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Dokumentets namn: Webbtext om gallring efter skanning

Förutsättningar för gallring efter skanning

För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det
myndighetsspecifika föreskrifter om gallring utfärdade av Riksarkivet eller i
lag eller förordning.

För att möjliggöra Riksarkivets bedömning om gallring av de ursprungliga
handlingarna kan medges efter skanning fordras att myndighet kan motivera
denna med följande underlag.

 För en bedömning av arkivbildningens kvalitet behövs
dokumentation av följande rutiner:

o Hur omfattningen säkerställs, dvs. att inga handlingar faller
bort eller delar av handlingar som dubbelsidiga dokument.

o Hur medvetet bortfall t.ex. pga. formatet hanteras.
o Konverteringen till elektronisk handling och val av format

för att säkerställa informationskvalitet.
o Ev. automatisk registrering av vissa uppgifter och hur dessa

hanteras, t.ex. länkas eller infogas i valt format.
o Kontroll av överensstämmelsen mellan ursprunglig handling

och elektronisk handling.
 För att möjliggöra insyn, återsökning, rättsäkerhet och ev. gallring

ska rutinerna för registrering/arkivredovisning med t.ex. märkning
med beteckningar eller uppgifter beskrivas med avseende på både de
ursprungliga handlingarna och de framställda elektroniska
handlingarna. Hur samband mellan ursprunglig handling och
motsvarande skannad elektronisk handling dokumenteras måste
framgå.

 Rutiner måste särskilt dokumenteras för att säkerställa att en samlad
presentation av handlingarna avspeglar processen, t.ex. ärendet.
Särskild vikt måste ägnas åt detta i de fall som t.ex. inkommande
handlingar skannas medan handlingar upprättas elektroniskt. Det kan
ske genom märkning av handlingarna eller fysisk organisering av de
ursprungliga handlingarna.

 Det bör särskilt beskrivas hur behörighetssystem, loggsystem, skydd
mot skadlig kod och säkerhetskopiering ordnas för att bevara de
elektroniska handlingarnas integritet.

 Rutiner för överföring till bevarande av de elektroniska handlingarna
och val av format ska dokumenteras. Särskild vikt ska läggas vid hur
kontroller genomförs vid överföringen och hur ev. brister som t.ex.
informationsförluster åtgärdas samt hur samband mellan ev. andra
handlingar upprätthålls.
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 I de fall myndighet använder tjänsteleverantör i sammanhanget
behövs dokumentation av hur tjänst har avtalats, särskilt med
avseende på tillgången till program och dokumentation.

 En genomförd och dokumenterad riskanalys som syftar till
bedömning av behovet av säkerhetsrutiner är nödvändig om
handlingarna innehåller sekretessbelagda uppgifter.

En stor del av de underlag som efterfrågas torde kunna sammanställas ur
befintliga handlingar som t.ex. kravspecifikationer, rutinbeskrivningar,
utdrag ur diarieföringsinstruktioner och arkivredovisning, dokumentation av
behandlingen av elektroniska handlingar (IT-system), analyser av
informationssäkerhet och avtal.

Riksarkivet gör dock inga förhandsbedömningar av möjligheterna till
gallring av ursprungliga handlingar efter skanning, om rutiner för
konverteringen endast är planerad och ännu inte har implementerats.

Bakgrund (som jag inte tänkte skulle vara med på webben)

En lämplig utgångspunkt är 6 § arkivförordningen där det framgår att när
myndighetens arbetssätt ändras ska arkivbildningen ses över och
förutsättningar för gallring beaktas. Myndigheten bör innan ändringen sker
samråda med Riksarkivet. När myndighet börjar skanna pappershandlingar
ändras arbetssättet och eftersom handlingen nu finns i två exemplar, ett
original och en kopia, så väcks ofta frågan om gallring av det ena.

Myndigheterna ska som en grund för arkivvården ta vederbörlig hänsyn till
registreringens betydelse för en ändamålsenlig arkivvård och framställa
handlingar med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till
behovet av arkivbeständighet. Detta föreskrivs i 5 § arkivlagen.

I 6 § arkivlagen regleras att i myndighets arkivvård ingår bl.a. att organisera
arkivet så att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, upprätta
arkivredovisning som ger information om vilka handlingar som finns i
arkivet och skydda arkivet.

Av 10 § arkivlagen framgår att allmänna handlingar får gallras, men att det
vid gallring ska beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det
arkivmaterial som återstår efter gallring ska kunna tillgodose behoven av
insyn, rättsäkerhet och forskning.

Definitionen av termen gallra återfinns i 2 kap. 1 § RA-FS 1997:4. Denna
har dock ändrats i 2 kap. 1 § RA-FS 2006:1 om handlingar på papper med
följande innebörd: förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar, eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför
- förlust av betydelsebärande data,
- förlust av möjliga sammanställningar,
- förlust av sökmöjligheter, eller
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- förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet.

4 kap. 3 § RA-FS 1997:4 är en upplysningsparagraf som erinrar om att
förstöring av den ursprungliga databäraren, efter överföring av handlingar
från en databärare till en annan, enligt definitionen kan utgöra gallring.
Förstöring får i sådana fall endast ske med stöd av gallringsföreskrifter. I de
allmänna råden framgår att överföring till en databärare inom ett annat
medium (t.ex. från papper till ADB) alltid räknas som gallring.

I 7 § andra stycket RA-FS 1997:6 regleras att handlingar som har tillfällig
betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare, eller genom
att de har ersatts av nya handlingar, får gallras under förutsättning att gallring
kan ske utan eller med endast ringa förlust avseende betydelsebärande
uppgifter/data, sammanställnings- och sökmöjligheter, samt möjligheter att
fastställa autenticiteten. Ytterligare en förutsättning är att de ursprungliga
handlingarna inte längre har någon funktion. I de allmänna råden till
bestämmelsen framgår att det särskilt bör uppmärksammas att förstöring av
de ursprungliga handlingarna efter överföring till annan databärare normalt
kräver särskilda myndighetsspecifika gallringsföreskrifter, t.ex. vid
bildfångst.

I 3 kap. RA-FS 1997:4 behandlas avgränsning och organisation. I 1 §
framgår att myndigheten fortlöpande ska planera och styra arkivets
avgränsning och organisation. Ytterligare ett par centrala bestämmelser i
samma kapitel i detta sammanhang är den 4 §. Där regleras att handlingar
som har tillkommit under handläggningen av ett ärende eller annan
avgränsad process ska kunna presenteras och lämnas ut samlat. Vidare ska
handlingarna ges en organisation som så långt möjligt avspeglar processen. I
allmänna råd anges att en samlad presentation kan ske genom att
handlingarna fysiskt förvaras tillsammans i akter, dossierer och motsvarande,
men även genom att logiska samband upprättas mellan handlingarna. Enligt
5 § ska handlingarna arkiveras på ett sådant sätt att det klart framgår vilket
innehåll de hade när de inkom till myndigheten, upprättades där, eller
användes som underlag för myndighetens handläggning eller övriga
handlande. I 7 § framgår att arkivet ska ges en organisation som befrämjar
sökning och tillgänglighet, bidrar till att skydda handlingarna från obehörig
åtkomst och möjliggör en ändamålsenlig hantering och lagring genom
strukturering med utgångspunkt i myndighetens verksamhet och
klassificering i enlighet med i förväg bestämda kriterier.

Enligt 5 kap. 4 § RA-FS 2006:1 om handlingar på papper ska dessa utformas
så att bl.a. skanning underlättas. Av allmänna råd till bestämmelsen framgår
att vid framställning av mallar, blanketter m.m. bör starkt färgade eller
skuggade fält undvikas. Vidare bör uppmärksamhet ägnas åt tecknens storlek
och avstånd, skriftens färgstyrka samt kontrasten mellan bakgrund och skrift.
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I 1 kap. 3 § RA-FS 1997:4 regleras att myndighet som genom uppdrag
överlåter t.ex. framställning till någon annan ska genom skriftligt avtal
åläggas skyldigheten att följa tillämpliga föreskrifter inom arkivområdet.

I RA-FS 1997:5 lämnas allmänna råd om registrering. Där framgår att
gemensamma beteckningar bör ges till samtliga handlingar i ett ärende, var i
verksamheten handlingarna har uppstått och inom vilken organisatorisk
enhet. Det bör även framgå genom beteckning om vissa handlingar gallras.
För att stödja registreringsarbetet bör planer för klassificeringen fastställas.

I 6 kap. RA-FS 1997:4 regleras arkivredovisning. Av 11 § framgår att för
handlingar som inte har sammanförts till volymer eller överförts till
databärare för långtidslagring ska vid behov lämnas uppgift i
arkivförteckning om hur användaren kan få tillgång till handlingarna.

Det nya 6 kap. RA-FS 2008:4 får efter särskilt beslut av Riksarkivet
tillämpas fr.o.m. 1 januari 2009 och ska tillämpas fr.o.m. 1 januari 2013.
Arkivredovisningen ska bestå av arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur,
processbeskrivningar och arkivförteckning.

RA-FS 2009:1 ska tillämpas för elektroniska handlingar. 1 kap. 9 § reglerar
att myndighet som upphandlar program eller tjänster för utveckling eller drift
av system, ska överenskomma med leverantören om tillgång till program och
dokumentation i den utsträckning som behövs för tillämpningen av
författningen. Efterföljande paragraf motsvarar 1 kap. 3 § RA-FS 1997:4.

I det 3 kap. regleras strategi och planering för bevarande. Av 4 kap Åtgärder
för bevarande hos myndigheten framgår bl.a. följande. I 1 § regleras att de
elektroniska handlingarna fortlöpande ska framställas, överföras,
dokumenteras, hanteras, förvaras och vårdas så att de kan presenteras
upprepat under den tid som de ska bevaras. Detta ska ske i överensstämmelse
med strategin för bevarande. Elektroniska handlingar ska framställas i
enlighet med tekniska krav i RA-FS 2009:2 senast vid överföring till
bevarande som ska ske så snart det är möjligt. Detta följer av 2 §. I 7 §
framgår att under driften ska det tas hänsyn till sökbehoven av de
elektroniska handlingarna. I 8 § regleras att åtgärder ska vidtas för att främja
en god informationskvalitet. Den 13 § reglerar att vid överföring av
elektroniska handlingar till bevarande ska kontroller genomföras samt brister
som kan medföra informationsförluster i handlingarna åtgärdas. Av 10 §
framgår att elektroniska handlingar ska förses med uppgifter i den
utsträckning det behövs för förståelsen av handlingarna. Sambandet mellan
elektroniska handlingar och andra handlingar ska upprätthållas även efter
överföring till bevarande enligt 12 §. Senast vid överföring av elektroniska
handlingar till bevarande ska varje fil ges en unik beteckning.

I 5 kap. regleras den dokumentation som ska upprättas för att handlingarna
ska kunna framställas, överföras, hanteras, förvaras och vårdas på ett
tillfredsställande sätt under den tid som de ska bevaras.
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I 6 kap. regleras informationssäkerheten som ska ske med utgångspunkt i
LIS och kompletteras med plan för informationssäkerhet. Innan driftsättning
och uppdrag ska myndigheten genomföra en riskanalys för att bedöma
behovet av säkerhetsrutiner. Elektroniska handlingar ska förses med
behörighetssystem, loggsystem och skydd mot skadlig kod om det inte är
uppenbart obehövligt. Säkerhetskopior ska framställas av de elektroniska
handlingarna på ett sådant sätt att de kan återställas. Detta framgår av 1-5 §§.


