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Samarbetsrådet för enskilda arkiv    Dnr RA RA 04-2014/211 
      
 Mötesprotokoll 
  

Mötesdatum: 2014-01- 31 

Plats: Riksarkivets styrelserum 
Närvarande:  
 Ordförande: Björn Jordell, riksarkivarie, 
 Övriga: Maud Almström-Blom 
  samordnare f. enskilda arkiv Nat. Div. RA,   
   Katalin Gere 
  Processansvarig för enskild arkivverksamhet RA,  
  Per-Ola Karlsson 
  NAF, Centrum för näringslivshistoria, 
  Anna Ketola 
  FA, Skånes arkivförbund, 
  Torgny Larsson 
  Ordförande för FA, 

Per Lundin 
  FA, Blekingearkivet, 
  Eva-Marie Sahlin 
  Chef f. Regionala divisionen RA, 
  Christina Sirtoft Breitholtz   
  NAF, Arkiv Västmanland.  
 

1. Sammanträdet öppnas  
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet 
öppnat.  
 
2. Ny ledamot  
Per Lundin arkivchef vid Blekingearkivet och medlem i FA:s styrelse 
välkomnades som ny ledamot. Samtliga ledamöter presenterade sig kort. 
 
3. Val av mötessekreterare och justeringsman 
Katalin Gere valdes till mötessekreterare och Per-Ola Karlsson till 
justeringsman. 
 
4. Godkännande av föredragningslista 
Den i förväg utsända föredragningslistan godkändes. 
 
5. Synpunkter på och summering av konferensen den 15-16 oktober om 
förvärvspolicy och samarbete 
Ledamöterna var överens om att konferensen var lyckad och förde aktörerna på 
den enskilda och den offentliga sidan närmare varandra. Det påpekades att det 
är en gemensam uppgift att se till att dialogen fortsätter, inte minst på den 
regionala nivån. Enligt uppgift har diskussion om ett mer formaliserat samarbete 
påbörjats i Lund, Göteborg och Härnösand.  
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Frågan om vilka områden Samarbetsrådet ska bevaka restes ånyo. Det 
bestämdes att ledamöterna till nästa möte får fundera kring vilka områden som 
är av gemensamt intresse och vilka speciella frågor som uppstår just vid mötet 
mellan de offentliga och enskilda arkivsektorerna.   
 
Ett område som diskuterats tidigare och som åter aktualiserades var 
arkivutbildningarna på högskole- och universitetsnivå. 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört utvärdering av bl.a. 
arkivutbildningarna. Ledamöterna som på olika sätt kommit i kontakt med 
denna fråga var av den åsikten att arkivutbildningarna i överlag är inriktade på 
den offentliga sektorn och föga förbereder studenterna för ett arbetsliv inom den 
enskilda arkivsektorn. Därmed missar arkivutbildningen en viktig del av den 
arbetsmarknad som står till buds.  
Diskussionen utmynnade i konstaterandet att Samarbetsrådet bör föra fram sina 
synpunkter om dessa brister till utbildningsanordnarna. Ett förslag till en 
skrivelse ska tas fram till nästa möte. Katalin Gere fick uppdraget att samordna 
arbetet men input, särskilt från FA och NAF, är nödvändig. 
 
6.  Diskussion om uppföljning av resultaten av de nordiska riksarkivens 
benchmarkingsstudie 2010 
Per-Ola Karlsson tog upp frågan om det skett någon vidare analys av denna 
benchmarkingsstudie och vilka slutsatser i så fall har dragits. Björn Jordell 
berättade att studien utgjorde en viktig kunskapsbas inte minst i samband med 
Riksarkivets omorganisation och senare vid skapande av policy för förvärv av 
enskilda arkiv men att några övergripande slutsatser inte har dragits av det. Det 
kan delvis förklaras med att de flesta riksarkivarier, vilka en gång tog initiativ 
till denna undersökning, har slutat och därmed har engagemanget svalnat. 
Samarbetsrådet ansåg att viktiga frågor kvarstår att besvara när det gäller att 
bevara enskilda arkiv i ett internationellt/nordiskt perspektiv: Vad är den svenska 
modellen? Vad består den av? Hur förhåller den sig kvalitetsmässigt till de övriga 
nordiska ländernas resultat? Hur hanteras de viktiga framtidsfrågorna? Vilka 
lösningar och vilken beredskap finns vad avser t.ex. digitalt bevarande? 
 
I anslutning till den sista frågan diskuterades det danska systemet 
(applikationen) för insamling och bevarande av digital information från enskilda 
arkivbildare. Det konstaterades att liknande applikationer och system t.ex. för 
att bevara webbsidor finns även på den svenska marknaden. Frågan om digitalt 
bevarande inom den enskilda sektorn kan eller bör samordnas förblev 
obesvarad.   
 
7. Riksarkivets fördelning av bidrag till enskilda arkiv 2014 
Björn Jordell och Katalin Gere redogjorde för hur Riksarkivet avsåg att fördela 
bidrag till enskild arkivverksamhet för verksamhetsåret 2014. Inga principiella 
invändningar framfördes. Riksarkivarien beslutade enligt framlagt förslag. 
 
 
8.  Meddelanden från Riksarkivet och de övriga ledamöterna 
Katalin Gere presenterade en ansökningsblankett kompletterad med en ny rubrik 
för utvecklingsbidrag.   
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9.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 
 
10. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde beslutades äga rum den 18 september 2014, kl. 13.00 – 
15.00. 
 
13. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Katalin Gere   
 
 
Justeras av  
 
 
Per-Ola Karlsson 
 
  
 
 


