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Avdelningen för tillsyn
och rådgivning
Peter Sivervall

Riksarkivet har inspekterat arkivredovisningen vid Statens livsmedelsekonomiska institut
Inspektionsdatum:

26 september 2006

Närvarande vid inspektionen:

Administrativ chef, Statens livsmedelsekonomiska
institut
Peter Sivervall, förste arkivarie, Riksarkivet

1. SAMMANFATTNING
Statens livsmedelsekonomiska institut (SLI) och dess arkivredovisning har tidigare brevledes
inspekterats av Riksarkivet. Även den nu genomförda inspektionen avgränsades till SLI:s
arkivredovisning (arkivförteckning och arkivbeskrivning).
I samband med det tidigare inspektionstillfället (september 2004) konstaterades att arkivredovisningen vid SLI var god varför några förelägganden inte gavs. Vid den nu genomförda uppföljande
inspektionen kan Riksarkivet konstatera att arkivredovisningen avseende arkivförteckningen inte är
helt tillfredsställande varför vissa förelägganden ges.

2. FÖRELÄGGANDEN
Riksarkivet konstaterar att arkivvården inte är helt tillfredsställande varför följande åtgärder skall
vidtas för att uppfylla gällande regelverk. Vidtagna åtgärder skall redovisas skriftligt till Riksarkivet
senast den 15 februari 2007.
•

En arkivförteckning skall upprättas (6 kap. 3-12 §§ Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd
[RA-FS 1991:1, ändrade 1997:4] om arkiv hos statliga myndigheter). Vid inspektionstillfället
fanns endast en innehållsförteckning tillgänglig. Arkivförteckningen med tillhörande innehållsförteckning skall kompletteras med nytillkomna serier av handlingar.

3. INSPEKTION
Allmänt
Formellt arkivansvarig och ansvarig för den praktiska arkivhanteringen är administrativa chefen.
Arkivbeskrivning
Arkivbeskrivning, som är under revidering, finns upprättad vid SLI.
Arkivförteckning
Innehållsförteckning till en arkivförteckning finns upprättad vid SLI. Däremot saknas underliggande förteckningsblad med tillhörande volymredovisning. Arkivförteckning skall upprättas. Vid
inspektionstillfället konstaterades att ett antal nytillkomna serier av handlingar (handlingsslag) skall
fogas till arkivredovisningen.
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Det är möjligt att via innehållsförteckningen återsöka serier av handlingar. Stickprov gjordes vid
inspektionstillfället.
Arkivbildning
Registrering av allmänna handlingar sker i datoriserat diarium (Excel-, tidigare Worddokument, ett
per år vilket medför att återsökning görs för ett år i taget).
Det är möjligt att via diariet återsöka handlingar. Stickprov gjordes vid inspektionstillfället.
Stockholm den 2 oktober 2006
Riksarkivet

Peter Sivervall
förste arkivarie

