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Bevarande av ackrediteringsansökningar
Bakgrund
I 3 § arkivlagen (1990:800) hänvisas till arkivbildningen och dess syften.
Myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de
tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Arkiv bildas av de allmänna handlingarna i en myndighets verksamhet och
får inte förstöras(gallras)utan beslut av myndigheten. Verksamheternas
gallringsbeslut fattas normalt i form av en lokal dokumenthanteringsplan,
som gäller för enhetens hantering av allmänna handlingar, bevarande och
gallring. Enligt 7§ Region Skånes arkivreglementets ska myndighet i
samråd med Regionarkivet besluta om gallring av handlingar i sitt arkiv.
Aktuell fråga
Inom Hälsoval Skåne kommer ansökningar in om ackreditering avseende
vårdenhet. Tidigare har ansökningar som godkänts via politiska beslut både
diarieförts och bevarats till skillnad från de icke godkända som har gallrats.
En ny rutin införs från och med 2013 vilket innebär att alla ansökningar ska
beslutas politiskt. Både de som leder till avtal och de som avslås.
Fråga om bevarande och diarieföring har inkommit från registrator i Region
Skåne.
Utredning
Ur verksamhetens perspektiv finns det ett värde i att behålla kontinuitet
bland de ansökningar som inkommit. Ofta går handläggaren tillbaka i tiden
för att jämföra och studera gamla ansökningar gentemot nya. Inte sällan
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ansöker samma vårdgivare flera gånger och då finns det behov att kunna gå
tillbaka till de äldre ansökningshandlingarna som kommer från samma källa.
Ur ett juridiskt perspektiv finns det också ett värde i att diarieföra och
arkivera samtliga ansökningar. Då det numera är ett politiskt beslut även vid
avslag av ackrediteringsansökningar finns det möjligheter för den ansökande
vårdgivaren överklaga beslutet.
Inom andra landsting i Sverige diarieförs och bevaras alla ansökningar av
denna karaktär oavsett om de leder till avtal eller ej.
Rekommendation
Regionarkivets rekommendation är att alla ackrediteringsansökningar som
beslutas politiskt ska diarieföras och bevaras.
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