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Kulturdepartementet



• Arkivpolitikens nuvarande inriktning lades fast 
1989/90, den senaste arkivutredningen 
redovisades 2002.

• Proposition om en samlad kulturarvspolitik 
(prop. 2016/17:116): ”En översyn av 
arkivområdet och Riksarkivets roll och 
uppgifter bör göras.”

Bakgrund
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Översyn av arkivområdet

”Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog 
igenom på allvar. Nu gjuter vi en stabil grund för 
att vårt gemensamma minne, våra arkiv, ska 
kunna stå starka en lång tid framöver.”

(Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke)  
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En särskild utredare ska göra en bred 
översyn av arkivområdet. Det övergripande 
syftet är att säkerställa samhällets tillgång till 
allmänna handlingar både nu och i 
framtiden. 

Uppdraget ska redovisas senast den 18 
november 2019. 

Uppdraget i sammandrag
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Översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva 
och analysera hur samhällsutvecklingen har 
påverkat och kan förväntas påverka 
förutsättningarna för arkivverksamheten och 
olika arkivinstitutioner. 

1. Bakgrunds- och framtidsanalys
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Se över arkivlagstiftningen och närliggande 
lagstiftning och vid behov lämna förslag på 
hur lagstiftningen kan anpassas till 
utvecklingen på området. 

2. Arkivlagstiftningen
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Analysera Riksarkivets roll och lämna förslag 
på uppgifter i förhållande till andra 
myndigheter och arkivaktörer för att undvika 
överlappning och för att upprätthålla en god 
och säker informationshantering och 
möjliggöra en allsidig historiebeskrivning. 

3. Riksarkivets roll
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Analysera de ekonomiska konsekvenserna 
för Riksarkivet och andra arkivmyndigheter 
på kort och lång sikt av den offentliga 
förvaltningens övergång till digitala 
processer.

4. Digital transformation
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Analysera om regleringen för de enskilda 
arkiven bör förändras för att kunna tillgodose 
behov inom rättsskipning, förvaltning, 
forskning och skydd för kulturarvet.

5. Regelverket för enskilda arkiv
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Utreda behovet av insamling av 
statistikuppgifter på arkivområdet och om 
statistiken bör utgöra officiell statistik. 

6. Arkivstatistik
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Lämna nödvändiga författningsförslag. 

7. Författningsändringar
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Utredningen får också i övrigt lämna förslag 
som kan bidra till kulturarvspolitikens 
intentioner.
• Arkivutbildning och -forskning?
• Förvaltning av forskningsdata?
• Arkivområdets självbild?

8. Övriga frågor
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• Lars Ilshammar, särskild utredare
• Göran Blomberg, huvudsekreterare
• Anna-Kristina Anderson, sekreterare
• Klara Liljedal, sekreterare
• Susanna Broms, ämnessakkunnig
• Stina Westerberg, ämnessakkunnig

Utredningens sammansättning
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• Uppdragets tolkning och avgränsning 
• Arbetsplan och kommunikationsplattform 
• Analysbehov och ev. konsultstöd 
• Expertgrupp 
• Ev. parlamentarisk referensgrupp
• Regional turné hösten 2018
• Internationell benchmarking

Utredningens pågående arbete
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Lars Ilshammar
särskild utredare
Tel. 070-007 33 69, 070-677 47 75
lars.ilshammar@regeringskansliet.se

Klara Liliedahl 
sekreterare
Tel. 08-405 97 70, 070-5744121
klara.liliedahl@regeringskansliet.se

Webb: www.sou.gov.se/arkivutredningen

Kontakt
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