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Betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig
arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)
Förslaget till ny arkivlag och arkivförordning
Tullverket ser det som positivt att ordet arkivvård ersätts med ordet arkivförvaltning i
förslaget till ny arkivlag. Arkivförvaltning indikerar på ett tydligt sätt att arkiven även
omfattar digitala handlingar och handlingar på andra medier än papper.
Tullverket ser även positivt på förslaget till en ny bestämmelse i 6 § arkivförordningen.
Bestämmelsen tydliggör att myndigheterna ska försäkra sig om att informationssystem som
ska upphandlas, utvecklas eller tas i drift, medger att handlingar och uppgifter kan avskiljas
eller överföras till andra informationssystem, t.ex. till e-arkiv, och att handlingar och
uppgifter kan gallras från systemen.

Förslaget till ändringar i förordningen med instruktion för Riksarkivet
Utredningen föreslår att förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet ska
ändras bland annat genom tillägg av tre nya punkter i 5 §, p. 6-8. Enligt p. 6 ska Riksarkivet
ansvara för att tillhandahålla och förvalta förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
inom informationsområden som är gemensamma för den offentliga förvaltningen.
Tullverket anser att det fortsatta arbetet med FGS ska ha sin hemvist hos Myndigheten för
digital förvaltning (DIGG). I DIGG:s uppdrag ingår att samordna frågor om gemensamma
standarder, format, specifikationer och liknande krav för elektroniskt informationsutbyte.
DIGG har en samordnande roll för den tekniska metodutvecklingen i statsförvaltningen
vilket enligt Tullverkets uppfattning även omfattar arkivområdet.
Om Riksarkivet fortsatt ska ansvara för FGS-förvaltningen är det viktigt att myndigheten
breddar perspektivet och tar del av det arbete som pågår inom EU med bland annat
metadatastandarder för bevarande och återsökning av digital information, t.ex. MoReq,
EARK och SIARD.
Riksarkivet har en viktig roll när det gäller kulturarvsfrågor och bevarande för framtida
forskning. Myndighetens resurser bör därmed hellre i större utsträckning användas till det
viktiga arbetet med att bedöma vilka handlingar som ska bevaras för framtiden.
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Ärendets handläggning
I detta ärende har rättschefen Karin Erlingsson beslutat. Föredragande har varit
enhetschefen Carina Blomqvist. I den slutliga handläggningen har även it-arkivarie Magnus
Wåhlberg, arkivarie Mikael Rönnlund samt övriga arkivarier vid enheten för diarium och
arkiv deltagit.
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