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Kulturdepartementet, Enheten för
kulturarv och livsmiljö

Remissvar till SOU 2019:58 Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning
och kulturarv från Norrbottens Föreningsarkiv
Sammanfattning: Norrbottens Föreningsarkiv instämmer till förslagen i huvudsak. Vi anser
dock att frågor om de nationella minoriteterna och urfolket samer behöver utvecklas mer. Vi
saknar ett vidgat uppdrag till Sametinget för nutidsinsamling, bevarande och
tillgängliggörande samt rådgivning för samiska arkivfrågor. Detsamma gäller för de nationella
minoriteterna.
Vi saknar i förslaget möjligheten för nationella minoriteter och urfolket samer att ta del av de
pengar som föreslås avsättas till centrumbildningar.
Vi saknar förslag på nationella lösningar för e-arkiv, som omfattar alla statligt finansierade
arkiv.
Kommentarer till avsnitten:
10.5.1 Statsbidrag till enskilda arkivsektorn
Vi anser att nationella minoriteter och urfolket samer också bör kunna erhålla medel för
centrumbildning. Genom att kräva en ”utredning av de grundläggande förutsättningarna” (se 12.8.3)
för dessa grupper men inte andra, byggs en försening av en arkivstruktur för dessa områden in.
12.8.1 Ett arkivansvar för Sametinget
Vi saknar i utredningen ett utvidgat ansvar för Sametinget, med insamling, bevarande och
tillgängliggörande av samiska arkiv. Att enbart tillgängliggöra och förenkla åtkomsten till de befintliga
arkiven anser vi är en för låg ambitionsnivå. Vi anser att Samtinget borde få ett vidgat uppdrag med
en nutidsinsamling och bevarandet av dessa arkivalier, på det sätt som de själva anser mest lämpligt.
Idag är det exempel ingen aktör som i ett vidare begrepp aktivt och riktat samlar in och bevarar det
samiska civilsamhället, ingen har heller fått uppdraget. Vi vill även se liknande uppdrag för de
nationella minoriteterna, riktat mot lämplig motpart.
12.8.2 Riksarkivets rådgivning
Vi bedömer att små kommuner med ofta få arkivanställda ska bistå Riksarkivet med rådgivning inte
är rimligt. Sametinget skulle här kunna få ett vidgat uppdrag att bistå Riksarkivet med den rådgivning
som behövs, samt få medel till detta.
12.8.3 Arkivcentrumlösningar för urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas arkiv
Vi förordar möjligheten att söka medel för centrumbildningar även för nationella minoriteter och
urfolket samer (se 10.5.1).
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Digitaliseringens utmaningar s.382
Gällande E-arkiv och digitalt bevarande
Vi saknar ett förslag för en nationell lösning, se ARAB’s kommentar, med fotnot 47.
”Riksarkivet borde ta ett större ansvar i frågor om e-arkiv och digitalt bevarande.” Vi föreslår att
lösningen också skulle kunna ske via SKR, med ett nationellt uppdrag att utveckla en tjänst alt. en
nationell upphandling. Behövs medel för detta så bör det avsättas.
Gällande arkivering av audiovisuellt material
Vi saknar ett förslag för en nationell lösning, se Hembygdsrörelsen förslag: ”Att Svenskt Filmarkiv har
tillräckliga resurser för insamling och digitalisering av filmer”. Som nämns så är behovet stort av
lagring av digitaliserad film från Enskilda arkiv. Detta skulle kanske kunna lösas med ett nationellt Earkiv.
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