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Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och
kulturarv (SOU 2019:58)
Tanums kommuns synpunkter på förslaget
Allmänna synpunkter
Tanums kommun
• anser att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, i enlighet med utredningens
förslag, ska vara densamma som tidigare då det är viktigt för det kommunala självstyret. Om lagen innebär ett utökat ansvar för kommunerna vill vi särskilt påtala
vikten av att finansieringsprincipen följs.
• anser att stora och små myndigheter, oavsett om de är statliga eller kommunala, har
olika förutsättningar och att lagen bör anpassas så att den är tillämpbar för alla som
omfattas av den
• utredningen har stort fokus på det statliga perspektivet men det är önskvärt med ett
bredare perspektiv då alla offentliga myndigheter omfattas av lagstiftningen
• anser att arkivlagens bestämmelser bör samordnas med andra lagstiftningar på
området så att det blir ett samordnat regelverk som utgår från informationens livscykel

Arkivbildning och arkivförvaltning (kap 6)
Tanums kommun
• tillstyrker ändringen av begrepp från arkivvård till arkivförvaltning
• tillstyrker införandet av en skyldighet att vid upphandling, utveckling eller idrifttagande av informationssystem försäkra sig om att handlingar och uppgifter i
systemet kan överföras till andra informationssystem, avskiljas och gallras
• anser att det är oklart vilka som omfattas av förslaget att lämna uppgifter till det
nationella arkivinformationssystemet. Detta borde förtydligas och då bör även
eventuella konsekvenser för exempelvis kommuner framgå och beaktas

Bevarande och gallring (kap 7)
Tanums kommun
• anser att det är bra att riktlinjer gällande gallring finns med i förslag till ny arkivlag
• tillstyrker att det tydligt ska framgå att bevarande är huvudregel
• tillstyrker att även kommuner har en skyldighet att besluta om riktlinjer för gallring
av allmänna handlingar

______________________________________________________________________________________________________________________
457 81 Tanumshede  Besöksadress: Kommunhuset  Tfn 0525-180 00 vx  Fax 0525-183 00  Pg 8 24 20-1  Bg 429-8634

Org nr 212000-1348

2

Normering, tillsyn och rådgivning (kap 9)
Tanums kommun
• delar uppfattningen att det är bra med en aktiv och strategisk bevarandeplanering
men anser att varje arkivmyndighet själv ska avgöra var inom organisationen
uppdraget bör utföras
• instämmer i att det finns behov av råd och vägledning från arkivmyndigheten till
myndigheter men anser att det kan bli problematiskt med rollfördelningen mellan
arkivmyndighet och myndighet. Ansvar och tillsyn bör skiljas åt samtidigt som olika
myndigheter har olika förutsättningar för uppdragen.
• är positiv till att riksarkivet inte ska få ett utökat mandat och meddela föreskrifter
eller utöva tillsyn över hela den offentliga förvaltningen. Däremot lär råd och
föreskrifter från riksarkivet även fortsatt vara god vägledning för i synnerhet mindre
kommuner.

Digital informationsförvaltning och massdigitalisering (kap 14)
Tanums kommun
• delar utredningens bedömning om behov av nationella fortbildning.
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