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God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Landstingsarkivet!

Svar inom 30 dagar
Som du säkert sett i ett tidigare nyhetsbrev, och som en del förhoppningsvis redan
märkt, har vi lagt om våra rutiner för att de ärenden som kommer in till oss ska
behandlas snabbare. Nu vill vi snabba på handläggningen ytterligare för att inte ha
ärenden som är öppna under allt för lång tid.
Ibland när vi ber att få in kompletteringar dröjer det väldigt länge innan vi får
svar. Från och med 2015 kommer vi att be att få in svar inom 30 dagar, annars
kommer ärendet att stängas. Vi förutsätter att du kontaktar oss för en förlängning
om du inte tror att du kommer att hinna. Om vi inte hört något inom 30 dagar
kommer vi att utgå ifrån att det inte längre är intressant för myndigheten att gå
vidare i ärendet.

Inspekterat under 2014
Landstingsarkivet har i år genomfört inspektioner hos Danderyds sjukhus och
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Under 2015 kommer vi att inspektera
andra myndigheter inom Stockholms läns landsting. Vilka dessa blir beslutar
Landstingsarkivet efter årsskiftet och därefter kontaktar vi de berörda för att
komma överens om en tid för inspektion.

Senaste nytt från VIR-projektet
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Under hösten har dokumentstrateger, arkivarier och andra som arbetar med
informationshantering inom vårt landsting samlats i nätverksträffar. Temat för
träffarna har på olika sätt varit införandet av verksamhetsbaserad
informationsredovisning (VIR).
Vi har diskuterat redovisningsplaner i syfte att hjälpa myndigheterna att komma
igång med att ta fram egna sådana. Nätverket har också behandlat föreskriften för
VIR, som kommer att färdigställas under våren 2015. På den sista träffen för året
diskuterade vi när VIR senast ska vara infört inom Stockholms läns landsting. Ett
beslut om att VIR ska införas, och när det senast ska vara klart, fattas i början av
nästa år.
Nästa år färdigställer VIR-projektet det införandepaket som Landstingsarkivet
kommer att erbjuda landstingets förvaltningar, bolag och stiftelser. I stödpaketet
ingår bland annat en föreskrift, en handbok och mallar för
informationsredovisningens olika delar. En utbildning för dem som ska arbeta med
VIR-införandet kommer också att ges.
Samtidigt finns vi på Landstingsarkivet tillgängliga för råd och stöd åt de
myndigheter som planerar sina införandeprojekt. Har ni frågor som rör detta –
kontakta oss och boka in ett möte!

Råd nr 3 upphör
Råd nr. 3 från Landstingsarkivet, Råd för systembeskrivning, kommer snart att
ersättas. När Stockholms läns landsting byter metod för arkivredovisning till
verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) kommer systembeskrivningen i
dess nuvarande form att avskaffas. Vissa av uppgifterna i systembeskrivningen
kommer i stället att ingå i systemförteckningen.
Om du planerar att upprätta systembeskrivningar enligt mallen i Råd nr. 3,
kontakta Landstingsarkivet. Vi kan hjälpa dig att anpassa mallen, för att undvika
dubbelarbete.

Landstingsarkivets utbildningar
Gensvaret på Grundkurs för arkivredogörare i Landstingshuset den 2 december var
stort och kursen blev snabbt fulltecknad.
Vi har därför lagt in ett nytt kurstillfälle den 14 januari för dem som anmälde sig
till decemberkursen men inte fick plats. I den mån vi får in avanmälningar till
januarikursen kan vi erbjuda platsen åt dig som vill gå kursen men ännu inte haft
möjlighet. E-posta LA-utbildning@sll.se så sätter vi upp dig på en reservlista.
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Telefon: 08-737 27 10
Kontakta oss: landstingsarkivet@sll.se

Källa:
http://nyhetsbrev.sll.se/ v4_idrform.asp?q=782-FFBF-88#
http://www.landstingsarkivetstockholm.se
Detta mail skickas med IdRelay

http://nyhetsbrev.sll.se/v4_idrweb.asp?q=F559-782-14EEC-47[2014-12-17 16:36:33]

