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Samarbetsradet for enskilda arkiv

Motesprotokoll

Motesdatum: 2017-09-08

Plats: Riksarkivets seminar!erum 1 i Marieberg, Stockholm

Narvarande:
Ordforande: Karin Astrom Iko, riksarkivarie,

Ledamoter: Maud Almstrom-Blom
samordnare f. enskilda arkiv Nat. Div. RA,
Katalin Gere, Processansvarig for enskild arkivverksamhet RA,
Yvonne Bergman, NAF, chef for Arkivcentrum Orebro Ian
Anna Ketola, FA, Chef for Skanes arkivforbund,
Per Lundin, FA, Chef for Blekingearkivet
Eva-Marie Sahlin, Divisionschef, regionala div. RA
Christina Sirtoft Breitholtz, NAF, Chef for Arkiv Vastmanland,

Inbjuden: Cecilia Nottini Burch, forskningssekreterare, Riksarkivet

Forhinder: Torgny Larsson, ordforande for FA

1. Sammantradet oppnas
Ordforanden halsade de narvarande valkomna och forklarade sammantradet
oppnat.

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

3. Godkannande av foredragningslista och presentation av Riksarkivets
forskningssekreterare
Den i forvag utsanda foredragningslistan godkandes med tillagg for presentation
av Riksarkivets forskningssekreterare Cecilia Nottini Burch. Efter
presentationen informerade hon bl.a. om en konferens som Riksarkivet anordnar
den 18 januari 2018 for utbildningsanordnare i arkivvetenskap och for ovriga
intresserade i syfte att bringa utbildning och praxis narmare varandra.

4. Arkivutredningen - information och diskussion
Karin Astrom Iko informerade om att Kulturdepartementet haller pa att utarbeta
direktiv till den kommande arkivutredningen som forvantas bli fardig under
hosten. Hon sammanfattade kort vilka fragor Riksarkivet lyfte fram i det
dokument som pa begaran skickats till departementet.

Ledamoterna poangterade under den efterfoljande diskussionen vikten av att
gora utredarna uppmarksamma pa de enskilda arkivens viktiga roll i att bevara



och tillgangliggora civilsamhallets och naringslivets kulturarv samt att bade den
juridiska och den ekonomiska/finansiella situationen for dessa arkiv behover ses
over. Karin Astrom Iko uppmanade FA och NAF samt Lansarkivarieforeningen
(flera av ledamoterna ar medlemmar aven dar) att gora ett eget inspel gentemot
departementet for att understryka de enskilda arkivens perspektiv.

5. Rorelsernas museum och arkiv
Anna Ketola sammanfattade kort om det som var kant om forslaget och
utredningen om ett nytt statligt museum i Malmo. Med utgangspunkt i det
diskuterades hur det kommer sig att lansarkivens olika verksamheter och
material ar sa foga kanda bland politiker och till viss man aven bland forskare
att man anser sig behova inratta en ny institution for till stor del overlappande
arbetsuppgifter.

Karin Astrom Iko informerade om Kulturdepartementets kommentar pa
tjanstemannaniva i fragan, enligt vilken var forslaget och utredningen ett
initiativ fran Malmo stad - hur man tanker kring detta pa regeringsniva ar en
annan sak och det far budgetsforslaget utvisa senare.

Radet beslutade att avvakta i fragan, ledamoterna lyfte dock fram vikten av att
sprida information om hur arkivvasendet ar uppbyggt i Sverige som tyvarr inte
ar sa kant ens inom alia delar av arkivsektorn. Karin Astrom Iko beslutade
darfor att Riksarkivets "spalt" i tidskriften Arkiv ska ta upp denna fraga. Katalin
Gere har alagts uppdraget att skriva denna artikel.

6. Dataskyddsforordningen och den kompletterande lagen som ar pa
remiss
Karin och Katalin sammanfattade kort de paragrafer som ror enskilda arkiv i det
forslag om kompletterande lag som ar ute pa remiss for narvarande. D.v.s. att en
myndighet som regeringen bestammer (troligen Riksarkivet) ska fa besluta om
att ett organ som inte ar en myndighet far samla in (behandla) personuppgifter
for arkivandamal av allmant intresse. Ett sadant beslut skulle utgora den rattsliga
grunden for att en enskild arkivinstitution ska kunna fa undantag fran vissa av
bestammelserna i den kommande dataskyddsforordningen. En undantags-
paragraf vad det galler behandling av kansliga personuppgifter for
arkivandamal av allmant intresse ar ocksa pa foreslag.

Det skulle foranleda forandringar i Riksarkivets uppdrag och ledamoterna
diskuterade vilka behov av atgarder som kan bli aktuella. Troligen skulle en
referensgrupp komma att behova tillsattas. Tillgang till tydlig information pa
webben blir ocksa viktig och nagon form av informationsdag eller utbildning for
de enskilda arkiven bor hallas. Eventuellt behover mallar for avtalstext tas fram
nar det galler depositioner da arkiven ska fungera som dataskyddsbitrade for att
i forekommande fall fa behandla personuppgifter for arkivandamal.

7. Mojlig strategi/policy nar det galler storre arkivbildare som inte (langre)
vill betala for sig
Ur var sin synvinkel lyfte Yvonne Bergman och Eva-Marie Sahlin fram de
principiella men aven de praktiska svarigheterna som uppstar nar en storre
arkivbildare inte langre vill stalla upp och finansiera bevarandet av sitt arkiv.



Ibland onskar arkivbildaren "skanka" sina handlingar till en arkivinstitution for
att slippa bevarandekostnaderna, i annat fall har man velat ta tillbaka och
forstora arkivet - i varje fall framstalldes saken sa. Det ar i regel
naringslivsarkiv som det handlar om och arkivinstitutionerna hamnar i ett svart
dilemma. Dels vill man garna radda ett arkiv som ar betydelsefullt fran
kulturarvssynpunkt, dels ar man mer eller mindre beroende av de inkomster som
en storre deposition inbringar. For en mindre institution kan ett inkomstbortfall
pa 60 000 kr/ar - som vi har sett exempel pa - innebara att hela ekonomin
kommer i gungning.

Diskussionen handlade om hur arkiven kan fa naringslivet att inse och ta sitt
ansvar for bevarande av sitt eget kulturarv. Bortsett fran den direkta nyttan med
ett valbevarat arkiv ar det ocksa ett satt att visa att man vill vara en del av det
hallbara samhallet. Ledamoterna kastade fram olika tankar om hur ett foretag
skulle kunna synliggora sitt engagemang och ansvarstagande for sitt arkiv och
tjana som forebild for andra. Tanken om en prestige-hqjande medalj som delas
ut av Riksarkivet har diskuterats och kommer att undersokas vidare. Karin
Astrom Iko namnde aven att under sin rundresa i landet i samband med
Riksarkivets 400-ars jubileum na'sta ar kommer hon att ta upp amnet
naringslivets arkiv vid nagot av tillfallena. Hon kommer aven att ta kontakt med
Svenskt Naringsliv.

8. Kort information om kultursamverkan/Kulturradet
Katalin Gere informerade kort om hostens arbetsschema rorande
kultursamverkan. Forst var det hostens utvecklingsbidrag som skulle fordelas
sedan uppfoljningsmodellen som gors om. Myndigheten for kulturanalys tar
over databasen for kvantitativ uppfoljning fran Region Skane och det kommer
att innebara en del forandringar. Arbetet med att granska de nya och de
reviderade kulturplanerna kommer att paborjas i borjan av november.

Karin Astrom Iko informerade om att under Kultursamverkanskonferensen -
den arliga traffen for Samverkansradets myndigheter och regionernas
kulturchefer - kommer Riksarkivet att bjuda in deltagarna pa mingel i
Marieberg och visa/beratta om arkivvasendets 400 ar. Evenemanget kommer att
aga rum den 22 mars 2018.

9. Ovriga fragor
Yvonne Bergman berattade om de allvarliga svarigheter som den ovantade
uppsagningen av lokalerna for Arkivcentrum i Orebro Ian foranlett.
Hyresvarden har tyvarr inte visat nagon storre forstaelse for att det ar
tidskravande och kostsamt att flytta ett arkiv, dessutom ar det svart att hitta
lampliga, nya lokaler som ligger forhallandevis centralt och lattillgangigt for
besokarna. Hyresnamnden har inkopplats och forhandlingarna pagar.

Karin Astrom-Iko har varit i kontakt med Riksantikvarieambetet och diskuterat
museisektorns arkivfragor. Hon informerade ledamoterna om att museisektorn
upplever ett behov av utbildning i arkivhantering. Det ar en fraga som
arkivsektorn, framst de nationella arkivforeningarna bor ha beredskap for.



10. Nasta sammantrade
Nasta sammantrade beslutades aga rum den 1 februari 2018 kl. 10.00 - 14.00
inklusive gemensam arbetslunch. Lokal meddelas senare.

11. Sammantradet avslutas
Ordforanden tackade de narvarande och avslutade motet.

Enligt uppdrag

Katalin Gere

Justeras av

Anna Ketola


