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Betänkandet Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (SOU 2004:106)
U2005/829/Kr

Riksarkivet tillstyrker förslaget till en särskild lag om hantering av
folkbokföringsuppgifter hos de statliga arkivmyndigheterna. Riksarkivet har endast ett
par kompletterande förslag till ändring. Förslaget bör snarast genomföras.
Underremiss från landsarkiven, Värmlandsarkiv och Stockholms stadsarkiv bifogas.
6 Övergripande frågor och principer
När den planerade digitaliseringen av folkbokföringsuppgifterna är genomförd har
man ett personregister som – jämfört med andra statliga register - innehåller ett stort
antal uppgifter. För arkivmyndigheterna är hantering av folkbokföringsuppgifterna en
betydande arbetsuppgift. Uppgifterna hör till de mest efterfrågade. För att garantera en
rättssäker och effektiv handläggning behövs en särskild reglering. De registrerade, de
som efterfrågar uppgifter och arkivmyndighetens handläggare behöver alla veta vilka
regler som gäller.
Utredningens genomgång av de principiella frågorna och förslaget till reglering
kommer väsentligt att underlätta hanteringen. Riksarkivet instämmer i att det är
angeläget att en så omfattande hantering av personuppgifter sker med stöd av en
särskild lag. Lagtexten har fått en ändamålsenlig utformning. Utredningen har i några
få paragrafer skrivit en användbar lag. Den elektroniska hanteringen av uppgifterna
påbörjades år 2003. Uppgifterna skannas nu med en stor hastighet. För
arkivmyndigheterna är det angeläget att snabbt få en lagstiftning som är anpassad till
en verksamhet som redan är i gång.
Sammanfattningsvis anser Riksarkivet att förslaget kommer att underlätta för
arkivmyndigheterna och snarast bör genomföras.
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7.6.1 Skatteverkets direktåtkomst till arkivmyndigheternas uppgifter
Utredningen föreslår att Skatteverket inte skall ha direktåtkomst till
arkivmyndigheternas behandling av folkbokföringsuppgifter. Motiveringen är att det
inte finns några effektiva sökrutiner och att det vore tidsödande och ogörligt på grund
av bristande kunskap för handläggarna att hitta de uppgifter de behöver.
Skatteverket är en av de största frågeställarna av folkbokföringsuppgifter. Frågorna
besvaras genom att arkivmyndighetens personal tar fram uppgifterna och via olika
kanaler lämnar svaret till Skatteverket. Om denna hantering kan underlättas skulle det
innebära en stor besparing, både för Skatteverket och arkivmyndigheten. Som registret
idag är organiserat är det svårt för Skatteverkets handläggare att ta fram uppgifter
själva. På sikt bör en högre grad av indexering underlätta sökning. Även om man
aldrig kommer att kunna söka på personnummer är det i en framtid inte uteslutet att
Skatteverkets handläggare, efter utbildning, kan ta fram vissa uppgifter på egen hand.
Enligt Riksarkivets uppfattning bör man öppna för att Skatteverket, om det i framtiden
blir praktiskt möjligt, får tillåtelse att ta fram uppgifter själva.
7.6.2 Direktåtkomst till uppgifter hos Skatteverket
Förslaget i denna del kommer väsentligt att underlätta arkivmyndigheternas
handläggning.
7.6.3 Direktåtkomst för enskilda
Utredningen diskuterar frågan vilka uppgifter mellan 70 till 100 år gamla som kan
läggas ut på Internet. Man överlåter på regeringen att föreskriva enligt vilka principer
direktåtkomst kan tillåtas. Regeringen får möjlighet att bemyndiga Riksarkivet.
Det är en grannlaga fråga att bedöma vad som kan läggas ut av det som är under 100
år. Frågan bör bli föremål för överläggningar mellan regeringen och Riksarkivet. Vad
som de facto slutligen läggs ut på Internet blir en avvägning mellan
integritetsintresset, vad som är intressant för den enskilde användaren samt tekniskt
och ekonomiskt möjligt.
7.7 Avgift
En av Riksarkivets och Landsarkivens huvuduppgifter är att tillgängliggöra
arkivmaterial. Folkbokföringsmaterialet är mycket efterfrågat. Det är önskvärt att det
kan tillgängliggöras elektroniskt utan kostnad för alla som vill ta del av det. För att det
skall bli möjligt behövs särskilda medel. I avvaktan på detta behöver en avgift tas ut.

3

Utbildnings- och kulturdepartementet
Stockholm
2005-05-27

RA 04-2005/514

7.8.1 Information 26 § PuL
Riksarkivet instämmer i det särskilda yttrandet i denna del av experten Claes
Gränström.
De digitala bildernas status, s.145
Experten Claes Gränström har i sitt särskilda yttrande diskuterat frågan om de
skannade bilderna är en ny allmän handling eller endast kopior av allmänna
handlingar. Riksarkivet instämmer i att en djupare analys behövs. Frågan har dock
inte varit föremål för förslag av denna utredning.
Beslutande i detta ärende har varit riksarkivarie Tomas Lidman. Närvarande vid den
slutliga handläggningen har också varit verksjurist Ulla Ahlqvist, föredragande.

Tomas Lidman
Ulla Ahlqvist

