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Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)

Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har inget att erinra mot de förslag som
lämnas, eftersom inga ändringar föreslås vad avser arkiv eller gallringsbestämmelser.
Riksarkivet vill dock i sammanhanget lämna följande generella synpunkter.
Buggning och andra tvångsmedel innebär långtgående ingrepp i den personliga integriteten samtidigt
som den som blir föremål för åtgärderna som regel inte har någon insyn i vad som sker.
Det är därför, enligt Riksarkivets uppfattning, av stor betydelse att vidtagna åtgärder dokumenteras
och sparas för eftervärlden. Det innebär att arkivering sker enligt arkivlag, arkivförordning och
Riksarkivets föreskrifter.
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.
Gallring är en aktiv och oåterkallelig åtgärd som innebär att uppgifter förstörs och resulterar i en
slutlig förlust av information. Bevarandet är en förutsättning för kontroll av myndigheternas
verksamhet och innebär en möjlighet till upprättelse om något fel har begåtts.
Även om det dröjer årtionden innan allmänheten och massmedia kan ta del av uppgifterna, på grund
av sekretess, så har polisens arbete i allmänhet och säkerhetspolisens i synnerhet, stort intresse för
forskare och andra som önskar ta del.
Beslutande i detta ärende har varit riksarkivarie Tomas Lidman. Närvarande vid ärendets slutliga
handläggning har varit verksjurist Efwa Westre Stövander, föredragande.
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