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Remiss av förslag till nya föreskrifter från Riksarkivet 

(RA dnr. 22-2018/11457) 

Sammanfattningsvis ställer sig Riksgälden positiv till förslaget och välkomnar tillägg av 
handlingstyper samt Riksarkivets anslag att de nya föreskrifterna ska vara enklare att tillämpa än de 
tidigare. Riksgälden uppskattar också att Riksarkivet genom föreskriftsförslaget öppnar upp för att 
myndigheter ska kunna gallra pappershandlingar efter skanning utan att först ha framställt om 
tillstånd för gallring till tillsynsmyndigheten.  

Några synpunkter har dock framkommit efter granskning av utkastet till föreskrift, se nedan.  

Avseende handlingar rörande registerkontroll under punkt 3 Hantera personalsäkerhet i 
föreskriftsförslaget vill Riksgälden lyfta fram att fler av dessa handlingstyper redan finns upptagna i 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (2019:1) om återlämnande eller gallring av handlingar 
inom löne- och personaladministrativ verksamhet. För att inte göra den nya föreskriften onödigt 
omfattande samt för att förenkla framtagande av tillämpningsbeslut för handlingar inom löne- och 
personalområdet föreslår därför Riksgälden att samtliga handlingstyper under punkt 3 istället lyfts 
in i kommande revision av RA-FS 2019:1. Detta då de handlingstyper som återfinns under punkt 3 
samtliga bör gå att hänföra till området personaladministration.  

Ett alternativ skulle dock kunna vara att slå ihop samtliga av Riksarkivets generella förskrifter, 
inklusive 2019:1, till en samlad föreskrift. Detta då förslaget till föreskrift rörande administrativa 
handlingar ändå i dagsläget upplevs som så pass omfattande att en utökning inte torde göra 
föreskriften mindre lätt att tillämpa. Riksgälden anser att en sammanslagen förskrift bör kunna 
minska risken för att handlingstyper och gallringsfrister missas för att olika förskrifter kräver 
samläsning.  

I övrigt vill Riksgälden lyfta fram följande synpunkter rörande specifika handlingstyper: 

Nr.  Handlingstyp Kommentar Riksgälden 

Bilaga 1. Gallring av vissa administrativa handlingar 

4 Datorprogram Här byter Riksarkivet term från informationssystem till ”datorprogram” 
i kolumn ”Handlingar”. Riksgälden rekommenderar att samma term, 
informationssystem, används genomgående i föreskriften. Detta bland 
annat då till exempel en mobil-app eller webbapplikation också kan 
räknas som ett informationssystem även om det i traditionell mening 
förmodligen inte skulle räknas som ett ”datorprogram”.  
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4 Uppgifter och handlingar rörande 
användarstöd och beställningar 
samt Handlingar rörande att 
hantera problem 

Riksgälden upplever att gallringsfristen 2 år efter avslutat ärende eller 
direkt efter att informationssystemet ärendet berör har avvecklats är en 
onödigt lång gallringsfrist att sätta på samtliga av dessa ärenden. Detta 
då vissa ärenden som rör att hantera problem är mycket rutinartade, till 
exempel vid problem med skrivare och liknande programvara. Dessa 
rutinartade ärenden bör istället kunna gallras omgående efter att 
verksamheten inte längre behöver dem för egen uppföljning. Detsamma 
bör gälla för enklare ärenden rörande användarstöd, som till exempel 
ärenden gällande handhavandeproblem för enskilda användare.  

5.2 Scheman Bör tillföras RA-FS 2019:1, alternativt se ovan angående 
sammanslagning av generella föreskrifter.  

5.3 Utbilda internt (båda 
handlingstyperna) 

Som ovan.  

8.4 Uppgifter i in- och utkorg för e-post Samma förutsättningar bör gälla även för upprättade (utgående) e-
postmeddelanden. Som noterat i förslaget nu ges intryck att endast 
inkommande e-post omfattas av gallringsfristen.  

Bilaga 2. Gallring av handlingar och uppgifter inom säkerhet och säkerhetsskydd 

3 Hantera personalsäkerhet (samtliga 
handlingstyper) 

Detta avsnitt anser Riksgälden bör ses över då det till viss del överlappar 
innehåll i RA-FS 2019:1. Antingen bör handlingstyperna i detta avsnitt 
endast tas upp i föreskriften rörande löne- och personaladministration 
eller så bör de båda föreskrifterna slås samman. Detta för att inte 
myndigheter ska riskera att missa någon handlingstyp och gallringsfrist 
på grund av en ofullständig helhetsbild. Se mer ovan.  

 

I detta ärende har Hans Lindblad beslutat efter föredragning av Frida Öjerfalk. I den slutliga 
handläggningen har även Kristina Olsson deltagit.  

 

   

Lindblad, Hans, beslutande   

   

  Öjerfalk, Frida, föredragande 

   

 


