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1.2 Yttrande över Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning
och kulturarv (SOU 2019:58)
1.2.1

Utifrån de intressen som Lantmäteriet har att bevaka har myndigheten
följande kommentarer angående remiss angående Härifrån till evigheten
– En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58).
Lantmäteriet har ingen erinran. Lantmäteriet anser att förslaget till en ny
långsiktig arkivpolitik, ny arkivlag, ny arkivförordning är väl
genomarbetat och ger ett efterlängtat förtydligande till tidigare lagar och
förordningar. Förslaget ger möjlighet till ett moderniserat arbetssätt och
tydligare arkivhantering, samordning och ansvarsfördelning i en allt mer
digital värld. Ett närmare och bättre uppstyrt samarbete mellan
arkivmyndigheten och myndigheten skulle vara en förutsättning för en
stabil och nationellt samordnad arkivhantering.
Särskild vikt i detta yttrande läggs vid kapitel 6 ”Myndigheternas
arkivbildning och arkivförvaltning” och kapitel 8 ”Överlämnande och
finansiering” där nedanstående kommentarer i synnerhet önskas nämnas.
1.2.2 Kommentarer till kapitel 6 ”Myndigheternas arkivbildning och
arkivförvaltning”

De föreslagna åtgärderna och förtydligandena är välkomna och kan
komma att leda till en effektivare och enklare arkivförvaltning.
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• 6.2.1. Arkivbildning i en digitalt samverkande förvaltning
o Kommentar: Ett förtydligande vad det gäller gemensam
arkivbildning är välkommen inför ett framtida, än mer ökande
digitalt samarbete och informationsutbyte.
• 6.2.2. Önskemål om samordning av vissa bestämmelser
o Kommentar: En samordning mellan dagens gällande
bestämmelser som idag tangerar varandra är välkommen då
de idag förorsakar vissa svårigheter i verksamheten och
otydligheter i ansvarsfördelning.
• 6.2.3 Önskemål om rapportering av arkivverksamheten
o Kommentar: En rapportering av arkivverksamheten skulle öka
förståelsen för arkivarbetet och lyfta arkivfrågorna inom
verksamheten. En sådan rapportering skulle vara välkommen.
• 6.4.1. Arkivbildningen
o Kommentar: Det föreslås att handlingar ska bilda arkiv hos
den myndighet som ansvarar för det informationssystem där
upptagningen ingår. Detta är ett välkommet förslag som kan
leda till ett betydligt tydligare arkivansvar, likaså den
föreslagna möjligheten att arkivmyndigheten kan bistå vid
ansvarsfördelning. Att arkivmyndigheterna också kan komma
att spela en större roll vid myndigheternas arkivförvaltning
kan leda till en mer långsiktig arkivhantering som i sin tur
lägger grunden till ett säkrare bevarande av handlingarna för
framtiden.
• 6.4.2. Myndigheternas arkivförvaltning
o Kommentar: En ändring av termen arkivvård till det mer
neutrala arkivförvaltning är välkommet och begränsningen till
begreppet informationsförvaltning är långsiktigt klok.
• 6.4.3 Överföra, avskilja och gallra handlingar och uppgifter i
informationssystem
o Kommentar: Tydligare formuleringar i lagstiftningen om en
effektiv hantering av elektroniska handlingar är välkommen
och underlättar kravställning vid upphandling.
• 6.4.4. Rapportering av uppgifter om arkiv
o Kommentar: Rapportering av arkivbeskrivning och
arkivförteckning till NAD är välkommen och stärker det
demokratiska tillgängliggörandet av myndigheternas
information.
1.2.3 Kommentarer till kapitel 8 ”Överlämnande och finansiering”

Ämnet är välkommet i utredningen så det föranleder svåra och för
handlingarna skadliga beslut.
• 8.7.1. Bättre möjligheter att planera överlämnanden
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o Kommentar: En överlämnandeplan skulle innebära en
effektivare planering och proaktivitet hos både myndighet och
arkivmyndighet.
• 8.7.4. Finansiering av överlämnade arkiv
o Kommentar: En översyn av finansieringen av överlämnade
arkiv välkomnas då dagens modell inte är effektiv och hindrar
myndigheternas användande av levererat material.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Susanne Ås Sivborg.
I den slutliga handläggningen har även biträdande generaldirektör
Anders Lundquist och arkivstrateg Anna Ø. Forsberg deltagit,
föredragande.
För Lantmäteriet

Susanne Ås Sivborg
Anna Ø. Forsberg
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