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     Dnr RA 04-2013/547 
Samarbetsrådet för enskilda arkiv 
    
 

Arbetsordning för Samarbetsrådet för enskilda arkiv  
 
 
        

1. Ändamål 
Samarbetsrådet för enskilda arkiv är ett samverkansorgan för staten (genom Riksarkivet) 
och den enskilda arkivsektorn. 
 
Samarbetsrådet ska i enlighet med 22 § förordningen (2009:1593) med instruktion för 
Riksarkivet främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för 
kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet. 

 
2. Uppgifter  

 Nationell samordning – bevarandeplaner och ansvarsområden 
 Samarbete rörande kultursamverkansmodellen centralt och regionalt 
 Bevakning och initiativ rörande lagstiftning och kulturpolitik av intresse för 

enskild arkivverksamhet 
 Informationsutbyte och omvärldsbevakning och avseende svenskt och 

internationellt samarbete och utvecklingsarbete av relevans för enskild 
arkivverksamhet. 

 Professionsstöd genom information, dialog, kompetensutveckling i form av 
bl.a. seminarier och konferenser om aktuella ämnen samt i förekommande fall 
samordnat utvecklingsarbete. 

 Samråd i samband med Riksarkivets fördelning av statligt bidrag för enskild 
arkivverksamhet (10 § förordningen (2009:1593) med instruktion för 
Riksarkivet). 

 
3. Organisation  
Fastställt av regeringen genom 22 och 29 §§ förordningen (2009:1593) med instruktion för 
Riksarkivet: 
Samarbetsrådet består av riksarkivarien som är ordförande och högst åtta andra ledamöter. 
Andra ledamöter och deras ersättare i Samarbetsrådet för enskilda arkiv än ordföranden 
utses av riksarkivarien. Bland ledamöterna ska det finnas företrädare för både Riksarkivet 
och enskilda arkiv.  
 
Övrigt 
De enskilda arkivens nationella organisationer Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och 
Näringslivsarkivens förening (NAF) nominerar tre, respektive två ledamöter till 
Samverkansrådet, vilka enligt stycket ovan ska godkännas av riksarkivarien. Övriga 
ledamöter utses direkt av riksarkivarien.  
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Sekreteraren som utses av riksarkivarien ansvarar för samordningen av Samarbetsrådets 

amarbetsrådet får till sina sammanträden bjuda in eller adjungera externa sakkunniga efter 

 med denna arbetsordning. För giltigt beslut krävs att 
rdföranden och minst hälften av rådets ledamöter, inkluderande minst en representant från 

amarbetsrådet sammanträder två gånger per år, eller då minst hälften av ledamöterna eller 

m övriga aktiviteter, arrangemang eller i förekommande fall arbetsgrupper beslutas 

ör lösandet av sektorsöverskridande frågor – t.ex. rörande regional tillväxt och KKN , 
orer och organ. 

t, 
viteter samt mötesdokumentation finns tillgängliga för allmänheten via 

iksarkivets webbplats. Beslut om bidrag till enskilda arkiv fattas och offentliggörs av 

F ansvarar för all intern information mot sina medlemsorganisationer och 
samling av faktaunderlag eller synpunkter som rådet gemensamt har beslutat om att 

meningen 
tt de i relevant sammanhang kan förmedla information om rådets verksamhet, exempelvis 

minarier och konferenser i samverkan med andra aktörer.   

nader i samband med rådets sammanträden. Utlägg 
ka faktureras Riksarkivet, alternativt styrkas med kvitto som tillsammans med 

, NAF, RA) var för sig i vilken mån de kan bidra till 
nansieringen av gemensamma arrangemang och aktiviteter i samband med att rådet 

genomföra dessa.  

                                                

verksamhet, informationsfrågor och mötesdokumentation. 
 
S
behov.  
 
4. Arbetsformer 
Samarbetsrådet beslutar själv om sin verksamhet inom ramen för det regelverk som har 
fastställts av regeringen1 och i enlighet
o
FA respektive NAF, biträder beslutet. 
 
S
ordföranden begär detta. 
 
O
gemensamt av Samarbetsrådet. 
 

2F
digital informationshantering – ska rådet främja samarbete med andra sekt
 
5. Kommunikation, information och kunskapsförmedling  
Riksarkivet ansvarar för att allmän information om Samarbetsrådets roll och verksamhe
planerade akti
R
Riksarkivet.  
 
FA och NA
in
efterfråga. 
 
Samarbetsrådet arrangerar egna seminarier och konferenser.   
 
Samarbetsrådets ordförande och ledamöter är också rådets ”ambassadörer” i den 
a
när de medverkar i se
 
6. Finansiering 
Riksarkivet står för mötes- och resekost
s
reseräkningen lämnas till sekreteraren. 
 
I övrigt avgör organisationerna (FA
fi
beslutar om att 
 

 
1 Förordning (2012:814) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet och Förordning 
(2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv. 
2 Kulturella och Kreativa Näringar 
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7. Översyn 
Alla de organisationer som ingår i Samarbetsrådet kan initiera en översyn av denna 
rbetsordning.  

enna arbetsordning gäller fr.o.m. den 2 februari 2013. 

  

 
edamöter: 

 

amordnare f. enskilda arkiv, Nationella divisionen, RA 

rocessansvarig för enskild arkivverksamhet, RA 

A, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

AF, Centrum för näringslivshistoria 

A, Skånes arkivförbund 

rdförande för FA 

hef f. Regionala divisionen, RA 

NAF, Arkiv Västmanland   
 

 
  

 

a
 
D
 
 
Björn Jordell 
Riksarkivarie, ordförande 
 
L
 
 
Maud Almström-Blom 
S
 
  
Katalin Gere 
P
 
 
Lars Ilshammar 
F
 
 
Per-Ola Karlsson 
N
 
 
Anna Ketola 
F
 
 
Torgny  Larsson 
O
 
 
Eva-Marie Sahlin 
C
 
 
Christina Sirtoft Breitholtz 
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