
Arkivbeskrivning och informationshanteringsplan för Revisonen 
Enligt Lomma kommuns arkivreglemente ska varje myndighet fastställa organisation och 
ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i verksamheten. Detta relegeras 
också i arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets - och 
sekretesslagen (2009:400). Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en 
arkivbeskrivning som ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den 
hanteras. Vidare ska myndigheten även upprätta en förteckning över allmänna handlingar med 
hanteringsanvisningar och beslut om gallring, även kallad informationshanteringsplan. Både 
arkivbeskrivning och informationshanteringsplan ska hållas aktuella.  
 
Revisionens arbetsuppgifter och organisation 
I Lomma kommun finns 6 förtroendevalda revisorer. Revisorerna väljs av fullmäktige för 
tjänstgöring under en mandatperiod. De avslutar sitt uppdrag vid ansvarsprövningen av det 
fjärde årets verksamhet under mandatperioden, vilket sker under det femte året efter det 
allmänna valet. Revisionens uppdrag är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 
styrelsens, nämndernas och beredningarnas verksamhetsområden. Revisionen ska även 
genom de ur revisionskretsen valda lekmannarevisorerna/revisorerna på samma sätt granska 
verksamheten i de kommunala bolagen och stiftelserna. Revisorerna avger årligen en 
revisionsberättelse till fullmäktige som har att ta ställning i ansvarsfrågan för styrelse, nämnder 
och beredningar samt enskilda fötroendevalda i dessa organ. 
 
Lagar och regler som styr verksamheten 
Reglerna kring revisionens uppdrag finns i 12 kap. kommunallagen (2017:725). Fullmäktige har 
också fastställt lokala regler för revisionsarbetet, vilka återfinns i reglementet för revisionen.  
 
Informationshantering och arkivvård 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente. Revisorernas handlingar registreras och förvaras i kommunens 
centrala ärendehanteringssystem LEX. Revisorerna följer en informationshanteringsplan som 
beskriver vilka olika handlingstyper som hanterias inom verksamheten. Planen utgör, 
tillsammans med denna inledande beskrivning, den lagstadgade arkivbeskrivningen och 
redovisningen av revisorernas handlingar.  
 
I informationshanteringsplanen som följer nedan finns även de av revisorerna fastställda 
gallringsreglerna för revisionshandlingar.  
 
Upplysningar om revisorernas handlingar lämnas av kommunledningskontorets registrator. 
Prövning i samband med utlämning av handlingar sker vid behov i samråd med ordföranden i 
revisionen. 
 
Från och med 2021-01-01 har kommunstyrelsen i Lomma kommun beslutat att upphöra med 
att skriva ut digitalt inkomna och upprättade handlingar. Beslutet gäller ej de handlingar som 
enligt lag, föreskrift eller annat beslut måste arkiveras i pappersform. Handlingar i pappersform 
överlämnas till kommunarkivet efter 4 års förvaring på kansliet. 
 
Inskränkningar i tillgängligheten 
I offentlighets- och sekretesslagen 17 kap 1 § finns regler om sekretess för revisorernas 
planering och förberedelse av granskningsinsatser om det kan antas att syftet med 
granskningningsverksamheter motverkas. Revisorerna har rätt att ta del av sekretessbelagda 
uppgifter om det behövs för granskning. I sådant fall ärver revisorerna sekretessen från den 
myndighet där handlingen är sekretessbelagd. 
 
Ansvarsfördelning 
Revisorerna i Lomma kommun är en myndighet som bedriver sin verksamhet under 
allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I ansvaret ligger att 



registrera allmänna handlingar, välja lämpliga metoder och material för handlingars 
upprättande, beskriva och förteckna sitt arkiv, vårda arkivet och hålla handlingar tillgängliga för 
allmänheten. 
 
Kommunens revisorer har valt att överlåta den praktiska hanteringen av arkivfrågorna, som en 
del i uppdraget, till de tjänstemannarevisorer som de anlitar. Alla beslut, som exempelvis 
utlämnande av allmänna handlingar, måste dock tas av revisorerna själva. 
 
Arkivansvarig är den av fullmäktige valda ordföranden för kommunens revisorer. 
Arkivredogörare är vald tjänsteman på anlitad revisionsfirma. 
 
Dataskyddsombud för revisionen är förbundsjurist Therese Jigsved på kommunalförbundet 
Sydarkivera: therese.jigsved@sydarkivera.se, tel. 0472-391016. 
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Informationshanteringsplan för Revisonen i Lomma kommun 
 

Process/Aktivitet Handlingstyp Medium 
(ex 
papper, 
datafil) 

Förvaring 
Åtkomst 

Bevara 
(B) 
Gallra 
(G) 

Anmärkning 

Styrande dokument 
     

 
God revisionssed i kommunal verksamhet Skrift 

 
B 

 
 

Reglemente för revisionen Digital LEX B 
 

 
Registerförteckning över 
personuppgiftsbehandlingar 

Digitalt Draftit G Hålls uppdaterad, gallra 
behandlingar vid 
inaktualitet.  

Arkivbeskrivning, 
informationshanteringsplan 

Digitalt LEX B 
 

Löpande verksamhet 
     

 
Förslag till budget för revisionens 
verksamhet  

Digitalt  LEX  B  
 

 
Månadsrapporter för revisionens 
verksamhet jan-aug inklusive 
helårsprognos 

Digitalt LEX B 
 

 
Granskning av delårsrapport för Lomma 
kommun 

Digitalt LEX B 
 

 
Bokslut för revisionen Digitalt  LEX B 

 
 

Revisionsberättelse samt granskning av 
årsredovisning 

Digitalt LEX B Inklusive bilagor med 
revisionsberättelser  
bolag (aktiebolag, 
stiftelser, ekonomiska 
föreningar, handelsbolag, 
kommunalförbund)  

Minnesanteckningar Papper 
 

B Lämnas årsvis till 
registrator.  



Till kommunarkivet efter 
4 år.  

Protokoll från revisorernas 
sammanträden 

Arkivpap
per/Digit
alt 

Närarkiv/
LEX 

B Till kommunarkivet efter 
4 år. 

 
Inkommande handlingar som inte är 
kopplade till granskningsärenden 

Digitalt LEX B 
 

 
Utgående handlingar som inte är 
kopplade till  
granskningsärenden 

Digitalt LEX B 
 

Revisionsverksamhet 
     

 
Riskanalys/Revisionsplan inkl. 
granskningsplan kommunala bolag  

Digitalt LEX B 
 

 
Rapporter ej verkställda gynnande beslut 
enligt SOL och LSS 

Digitalt 
 

G Gallras vid inaktualitet, då 
innevarande revisionsår 
passerat  

Projektplaner Digitalt 
 

B Uppdragsbeskrivning som 
ingår i granskningsrapport  

Revisionsrapporter  Digitalt LEX B Sakkunnigas rapporter, 
missiv mm till fullmäktige, 
styrelse, nämnder, 
beredningar, bolag etc.  

Remissvar  Digitalt  LEX  B  
 

 
Rapport enligt lag om insyn i vissa 
finansiella förbindelser 

Digitalt LEX B 
 

Upphandling 
     

 
Annons 
Anbudsinfordran/Förfrågningsunderlag 
Öppningsprotokoll 

Digitalt Tendsign 
/LEX  

B Egna upphandlingar. 
Se även s. 13, 
kommunstyrelsens  



Anbudsutvärdering 
Antagna anbud 
Anbudssvar, negativa 
Tilldelningsbeslut 
Överprövning 

informationshanterings-
plan.  

 
Ej antagna anbud Digitalt Tendsign G Gallras 2 år efter att 

antaget anbud vunnit laga 
kraft.  

Avtal Digitalt/ 
Papper 

LEX/ 
Närarkiv 

B Bevaras både som papper 
i diarieakt och digitalt i 
LEX. 

Löneadministration 
    

Administreras av HR-
avdelningen   

Närvarolista från sammanträden Papper  Närarkiv 
HR 

G  Gallras efter 2 år vid 
utbetalning via 
lönesystemet. 
Lämnas till 
kansliavdelningen som 
inrapporterar uppgifter i 
lönesystem.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst Papper Närarkiv 
HR 

G Gallras efter 10 år 
Lämnas till HR.  

Reseräkningar Papper Närarkiv 
HR 

G Gallras efter 10 år 
Lämnas till HR.  

Personliga utlägg Papper Närarkiv 
HR 

G Gallras efter 10 år 
Lämnas till HR. 
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