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Finansdepartementet
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Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands,
Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015:53)
Riksarkivet har tagit del av departementspromemorian och har, utifrån de
utgångspunkter Riksarkivet har att beakta, ingenting att erinra mot de förslag
som lämnas, men vill ändå lämna följande synpunkter.
Vi ser inte att Riksarkivets uppdrag, att medverka till regional tillväxt, skulle
påverkas av att ansvaret flyttas till landstingen. En enhetlig ansvarsfördelning
mellan staten, landstingen och kommunerna, i alla delar av landet, underlättar
för dem som vill söka efter och ta del av de allmänna handlingar som skapas i
verksamheten.
När en offentlig verksamhet övergår från en huvudman till en annan kan det
påverka de allmänna handlingarna i verksamheten. Handlingar från den
tidigare huvudmannen kan behövas i den nya verksamheten och kan därför
behöva lämnas över eller lånas ut. Riksarkivet vill understryka att det är
viktigt att, i ett tidigt skede, ta upp frågan om hur de allmänna handlingarna
ska hanteras. Ansvaret för handlingarna måste vara tydligt så att det går att
tillgodose den grundlagsskyddade rätten att ta del av allmänna handlingar. I
sammanhanget vill Riksarkivet också uppmärksamma Finansdepartementet
på att lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring, den 1 januari 2016, ersatts av lagen
(2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Denna
lagstiftning kan få betydelse om landstingen väljer att driva någon del av
arbetet i privaträttslig form.

Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarien Björn Jordell. I den slutliga
handläggningen deltog också chefen för den regionala divisionen Eva-Marie
Sahlin och juristen Ulrika Sturesdotter Andersson, föredragande.
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