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Översyn av RA-FS 2000:1 om vissa EU-handlingar  
 
 
1. Bakgrund till översynen 
Denna promemoria har tagits fram inom ramen för en översyn av 
Riksarkivets föreskrifter (2000:1) och allmänna råd om gallring av 
vissa EU-handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet 
hos statliga myndigheter. Översynen genomförs enligt ett uppdrags-
direktiv vilket har dnr RA 22-2019/11653.  
 
En bakgrund till att Riksarkivet inledde ett arbete som resulterade i 
RA-FS 2000:1 var återkommande frågor från myndigheterna om 
Riksarkivet inte kunde föreskriva om gallringen och hanteringen av 
handlingar som inkom från EU. Sveriges medlemskap i EU år 1995 
medförde att en mängd handlingar inkom som skiljde sig från övriga 
handlingar då de oftast inte utgjorde ärenden i egentlig mening. Det 
rörde sig också om stora mängder handlingar.   
 
En översyn gjordes år 2014 (dnr RA 14-2014/1664) vilken kom till 
slutsatsen att rekommendera att författningen upphävs. Det föreslås 
istället att det utreds närmare om det som förekommer i författning-
en istället regleras i en gemensam författning.  
 
I rapporten framgår också att en webbenkät har genomförts där ut-
fallet ger visst fog för att författningen bör ses över. Detta då an-
vändningsfrekvensen är låg (40 % av de tillfrågade) och att en av de 
tillfrågade myndigheterna anger att den är missvisande.    
 
Delar av författningen bygger till stora delar på Riksarkivets före-
skrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av handlingar 
av tillfällig eller ringa betydelse. Denna författning är i slutskedet av 
en översyn som sannolikt innebär att den ersätts med en författning 
som istället anger gallring i stödverksamheter.  
 
När den upphävs innebär det också att RA-FS 2000:1 behöver änd-
ras samtidigt som den gallring som anges i författningen inte kan 
överföras till det förslag som nu föreligger. Detta då de handlingar 
som berörs inte kan sägas tillhöra en stödverksamhet eller administ-
rativ verksamhet, och därför inte kan överföras dit.  
 
En utgångspunkt för översynen är också att författningen skiljer sig 
formmässigt från övriga författningar i serien RA-FS.  
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2.  Författningen 
Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2000:1) och allmänna råd om gall-
ring av vissa EU-handlingar som inkommit eller upprättats i EU-
samarbetet hos statliga myndigheter trädde i kraft den 1 juli 2000. 
 
Författningen är utfärdad med stöd av 12 § 1 arkivförordningen 
(1991:446). Författningen har en inledning som kan ses som en 
kombination av bakgrund och vägledning.  
 
Författningen ska tillämpas av statliga myndigheter med undantag 
av riksdagens myndigheter, regeringskansliet och utrikesrepresentat-
ionen. Föreskrifterna får tillämpas retroaktivt från och med Sveriges 
inträde i unionen och det finns krav på beslut och dokumentation av 
hur myndigheten tillämpar 5 §.   
 
Författningens 4 § innehåller en bestämmelse om gallring av hand-
lingar där myndigheten deltagit som ställföreträdare eller bisittare i 
kommittéer eller arbetsgrupper under rådet eller kommissionen. Den 
frist som anges är 5 år. Där anges också att en förutsättning för gall-
ring är att ett antal uppräknade handlingstyper bevaras.  
 
Författningens 5 § anger gallring av handlingar som inkommer för 
kännedom och där myndigheten inte vidtar några åtgärder samt gall-
ring av handlingar i övrigt av tillfällig eller ringa betydelse. Till pa-
ragrafen finns också fogat ett allmänt råd med exempel på handling-
ar av tillfällig eller ringa betydelse i sammanhanget.  

 
3.  Synpunkter från Regeringskansliet och Riksarkivets tillsyn-
senhet 
Enligt direktivet för uppdraget att se över RA-FS 2000:1 så är en 
viktig del att inhämta synpunkter från Regeringskansliet och Riksar-
kivets tillsynsenhet. Dessa redovisas nedan.  
 
Regeringskansliet anger att skrivningarna om RKs bevarande m.m. i 
inledningen bör tas bort.  
 
4 § bör enligt Regeringskansliets svar utgå. Beroende på vilken sta-
tus en myndighetstjänsteman har i en EU-kommitté/arbetsgrupp bör 
de handlingar som räknas upp i paragrafen arkiveras antingen hos 
Regeringskansliet eller hos respektive myndighet, inte hos båda, 
med undantag för den eventuella rapporteringsskyldighet till Rege-
ringskansliet som en myndighetstjänsteman kan ha till följd av sitt 
uppdrag. Därför torde något behov av att gallra de handlingar som 
räknas upp i paragrafen inte finnas. 
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5 § bör behållas eller tas in i någon annan föreskrift. Eftersom hand-
lingar av tillfällig eller ringa betydelse inte kommer att kunna gallras 
med stöd av den nya föreskriften om gallring av vissa administrativa 
handlingar kan det alltjämt finnas behov av en särskild gallringsbe-
stämmelse avseende EU-handlingar av tillfällig eller ringa bety-
delse.  
 
Eftersom de handlingstyper som avses i paragrafen är vanligt före-
kommande hos myndigheter bör det övervägas om gallringen bör 
regleras i en RA-FS istället för flera RA-MSar. Möjligen bör dock 
exemplen i de allmänna råden revideras. Dagordningar/kallelser be-
varas regelmässigt hos RK eftersom motsvarande information sällan 
framgår av andra handlingar. 
  
Riksarkivets tillsynsenhet anger att författningen, enligt deras erfa-
renhet, inte tillämpas av myndigheterna och är sannolikt att betrakta 
som inaktuell. Dock bör 4 och 5 §§ fortsatt hanteras på något sätt.    

 
4. Överväganden och förslag 
Det framgår av synpunkterna från både Regeringskansliet och Riks-
arkivets tillsynsenhet att vissa av bestämmelserna även fortsatt be-
höver kunna tillämpas. Regeringskansliet anger att ett bevarande bör 
utgå från att varje myndighet bevarar sina handlingar, vilket också 
får ses som en grundläggande princip att varje myndighet ansvarar 
för sitt arkiv. Bevarande och gallring får därmed utgå från förutsätt-
ningarna hos varje myndighet, givet att handlingarna kan före-
komma hos fler myndigheter.  
 
Även om EU-samarbetet har vuxit in i arbetet på myndigheterna på 
ett annat sätt än det hade när författningen togs fram, så är omfatt-
ningen och det stora antalet versioner sådant som sannolikt inte har 
ändrats. Det som har förändrats är mer troligt synen på handlingarna 
och hanteringen av dessa. Stöd för att delar av föreskrifterna fortsatt 
bör vara möjliga att tillämpa finns också i det tidigare utredningsar-
bete som har genomförts. 
 
Då Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) genomgår en översyn 
som sannolikt innebär att dessa upphävs behöver också RA-FS 
2000:1 förändras så att hänvisningar till denna författning tas bort. 
De handlingar som även fortsatt ska vara gallringsbara från RA-FS 
2000:1 kan inte överföras till det förslag som idag föreligger gäl-
lande en författning som ersätter RA-FS 1991:6. I och med att be-
greppen tillfällig eller ringa betydelse tas bort i annan författnings-
text bör så också ske här.  
 



    4(4) 
 Avdelningen för offentlig  
 Informationshantering 2019-12-11  Dnr RA 22-2019/11653

 Enheten för utredning och utveckling   PM- Remissversion  

   
 
 

En reglering i RA-MS för varje enskild myndighet skulle innebära 
arbete för både den myndighet som berörs och för Riksarkivet. Å 
andra sidan skulle det kunna ge en ökad flexibilitet i vilka handling-
ar som omfattas. RA-FS är tydligare och innebär en mindre föränd-
ring på området än om författningen upphävs helt. Det förefaller 
därmed vara det mest ekonomiska förslaget.  
  
Förslaget innebär en ny och förändrad RA-FS tas fram för att även 
fortsatt hålla samman denna typ av handlingar. Denna ändras dock 
så att rubriken blir tydligare, inledningen tas bort, det som anges i 4 
§ tas bort, exemplen i 5 § ändras något samt att kraven på doku-
mentation om tillämpning tas bort.   
 
I de nu gällande föreskrifterna är det tydligt att gallringen i 4 § rör 
handlingar där myndigheten har deltagit som ställföreträdare eller 
bisittare. Det finns dock inte någon tydlig sådan koppling till 5 §. 
Författningens inledning anger också att det gäller just 4 §. I det nya 
förslaget kommer detta därför att försvinna. 
 
I föreskrifterna anges endast EU:s organ och inte institutioner. Det 
är inte helt klarlagt om varför det görs skillnad mellan dessa. Det 
borde med de exempel som ges inte finnas anledning att göra skill-
nad med anledning av varifrån en handling inkommer. Förslaget är 
därför att detta stryks i författningstexten. 
 
Ett krav på tillämpningsbeslut och dokumentation till § 5 finns i 
RA-FS 2000:1. Enligt förslaget tas detta bort. Ett sådant krav torde 
vara obehövligt i och med att författningens tolkningsutrymme 
minskar. Kravet har också inneburit ett arbetsmoment som med för-
ändringen försvinner.   
 
 
Morgan Nordberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


