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Dnr RA 04-2018/781 

Samarbetsrådet för enskilda arkiv 

Mötesprotokoll 

Mötesdatum: 2018-02-01 

Plats: Riksarkivets seminarierum 1 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.  

Ordföranden informerade om att Riksarkivet har avskaffat matrisorganisationen 

och ansvaret för de myndighetsövergripande verksamheter som tidigare kallades 

processer har lagts på olika avdelningschefer som verksamhetsgrensansvariga. 

Vidare har s.k. verksamhetsgrensutvecklare utnämnts. Anna-Karin Hermodsson, 

chef för Nationella avdelningen presenterades som verksamhetsgrensansvarig 

för att främja informationshantering inom den enskilda sektorn och Maud 

Almström-Blom som verksamhetsgrensutvecklare för dito verksamhet. 

2. Val av mötessekreterare och justerare

Katalin Gere valdes till mötessekreterare och Yvonne Bergman till justerare.

3. Godkännande av föredragningslista

Den i förväg utsända föredragningslistan godkändes med tillägg för övriga

frågor (se punkt 6).

4. Ökad transparens vid bidragsbeslut – diskussion kring förslag till

riktlinjer och prioriteringar vid Riksarkivets bidragsgivning till enskilda

arkiv

Det i förväg utsända förslaget diskuterades och innehållet godkändes efter
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smärre justeringar. En jurist inom Riksarkivet kommer att granska förslagets 

utformning innan Riksarkivarien beslutar. Beslutet kommer att delges via 

Riksarkivets webbsida. 

 

5. Presentation av Riksarkivets förslag till medelsfördelning – diskussion 

Riksarkivets förslag till fördelning av årets statsbidrag presenterades. 

Mötessekreteraren redogjorde för bakgrunden, bl.a. det faktum att anslaget för 

detta ändamål har höjts med 649 000 kr.  Ledamöterna instämde i att större 

delen av denna höjning ska reserveras för att skapa utrymme för 

utvecklingsbidrag för de arkiv m.m. som inte ingår i kultursamverkansmodellen. 

Därefter diskuterades de olika punkterna i förslaget. Efter att enighet uppnåtts 

fattade riksarkivarien beslut om årets fördelning (se dnr RA62-2017/11096). 

 

En särskild diskussion rörde uppföljningen av Riksarkivets bidragsgivning. Som 

det är idag, sker återrapporteringen av bidragsgivningens effekter nästan två år 

efter det att beslut om bidrag fattades. Detta p.g.a. att bidragstagarnas 

årsberättelse och årsredovisning färdigställs under våren efter det verksamhetsår 

som bidraget avser och skickas i regel in till Riksarkivet tillsammans med 

ansökan för nästkommande verksamhetsår, d.v.s. i december. (Exempelvis 

redovisades bidrag som beviljades i januari 2016 avseende samma 

verksamhetsår i december 2017 när ansökan för verksamhetsår 2018 skickades 

in till Riksarkivet.)  Det ger inte en tillräckligt aktuell bild om bidragets 

användning och uppnått resultat.  

 

Riksarkivet kommer i enighet med Samarbetsrådet att skärpa kravet på 

bidragsredovisning bl.a. genom att inkräva en kortfattad verksamhetsrapport 

avseende det aktuella (innevarande) årets verksamhet och bidragsanvändning i 

samband med att en ny ansökan om verksamhetsbidrag för kommande år lämnas 

in till myndigheten.   

  

6.  Övriga frågor: 

 

 Dataskyddsförordningens (General Data Protection Regulation - 

GDPR) konsekvenser för enskilda arkiv 

Yvonne Bergman tog upp frågan om att många enskilda arkivinstitutioner 

känner oro inför ikraftträdandet av GDPR och vet inte riktigt vad 

konsekvenserna blir för deras del samt hur de ska agera.  

 

Mötessekreteraren sammanfattade i korthet om det vi idag vet om GDPR:s 

konsekvenser för enskilda arkiv/arkivinstitutioner och informerade om ett 

förslag till kompletterande nationell lag som är på lagrådsremiss. 

 

Vidare tipsades det om att vad det gäller depositioner från enskilda 

arkivbildare till en arkivinstitution (offentlig eller enskild) bör 

depositionsavtalet kompletteras eller inkludera ett s.k. 

dataskyddsbiträdesavtal.  

 

Riksarkivarien lovade att Riksarkivets chefsjurist ska reda ut denna fråga 

ytterligare och att hon ska återkomma med konkreta tips till de enskilda 
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arkivinstitutionerna vilka kommer att läggas ut på Riksarkivets Webbsida 

inom kort. 

 

 Arkiv 400 

Anna Ketola redogjorde kort om de tankar och planer för olika aktiviteter 

som finns inom den grupp som är ansvarig för planeringen av Arkiv 400.   

 

 

 

7. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde beslutades äga rum den 27 september 2018 kl. 10.00 – 

14.00. Lokal meddelas senare. 

 

8. Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Katalin Gere   

 

 

 

Justeras av  

 

 

Yvonne Bergman 

 

  

 

 


