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Mötesdatum: 2013-02-01 

Plats: Riksarkivets styrelserum 
Närvarande:  
 Ordförande: Björn Jordell, riksarkivarie 
 Övriga: Maud Almström-Blom 
  Samordnare f. enskilda arkiv, Nationella divisionen, RA 
   Katalin Gere 
  Processansvarig för enskild arkivverksamhet, RA 
  Lars Ilshammar 
  FA, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
  Per-Ola Karlsson 
  NAF, Centrum för näringslivshistoria 
  Anna Ketola 
  FA, Skånes arkivförbund 
  Torgny  Larsson 
  Ordförande för FA 
  Eva-Marie Sahlin 
  Chef f. Regionala divisionen, RA 
  Christina Sirtoft Breitholtz 
    NAF, Arkiv Västmanland       

Förhinder: Inga. 

 

1. Sammanträdet öppnas  

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
Ordföranden och ledamöterna presenterade sig för varandra.   
  
 
2.  Val av mötessekreterare och justeringsman 
Katalin Gere valdes till mötessekreterare och Anna Ketola till justeringsman. 
 
3. Godkännande av föredragningslista  
Den i förväg utsända föredragningslistan godkändes. 
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4. Genomgång av regelverket för Samarbetsrådets verksamhet 
Den i förväg översända Förordningen (2012:814) om ändring i förordningen (2009:1593) 
med instruktion för Riksarkivet gicks igenom och kommenterades av ordföranden Björn  
Jordell och Riksarkivets processansvarige, Katalin Gere. 
 
Det konstaterades att riksarkivarien i vissa avseenden – exempelvis rörande rådets 
sammansättning – har fått större befogenheter jämfört med det som föreslagits i 
Riksarkivets rapport till regeringen1. Detta kan förklaras med att Samarbetsrådet har 
inrättats vid Riksarkivet och ansvaret för myndighetsfunktioner i juridisk mening 
svårligen kan överlåtas till utomstående. Riksarkivarien betonade dock att han ser 
samarbete, dialog och samförstånd mellan parterna som nyckelbegrepp i sammanhanget. 
 
 
5.   Riksarkivarien utser ledamöterna 
Följande personer utsågs till ledamöter: 
   Maud Almström-Blom 
  Samordnare f. enskilda arkiv, Nationella divisionen, RA 
   Katalin Gere 
  Processansvarig för enskild arkivverksamhet, RA 
  Lars Ilshammar 
  FA, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
  Per-Ola Karlsson 
  NAF, Centrum för näringslivshistoria 
  Anna Ketola 
  FA, Skånes arkivförbund 
  Torgny  Larsson 
  Ordförande för FA 
  Eva-Marie Sahlin 
  Chef f. Regionala divisionen, RA 
  Christina Sirtoft Breitholtz 
    NAF, Arkiv Västmanland    
 
 
6.   Diskussion kring verksamhetens mål och innehåll samt samarbetsrådets interna 
arbetsordning 
 
Det konstaterades att rådet i sin verksamhet ska fokusera på gemensamma frågor för de 
enskilda arkiven där en nationell samordning kring förvärv har stor betydelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Dnr RA 04-2012/34  
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Samarbetsrådet bör också tjäna som kontaktyta för de regionala arkiven mot både den 
centrala nivån och landsarkiven. 
 
Anna Ketola lyfte fram betydelsen av informationsutbyte och en löpande diskussion om 
utvecklingsfrågor, så som behovet av stödfunktioner, e-arkiv etc. 
 
Per-Ola Karlsson ansåg att rådet bör arbeta för att synliggöra de enskilda arkiven och dess 
betydelse för samhället. Han framhöll att framtidsfrågorna – hur ska vi arbeta med 
enskilda arkiv – bör stå i centrum.  
 
Torgny Larsson anförde att regelverket ger rådet stor frihet att föra en bred diskussion om 
verksamheten och aktuella prioriteringar. Vidare lyfte han betydelsen av att anlägga ett 
medborgarperspektiv.  
 
Lars Ilshammar tog upp frågan om de enskilda arkivens ekonomi och vikten av att 
diskutera och hitta fungerande finansieringsmodeller för framtiden. Han ansåg vidare att 
rådet bör arbeta för att stärka arkivens roll inom kultursektorn. 
 
Behovet av att följa upp kultursamverkansmodellens effekter för den enskilda 
arkivverksamheten i landet diskuterades. Myndigheten för kulturanalys har som uppdrag 
från regeringen att följa upp och utvärdera modellen samt att föreslå eventuella 
förändringar i kulturpolitiken. Den kommer emellertid att koncentrera sig på vissa utvalda 
kulturområden – arkiv förväntas inte bli ett av dem. Att Riksarkivet och de enskilda 
arkivens nationella organisationer gemensamt genomför en sådan undersökning möter 
dock inget hinder, tvärtom. En välgenomförd undersökning – med eventuellt metodstöd 
från Myndigheten för kulturanalys – kan utgöra ett viktigt komplement till myndighetens 
återrapportering till regeringen, samtidigt som resultatet kan användas i arbetet inom 
Samverkansrådet och regionalt vid utformningen av de regionala kulturplanerna. 
Diskussionen om hur och när ett sådant uppdrag skulle kunna genomföras under 
Samarbetsrådets paraply kommer att återupptas vid nästa möte.       
 
Det tidigare utsända förslaget till arbetsordning diskuterades och ledamöterna enades 
kring vissa smärre förändringar/kompletteringar. Det ålades mötessekreteraren att arbeta 
in dessa i texten och skicka sedan den för godkännande till FA (Torgny Larsson) och 
NAF (Per-Ola Karlsson).  
  
  
7.  Verksamhetsplanering 2013 
Idéer om den kommande verksamheten diskuterades, bl.a. en gemensam konferens om 
nationell samordning beträffande förvärv av enskilda arkiv. Datum för denna konferens 
bestämdes bli 15 – 16 oktober 2013 i ARAB:s nya lokaler i Flemingsberg. 
 
Det ålades mötessekreteraren att med utgångspunkt i diskussionen sammanställa en 
översiktlig verksamhetsplan. 
 
 
8. Redogörelse för ekonomin 
Katalin Gere redogjorde för de medel som regeringen i regleringsbrevet till Riksarkivet 
respektive till Statens kulturråd avsatt för bidrag till enskilda arkiv. Av redogörelsen och 
av de i förväg översända bilagorna (5 och 6) framgick att Riksarkivet får använda högst 
8 451 000 kr som bidrag till enskilda arkiv utanför kultursamverkansmodellen samt att av 
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anslaget för Statens kulturråd disponera 436 000 kr för fördelning till regional enskild 
arkivverksamhet inom Stockholms län.  
 
 
9. Samråd avseende bidragsfördelning 
Björn Jordell presenterade hur Riksarkivets avsett att fördela disponibelt medel. Det 
konstaterades att det visserligen fanns skäl i flertalet fall för en höjning av 
bidragsbeloppet men att de oförändrade anslagsramarna inte medgav detta. Riksarkivet 
avsåg därför att behålla gällande nivåer för bidragen. Av disponibelt medel reserverades 
106 000 kr för Riksarkivets administrativa kostnader för bidragsgivning samt för 
Samarbetsrådets verksamhet och gemensamma arrangemang. 
 
De enskilda bidragsbeloppen kommenterades inte av ledamöterna men det påpekades 
återigen från flera håll vikten av att hitta hållbara finansieringsmodeller för framtiden och 
att lyfta fram arkivens betydelse inför beslutsfattare på olika nivåer.  
 
 
10. Övriga frågor 
Per-Ola Karlsson berättade om att Centrum för Näringslivshistora undersöker för 
närvarande förutsättningarna för en möjlig utvidgning av verksamheten genom att 
etablera en filial i Göteborg. 
 
 
11. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde beslutades äga rum kl. 13.00 – 15.00, den 13 september 2013. 
  
 
12. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Katalin Gere   
 
 
Justeras av  
 
Anna Ketola  
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