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Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande 
Christina  Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Björn Nordling (S) 
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Håkan Viklund (S) 
Michael Möller Christensen (V) 
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Ingemar  Wiklander (KD) 
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Anders Gäfvert (M) 
Eva-Clara Viklund (M) tjänstgörande för Ida Skogström (M) 
Ingemar Ljunggren (M) 
Glenn Sehlin (SD) tjänstgörande för Lennart Bergström (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

- 
 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, tf. ekonomichef, Petra Norberg, tf. 
kanslichef, Jeanette George, kommunsekreterare. 
 

Justerare Christina Lindberg (C) 
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 Sekreterare 

 

Paragrafer § 88 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-06-02 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-02 Datum då anslaget tas ned 2020-06-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(4) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 88 Dnr 2020-000152 1.1.6.4  
Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och 
kulturarv (SOU 2019:58) .................................................................... 3 
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§ 88 Dnr 2020-000152 1.1.6.4 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande, daterat den 2 juni 2020, över 

remiss Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och 

kulturarv (SOU 2019:58), samt 

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Christina 

Lindberg (C), Myriam Estrella Näslund (MP) och Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 

Håkan Viklund (S) yrkar på tillägg till remissvaret: 

Övergripande synpunkter 

Härnösands kommun hade önskat att utredningen även kunnat ta ställning i 

en av de svårare frågeställningarna gällande tillgängligheten av vårt 

gemensamma kulturarv. 

 

Kapitel 13.4.3 

Härnösands kommun delar inte utredningens resonemang om att staten helt 

och hållet ska avstå från arkivsektorns regionala närvaro. 

Vi tycker att statens verksamheter ska kunna vara lokaliserade på många 

olika platser. Det stärker dessutom den statliga förvaltningsmodellen och det 

ger regional utvecklingskraft. Om utredningens förslag skulle få 

genomslagskraft i denna fråga skulle det innebära både ett kulturarvs- och 

kompetenstapp, då vi i Härnösands kommun byggt upp ett starkt kluster 

inom arkivsektorn så som att verka som arkivkommun och arkivlän. 

Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Myriam 

Estrella Näslund (MP) och Glenn Sehlin (SD) instämmer till Håkan 

Viklunds (S) yrkande.      
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Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med tilläggsyrkandet.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med tilläggsyrkandet.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har av Kulturdepartementet beretts möjligheten att 

senast den 2 juni 2020, yttra sig över betänkandet av Arkivutredningen om 

Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och 

kulturarv. 

Arkivutredningen har genomfört en bred översyn av arkivområdet som 

utmynnat i förslag om förtydliganden, ändringar och utveckling inom 

reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet. 

Härnösands kommun har i sitt remissvar lämnat övergripande synpunkter 

samt specifika synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Remissvar – Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för 

förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)      

______  

 


