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Remiss om Härifrån till evigheten — En långsiktig arkivpolitik för
förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)
Er beteckning: Ku2019/02112/KL

Bakgrund
Regeringen beslutade den 26 oktober 2017 att det skulle göras en översyn av arkivområdet.
Syftet är att tillgången till samhällets allmänna handlingars bevarande ska säkerhetsställas både
nu och i framtiden.

Länsstyrelsens synpunkter
Myndigheternas arkivbildning och arkivförvaltning

Länsstyrelsen delar helt utredningens slutsats att upptagningar för automatiserad
behandlingen ska bilda arkiv endast hos den myndighet som ansvarar för det
informationssystemet där upptagningen ingår. Det finns inte praktiska förutsättningar
för att flera myndigheter ska ha arkivansvar för olika upptagningar i samma
informationssystem.
Länsstyrelserna delar cirka 300 IT-system med cirka 70 andra myndigheter varav
många innehåller ärenden som Länsstyrelserna har beslutat i. Att ställa arkivkrav på
andra myndigheters system har visat sig vara allt annat än lätt och kräver otroligt stor
utredningsinsats. Många myndigheter har också ett stort digitalt arv att hantera. Ett
stående problem är att Länsstyrelserna har gallringsföreskrifterna för handlingarna men
ingen rådighet över systemet och därmed inte kan ta ansvaret för bevarande och
gallring.
Systemägaren har insynen i och kontrollen över systemen för att uppfylla kraven i RAFS 2009:2 och förutsättningarna för gallring och export av bevarandehandlingar till earkiv.
Länsstyrelsen förutsätter att de myndigheter som hanterar handlingar i ett gemensamt
system är delaktiga i arbetet men att systemägaren har det övergripande ansvaret.
Respektive myndighet bör sedan ange i arkivredovisningen på vilken myndighet
upptagningarna bildar arkiv vilket innebär att allmänhetens insyn är tryggad.
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Länsstyrelserna har informerat både myndigheternas ledningar samt
Digitaliseringsmyndigheten om problematiken med IT-system som används av fler än
en myndighet. Länsstyrelserna ser en risk med gemensamma system där regleringen
över ansvar inte är utredd till fullo.
Bevarande och gallring
Det är positivt att utredningens bedömning är att huvudregeln i arkivlagen även fortsättningsvis
kommer att vara att allmänna handlingar ska bevaras och att det förtydligas i den nya
lagstiftningen. Dock skulle det vara önskvärt om myndigheterna själva fick besluta om viss
specifik gallring.
Att massdigitalisera pappersarkiv hos statliga myndigheter anses inte i nuläget vara det högst
prioriterade området. Istället vore det bra om fokus lades på att säkerställa bevarandet för
audiovisuella medier och medier såsom cd-skivor och bärbart dataminne.
Enskilda arkiv
Att införa även de enskilda arkiven i lagstiftningen är bra. Här bör dock även de
arkivinstitutioner som inte får statliga bidrag ingå, för att främja tillgången till kulturarvet och
forskningens behov.
Nationella arkivdatabasen, NAD
Förslaget att den nya arkivlagen tar upp att NAD ska bli den samlade nationella arkivdatabasen
är positiv. Det ökar tillgängligheten och kommer att ge en samlad bild av landets arkiv.
Sammanfattningsvis anses att arkivutredningen inte ger klara besked om hur det digitala
bevarandet ska garantera att den enorma mängd digital information som produceras ska möta
samhällets efterfrågan.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Doris Nicht med funktionschef Ann-Heléne Jarny som
föredragande. Deltagande i ärendet har även arkivassistent Urban Jönsson varit.
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