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Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet – Effektivitet
(SOU 2006:18)
Fö2006/618/RS

Riksarkivet begränsar sitt remissvar till frågor om bevarande av allmänna handlingar.
Verket tillstyrker att arkivlagens bestämmelser skall gälla som huvudregel och
avstyrker förslaget om en särskild gallringsbestämmelse för uppgifter i den
brottsbekämpande verksamheten.
I betänkandet föreslås en bestämmelse om gallring av vissa uppgifter i den
brottsbekämpande verksamheten. I övrigt skall reglerna i arkivlagen gälla. Motivet för
gallring är att uppgifterna kan vara integritetskänsliga och att det saknas skäl att låta
Kustbevakningen spara sådan information på elektronisk väg under lång tid sedan den
får anses ha blivit inaktuell, s. 262.
Riksarkivet delar inte åsikten att den enskildes integritet stärks av att känsliga
uppgifter om honom gallras. Detta gäller särskilt när uppgifterna omfattas av sekretess
också mot honom själv och uppgifterna ofta gallras innan han kan ta del av dem.
Enligt verkets uppfattning upplevs det som speciellt integritetskränkande att finnas
registrerad samtidigt som man nekas information om registreringen. Förslaget
motverkar således sitt syfte att skydda integriteten, då den enskilde ofta inte kommer
att ha någon möjlighet till insyn.
Uppgifterna bör bevaras både för att den enskilde, i vart fall i efterhand, skall kunna få
kännedom om vad som har förevarit och för att möjliggöra en demokratisk kontroll.
Även om sekretessen medför att den enskilde och massmedier inte får ta del av
uppgifterna förrän efter lång tid, har en sådan granskning ett stort värde.
Enligt förslaget får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om senare gallring eller bevarande. Det finns ett stort antal förordningar
där Riksarkivet har bemyndigats att föreskriva om bevarande, ca 50.
När Riksarkivet föreskriver om gallring enligt reglerna i arkivförordningen kommer
initiativet vanligtvis från den myndighet som vill gallra. När registerförfattningarna
tillämpas är förhållandet ofta det omvända. Det ligger på Riksarkivet att förhindra att
uppgifter som bör bevaras gallras. Det är emellertid svårt för en myndighet att ha
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kontroll över alla uppgifter som omfattas av registerförfattningarnas gallringsregler. Det är
betydligt effektivare att varje myndighet själv tar ansvar för sina uppgifter och initierar
behövlig gallring. En bestämmelse i en registerförfattning att Riksarkivet får besluta om
undantag från gallring är således inte samma garanti för rätten att ta del av allmänna
handlingar som att arkivlagens regler är tillämpliga.

Beslutande i ärendet har varit riksarkivarie Tomas Lidman. Närvarande vid den
slutliga handläggningen har också varit krigsarkivarie Ulf Söderberg, förste arkivarie
Peter Nordström och verksjurist Ulla Ahlqvist, föredragande.

Tomas Lidman
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