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Remiss om Härifrån till evigheten - en långsiktig arkivpolitik för 

förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)  

Er beteckning: Ku2019/02112/KL 

Sammanfattning 

Vi anser att förslaget är väl genomarbetat och att det finns ett stort behov att 

arkivsektorn i framtiden i högre grad arbetar proaktivt så att handlingar i framtiden 

bevaras på ett transparent och rättssäkert vis. Dock är det viktigt att det finns 

finansiering framöver för att Riksarkivet ska kunna bedriva den verksamhet som behövs 

för framtiden.  

Det är också viktigt att kostnaden för myndigheter för levererade arkiv ska vara på en 

nivå, likvärdig med en kostnad för vad myndigheten själv har för att förvara och vårda 

arkivet.   

Det behöver också tydliggöras  omfattningen av myndigheternas 

rapporteringsskyldigheter till Nationell Arkiv Databas (NAD) och vilken arbetsåtgång 

som detta kan komma att medföra för myndigheterna.  

Avsnitt 6 Myndigheternas arkivbildning och arkivförvaltning 

I utredningen framhålls vikten av att arkivlagen i så stor utsträckning som möjligt 

förblir neutral i fråga om teknik-, medie- och format. Därigenom är det viktigt att 

förvaltningen sedan fångar upp de olika delarna och ser till så att dessa olika delar 

beaktas i den utsträckning som är nödvändig.  

Avsnitt 7 Bevarande och gallring
  

Länsstyrelsen i Norrbotten anser att det borde arbetas ytterligare med detta tankesätt 

inför framtiden, vad är viktigt att bevara och vad bör gallras och i viss mån begränsa 

den information som skickas in till myndigheterna i form av allmänna handlingar. 

Digitalt bevarande kräver stora resurser. Fokus borde ligga på att värdera handlingar av 

vikt för bevarande och att myndigheterna själva borde kunna få mer befogenhet att 

avgöra detta efter att ha säkerställt att information som kan vara av framtida vikt 

bevaras.  

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av Landshövding Björn O. Nilsson med Enhetschef Stig Vikberg 

som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Arkivarie Anna Lindblom 

och Avdelningschef Susanne Nilsson medverkat. 
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