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Remissyttrande över förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd
om gallring av vissa administrativa handlingar

Sammanfattning

Kungliga biblioteket (KB) tackar för inbjudan att ge synpunkter på förslaget till
gallring av vissa administrativa handlingar. KB har följande sammanfattande
synpunkter.

l. KB avstyrker förslaget i sin nuvarande form, med uppfattningen att
myndigheterna även fortsättningsvis ska ha möjlighet att avgöra vilka
handlingar som kan anses vara av tillfällig eller ringa betydelse inom den
egna myndigheten.

2. KB föreslår att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6)
om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (ändrade genom
RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) blir kvar, men med en kompletterande
vägledning som kan innehålla exempel på handlingar och gallringsfrister.

3. KB föreslår att den del i bilaga l som handlar om att gallra pappersförlagor
efter skanning lyfts ur förslaget och i stället bildar en självständig författning
med föreskrifter.

4. KB föreslår att bilaga 2, Hantera säkerhet och säkerhetsskydd, lyfts ur
förslaget och i stället bildar en självständig författning med föreskrifter.

KB:s kommentarer till remissfrågeställningarna

Riksarkivet önskar i första hand ta mot synpunkter utifrån följande
frågeställningar i remissen:

l. Finns det områden, delar av områden eller handlingar som saknas?
2. Ar gallringsföreskriftema ändamålsenliga?
3. Vad behöver särskilt belysas i en vägledning?

Kungliga biblioteket • Besöksadress: Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm

Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden • Telefon/Phone +46 10 709 30 00 • Fax +46 10 709 39 25 • E-post/e-mail: kungl.biblioteket@kb.se • www.kb.se • Org.nr. 202100-1710



.^Nc<
SCO Su/

'</o7^
National Library

of Sweden

KB tycker i och för sig att frågeställningarna i remissen är relevanta, men
upplever samtidigt att det är svårt att lämna synpunkter utifrån dem. Det hade
underlättat om det funnits ett medföljande PM som på ett djupare plan beskriver
RA:s ställningstaganden, både avseende de områden som förslaget behandlar och
de gallringsfrister som anges. I brist på detta tycker KB att det är svårt att följa
logiken i RA:s ställningstaganden om val av handlingstyper och
gallringsforeskrifter. Ett tydligare underlag hade gett bättre förutsättningar att
förstå och bedöma förslaget utifrån frågeställningarna.

I nuvarande form är det svårt att förstå hur författningsförslaget ska kunna ersätta
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6). Detta har bland annat
att göra med att de gallringsfrister som föreslås i de nya föreskrifterna är upp till
25 år. Tidigare har tidsperioder på två till fem år ansetts vara en lång tid för
bevarande av handlingar som bedöms ha en tillfällig eller ringa betydelse. Alltså
bildas ett stort glapp mellan de handlingar som enligt bestämmelserna i 5 kap.
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, varken behöver registreras
eller hållas ordnade och de handlingar i förslaget som ska sparas i 25 år, vilket
uppenbart kräver en stor dos av struktur och ordning.

I missivet menar RA att de nuvarande föreskrifterna har tillämpats på ett sätt som
inte har varit det avsedda. Det framgår dock inte på vilket sätt detta har skett och
det nya författningsförslaget ger inte heller en tydlig vägledning om detta. Det
hade varit önskvärt att få ta del av en fördjupad beskrivning av problemen med
den nuvarande tillämpningen.

RA påpekar i missivet att handlingarnas rättsliga status är oklar. Det är inte
självklart att handlingarna i författningsförslaget alltid är allmänna. KB anser att
endast allmänna handlingar bör tas upp i förslaget.

Enligt 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv
hos statliga myndigheter (senast omtryckt genom RA-FS 2019:2) äger
myndigheterna själva rätt att besluta om nivåer på de processer som ingår i
klassificeringsstrukturen. Författningsförslaget är dock mycket detaljerat utifrån
nivåer på processer och handlingstyper. Detta väcker frågan om tanken är att
myndigheterna ska anpassa sina klassificeringsstrukturer enligt förslagets
disposition?

KB:s synpunkter på förslaget

Utifrån dessa inledande kommentarer lämnar KB följande synpunkter och förslag.

l. KB avstyrker förslaget i sin nuvarande form, med uppfattningen att
myndigheter även fortsättningsvis ska ha möjlighet att avgöra vilka handlingar
som kan anses vara av tillfällig eller ringa betydelse inom den egna
myndigheten.

2(4)



.^N<?<
?c&s
^.^

National Library
of Sweden

Motivering:
Författningsförslaget lämnar litet eller inget utrymme för myndigheterna att
själva ta ställning till vilka handlingar och informationssammanställningar som
kan bedömas ha en tillfällig eller ringa betydelse hos myndigheten. I sin
nuvarande form riskerar författningsförslaget därför att snabbt bli obsolet. KB
tror att de flesta myndigheter har kompetens att göra nödvändiga bedömningar
för sina allmänna handlingar. Alternativet kan bli att myndigheterna i stället
behöver göra särskilda framställningar till Riksarkivet för att få gallra
handlingar som i dag kan gallras genom att dokumentera tillämpningen av
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6). Det kan väl
knappast vara RA: s mening?

2. KB föreslår att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6) om
gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (ändrade genom RA-FS
1997:6 och RA-FS 2012:2) blir kvar, men med en kompletterande vägledning
som kan innehålla exempel på handlingar och gallringsfrister.

Motivering:
En vägledning från Riksarkivet ger ett stöd i hur myndigheterna ska tänka kring
bevarande och gallring av sina administrativa handlingar. KB anser därför att
författningsforslagets bilaga l skulle kunna arbetas om till en välkommen
vägledning i stället.

3. KB föreslår att den del av förslaget i bilaga l, avsnitt 6.1 Kopiera, föra över,
migrera och konvertera och som handlar om att gallra pappersförlagor efter
spanning lyfts ur förslaget och i stället bildar en självständig författning med
föreskrifter.

Motivering:
Förslaget att få gallra pappersförlagor efter skanning är välkommet, och likaså
den utmärkta vägledning som RA har tagit fram i ämnet. Områdets komplexitet,
och det faktum att en separat vägledning har tagits fram, borde dock motivera
till en separat författning med föreskrifter.

4. KB föreslår att bilaga 2, Hantera säkerhet och säkerhetsskydd, lyfts ur förslaget
och i stället bildar en självständig författning med föreskrifter.

Motivering:
Bilaga 2 berör ett viktigt, men likväl avgränsat område. Detta borde motivera att
förslaget blir en separat författning med föreskrifter, som kombineras med en
vägledning.

3(4)



•l-
ONG<

BCD-
^

T
tu

OT^
National Library

of Sweden

5. Slutligen anser KB att det är missvisande att författningens benämning anger att
den innehåller både föreskrifter och allmänna råd utan att det tydligt framgår av
innehållet vad som är föreskrifter och vad som är allmänna råd.

^

Verksa

>å WésttBSrg
Avdelningschef f(l etsstöd

Jenny Bäckström
Funktionsansvarig för ämbetsarkiv och
registratur

4(4)


