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Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för 
förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) 
 

Lunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat 
betänkande och har följande att anföra. 
Kommunen har valt att lämna synpunkter på förslagen ny arkivlag 
(kapitel 1.1) och ny arkivförordning (kapitel 1.2).  

Förslag till arkivlag (1.1) 
Lunds kommun anser att arbetet med att göra lagstiftningen mer 
redaktionellt och språkligt tillgänglig är viktigt.  

I §§ 1 och 2 beskrivs dels syftet med lagstiftningen och dels arkivens 
uppgift. De båda paragraferna är innehållsmässigt så lika att de 
borde kunna slås samman till en paragraf. 

Lunds kommun anser att syftet med att lagstifta om 
tillgängliggörande av arkiven är gott( § 7).  

Skrivningarna i § 9 i delen som rör var upptagningar för 
automatiserad behandling bildar arkiv behöver förtydligas vad avser 
relationen mellan den information som myndigheten faktiskt 
använder i sin verksamhet och information myndigheten har tillgång 
till genom direktåtkomst.  

I § 11 p 2 anser vi – även om det inte är förslag till ny skrivning - att 
det bör stå ”De handlingar som finns i myndighetens arkiv” snarare än 
de handlingar som ”kan finnas” i myndighetens arkiv. Lunds kommun 
vill dessutom understryka att det är väsentligt att arkivbeskrivningen 
även fortsatt är ett tydligt ska-krav i lagstiftningen.  

Det framstår inte som meningsfullt att - som föreslås i § 12 - lagstifta 
om planer för återlämnande eller överlämnande av arkiv till 
arkivmyndigheten. Om det är något myndigheternas arkivverksamhet 
inte behöver så är det pålagor om att upprätta fler styrdokument. Med 
tanke på de nuvarande kraven på arkivredovisning kan det heller inte 
rimligen finnas behov av ytterligare dokumentation.  

Förslaget (§ 14) att även myndigheter ska lämna uppgifter till den 
nationella arkivdatabasen (NAD) kan leda till att det blir lättare att få 
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överblick över var olika handlingar förvaras, men det behöver 
förtydligas både vilka myndigheter som ska omfattas av kravet på 
rapportering och vilken information. Formellt är ju avslutade ärenden 
att betrakta som arkiverade, men frågan är om det är meningsfullt att 
förvarande myndighet rapporterar till Nationella arkivdatabasen.  

Tanken på så kallade bevarandeplaner (§ 20) sägs syfta till att 
arkivmyndigheten ska kunna skaffa sig en överblick av 
myndigheternas allmänna handlingar. För det syftet måste emellertid 
den nuvarande arkivredovisningen vara fullt tillräcklig.   

Förslag till arkivförordning (1.2) 
§ 6 Det är positivt att en myndighet innan man upphandlar ett 
”informationssystem” åläggs att följa RA-FS 2009:1, som redan 
innehåller de krav som utredningen föreslår ska föras in i 
arkivförordningen.  
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