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Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se
medborgarna – för bättre offentlig service (SOU 2009:92)
Riksarkivet har tagit del av utredningens slutbetänkande och har inget att
erinra mot de förslag som har lämnats.
Riksarkivet konstaterar att de frågor rörande arkiv som Riksarkivet tog upp i
sitt yttrande över delbetänkandet SOU 2008:97, Styr samverkan – för bättre
service till medborgarna, inte behandlas i slutbetänkandet:
 Riksarkivet anser att det krävs en konsekvensanalys av hur ansvaret för
driften, arbetsgivaransvaret och ansvaret för förvaltningsuppgifterna
kommer att påverka avsättningen av allmänna handlingar i verksamheten
och därmed arkivbildningen.
 Riksarkivet efterlyser konkreta förslag på hur frågor om arkiv,
dokumenthantering och registrering av allmänna handlingar ska lösas. De
processer som kan förekomma måste vara noggrant kartlagda.
 Handläggningen kan komma att avsätta handlingar som kan vara
allmänna hos flera myndigheter.
 I arkivlagen finns det tydliga krav på att hålla samman en myndighets
arkiv och att hålla isär det från andra arkiv. Enligt erfarenhet från
tillsynsverksamheten vet Riksarkivet att det kan vara problem att hålla
isär olika arkivbildare vid samverkan.
 Riksarkivet har tillsyn över statliga myndigheters arkiv. De kommunala
arkivmyndigheterna har tillsyn över de kommunala myndigheterna.
Olika huvudmannaskap för olika servicecentrum och servicepunkter
kommer att kunna innebära avgränsningsproblem i tillsynsverksamheten.
 Riksarkivet efterlyser en lösning där man inom de befintliga regelverken
binder upp de kommunala och privaträttsliga subjekten så att ansvaret för
de allmänna handlingarna och arkiven blir tydligt, med möjlighet till
insyn, jämför lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med
finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
 Riksarkivet förutsätter att arkivfrågan för eventuella
myndighetsövergripande system är löst innan de tas i drift.
Utöver detta vill Riksarkivet påtala att konceptet ”Min sida” inte kan
innehålla all den information om medborgaren som antyds i betänkandet,
bl.a. eftersom information från avvecklade myndigheter inte kan finnas
direkt åtkomlig för en sådan funktion.
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Yttrandet har beslutats av riksarkivarien Tomas Lidman efter föredragning
av juristen Ulrika Sturesdotter Andersson.
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