
 

MISSIV  1 
 

  2022-02-25 REV 34–2021 
 

  
 

 

 Regionstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Regionala utvecklingsnämnden  

 

Hanteringen av allmänna handlingar  
Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har inte sä-
kerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av hanteringen av allmänna handlingar. 
Regler och rutiner finns, men den strategiska styrningen för att säkerställa att verksamheterna 
följer reglerna är svag. De utbildnings- och informationsinsatser som genomförts har varit alltför 
begränsade och uppföljningen har varit otillräcklig. 

Vid revisorernas överläggning den 25 februari 2022 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig 
bakom slutsatser i detta missiv. I en bilaga till missivet lämnar revisorerna rekommendationer till 
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Missiv och 
underliggande rapport (nr 9/2021) lämnar revisorerna för yttrande till regionstyrelsen, hälso- 
och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Yttrande med uppgifter om åtgärder 
ska lämnas till revisionskontoret senast 30 juni 2022.  

 
 
För regionens revisorer 
 
 
 
 
Edward Riedl    Bert Öhlund    
Ordförande    Vice ordförande   
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  Bilaga 
 

 

Revisorernas rekommendationer 
Säkerställ att: 

• Dokumenthanteringsplaner och övriga styrdokument om allmänna handlingar är aktuella 
och tillräckligt utvecklade. 

• Tillräckliga informations- och utbildningsinsatser för att göra regler och rutiner kända inom 
verksamheterna blir genomförda. 

• Tillräcklig uppföljning av verksamheternas hantering av allmänna handlingar blir genom-
förd. 

Instruktioner för yttrande 
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämn-
den och svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kom-
munikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder nämnden 
vidtagit eller planerar att vidta. 

Tänk på detta när ni svarar: 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån 
revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och 
de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen 
som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna. 

• Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

Vid frågor kontakta: 

Petter Bergner 
Revisionskontoret 
073-094 77 33  
petter.bergner@regionvasterbotten.se 
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Svarsformulär  

Säkerställa att dokumenthanteringsplaner och övriga styrdokument om allmänna handlingar 
är aktuella och tillräckligt utvecklade.  

Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden/regionala utvecklingsnämnden vidtar följande 
åtgärder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säkerställa att tillräckliga informations- och utbildningsinsatser för att göra regler och rutiner 
kända inom verksamheterna blir genomförda.  

Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden/regionala utvecklingsnämnden vidtar följande 
åtgärder: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säkerställa att tillräcklig uppföljning av verksamheternas hantering av allmänna handlingar blir 
genomförd. 

Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden/regionala utvecklingsnämnden vidtar följande 
åtgärder: 
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