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Dnr RA 04-2017/401

Samarbetsrådet för enskilda arkiv

Mötesprotokoll

Mötesdatum: 2017-01-26

Plats: Riksarkivets styrelserum i Marieberg, Stockholm

Närvarande:
Ordförande: Karin Åström Iko, riksarkivarie,

Ledamöter: Maud Almström-Blom
samordnare f. enskilda arkiv Nat. Div. RA,
Katalin Gere, Processansvarig 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, Divisionschef, regionala div. RA
Christina Sirtoft Breitholtz, NAF, Arkiv Västmanland.

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.

2. Val av mötessekreterare och justerare
Katalin Gere valdes till mötessekreterare och Anna Ketola till justerare.

3. Godkännande av föredragningslista
Den i förväg utsända föredragningslistan godkändes.

4. Presentation av Riksarkivets förslag till medelsfördelning – diskussion
Riksarkivets förslag till fördelning av årets statsbidrag presenterades.
Undertecknad redogjorde för bakgrunden, bl.a. det faktum att anslaget för detta
ändamål inte har höjts för fjärde året i rad. Ledamöterna diskuterade de olika
punkterna i förslaget. Efter att enighet uppnåtts fattade riksarkivarien beslut om
årets fördelning (se dnr RA62-2016/9599).

5. Frågan om medel till utvecklingsinsatser – möjlighet till omfördelning
inom befintliga ramar?
I och med att Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet återigen beviljats
verksamhetsbidrag minskade det lilla utrymmet för utvecklingsbidrag
ytterligare. Det har konstaterats att nivåerna för verksamhetsbidrag är relativt
låga för alla utom ARAB som gör det mycket svårt att genom en generell
nedskärning skapa utrymme för utvecklingsbidrag.
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Å andra sidan har ARAB:s ekonomi och därmed möjligheter att bedriva
verksamheten på samma nivå och med samma innehåll som tidigare har
försämrats successivt under det senaste årtiondet. En ytterligare nedskärning
från statens eller de andra bidragsgivande parternas sida kan få så allvarliga
konsekvenser för verksamheten som närmast är av kulturpolitisk dignitet.

Vidare var Samarbetsrådets ledamöter eniga beträffande följande frågor:
 Om anslaget för verksamhetsbidrag för de rikstäckande

institutionerna/organisationerna inte skrivs upp kommer bidraget att
urholkas genom de generella löne- och kostnadsökningarna.

 Utvecklingsmedel som tidigare kunde sökas hos Riksarkivet fördes över
till Statens kulturråd i samband med kultursamverkansmodellen. I och
med det upphörde de rikstäckande organisationernas möjlighet att söka
statsbidrag för tidsbegränsade utvecklingsinsatser.

 Även de regionala arkiven har fått sämre möjligheter att erhålla
utvecklingsbidrag för tillfälliga, extra insatser/inköp. Det beror på att
projekten etc. som utvecklingsbidrag kan sökas för inom
kultursamverkansmodellen ska vara av nationellt intresse1. Detta skapar
en ganska hög tröskel för att kunna söka bidrag för utvecklingsinsatser
av stort regionalt intresse.

 Sammantaget kan konstateras att, trots en relativt smärtfri övergång till
kultursamverkansmodellen, har de enskilda arkivens möjligheter till att
få utvecklingsbidrag försämrats och nivån för verksamhetsbidragen
avseende de rikstäckande arkiven likaså.

Samarbetsrådet beslutade att ägna sig åt en fördjupad diskussion om dessa
problem vid sitt kommande möte. Dessa frågor bör belysas närmare och
diskuteras även med Riksarkivets uppdragsgivare, regeringen. Riksarkivarien sa
att hon avser att ta upp dem vid en kommande s.k. myndighetsdialog med
Kulturdepartementet.

6. Övriga frågor:
 Dataskyddsförordningens konsekvenser för enskilda arkiv
Undertecknad informerade ledamöterna om den pågående utredningen
angående kompletterande svensk lagstiftning till EU:s dataskyddsförordning
som blir svensk lag våren 2018. Förordningen gör inte någon generell
skillnad mellan behandling/vidarebehandling av personuppgifter för
arkivändamål eller annat ändamål, förutom när den sker för arkivändamål
av allmänt intresse. Inom den offentliga förvaltningen finns det en rättslig
grund för undantag när det gäller arkiv, den saknas dock för de enskilda
arkiven. Enligt ett preliminärt förslag till kompletterande bestämmelser som
Riksarkivet har fått ta del av och diskuterat med utredarna ska en myndighet
som regeringen bestämmer få besluta om att ett organ som inte är en
myndighet får samla in (behandla) personuppgifter för arkivändamål av

1 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
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allmänt intresse. Ett sådant beslut skulle utgöra den rättsliga grunden för att
en enskild arkivinstitution ska kunna få undantag från vissa av
bestämmelserna i den kommande dataskyddsförordningen. En
undantagsparagraf vad det gäller behandling av känsliga personuppgifter för
arkivändamål av allmänt intresse kommer också att föreslås.

Vad det gäller depositioner från enskilda arkivbildare till en arkivinstitution
(offentlig eller enskild) bör depositionsavtalet kompletteras eller inkludera
ett s.k. dataskyddsbiträdesavtal.

 Arkiv 400
Per-Ola Karlsson sammanfattade kort det aktuella läget när det gäller
förberedelserna inför jubileumsåret i den samarbetsgrupp för hela
Arkivsverige som har skapats med ledning av Ulf Anderson (RA/LA
Göteborg). En skriftlig rapport har delats ut till ledamöterna (se bil. 1).

 Centrum för Näringslivshistoria planerar att etablera sig i Göteborg
Per-Ola Karlsson redogjorde kort för CfN:s intentioner att öppna en filial i
Göteborg genom en överenskommelse med Volvo. Tanken är att samarbeta
med RA/LA i Göteborg och inrikta sig på företag som inte sedan tidigare är
deponenter hos Riksarkivet. Etableringen är dock avhängig av Volvos beslut
i frågan som också inkluderar byggande av lämpliga arkivmagasin.

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde beslutades äga rum den 8 september 2017 kl. 09.00 – 12.00.
Lokal meddelas senare.

8. Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Enligt uppdrag

Katalin Gere

Justeras av

Anna Ketola


