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Statens servicecenter tillstyrker det remitterade förslaget med 

nedanstående synpunkter. 

Statens servicecenter välkomnar den översyn av arkivområdet som 

utredningen gjort. Det är särskilt positivt att utredningen har tagit fasta 

på att arkivbildningen börjar tidigt i den digitaliserade förvaltningen 

och att förslaget till ny arkivlag innehåller flera bestämmelser som 

innebär att bevarandeaspekter ska beaktas i ett tidigare skede. 

Förslaget om att det i arkivlagen ska förtydligas att allmänna 

handlingar ska bevaras är enligt Statens servicecenter principiellt 

viktig för att säkra tillgången till allmänna handlingar på lång sikt. 

Vidare är utredningens ambition att förtydliga och utöka den statliga 

arkivmyndighetens uppdrag bra. Statens servicecenter välkomnar 

förslaget att Riksarkivets ansvar förtydligas genom lagförslaget. Ett 

gott stöd till myndigheterna och en ändamålsenlig och effektiv tillsyn 

av regelefterlevnaden är viktiga förutsättningar för en ansvarsfull och 

långsiktig hantering av förvaltningens information och handlingar. 

Detta är viktigt både för att tillgodose förvaltningens 

informationsförsörjning och det framtida kulturarvet. 

Statens servicecenter delar utredningens bedömning i avsnitt 3.4.4 om 

att en gemensam e-arkivtjänst är avgörande för hanteringen av det 

digitalt födda arkivmaterial som ökar kraftigt i omfång. Utredningen 

lämnar inga konkreta förslag som direkt syftar till att bidra till 

utvecklingen av en sådan e-arkivtjänst inom staten. Statens 

servicecenter bedömer att utvecklingen av ett sådant statligt system 

alltjämt är centralt för att möta arkivlagens krav på bevarande i en 
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alltmer digitaliserad förvaltning. Det behövs också strategier, stöd och 

styrning för att e-arkivering ska komma till stånd i förvaltningens alla 

delar. Regeringen bör därför överväga behovet av samlade insatser 

och initiativ för att föra utvecklingen framåt. 

Under avsnittet om arkivbildningen (avsnitt 6.4.1) anser Statens 

servicecenter anser att det finns starka skäl till att fortsatt utreda var 

gemensamt tillgängliga upptagningar för automatiserad behandling 

ska bilda arkiv. 

Statens servicecenter tillhandahåller tjänster som gäller administrativt 

stöd åt landets myndigheter inom HR, ekonomi och lön samt system- 

och driftservicelösningar. Tjänsteleveransen innebär att Statens 

servicecenter hanterar ett mycket stort antal handlingar för 

kundmyndigheternas räkning. 

Enligt Statens servicecenters överenskommelser med 

kundmyndigheterna ingår inte den långsiktiga förvaringen av dessa 

handlingar i Statens servicecenters tjänsteleverans. Istället ska dessa 

handlingar återföras till respektive kundmyndighet så snart som 

Statens servicecenter inte har behov av dem. Med enstaka undantag 

sker ingen gallring eller arkivering av dessa handlingar hos Statens 

servicecenter. Handlingarna är således en del av kundmyndigheternas 

arkiv och dessa har fortsatt ansvar för sina arkivhandlingar. Detta 

gäller även de verksamhetssystem som används för att stödja 

myndighetens uppgifter. 

Utredningen föreslår att det införs en ny ordning för arkivbildningen 

avseende upptagningar för automatiserad behandling som är 

tillgängliga för flera myndigheter. Istället för den valfrihet som 

möjliggörs genom den nuvarande regleringen i 3 § första stycket 

arkivlagen (1990:782) ska upptagningarna enligt den föreslagna 

ordningen endast bilda arkiv hos den myndighet som ansvarar för det 

informationssystem där upptagningen ingår. Eftersom Statens 

servicecenter köpt in och förfogar över de informationssystem där 

upptagningen ingår får förslaget sannolikt till följd att Statens 

servicecenter genom sin tjänsteleverans kommer att betraktas som 

arkivbildande myndighet avseende kundmyndigheternas uppgifter. 

Den föreslagna ordningen välkomnas av Statens servicecenter. Den 

kommer att innebära att ansvaret för arkivbildningen hamnar hos den 

aktör som har bäst praktiska förutsättningar att säkerställa att 

bevarandekrav säkerställs i praktiken. 
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I avsnitt 6.4.4 föreslår utredningen att arkivlagens bestämmelser om 

arkivbildning och arkivförvaltning inte bör samordnas med 

bestämmelser i några andra författningar. Statens servicecenter 

förordar istället att det skapas en sammanhållen modell för 

informationsredovisning där arkivlagens bestämmelser samordnas 

med bestämmelserna i bl.a. EU:s dataskyddsförordning, offentlighets- 

och sekretesslagen, Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna 

råd samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps modell för 

klassificering av information. 

 

 

 

I detta ärende har generaldirektör Thomas Pålsson beslutat efter 

föredragning av rättschef Gustaf Johnssén deltagit. 
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