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Här kommer den…

…men vad är det 
som kommer?

gratisography



Bakgrund – RA-FS 1991:6 svår att tillämpa

• 91:6 grundförfattning, 97:6 
ändringsförfattning (den som 
tillämpas).

• Vad är tillfällig eller ringa?
• Ska den tillämpas i kärn-

och/eller stödverksamhet?
• JO och andra.
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Förslaget

• Istället för tillfällig eller ringa 
utgår förslaget från 
stödverksamheter.

• Handlingarna är inte enbart 
sådana som tidigare hade 
kunnat sägas vara av tillfällig 
eller ringa betydelse.

• Vägledning/ar under 
utarbetande

• RA-FS 1991:6 upphävs med 
en övergångsregel.



Metod

• Utredningsarbete sedan 
2014

• 2019 arbetsgrupp för 
uppdraget

• Ca 200 tillämpningsbeslut 
och dokumenthanterings-
planer har analyserats

• Hearing med några 
myndigheter

• Utredningsarbete: 
- Föreslagit en struktur som bygger på de 

verksamheter vi identifierat inom stödprocesser 
(administration)

- Identifierat ytterligare handlingar inom 
verksamheterna (utöver de från 
tillämpningsbesluten)

- Utrett och föreslagit gallringsfrister



Nyttan

• Lättare att göra rätt - färre 
bedömningar

• Mer enhetlig hantering inom 
staten

• Frigör tid för enskilda 
myndigheter – bevarande 
och gallring samt frister finns 
ofta att förhålla sig till

• Kan minska antalet 
gallringsutredningar och 
framställan om RA-MS (t.ex. 
om gallring av loggar och gallring 
efter skanning)



Konsekvensutredning

• Om myndigheter tillämpat 
RA-FS 1991:6 på handlingar 
i kärnverksamheten. I det 
fallet får myndigheten göra 
framställan till Riksarkivet.



Inledande bestämmelser

• Uppenbart ringa betydelse.
• Får gallras – betyder?
• Myndigheten ska 

dokumentera tillämpningen 
av föreskrifterna.

• Övergångsbestämmelser.

• Upphandling, 
Räkenskapsinformation och 
löne- och 
personaldaministration  



Bilaga 1

• Rubrikerna i urval
- Hantera internservice
- Hantera IT-drift
- Förvalta verksamhets-
information
- Hantera kommunikation
- Administrera förfaranden 
som rör EU:s 
dataskyddsförordning

• Exempelvis
- Datorprogram
- E-post och loggar för 
överföring
- Handlingar vid möten
- Dataskyddshandlingar



Gallring efter skanning

• Många önskemål om gallring 
av pappersförlagor efter 
skanning.

• Har resulterat i många 
föreskrifter.

• Kort om förslaget:
- Frist, upp till verksamheten
- Gallring utgår från 
arkivlagens behov
- Föreslagen gräns 
tidsmässigt
- Pappershandling av 
betydelse för det nationella 
kulturarvet



Bilaga 2

Handlingar inom säkerhet 
och säkerhetsskydd
1. Informationssäkerhet
- Hantera säkerhetsskyddsklassificerade 

handlingar
- Hantera IT-säkerhet
- Hantera signalskydd

2. Personalsäkerhet
3. Fysisk säkerhet

Underlag:
• Säkerhetsskyddslagstiftning

en och förordning om 
totalförsvar och höjd 
beredskap m.m.

• PMFS, FFS, MSBFS
• RA-MS med föreskrifter på 

området
• Möten med bl.a. 

Försvarsmakten och SÄPO



Status

• Utredningsarbetet klart
• Remiss t.o.m. 31 okt 2019
• Remissammanställning och 

utvärdering
• Omhänderta synpunkterna
• Normeringsråd och 

riksarkivariens beslut – dec 
2019/Q1 2020
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