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Remiss - Härifrån till evigheten - En långsiktig
arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)
Sammanfattning
Regeringskansliet har inkommit med begäran om remissvar gällande
ovanstående SOU 2019:58. Utredningen har antagit namnet
Arkivutredningen.
Det har tagits fram ett gemensamt yttrande via Sydarkivera och arkivarierna
i de 25 medlemsorganisationerna.
Ronneby kommuns arkivarie har deltagit i arbetet.
KSAU måste ensamt ta ett beslut då remissvar skall ha inkommit senast
2020-06-01 till Kulturdepartementet.
Betänkandet/ arkivutredningen
syftet med utredningen är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna
handlingar, både nu och i framtiden. Man utgår från att det finns en rad
snabba och generella utvecklingstendenser i samhället som utmanar
arkivsektorn, främst digitaliseringen men även äkthet och sökbarhet inom
digital förvaltning/arkivhållning, hållbar utveckling, klimatförändringar och
faktorer som rör demografi/globalisering/migration.
I betänkandet beskrivs viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns
utveckling samt utredningens bedömningar och förslag om hur reglering,
myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras
och utvecklas. Utredningen är på nästan 700 sidor.
Ett viktigt resultat av utredningen är ett förslag till en helt ny arkivlag
(befintlig är från 1990) som förväntas träda i kraft 2021 samt förslag på
förändrad terminologi inom flera andra lagar för ökad harmonisering.
Nyheter i förslaget till ny arkivlag är t ex lagstadgad möjlighet att ha två
arkivmyndigheter, väl fungerande arkiv slås fast som en förutsättning för
offentlighetsprincipen och därmed demokratin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sydarkiveras yttrande. Se bilaga
Kommunalförbundet Sydarkivera instämmer ”i huvudsak till betänkandet”.
Man är positiv till förslaget om ny arkivlag men önskar förtydliganden eller
djupare beskrivning av företrädesvis:
1. Vilken myndighet ansvarar för arkivering när flera myndigheter delar
på ett informationssystem? Arkivbildning ska enligt nytt lagförslag
utgå från den som ansvarar för systemet.
2. Specifikationer som rör e-förvaltning och e-arkiv; lyfta fram vikten
av nationella och internationella överenskommelser och
beskrivningar över hur informationen ska struktureras och överföras
mellan olika system.
3. Varför utredningen inte besvarat inkomna förslag om att föreslå
totalbevarande av vissa personakter samt LSS-journaler.
Rättssäkerheten sätts på spel om dessa gallras, menar Sydarkivera.
4. Arkivmyndighetsuppdraget; att det även ges möjlighet dela upp på
två eller flera kommunala myndigheter.
5. Arbetsfördelningen mellan Riksarkivet och Myndigheten för digital
förvaltning (DIGG).
Sydarkivera ifrågasätter starkt storskalig skanning; massdigitalisering.
Arkivarierna måste vara delaktiga med sina kompetenser i tidigt skede.
Behovsstyrd skanning torde vara att föredra.
Bedömning
Bedömning och redovisning framgår av bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att yttra att Ronneby
kommun inte har något ytterligare att tillägga än det yttrande som vi med
vårt kommunalförbund Sydarkivera kommer att avge för Härifrån till
evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU
2019:58).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar att Ronneby kommun inte har något
ytterligare att tillägga än det yttrande som vi med vårt kommunalförbund
Sydarkivera kommer att avge för Härifrån till evigheten - En långsiktig
arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58):
________________
Exp:
Kulturdepartementet
Anders Karlsson, kanslienheten
Sydarkivera
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