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Ärendet
Landstingsfullmäktige fattade den 11 oktober 2005 beslut om att fr.o.m. den
1 januari 2006 tillsammans med Norrtälje kommun bilda en gemensam
organisation för hälso- och sjukvård samt omsorg. Ett gemensamt bolag,
TioHundra AB, skall utföra den hälso- och sjukvård samt omsorg som
nämnden beställer.
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting är ense om att Norrtälje
kommun skall ha arkivansvaret för bolagets allmänna handlingar.
För att underlätta verksamhetens arbete vad gäller vård av patienter bör de
patientjournaler som är pågående och som härrör från tiden före Norrtälje
Sjukhus AB:s bildande 2002 överlämnas till TioHundra AB. Journaler från
avlidna, avflyttade eller inaktuella patienter skall tillsammans med övriga
allmänna handlingar från tiden före 2002, ordnas, förtecknas och levereras
till Landstingsarkivet.
Till följd av att verksamheter flyttas från Stockholms läns sjukvårdsområde
till TioHundra AB måste beslut fattas avseende journalhandlingar.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

enligt 8 § arkivlagen utse Norrtälje kommun till arkivmyndighet för
TioHundra AB

att

föreslå landstingsfullmäktige att enligt 15 § arkivlagen genom beslut
avhända sig de inom Norrtälje Sjukhus AB pågående patientjournaler som härrör från tiden före 1 januari 2002 genom överlämnande till TioHundra AB

att

föreslå landstingsfullmäktige att enligt 15 § arkivlagen genom beslut
avhända sig de pågående journalhandlingarna i berörda verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde genom överlämnande
till TioHundra AB.
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Bakgrund
När Norrtälje Sjukhus AB bildades den 1 januari 2002 valde man att genom
fullmäktiges beslut 2001-12-11 § 289 låta bolaget disponera de allmänna
handlingar (d.v.s. protokoll, beslut, minnesanteckningar, skrivelser,
vårdöverenskommelser, ekonomi-, personal- och journalhandlingar m.fl.
handlingsslag i pappers-/digital form) som härrörde från tiden före bolagsbildningen under tre år. Efter att lånetiden gått ut skall handlingarna
levereras till Landstingsarkivet enligt gällande instruktion. Då lånetiden nu
löpt ut och handlingarna ska levereras in till Landstingsarkivet kommer det
att underlätta för vården om patientjournaler från pågående vård får behållas
av bolaget. För detta krävs enligt 15 § arkivlagen ett särskilt beslut.
Eftersom TioHundra AB är en ombildning av Norrtälje Sjukhus AB och
verksamheten fortsätter som tidigare påverkas inte de allmänna handlingar
som inkommit eller upprättats inom Norrtälje Sjukhus AB.
Däremot skall enligt 8 § arkivlagen, om flera kommuner eller landsting
bestämmer tillsammans i en sådan juridisk person som avses i 1 kap. 9 §
sekretesslagen, en arkivmyndighet utses. Norrtälje kommun, som är
värdkommun för den gemensamma nämnden, är arkivansvarig för de
allmänna handlingar som upprättas d.v.s. är arkivmyndighet för den
gemensamma nämnden. Norrtälje kommun är också arkivansvarig för
kommunalförbundet.
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde har beslutat att föreslå
landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att enligt 15 § arkivlagen genom beslut avhända sig de pågående journalhandlingarna i berörda
verksamheter genom överlämnande till den gemensamma organisationen för
hälso- och sjukvård samt omsorg i Norrtälje kommun.
Förvaltningens synpunkter
TioHundra AB representerar en helt ny verksamhetsform i Sverige och det
är viktigt att handlingarna som berör samtliga verksamheter i den nya
organisationen hålls samman. Norrtälje kommun bör därför även ha
ansvaret som arkivmyndighet för bolaget TioHundra AB för att ha ett samlat
grepp om verksamhetens arkivbildning. Landstinget är överens med chefsjuristen och arkivarien i Norrtälje kommun att kommunen ska vara arkivmyndighet för TioHundra AB.
Förslag till beslut har utarbetats av Landstingsarkivet i samråd med juridiska
enheten vid landstingsstyrelsens förvaltning, chefsjurist, kanslichef och
arkivarie vid Norrtälje kommun samt vVD för Norrtälje Sjukhus AB.
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