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Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44)
__________________________________________________________________________
Inledningsvis kan Riksarkivet konstatera att kulturinstitutioner är undantagna från lagens
tillämpningsområde. Med kulturinstitution avses, enligt författningskommentaren, t.ex. arkiv, museer,
bibliotek och teatrar.
Riksarkivet välkomnar detta och ser det som en nödvändighet för sin verksamhet.
Arkivmyndighetens situation skiljer sig markant från övriga myndigheters genom att vi tar emot,
förvarar och tillhandahåller arkiven från samtliga statliga myndigheter.
Att göra bedömningar av vilka delar av de levererade och förvarade bestånden som är lämpliga för
vidareutnyttjande skulle innebära ett gigantiskt och orimligt stort merarbete för Riksarkivet. Detta
motiverar att arkivmyndigheterna blir undantagna.
Riksarkivet har redan, enligt sin instruktion, som en huvuduppgift att tillhandahålla mottagna
handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen, för forskning och andra ändamål.
Däremot har vi inte- till skillnad från vissa andra myndigheter - informationsförsörjning i sig (enligt
PSI) som en huvuduppgift.
Riksarkivet bedriver också genom sin avdelning Svensk Arkivinformation (SVAR) ett omfattande
digitaliseringsarbete som syftar till att tillgängliggöra arkivinformationen även digitalt. Riksarkivet
ser en ökad åtkomst från Internet som en e-tjänst i enlighet med regeringens handlingsplan för eförvaltning. Därtill är digitalisering viktig för myndighetens interna rationalisering både i fråga om
bevarande och tillgängliggörande.
Vad gäller förslagets 8 § om informationsplikt så vill Riksarkivet särskilt framhålla
arkivredovisningens betydelse som ett verktyg att fullgöra sin skyldighet. Arkivredovisningen upptar
samtliga handlingsslag hos myndigheterna. För varje handlingsslag ska det finnas uppgifter om
gallring och sekretess. Bestämmelserna kan sägas utgöra minimikrav. Kraven på myndigheternas
arkivredovisning är medieoberoende men förutsätts idag vara elektronisk.
Det kan därför vara en rekommendation att de läggs ut på myndigheternas webbplatser för att
uppfylla PSI kravet.
Slutligen vill Riksarkivet påtala att det kan finnas en risk att det uppkommer ett ökat leveranstryck på
arkivmyndigheterna för att på detta sätt undgå kraven enligt den nya lagen. En sådan effekt bör så
långt det är möjligt motverkas.
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Beslutande i detta ärende har varit ställföreträdande riksarkivarien Ann Hörsell.
Närvarande vid ärendets slutliga handläggning har även varit arkivrådet Britt-Marie Östholm, direktör
Anders Nordström samt verksjurist Efwa Westre Stövander, föredragande.
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