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      Dnr RA 04-2018/781 
    
Samarbetsrådet för enskilda arkiv      
    
 Mötesprotokoll 

Mötesdatum: 2018-10-11 
Plats: Riksarkivet i Marieberg, Stockholm 
 
Närvarande:  
Ordförande: Karin Åström Iko, riksarkivarie, 
   
Ledamöter: Maud Almström-Blom, verksamhetsgrensutvecklare för att 

främja informationshantering inom den enskilda sektorn, RA, 
 Yvonne Bergman, NAF, chef för Arkivcentrum Örebro län 
 Katalin Gere, samverkanssamordnare för enskilda arkiv, RA, 
 Anna Ketola, FA, chef för Skånes arkivförbund, 
 Torgny Larsson, ordförande för FA, 
 Per Lundin, FA, chef för Blekingearkivet 
 Eva-Marie Sahlin, chef för Regionala avdelningen, RA 
 Christina Sirtoft Breitholtz, NAF, chef för Arkiv Västmanland. 
 
Adjungerad:  Anna-Karin Hermodsson, chef för Nationella avdelningen, RA 
  
1. Sammanträdet öppnas  
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet 
öppnat.  
 
2.  Val av mötessekreterare och justerare 
Katalin Gere valdes till mötessekreterare och Torgny Larsson till justerare. 
 
3. Godkännande av föredragningslista 
Den i förväg utsända föredragningslistan godkändes med tillägg för övriga 
frågor (se punkt 6). 
 
4. Om den nya riksorganisationen för enskilda arkiv, Svenska 
Arkivförbundet och konsekvenserna avseende representation i 
Samarbetsrådet 
Enligt arbetsordningen, fastställt av rådet 2013 nominerar Folkrörelsernas 
Arkivförbund (FA) tre och Näringslivensförening (NAF) två ledamöter som ska 
godkännas av riksarkivarien. Resten av ledamöterna (av högst åtta) utses direkt 
av riksarkivarien som är ordförande enligt förordningen (2009:1593) med 
instruktion för Riksarkivet. 
 
Mötesdeltagarna var eniga om att fr.o.m. 2019 ska representanterna från den nya 
organisationen Svenska Arkivförbundet ska ersätta representanterna från FA och 
NAF i Samarbetsrådet. Nomineringen ska tas med i Svenska Arkivförbundets 
verksamhetsplan. Vidare betonades att representanterna tillsammans bör besitta 



   2

en bred kompetens och erfarenheter från alla olika delar av den enskilda 
arkivsektorn. 
 
Dessa förändringar ansågs föranleda vissa justeringar i rådets arbetsordning. 
Karin Åström Iko ansåg att hela dokumentet bör ses över av riksarkivariens stab 
i samråd med verksamhetsutvecklare Maud Almström Blom. Ett förslag om en 
förnyad arbetsordning kommer att kunna behandlas vid rådets nästa 
sammanträde.   
 
5. Arkivutredningen – nytt inspel från RA och synpunkter avseende 
enskilda arkiv 
Karin Åström Iko berättade om Riksarkivets inspel i september och att en 
arbetsgrupp inom myndigheten arbetar med de frågor som utredningen 
fokuserar på samt sådant som Riksarkivet tycker är särskilt viktigt att ta upp i 
form av ett nytt inspel senare under året. Maud Almström Blom som ingår i 
arbetsgruppen berättade kort om de frågor som rörde enskilda arkiv. Den röda 
tråden i Riksarkivets inställning är att arkivfrågorna bör ses i ett 
helhetsperspektiv och att samhällsviktig information måste bevaras för 
framtiden oavsett vilken sektor den har tillkommit i och om den är digital eller 
analog.  
 
 
6. Information om författningsarbetet avseende behandling av 
personuppgifter hos enskilda arkiv 
Anna Karin Hermodsson berättade om att det finns en arbetsgrupp bestående av 
sex personer – tre jurister och tre arkivarier – som håller på att utarbeta en 
författning som ska möjliggöra för enskilda arkivinstitutioner m.fl. att under 
vissa villkor bevara och behandla personuppgifter. Arbetet utförs i enlighet med 
förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning (GDPR).   
 
Katalin Gere gick genom det utkast till författning som förelåg för dagen och  
förklarade hur arbetsgruppen resonerade. Hon ansåg att arbetet försvårades av 
att den enskilda arkivsektorns verksamhet inte är lagreglerad och det fanns 
därför inget att luta sig mot i juridiskt hänseende. 
 
Efter presentationen som generellt bemöttes positivt diskuterades vissa  
gränsdragningsprinciper och praktiska frågor, exempelvis när arbetet beräknas 
bli färdigt och författningen träda i kraft. Arbetsgruppens uppskattning var att 
det kan ske vid årsskiftet 2018/2019.  
 
7. Ändrad kvantitativ uppföljning av samverkansmodellen – Förslag till 
statistik-frågor från Myndigheten för kulturanalys 
 Under innevarande år har Myndigheten för kulturanalys tagit över ansvaret för 
den statistikdatabas som används som verktyg för att följa upp 
kultursamverkansmodellen, ett uppdrag som i övrigt åvilar Statens kulturråd. 
Ansvariga vid Myndigheten för kulturanalys har rest runt och träffat företrädare 
för de olika kulturområdena. Med utgångspunkt i dessa samtal samt i samråd 
med Statens kulturråd och myndigheterna som ingår i Samverkansrådet vill de 
förändra och förbättra rapporteringen till databasen. Ett förslag till nya frågor 
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(Bil. 1.) har överlämnats till bl.a. Föreningen Sveriges länsarkivarier och 
Riksarkivets representant i Samverkansrådets arbetsgrupp för uppföljning 
(undertecknad). Ett något omstrukturerat och modifierat förslag (Bil. 2.) från 
Riksarkivet diskuterades och godkändes med smärre förändringar. Riksarkivet 
går vidare med detta i diskussionen inom Samverkansrådets arbetsgrupp och för 
vidarebefordran till ansvariga inom Myndigheten för kulturanalys. 
 
8. Övriga frågor: 
 

• Undertecknad informerade om att riktlinjerna för bidragsgivning 
beslutats av riksarkivarien och finns på Riksarkivets webbsida 

• En viss oro ventilerades rörande svårigheten att i tid kunna upptäcka om 
bidragsanvändningen inte sker i enlighet med Riksarkivets beslut. 

 
9. Datum för nästa sammanträde. 
Datum – troligen i slutet av januari 2019 – kommer att bestämmas senare via en 
s.k. Doodle-länk. 
 
10. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Katalin Gere   
 
 
 
Justeras av  
 
 
Torgny Larsson 
 
  
 
 


