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      Dnr RA 04-2019/916 
    
Samarbetsrådet för enskilda arkiv      
    
 Mötesprotokoll 

Mötesdatum: 2019-02-04 
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, 
 Maria Larsson Östergren, ersättare, Regionala avdelningen 
  
 Christina Sirtoft Breitholtz, NAF 
 
Adjungerad:  Anna-Karin Hermodsson, chef för Nationella avdelningen, RA 
 
Förhinder:  Per Lundin, FA, chef för Blekingearkivet 
 Eva-Marie Sahlin, chef för Regionala 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 Anna Ketola till justerare. 
 
3. Godkännande av föredragningslista 
Den i förväg utsända föredragningslistan godkändes.  
 
4. 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 inte har höjts från föregående år.  Därefter diskuterades de olika 
punkterna i förslaget. Efter att enighet uppnåtts fattade riksarkivarien beslut om 
årets fördelning (se dnr RA62-2018/11558). 
 
5. Information om Riksarkivets författningsarbete  
Regeringen har bemyndigat Riksarkivet att utfärda föreskrifter rörande de 
enskilda arkivens möjlighet att få rättslig grund till att behandla personuppgifter 
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för arkivändamål av allmänt intresse. Några av samarbetsrådets medlemmar 
hade ett arbetsmöte i november 2018 där ett utkast diskuterades. Katalin Gere 
gick genom vad som hänt sedan dess. Några större förändringar i sak har inte 
genomförts men vissa preciseringar gjorts. Förslaget har även diskuterats i 
Riksarkivets normeringsråd. Riksarkivet ska träffa representanter från 
Datainspektionen för att få deras synpunkter den 11 februari. Det kan innebära 
förändringar i den nu föreliggande texten.  
 
6.  Information om Svenska Arkivförbundet. 
Torgny Larsson som är viceordförande i det nybildade arkivförbundet 
informerade om organisationens tillkomst verksamhetens syfte och den nyvalda 
styrelsens sammansättning. Riksarkivarien bjöds in till ett samtal om bl.a. 
framtida samverkansmöjligheter.  
 
7. Diskussion om representation i Samarbetsrådet 
Med anledning av att Svenska Arkivförbundet kommer att ersätta både 
Folkrörelsernas arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens förening (NAF) i 
Samarbetsrådet restes frågan vilken typ av representation som bäst främjar de 
enskilda arkivens utveckling. Det fanns en enighet kring tanken att bl.a. 
användare av arkiven bör vara representerade i Samarbetsrådet. 
 
8. Övriga frågor 
En fråga anmäldes i förväg till denna punkt rörande Länsarkivarieföreningens e-
arkivprojekt men fick utgå p.g.a. att Per Lundin fick förhinder och inte kunde 
informera om detta arbete.  
Inga övriga frågor avhandlades på mötet. 
 
9. Nästa sammanträde 
Förslag till datum för nästa sammanträde kommer att meddelas av 
riksarkivarien vid ett senare tillfälle. 
 
10. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Katalin Gere   
 
 
 
Justeras av  
 
 
Anna Ketola 
 
  
 
 


