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Yttrande över slutbetänkandet Mångfald är framtiden (SOU 2007:50)
Riksarkivet har för statens arkiv med anledning av Mångkulturåret 2006 dels i december
2005 redovisat sin planering inför året, dels i maj 2007 slutredovisat de åtgärder som
vidtagits och de insatser som genomförts. I bägge skrivelserna utvecklas
mångkulturfrågornas relevans för statens arkiv och dessa resonemang upprepas inte i
föreliggande remissvar.
I slutbetänkandet från mångkultursamordnaren lämnas tre förslag till uppdrag till
Riksarkivet och landsarkiven. Det första är gemensamt för de 23 myndigheter och
institutioner som omfattats av samordnarens arbete med ”förhandling och förankring” och
innebär att myndigheterna vid rekrytering förstärker arbetet för att arbetsplatserna i högre
utsträckning ska spegla befolkningens mångfald.
Det andra förslaget till uppdrag innebär ett särskilt utvecklingsarbete för att integrera
mångfaldsperspektiv i verksamheten vid Riksarkivets avdelningar för forskarservice och
enskilda arkiv samt vid Landsarkivet i Lund. Fokus bör ligga på tillgänglighets- och
informationsspridningsfrågor och kontinuerligt rapporteras till Riksarkivets ledning.
Det tredje förslaget är tvådelat. Det innebär dels att Riksarkivet och landsarkiven får i
uppdrag att initiera samråd inom ABM-sektorn angående ansvars- och arbetsfördelning
för bevarande och tillgängliggörande av enskilda arkiv, dels att Riksarkivet vid
bidragsgivning till enskilda arkiv föreskriver att årlig inrapportering till den nationella
arkivdatabasen ska göras.
Riksarkivet ser mycket positivt på utredningens arbete med att hitta former för att, i
enlighet med direktiven, främja den kulturella mångfalden inom det offentligt
finansierade kulturlivet. I sak finns inga invändningar mot de ambitioner som kommer till
uttryck i de tre förslagen till uppdrag till Riksarkivet, vilkas allmänna inriktning redan får
anses väl förankrad i verksamheten inom ramen för de förutsättningar som finns.
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Att regeringen generellt markerar vikten av att utveckla mångfaldsperspektiven i kulturmyndigheternas arbete är både naturligt och välkommet. Utredningen pekar på flera
viktiga områden och lämnar konkreta förslag som Riksarkivet i allt väsentligt tycker är
bra och rimliga. En bättre samordnad policy i fråga om enskilda arkiv samt utvecklade
föreskrifter i samband med bidragsgivning på detta område är frågor som redan är
aktuella.
Vad avser formerna ser emellertid Riksarkivet få fördelar med att i regleringsbreven eller
som uppdrag i övrigt med specifika återrapporteringskrav ge ytterligare detaljerade
anvisningar rörande personalrekrytering, tillgänglighetsarbete inom utpekade enheter,
hantering av enskilda arkiv eller ABM-samarbetet. Även aspekter av denna karaktär
beaktas i den interna verksamhetsplaneringen och i årsredovisningarna.
Beslut i detta ärende har fattats av tf riksarkivarie Leif Gidlöf. Vid ärendets slutliga
handläggning har närvarit kultursekreterare Christer Bogefeldt (handläggare).
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