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Om Riksarkivets inspel till arkivutredningen 

Riksarkivets olika inspel till arkivutredningen spänner över ett brett område. 
Frågeställningarna kan sammanfattas i tre huvudspår: 

1) Helhetsperspektiv 

Riksarkivet har en central roll inom landets informationsförsörjning. Som nationalarkiv 
har vi ett särskilt ansvar för både reglering, och tillsyn, bevarande och tillhandahållande av 
statsförvaltningens information. Ansvaret innebär även en nationell överblick. 
Riksarkivets uppdrag berör i olika omfattning både offentlig och privat sektor. 
 
Riksarkivet anser att det måste finnas en samlad syn på informationsförsörjningen, där 
reglering och strukturering av information inte sprids ut på olika aktörer beroende på 
informationens typ och funktion, t.ex. om den är analog eller digital, offentlig eller privat. 
Oavsett var information skapas och i vilken form den har, bör likartade förutsättningar 
finnas för att hantera, säkerställa, bevara och tillgängliggöra den på både kort och lång 
sikt. 
 
Ett helhetsperspektiv på informationsförsörjning minskar risken för att samhällsviktig 
information förloras och att kulturarvet utarmas. 

2) Informationens värde och värdering 

Informationens värde kan betraktas från olika perspektiv; på kort och på lång sikt, för den 
enskilde individen och för samhället i stort. Var information skapas säger egentligen inget 
om dess värde. Inte heller vem som ansvarar för hanteringen av informationen. Om det 
finns ett regelverk eller inte har däremot stor betydelse för informationens värde och hur 
den värderas. 
 
Värdering av information ska säkerställa att rätt information finns för verksamheten där 
den uppstått, för allmänhetens insyn samt behoven från rättskipning och forskning. Det 
framgår av arkivlagen som gäller för offentlig sektor. Motsvarande lagstiftning finns inte 
för privat sektor. Här finns ett behov av gemensamma utgångspunkter för värdering. 

3) Samhällsviktig information 

Riksarkivet efterlyser också fokus på så kallade samhällsviktiga verksamheter och den 
information som hanteras där. Det kan handla om energiförsörjning, hälso- och sjukvård, 
finansiella tjänster, infrastruktur samt självklart kärnkraft. 
 
Samhällsviktiga verksamheter skapar information inom både offentlig och privat sektor. 
En enhetlig reglering av informationen saknas. 
 
Vad som ska betraktas samhällsviktig information behöver tydliggöras och kretsen som 
ska tillämpa (delar av) arkivlagen bör utökas så att samhällsviktig information, och annan 
information av allmänt intresse som inte finns i allmänna handlingar, bevaras och hålls 
tillgänglig. 
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Riksarkivets roll i den kommunala arkivverksamheten 

Riksarkivets roll i offentlig förvaltning 

Riksarkivet ska ha överinseende över den offentliga arkivverksamheten samt 
ge råd till kommunerna i arkivfrågor och verka för ökad enhetlighet och 
samordning mellan stat och kommun. Det framgår av förordningen 
(2009:1593) med instruktion för Riksarkivet (instruktionen). Riksarkivet ger 
idag råd till kommuner och landsting samt arbetar tillsammans med 
kommuner och landsting inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 
(SKA) med att bland annat ge ut råd om gallring. Riksarkivet är 
arkivmyndighet för statliga myndigheter, medan det för kommuner och 
landsting ska finnas en arkivmyndighet för varje kommun respektive 
landsting. 
 
Av tidigare inspel till arkivutredningen framgår det att Riksarkivet efterlyser 
ökad tydlighet avseende ansvaret gentemot kommuner och landsting för att 
därmed skapa bättre förutsättningar för överblick över hela den offentliga 
informationsförsörjningen. Detta ryms även i ställningstaganden från 
regeringshåll om samverkan i den offentliga förvaltningen1. Även Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har i en skrivelse till regeringen2 framfört 
att Riksarkivet behöver ta en tydlig ledning i utvecklingen av en hållbar 
informationsförsörjning i offentlig sektor. Önskemål i samma riktning har 
också framförts från andra håll, t.ex. från SKA i en skrivelse till 
Kulturdepartementet inför översynen av arkivområdet och Riksarkivets roll 
och uppgifter3. I skrivelsen framförs bland annat att Riksarkivets roll som 
rådgivande organ och stödfunktion till kommuner och landsting behöver 
tydliggöras. 
 
Riksarkivet anser att en sammanhållen informationsförsörjning inom 
offentlig förvaltning kan förbättras genom att Riksarkivet får ett tydligare 
mandat när det gäller regelgivning, tillsyn, klassificering av information 
(t.ex. för att säkerställa informationen från samhällsviktiga funktioner) och 
bevarande- och gallringsfrågor. Ett tydligare mandat för Riksarkivet skulle 
också skapa bättre förutsättningar för den främjandeverksamhet som 
Riksarkivet bedriver i olika former, som exempelvis konferenser, 
nätverksträffar och rådgivning. 

                                                 
1 Bl.a. SOU 2015:66, E-delegationens slutbetänkande, En förvaltning som håller ihop 
2 Sveriges Kommuner och Landstings framställan till regeringen den 23 oktober 2015, Behov av att 
stärka Riksarkivets roll kring digital informationshantering, dnr 15/4566 
3 Skrivelse från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor till Kulturdepartementet den 21 juli 2017 
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Regelverket 

Det finns bestämmelser som reglerar arkivmyndigheternas respektive 
uppdrag och Riksarkivets roll gentemot kommuner och landsting i: 

 Arkivlagen (1990:782), 4 § 
 Arkivförordningen (1991:446), 2-3, 11 §§ 
 Förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet 

(instruktionen), 5 § 

Sammanfattning av Riksarkivets förslag 

Riksarkivet vill att reglerna inom den offentliga förvaltningen blir mer 
enhetliga. Syftet är att uppnå ett helhetsperspektiv på informations-
försörjningen i den offentliga förvaltningen, där informationens värde 
beaktas och informationen från samhällsviktiga funktioner säkerställs.  
 
Riksarkivet lämnar följande förslag till arkivutredningen. 

Förlag på regleringar 

 Riksarkivet föreslår att myndigheten får meddela föreskrifter för hela 
den offentliga förvaltningen, vilket är ett utökat mandat för 
Riksarkivet jämfört med nuläget. För att säkerställa inflytande från 
den kommunala och landstingskommunala sektorn föreslår 
Riksarkivet att föreskrifter som ska gälla för kommuner och landsting 
får meddelas först efter samråd med SKL. Tillsynen ska, enligt 
Riksarkivets förslag, liksom nu utföras av respektive arkivmyndighet. 
 

 Riksarkivet anser att det bör preciseras vilka styrelser, nämnder eller 
andra organisationer som ska kunna utses till arkivmyndighet, och 
om det ska vara möjligt att dela upp arkivmyndighetsansvaret. 

Ökad samverkan 

 Riksarkivet föreslår att myndigheten – tillsammans med den 
kommunala och landstingskommunala sektorn – får ansvar för att ta 
fram gemensamma strategier och metoder för tillsynen av 
regelefterlevnaden inom den offentliga sektorn. 

Finansiering 

 Om Riksarkivet får utökade uppgifter behöver det säkerställas att det 
finns finansiering. Riksarkivets förslag skulle innebära förenklingar 
och ökad effektivitet i andra delar av den offentliga sektorn och 
resurser bör kunna omfördelas till Riksarkivet. 

Normering (föreskriftsrätt) 

Regleringen av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen är 
i grunden gemensam genom bestämmelserna i arkivlagen. När det gäller 
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mandat att föreskriva om olika delar eller moment av informations-
hanteringen är den i huvudsak uppdelad mellan å ena sidan staten och å 
andra sidan kommuner och landsting. 
 
Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får enligt arkivlagen 
meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen – om inte annat är 
särskilt föreskrivet. 
 
Kommuner och landsting kan, enligt de gällande bestämmelserna, inte 
föreskriva om godkännande och märkning av skrivmateriel och 
förvaringsmedel, vad som i olika fall krävs av material och metoder med 
hänsyn till behov av arkivbeständighet samt om när en handling ska anses 
vara arkiverad. Enligt 2 och 3 §§ arkivförordningen är det Riksarkivet som 
har den föreskriftsrätten för hela den offentliga förvaltningen. 
 
Det finns ett stort antal kommunfullmäktige respektive landstings-
fullmäktige, alla med föreskriftsrätt för arkivhanteringen inom sina 
kommuner respektive landstingskommuner. Det medför en risk för en 
splittrad reglering där olika regelverk gäller i olika kommuner och landsting. 
Inom framförallt den kommunala sidan varierar storleken på kommunerna, 
från väldigt små till väldigt stora, vilket rimligen påverkar möjligheterna att 
ha tillräcklig kompetens inom alla områden. Det kan i sin tur påverka 
möjligheterna att meddela föreskrifter om arkiv- och informations-
hanteringen. 
 
Inom ramen för Riksarkivets rådgivning inkommer ofta frågor från 
kommuner om hur man ska tolka Riksarkivets föreskrifter för statliga 
myndigheter. Även om Riksarkivets föreskrifter i huvudsak inte gäller för 
kommuner och landsting, används de som stöd i verksamheten. I många fall 
hänvisar kommunstyrelsen eller landstingsstyrelsen, i sina beslut om 
arkivreglementen, till Riksarkivets föreskrifter som därmed, helt eller delvis, 
ska tillämpas även i de kommunala myndigheternas arkivhantering.4 
 
Ett sätt att få ett helhetsgrepp på informationsförsörjningen i den offentliga 
förvaltningen är att Riksarkivets föreskriftsrätt utökas till att helt omfatta 
även kommuner och landsting. Trots det kommunala självstyret finns denna 
möjlighet till viss del redan idag enligt 2 och 3 §§ arkivförordningen. 
                                                 
4 Se t.ex. Föreskrifter om arkivvård i Danderyds kommun 
https://www.danderyd.se/Documents/Kommunstyrelsen/2016/2016-11-
28/Dagordning/17_2.%20F%C3%B6reskrifter_om_arkivv%C3%A5rd_KS-version.pdf, 
Nytt arkivreglemente anpassat till Region Jönköpings län 
https://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/regionstyrelsen/2016/2016-06-14/14-
rjl2016_1737_nytt_arkivreglemente_anpassat_till_region_jonkopings_lan_total_.pdf, 
Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län 
https://regionkalmar.se/globalassets/dokument/politik-och-paverkan/demokrati-och-insyn/foreskrifter-
och-styrande-dokument/arkivreglemente.pdf eller 
Arkivreglemente Burlövs kommun, BKFS 2012:11 
https://burlov.se/download/18.2ce9bf6715a7195607086846/1488460282762/Arkivreglemente+2012-
11.pdf 
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En föreskriftsrätt för Riksarkivet för hela den offentliga sektorn5 skulle 
innebära att kommuner och landsting skulle avlastas i fråga om sitt 
föreskriftsarbete. Det skulle öka samsynen och det helhetsperspektiv som 
Riksarkivet har efterlyst genom att viktig samhällsinformation skulle 
behandlas likadant, oavsett var i den offentliga förvaltningen den finns.  
Samtidigt skulle det leda till förenkling och ökad effektivitet hos kommuner 
och landsting bl.a. genom att Riksarkivet skulle få ett tydligare mandat i sin 
rådgivning när det gäller tolkningen av föreskrifterna. 
 
För att säkerställa inflytande från den kommunala och landstingskommunala 
sektorn föreslår Riksarkivet att föreskrifter om arkiv som ska gälla för 
kommuner och landsting får meddelas först efter samråd med SKL. Det finns 
exempel på motsvarande samråd med SKL innan olika myndigheter 
meddelar föreskrifter på andra områden som påverkar kommunerna eller 
landstingen.6 
 
Ett krav på att Riksarkivet samråder med SKL inför utfärdande av 
föreskrifter som ska gälla för kommuner och landsting skulle även medföra 
ett utpekat ansvar för SKL på arkivområdet. 

Tillsyn 

Enligt arkivlagen ska det finnas arkivmyndigheter för staten, kommunerna 
och landstingen. Enligt 8 § arkivlagen är det kommunstyrelsen respektive 
landstingsstyrelsen som är arkivmyndigheter för kommunerna och 
landstingen, om ingen annan utses. För de statliga myndigheterna är 
Riksarkivet arkivmyndighet, vilket framgår av 8 § arkivförordningen. I en 
arkivmyndighets ansvar ligger bland annat att utöva tillsyn över 
myndigheterna, inom arkivmyndighetens område, så att de fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen. 
 
De ökade kraven som ställs på arkivverksamheten inom kommunal sektor, 
bl.a. på grund av digitaliseringen, gör att behovet av samarbete kommuner 
(och landsting) emellan ökar. Samarbeten sker i olika form och kan gälla 
kompetens (t.ex. att flera kommuner anställer en arkivarie tillsammans), 
infrastruktur (t.ex. att kommuner i ett område gör en gemensam satsning på 
en e-arkivlösning) eller organisation (t.ex. att kommuner skapar en 
gemensam organisation för arkivfrågor som kan innefatta de nyss nämnda 
formerna av samarbete). Riksarkivet menar att tätare samarbete mellan 
kommuner är positivt för arkivverksamheten i sektorn, däremot kan en del av 

                                                 
5 Utom för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet eller utrikesrepresentationen, se 
arkivförordningen 10 §. 
6 T.ex. förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter, 
förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa 
funktionshindrade, förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den 
kommunala hälso- och sjukvården och förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i 
internationella förhållanden 
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de organisationsformer som skapats komma i konflikt med det ansvar som en 
arkivmyndighet har enligt arkivlagen. Riksarkivet anser att det bör preciseras 
vilken nämnd eller styrelse som kan utses till arkivmyndighet och vilka 
kvalifikationer den bör ha. Att ett kommunalförbund har utsetts att ansvara 
för uppdraget som arkivmyndighet för en del av arkiv strider även mot 
bestämmelsen i 4 § arkivlagen, eftersom ansvaret för arkivet inte får delas 
upp. Det kan också behövas förtydliganden i kommunallagen (2017:725). 
 
Det finns en koppling mellan normering och tillsyn. Arkivmyndigheterna har 
i sin roll ansvar för att ha tillsyn så att skyldigheterna enligt arkivlagen (med 
följdförfattningar, dvs. Riksarkivets föreskrifter och respektive kommun eller 
landstings arkivreglementen) fullgörs. Inom kommuner och landsting är de 
regler som ska kontrolleras många och de kan skilja sig åt, liksom strategier 
och metoder för tillsyn. För att uppnå en samlad syn på informations-
försörjningen, behöver arkivmyndigheternas tillsyn hanteras på ett mer 
enhetligt sätt. 
 
Antalet tillsynsobjekt (myndigheter och delar av myndigheter och organ) 
som Riksarkivet hanterar uppgår till flera hundra. Motsvarande siffra för 
kommuner och landsting kan uppskattas till flera tusen. Det finns 
kommunala bolag, nämnder, organ (inklusive EU-rättsliga organ) som också 
kan omfattas av arkivlagstiftningen. Kommunala verksamheter kan också 
drivas i privat regi. Tillsynen och informationshanteringen inom den 
offentliga sektorn är både mer omfattande och komplex än vad som framgår 
vid en första anblick. 
 
För att uppnå en samlad syn även avseende tillsyn och regelefterlevnad vill 
Riksarkivet att mandat och ansvar ges till Riksarkivet att tillsammans med 
SKL hantera strategier och metoder för att utöva tillsyn inom den offentliga 
sektorn. Själva tillsynen ska, enligt Riksarkivets förslag, även 
fortsättningsvis genomföras av respektive arkivmyndighet, men en ökad 
samverkan och samsyn inom detta område torde vara till gagn för både 
utförare (arkivmyndigheterna) och användare av den information som finns 
hos tillsynsobjekten. 
 
Riksarkivet saknar idag en formell samarbetspart med utpekat ansvar för 
kommunernas och landstingens informationshantering. SKL är en viktig 
organisation och samarbetspartner, men SKL har inget mandat eller uppdrag 
i frågor som gäller informationshantering med utgångspunkt i 
arkivlagstiftningen, vilket Riksarkivet ser som problematiskt. Riksarkivets 
förslag är att Riksarkivet ska föreskriva om arkivfrågor även för 
kommunerna och landstingen efter samråd med SKL. Det skulle innebära att 
SKL får en utpekad roll i arkiv- och informationshanteringen i den 
kommunala sektorn, och på så sätt en tydligare roll, även för andra frågor 
inom arkivområdet. 
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Rådgivning 

En stor del av den rådgivning som Riksarkivet ger till kommuner och 
landsting, gäller tolkningen av Riksarkivets föreskrifter. I vissa fall hänvisar 
Riksarkivet till de råd som ges ut av SKA. Riksarkivet har under senare tid 
märkt av ett ökat antal rådgivningsfrågor. 
 
Som arkivmyndighet för den statliga förvaltningen ger Riksarkivet råd till de 
statliga myndigheterna. Arkivmyndigheterna för kommuner och landsting 
kan ge råd till myndigheter och andra som omfattas av arkivlagen i sina 
kommuner. Samtidigt framgår det av Riksarkivets instruktion att Riksarkivet 
ska ge råd till kommunerna. Det är ett problem att det inte finns en tydlig 
avgränsning för vilken typ av rådgivning Riksarkivet respektive övriga 
arkivmyndigheter ska bistå med. Det finns stora risker att rådgivningen blir 
överlappande och otydlig. Undantaget är de råd om framförallt bevarande 
och gallring som ges ut av SKA. Om Riksarkivet får föreskriftsrätt även för 
arkivhanteringen hos kommuner och landsting skulle det vara naturligt att 
Riksarkivet även gav ut allmänna råd och vägledningar för den kommunala 
och landstingskommunala sektorn, på motsvarande sätt som för den statliga 
förvaltningen. 
 
Många frågor som idag ställs till Riksarkivet kommer från kommunalt håll. 
Frågorna gäller både sådant som direkt anknyter till Riksarkivets föreskrifter, 
och frågor inom offentlighetslagstiftningen som Riksarkivet inte har mandat 
att besvara, t.ex. att avgöra om en handling är allmän eller inte, eller om en 
uppgift omfattas av sekretess. 
 
Ett tydligare ansvar för SKL inom arkivområdet, genom samråd inför 
Riksarkivets föreskrifter, skulle gagna både samverkan och hjälpa mindre 
kommuner, som idag inte har resurser till erforderlig kompetens som ett stöd 
för att upprätthålla en bra informationshantering. 
 
En föreskriftsrätt för Riksarkivet för hela den offentliga sektorn skulle 
innebära att kommuner och landsting skulle avlastas även i fråga om 
rådgivning eftersom Riksarkivet skulle få ett tydligare mandat i sin 
rådgivning när det gäller tolkningen av föreskrifterna.  

Samverkan 

Det viktigaste forumet för samverkan mellan Riksarkivet och den 
kommunala arkivsektorn sker genom Samrådsgruppen för kommunala 
arkivfrågor (SKA). Gruppen bildades 1984 av Riksarkivet, Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som ett beredande 
samarbetsorgan mellan det statliga arkivväsendet och de kommunala  och 
landstingskommunala sektorerna. Idag är Riksarkivet och SKL huvudmän 
för SKA. Gruppen består av nio personer där Riksarkivet utser tre och SKL 
utser sex, varav tre representerar kommunal sektor och tre den 
landstingskommunala. 
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Enligt gällande arbetsordning (beslutad av huvudmännen 2014) ska gruppen 
främja samverkan mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet, 
till gagn för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor 
som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn. 
 
Samrådsgruppen utarbetar råd och vägledningar inom området arkiv- och 
informationshantering, bl.a. ger man ut skriftserien Bevara eller gallra? som 
ger råd om bevarande och gallring i kommunal verksamhet. Gruppen arbetar 
också med omvärldsbevakning, av t.ex. lagstiftning, standardiseringsarbete, 
dokumenthanterings- och arkivfrågor).  
 
Arbetet i SKA är i huvudsak koncentrerat till några mötesdagar per år. Några 
personalresurser utöver gruppens egna medlemmar finns inte. Större arbeten 
som t.ex. utarbetande av nya vägledningar läggs vanligen ut som 
konsultuppdrag. 
 
En förändrad roll för Riksarkivet i form av ett ökat ansvar och mandat att 
föreskriva om arkivfrågor för den kommunala sektorn skulle leda till ett 
behov av översyn av SKA:s uppdrag. Behovet av samverkan och samarbete 
inom sektorn skulle dock kvarstå och nyttan med en grupp som SKA bedöms 
fortsatt som stor. Nya möjliga uppgifter skulle exempelvis kunna omfatta att 
bereda nya föreskrifter hantera gemensamma frågor inom tillsynsområdet. 

Resurser 

Om Riksarkivet får utökade uppgifter behöver det säkerställas att det finns 
finansiering. Riksarkivets förslag om att få utfärda föreskrifter, även för 
kommuner och landsting skulle innebära förenkling och ökad effektivitet hos 
kommunerna och landstingen.  
 
Förutom det utökade arbetet med föreskrifterna hos Riksarkivet skulle 
myndigheten behöva utöka sin direkta rådgivning om dessa föreskrifter till 
kommuner och landsting. Förslaget skulle innebära en avlastning för 
kommunerna och bli kostnadsneutralt i ett samhällsperspektiv genom att 
resurser omfördelas till Riksarkivet. 


