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Resultat av granskningen

Granskningen visar att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för hantering av
allmänna handlingar. Landstingsdirektören
har beslutat om riktlinjer med utgångspunkt
av landstingsfullmäktiges arkivreglemente.
Direktören har även beslutat om landstingsövergripande dokumenthanteringsplaner på
delegation av landstingsstyrelsen. Vi bedömer dock att styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden behöver vidta åtgärder för att
säkerställa en tillfredsställande hantering av
allmänna handlingar med utgångspunkt av
lagstiftningens krav, fullmäktiges anvisningar
i arkivreglementet samt beslutade riktlinjer.

rutiner eller tillämpningsanvisningar för hur
landstingsstyrelsen fullgör sitt tillsynsansvar.
Nämnden saknar dokumenthanteringsplan

Hälso- och sjukvårdsnämnden har varken
beslutat om någon dokumenthanteringsplan
eller delegerat beslutanderätt kring hanteringen av allmänna handlingar inom nämndens verksamhetsområde. Av lagstiftningen
och fullmäktiges arkivreglemente framgår att
beslut om att gallra allmänna handlingar
samt beslut om att inte lämna ut allmänna
handlingar ska fattas av nämnden eller av
tjänsteman på delegation av nämnden.
Rekommendationer

Fullmäktiges anvisningar är inte uppfyllda

Av reglementet framgår att det ska finnas utsedda arkivansvariga och utsedda arkivredogörare inom landstingets verksamheter.
Granskningen visar att landstingsarkivarien
saknar kännedom om vilka som är arkivredogörare vid 26 av 100 basenheter. I
granskningen har vi även fått information
om att fem av sex verksamhetsområdeschefer inte utsett arkivansvariga för sina
verksamhetsområden.
Behov av information och utbildning

En projektgrupp i landstinget genomförde år
2009 intervjuer med företrädare för åtta basenheter avseende enheternas hantering av
allmänna handlingar. I granskningen har vi
även själva intervjuat företrädare för sex basenheter. Projektgruppens studie samt vårt
stickprov visar på behov av att sprida information om lagstiftning, landstingsövergripande riktlinjer och dokumenthanteringsplaner.
Det saknas skriftliga rutiner för tillsyn

Landstingsstyrelsen ska enligt fullmäktiges
arkivreglemente säkerställa regelbundna inspektioner av arkiven i landstinget. Granskningen visar att det inte finns några skriftliga

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa
att regler och riktlinjer för hantering av allmänna handlingar är tillräckligt kända i verksamheterna. Vi lämnar därutöver följande
rekommendationer till styrelsen:


Säkerställ att landstinget upprättar en
organisation för arkivvården i enlighet
med fullmäktiges arkivreglemente.



Säkerställ att det finns skriftliga rutiner
för hur styrelsen som arkivmyndighet
har för avsikt att utöva sin tillsynsskyldighet över arkiven i landstinget.

Vi rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om en dokumenthanteringsplan för nämndens ansvarsområde
alternativt delegera beslutanderätt inom området.
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