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Betänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23)

Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har i huvudsak inget
att invända mot de förslag som lämnas, men vill ändå lämna följande
synpunkter.
Riksarkivet delar utredarens syn att det är en mycket angelägen uppgift att
förebygga och bekämpa läktarvåldet.
Riksarkivet konstaterar emellertid att det är mycket integritetskänsliga
uppgifter om enskilda som kommer att hanteras vilket i sig ställer stora krav
på dem som ska hantera dessa uppgifter.
Enligt förslaget ska Sveriges Riksidrottsförbund och enskilda
idrottsföreningar ges uppdraget att bedriva ” idrottsverksamhetens
brottsbekämpande verksamhet”, något som annars bara är förbehållet
myndigheter. Riksarkivet ställer sig därför frågande till detta förslag.
I den mån Sveriges Riksidrottsförbund anförtros myndighetsliknande
uppgifter kommer även offentlighetsprincipen och hanteringen av de
allmänna handlingarna ( t.ex arkivering och gallring) att gälla i dessa delar.
Enligt arkivlagen ska allmänna handlingar - myndigheternas arkiv- bevaras
för att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av
information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov.
Riksarkivets utgångspunkt är således att myndigheternas arkiv ska bevaras
som en garanti för rättssäkerhet, medborgerlig rätt till insyn och demokrati.
Bevarandet ska, med andra ord, inte enbart ske för historiska, statistiska eller
vetenskapliga ändamål.
Som motiv till den nu föreslagna bestämmelsen om gallring åberopas
integritetsskäl. Riksarkivet vill i detta sammanhang påtala att gallring är en
aktiv åtgärd som innebär att uppgifter förstörs. Att gallra är därmed också en
oåterkallelig åtgärd som resulterar i en slutlig förlust av information och rätten
att ta del av allmänna handlingar.
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Enligt Riksarkivets mening är det inte säkert att den enskildes integritet stärks
genom att uppgifter gallras. Det kan finnas en risk att oskyldiga blir felaktigt
utpekade och registrerade. Bevarandet blir då en förutsättning för kontroll av
myndigheternas verksamhet och innebär en möjlighet till upprättelse om något
fel har begåtts. Ett alternativt sätt att skydda den personliga integriteten är
därför, enligt Riksarkivets mening, att uppgifter bevaras samtidigt som de
omfattas av sekretess.

Beslutande i detta ärende har varit riksarkivarien Björn Jordell. Närvarande
vid ärendets slutliga handläggning har även varit chefsjuristen Efwa Westre
Stövander, föredragande.
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