fullgjort sina åtaganden enligt arkivreglementet då arkivmyndigheten under 2018
saknat bemanning.
Vid kommunstyrelsens möte i juni 2019 återremitterades ärendet till kommunledningskontoret då den
nyanställde kommunarkivarien hade sagt upp sig. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att begära
förlängd svarstid från revisionen få följande frågeställning:
Vilka åtgärder ämnar kommunstyrelsen vidta med anledning av att arkivmyndighetens arkivhantering
inte har fullgjort sina åtaganden enligt arkivreglementet under 2018 då kommunarkivet saknat
bemanning?
Under våren 2019 påbörjade en ny kommunarkivarie sin tjänst i Hylte kommun. Som första
priortiering tog tjänstepersonen hand om de arkivleveranser som inte kunnat mottas av
arkivmyndigheten men också påbörjat arbetet med att se över övriga processer som inte fullgjorts
under den tid kommunarkivarietjänsten varit vakant. Då tjänstepersonen under sommaren 2019
avslutade sin tjänst begärde informations- och kanslienheten undantag för att kunna återrekrytera
tjänsten vilket kommunstyrelens arbetsutskott också beviljade. Fram till att en ny arkivarie påbörjar
sin tjänst stöttar flertalet medarbetare inom kommunledningskontoret arkivmyndigheten genom att ta
fram handlingar från arkivet och att fortsätta med e-arkivprojektet. Kommunledningskontoret
undersöker olika vägar för att säkerställa att det i framtiden finns en hållbar lösning rörande
kommunens uppdrag som arkivmyndighet.
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