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Ären de:  Remiss: Härifrä n till evigheten En li ngsiktig arkivp olitik för f örvaltning och kulturarv
(SOU 2019:58).

Beslut: Kulturdepartementet har inbj udit Svenska kyrkan att yttra sig om betänkandet Härifrån till

evigh eten En långsikt ig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 20 19:58).

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att genomföra en bred översyn av
arkivområdet. Det övergripande syftet med utredningen är att säkerställa samhällets t illgång

till allmänna handlingar både nu och i framtiden.

Betänkandets innehåll, förslag och bedömningar ligger i linj e med vad som behövs för att

möta den utmaning som digitaliseringen medför för a lla arkivverksamheter oavsett
huvudman. Indirekta konsekvenser av betänkandets förslag utgörs av behov av att anpassa

kyrkans egna arkivregelverk så att kyrkans regler också är anpassade för att hantera

digitaliseringens utmaningar.

Generalsekreteraren beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1.

Uppsala dag som ovan

Helen Ottosson Loven
Generalsekreterare
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YTTRANDE

Dnr : KS 2020-0282

Kulturdepartementet
ku.remissvar@regeringskansliet .se
(Dnr Ku2019/02 112/KL)

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

Svenska kyrkan tillstyrker förslagen i betänkandet.

Avsnitt 8.7.1 samt avsnitt 15.6.1
Svenska kyrkan ser nyttan med överlämnandeplaner samt nyttan i att använda arkivstatistik för den
långsiktiga planeringen men vill framföra vikten av att framtagandet av överlämnandeplaner och
inrapportering av arkivstatistik kan göras på ett enkelt sätt utifrån tydliga instrukt ioner. Kyrkan har ett
flertal mindre samt resurssvaga kyrkliga enheter vilka annars skulle tyngas ytterligare av de föreslagna
administrativa uppgifterna.

A vs nitt 8. 7.4
Svenska kyrkan välkomnar en översyn av finansieringsmodellen för överlämnande av allmänna
handlingar t ill arkivmyndighet med förhoppning om att det ska leda t ill en enklare och mer
kostnadseffektiv hantering.

Uppsala 29 maj 2020

På kyrkostyrelsens vägnar

Helen Ottosson Loven
Generalsekreterare ado.

Maria Lundqvist Norling
Rättschef
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