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Om Riksarkivets inspel till arkivutredningen 
Riksarkivets olika inspel till arkivutredningen spänner över ett brett område. 
Frågeställningarna kan sammanfattas i tre huvudspår:  

1) Helhetsperspektiv 
Riksarkivet har en central roll inom landets informationsförsörjning. Som nationalarkiv 
har vi ett särskilt ansvar för både reglering, och tillsyn, bevarande och tillhandahållande av 
statsförvaltningens information. Ansvaret innebär även en nationell överblick. 
Riksarkivets uppdrag berör i olika omfattning både offentlig och privat sektor. 
 
Riksarkivet anser att det måste finnas en samlad syn på informationsförsörjningen, där 
reglering och strukturering av information inte sprids ut på olika aktörer beroende på 
informationens typ och funktion, t.ex. om den är analog eller digital, offentlig eller privat. 
Oavsett var information skapas och vilken form den har, bör likartade förutsättningar 
finnas för att hantera, säkerställa, bevara och tillgängliggöra den på både kort och lång 
sikt. 
 
Ett helhetsperspektiv på informationsförsörjning minskar risken för att samhällsviktig 
information förloras och att kulturarvet utarmas. 

2) Informationens värde och värdering 
Informationens värde kan betraktas från olika perspektiv; på kort och på lång sikt, för den 
enskilde individen och för samhället i stort. Var information skapas säger egentligen inget 
om dess värde. Inte heller vem som ansvarar för hanteringen av informationen. Om det 
finns ett regelverk eller inte har däremot stor betydelse för informationens värde och hur 
den värderas. 
 
Värdering av information ska säkerställa att rätt information finns för verksamheten där 
den uppstått, för allmänhetens insyn samt behoven från rättskipning och forskning. Det 
framgår av arkivlagen som gäller för offentlig sektor. Motsvarande lagstiftning finns inte 
för privat sektor. Här finns ett behov av gemensamma utgångspunkter för värdering. 

3) Samhällsviktig information 
Riksarkivet efterlyser också fokus på så kallade samhällsviktiga verksamheter och den 
information som hanteras där. Det kan handla om energiförsörjning, hälso- och sjukvård, 
finansiella tjänster, infrastruktur samt självklart kärnkraft. 
 
Samhällsviktiga verksamheter skapar information inom både offentlig och privat sektor. 
En enhetlig reglering av informationen saknas. 
 
Vad som ska betraktas som samhällsviktig information behöver tydliggöras och kretsen 
som ska tillämpa (delar av) arkivlagen bör utökas så att samhällsviktig information, och 
annan information av allmänt intresse som inte finns i allmänna handlingar, bevaras och 
hålls tillgänglig. 
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Inledning 
I den här skrivelsen tar Riksarkivet upp de tvingande regler om 
överlämnande av arkivhandlingar till arkivmyndighet som finns i några av de 
registerförfattningar som gäller för statliga myndigheter, samt de 
bestämmelser där föreskriftsrätten om överlämnande till arkivmyndighet har 
överlåtits till Riksarkivet. De motsvarande bestämmelser som finns i några 
av de registerförfattningar som gäller för kommunala och 
landstingskommunala myndigheter tas inte upp i skrivelsen, även om 
motsvarande resonemang bör kunna tillämpas även för dem. 
 
Riksarkivets uppfattning är att integritetskänsliga personuppgifter som 
huvudregel inte bör gallras. De registrerade bör istället skyddas genom 
bestämmelser om sekretess och informationssäker behandling av 
uppgifterna. Ett sådant synsätt ger en större rättssäkerhet vid misstankar om 
integritetskränkande behandling av personuppgifterna. Då finns uppgifterna 
kvar i den kontext där de har uppkommit liksom uppgifter om t.ex. 
behörighetskontroll och loggsystem. Bevarandet sker i den registrerades 
intresse genom att möjligheter finns att eftersöka vad som registrerats och 
därigenom också ge en möjlighet till upprättelse om felaktigheter har begåtts. 
Genom införandet av GDPR1 har möjligheten att hävda denna omvända 
integritetssyn, i enlighet med arkivlagens bestämmelser, tydliggjorts genom 
att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

Riksarkivets förslag och övergripande synpunkter 

Förslag 
• Det ska inte finnas några särbestämmelser om överlämnande av 

register till arkivmyndigheten i registerförfattningarna. Inte heller 
Riksarkivet ska ha möjlighet att, genom bemyndigande i 
registerförfattningarna, föreskriva om överlämnande av vissa register 
till arkivmyndigheten. 

• De generella bestämmelserna om överlämnande i arkivlagen ska gälla 
för allt arkivmaterial, oavsett medium, och även för personuppgifter 
som har bevarats för arkivändamål av allmänt intresse och 
vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål. 

• Myndigheterna ska själva bevara personuppgifter som har bevarats 
för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska 
eller historiska ändamål. 

• Bestämmelser om lämpliga skyddsåtgärder ska gälla för 
personuppgifter som bevaras för arkivändamål av allmänt intresse 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 
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och vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål. 
Skyddsåtgärderna ska säkerställa den registrerades grundläggande 
rättigheter och intressen och som förhindrar missbruk eller olaglig 
tillgång eller överföring. 

• Även om överlämnande av register till Riksarkivet kan anses vara en 
lämplig skyddsåtgärd, i vissa fall, bör detta styras genom generella 
bestämmelser och inte genom olika särregleringar i särskilda 
registerförfattningar. 

• Myndigheterna bör inte ensamma få avgöra vilka personuppgifter hos 
dem som ska undantas från gallring. Riksarkivet, som 
expertmyndighet på arkivområdet, är bäst skickad att avgöra vilken 
information som behöver bevaras. I de flesta fall bör Riksarkivet 
besluta om sådant bevarande i samråd med den aktuella myndigheten. 

Övergripande synpunkter 
• De personuppgiftsansvariga myndigheterna ska, enligt gällande 

regelverk om informationssäkerhet, ha den kapacitet som behövs för 
att kunna vidta lämpliga skyddsåtgärder för att behandla 
personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse eller 
vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål. 

• Det saknas lagligt stöd för att gallra, ändra eller rätta arkiverade 
personuppgifter som är överlämnade till en arkivmyndighet. Ett 
överlämnande till arkivmyndighet kan alltså innebära nackdelar för 
de registrerade, genom att de uppgifter som bevaras om dem kan vara 
felaktiga. 

• Riksarkivet skulle välkomna gemensamma bestämmelser om 
bevarande och gallring för myndigheterna, enligt ambitionen i 
förslaget till myndighetsdatalag, SOU 2015:39. 

Bestämmelser om överlämnande av register till 
Riksarkivet 

Bakgrund 
Registerlagar har funnits länge i Sverige. Fram till dess att man började 
använda ADB för förandet av registren så reglerade registerlagarna främst 
frågor om innehåll och utlämnande av uppgifter ur registren. Från och med 
att datalagen (1973:289) trädde ikraft fick personregister bara föras efter 
beslut av Datainspektionen, regeringen eller riksdagen. Datainspektionen 
skulle avgöra frågor om bevarande och gallring av personuppgifter i 
myndigheters personregister efter samråd med Riksarkivet.2 
Datainspektionen kunde besluta om avsteg från gallringsbestämmelser så att 
registren istället fick bevaras, ofta under förutsättning att registret 
överlämnades till Riksarkivet. Under 1980-talet, och framför allt under 1990-
talet, blev särskilda registerförfattningar allt vanligare. De innehöll ofta 
bestämmelser om integritetsgallring men med möjlighet för t.ex. Riksarkivet 
                                                 
2 Datakungörelsen (1973:291), senare dataförordningen (1982:480) 



  6 (17) 
 
 
 

att fatta beslut om avsteg från gallringsbestämmelserna så att registren 
istället fick bevaras, ibland under förutsättning att de uppgifter som 
bevarades överlämnades till Riksarkivet. Datainspektionens tillståndsgivning 
upphörde i och med att personuppgiftslagen (1998:204) trädde ikraft. 
 
Idag finns det endast ett fåtal registerförfattningar med tvingande 
bestämmelser om överlämnande till Riksarkivet. 

Riksarkivets syn på särbestämmelser om överlämnande till 
Riksarkivet 

Digitaliseringen av samhället – från särregleringar till generella 
bestämmelser? 

Under 1960-talet använde man datorer främst till statistiska beräkningar och 
liknande. Under 1970-talet dominerade stordatorer och centrala system.  
Under 1980-talet ökade användningen av persondatorer. I slutet av 1990-talet 
slog internet igenom. Personregister och automatisk databehandling var till 
en början en särskild företeelse som reglerades i särskild ordning, medan 
pappershandlingar var det normala. Det normala idag är istället att 
verksamheternas information lagras i digitala verksamhetssystem. 
 
Riksarkivet anser att de generella bestämmelserna om överlämnande i 
arkivlagen bör gälla för allt arkivmaterial, oavsett medium. 

Proveniensprincipen 

Att bryta ut ett register ur en arkivbildares arkiv för att överlämna det till 
Riksarkivet strider mot proveniensprincipen. Enligt proveniensprincipen ska 
ett arkiv hållas samman som en enhet och ordnas i enlighet med 
arkivbildarens organisation och verksamhet och man ska inte göra ändringar 
i hur handlingarna var organiserade från början. 
 
Riksarkivet anser att en arkivbildares arkiv ska hållas ihop, oavsett medium. 

Reglernas utformning 

Som Riksarkivet redan tidigare har påtalat är de registerförfattningar som 
reglerar behandling av uppgifter hos olika myndigheter inte konsekventa när 
det gäller begreppsapparaten, gallringsbestämmelser, bestämmelser om 
undantag från gallring och tvingande regler om överlämnande till 
arkivmyndigheterna.3 Det finns också exempel på myndigheter där olika 
registerförfattningar, med olika utformning, gäller för olika delar av 
verksamheten, t.ex. Tullverket (se mera i det följande). 
 
Riksarkivet har redan tidigare anfört att vi skulle välkomna gemensamma 
bestämmelser om bevarande och gallring för myndigheterna, enligt 
ambitionen i förslaget till myndighetsdatalag, SOU 2015:39. Förslaget var 
                                                 
3 Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen Arkivutredningens frågor till arkivsektorn den 23 november 2018, dnr 
RA 04-2017/05870, s. 42 
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inte tillräckligt genomarbetat och har inte heller genomförts.4 De senaste 
åren har flera registerförfattningar fått en bättre och mera ensartad 
utformning, inte minst i samband med införandet av GDPR förra året. Se 
avsnittet En modern och mera ensartad modell, nedan. Men det gäller inte 
för alla registerförfattningar, och det finns fortfarande stora skillnader i 
utformningen, särskilt mellan olika politikområden. 

Skydd av personuppgifter hos myndigheterna 

Från början var Riksarkivet en av de få myndigheter som hade den teknik 
som krävdes för att bevara ADB-register. Även andra än de statliga 
myndigheterna, t.ex. landstingen, lämnade register till Riksarkivet för att de 
skulle kunna bevaras. Överlämnandet innebar också en skyddsåtgärd, genom 
att registren inte längre var tillgängliga i den verksamhet där de hade skapats 
för de ursprungliga ändamålen. Just nu pågår en process på Riksarkivet för 
att återlämna register till landstingen och andra icke-statliga aktörer. 
 
Idag finns det en rad bestämmelser om informationssäkerhet.5 Att de 
personuppgiftsansvariga ska vidta olika skyddsåtgärder, som t.ex. tekniska 
och organisatoriska åtgärder och behörighetsbegränsning följer av GDPR. 
Enligt 7 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) får inte 
uppgifter utnyttjas utanför den verksamhet för vilka de är sekretessreglerade. 
Att sekretess gäller även mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet 
framgår av 8 kap. 2 § OSL. Det innebär att de personuppgiftsansvariga 
myndigheterna, enligt gällande regelverk, ska ha den kapacitet som behövs 
för att kunna vidta lämpliga skyddsåtgärder för att behandla personuppgifter 
för arkivändamål av allmänt intresse eller vetenskapliga, statistiska eller 
historiska ändamål. 
 
Riksarkivet anser att även om överlämnande av register till Riksarkivet kan 
anses vara en lämplig skyddsåtgärd, i vissa fall, bör detta styras genom 
generella bestämmelser och inte genom olika särregleringar i särskilda 
registerförfattningar. 

Särskilt känsliga register 

På senare år har de tvingande bestämmelserna om överlämnande till 
arkivmyndighet utmönstrats ur registerförfattningarna inom de flesta 
politikområden. Till och med myndigheter som behandlar mycket känsliga 
personuppgifter, t.ex. Säkerhetspolisen6 får bevara personuppgifter för 
arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller 
historiska ändamål, efter att ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. 

                                                 
4 Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen Arkivutredningens frågor till arkivsektorn den 23 november 2018, dnr 
RA 04-2017/05870, s. 42 
5 T.ex. säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Säkerhetspolisens föreskrifter (2019:2) om säkerhetsskydd, lagen 
(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter på informationssäkerhetsområdet 
6 Lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och förordningen 
(2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 
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Ingen möjlighet till rättelse i överlämnade personregister 

Det saknas lagligt stöd för att gallra, ändra eller rätta arkiverade 
personuppgifter som är överlämnade till en arkivmyndighet.7 Riksarkivet tar 
emot handlingar, inklusive personregister, från myndigheterna i befintligt 
skick och gör därefter inga ändringar i dem. Ett överlämnande till 
arkivmyndighet kan alltså innebära nackdelar för de registrerade, genom att 
uppgifter som bevaras om dem kan vara felaktiga. 

Riksarkivets helhetssyn 

Det förekommer att myndigheter, genom bestämmelser i registerförfattningar 
själva avgör vad som ska gallras och vad som ska bevaras. Riksarkivet har 
redan i tidigare skrivelser8 till arkivutredningen uttryckt att det måste finnas 
en samlad syn på informationsförsörjningen i samhället, där regleringen av 
information inte sprids ut mellan flera aktörer och att Riksarkivet, som 
expertmyndighet på arkivområdet, är bäst skickad att avgöra vilken 
information som behöver bevaras, i vissa fall i samråd med den aktuella 
myndigheten. 

Tvingande bestämmelser om överlämnande i lag och 
förordning 
Här redogör vi för det fåtal tvingande bestämmelser som gäller för statliga 
myndigheter om överlämnande till arkivmyndighet och för Riksarkivets syn 
på bestämmelserna. 
 
De bestämmelser som är svårast att hantera praktiskt, och som är mest 
kostsamma för både Riksarkivet och de personuppgiftsansvariga 
myndigheterna, är reglerna om personuppgifter i den officiella statistiken och 
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Personuppgifter i den officiella statistiken 
Enligt 19 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska personuppgifter 
gallras hos de statistikansvariga myndigheterna när uppgifterna inte längre 
behövs för sitt ändamål. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får föreskriva om undantag från denna skyldighet, med beaktande 
av arkivens roll som en del av det nationella kulturarvet, forskningens behov 
och skyddet för den enskildes personliga integritet. Material som inte gallras 
ska överlämnas till en arkivmyndighet. Enligt 12 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken ska en statistikansvarig myndighet underrätta 
Riksarkivet innan den gallrar sådana uppgifter. Riksarkivet får meddela 
föreskrifter om undantag från gallring enligt samma bestämmelse. 

                                                 
7 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 13 februari 2019 i mål nr 5437-18 
8 Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen den 27 september 2018, Helhetssyn på informationsförsörjning – 
Riksarkivets perspektiv, Dnr RA 04-2017/5870 och Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen Arkivutredningens 
frågor till arkivsektorn den 23 november 2018, dnr RA 04-2017/05870 



  9 (17) 
 
 
 

Riksarkivet har meddelat sådana föreskrifter för flera av de statistikansvariga 
myndigheterna.9 
 
En statistikansvarig myndighet avgör alltså själv när den inte längre behöver 
uppgifterna och kan när som helst meddela Riksarkivet att den önskar 
överlämna dem. I praktiken innebär det att Riksarkivet inte har någon 
möjlighet till framförhållning och beredskap för att ta emot uppgifterna 
eftersom det kan variera stort från år till år. 
 
Riksarkivet vänder sig inte mot principen att handlingar ska lämnas till 
arkivmyndigheten när uppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål eller 
för verksamheten. Däremot innebär modellen i sin nuvarande utformning att 
register bryts ut ur myndighetens övriga arkiv. Det är ett avsteg från 
proveniensprincipen, som innebär arkiv ska hållas samman som en enhet, 
ordnas i enlighet med arkivbildarens organisation och verksamhet och att 
man inte ska göra ändringar i hur handlingarna var organiserade från början. 
Proveniensprincipen kommer också till uttryck i Riksarkivets riktlinjer för 
övertagande av arkiv10, som säger att om inte hela arkivet överlämnas bör 
överlämnandet omfatta en klart avgränsad del inom en så naturlig tidsram 
som möjligt och att överlämnandet inte bör bestå av enstaka handlingsslag. 
 
Riksarkivet anser att personuppgifterna bör kunna bevaras hos de 
statistikansvariga myndigheterna under en längre tid, under förutsättning att 
myndigheterna vidtar lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. behörighetsbegränsning. 
Riksarkivet efterlyser ett mera flexibelt system där myndigheterna kan 
överlämna längre tidsserier och då tillsammans med de övriga handlingar 
som tillhör den verksamheten. På så sätt kan överlämnandet planeras så att 
de arbetsinsatser som krävs för överlämnandet kan utföras på ett 
resurseffektivt sätt. 

Personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
Enligt 16 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten och 21 § förordningen (2002:623) om 
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
ska uppgifter om arbetssökande i en arbetsmarknadspolitisk databas gallras 
                                                 
9 Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:64) om bevarande hos Statistiska centralbyrån, ändrade genom RA-MS 
2011:34, RA-MS 2011:59, RA-MS 2013:55, och RA-MS 2017:15 
Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2009:50) om gallring hos Socialstyrelsen 
Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2012:42) om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos 
Pensionsmyndigheten 
Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2016:5) om gallring och undantag från gallring hos Brottsförebyggande rådet, 
ändrade genom RA-MS 2019:4 
Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2016:46) om undantag från gallring hos Statens energimyndighet 
Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2018:11) om undantag från gallring och om gallring hos Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 
Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2018:23) och allmänna råd om bevarande, återlämnande och gallring hos 
Försäkringskassan 
Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2018:48) om undantag från gallring och gallring hos Statens energimyndighet 
10 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Regler_for_leveranser_till_RA.pdf 
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senast tre år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har 
avslutats i ett ärende hos Arbetsförmedlingen. Uppgifter som har avskilts för 
statistikändamål ska gallras tio år efter avskiljandet. Riksarkivet får meddela 
föreskrifter om undantag från bestämmelserna om gallring. Sådant material 
ska lämnas över till Riksarkivet. Riksarkivet har meddelat föreskrifter om 
sådant bevarande av material för vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål.11 
 
I sitt yttrande över Ds 2017:33, Anpassningar till dataskyddsförordningen av 
registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde12 
föreslog Arbetsförmedlingen att ”kravet på leveranser till Riksarkivet 
utmönstras för att istället på ett mer ändamålsenligt sätt styras av 
arkivbildningens behov som Riksarkivet kan få bestämma.” I en skrivelse till 
Arbetsmarknadsdepartementet13 anslöt sig Riksarkivet i huvudsak till 
Arbetsförmedlingens uppfattning. Någon ändring, i linje med 
Arbetsförmedlingens och Riksarkivets önskemål, genomfördes inte men 
myndigheterna har senare träffats för att diskutera frågan. 
Arbetsförmedlingen avser att kontakta Arbetsmarknadsdepartementet för att 
få till stånd en ändring av regelverket. 
 
I praktiken innebär regelverket att Riksarkivet tar emot nästan helt aktuella 
uppgifter, uppgifter som Arbetsförmedlingen fortfarande behöver i sin 
verksamhet. Det innebär också att Arbetsförmedlingens ärenden splittras. 
Detta försvårar vården av arkivet och strider mot principen att arkiv ska 
hållas samman. För Riksarkivet innebär det dessutom att man måste göra 
sekretessprövningar av mycket aktuella uppgifter, utan att ha den insyn i 
ärendena som behövs för att göra en rättssäker prövning. 
 
Efterfrågan på materialet är hög, både från Arbetsförmedlingen och från de 
registrerade. Ur de registrerades perspektiv innebär överlämnandet till 
Riksarkivet också att felaktiga uppgifter inte längre kan ändras i registret, 
eftersom det inte längre finns något författningsstöd för att rätta uppgiften. 
Det gör att felaktiga personuppgifter bevaras till men för den registrerade. 
Det innebär också att den enskilde måste vända sig till både 
Arbetsförmedlingen och till Riksarkivet för att få ut aktuella uppgifter om sig 
själv, eftersom registret i praktiken är en sökingång till de personakter som 
finns kvar på Arbetsförmedlingen. 
 
Både Arbetsförmedlingen och Riksarkivet anser att registren istället bör 
bevaras hos Arbetsförmedlingen. När uppgifterna inte längre får behandlas 
för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet eller för 
statistikändamål bör Riksarkivet även fortsatt besluta om att de istället ska 
                                                 
11 Riksarkivets föreskrifter (2015:5) om gallring och undantag från gallring hos Arbetsförmedlingen, ändrade genom 
RA-MS 2016:9 
12 Dnr Af-2017/0036 3921 
13 Riksarkivets skrivelse Angående Arbetsförmedlingens remissvar på Ds 2017:33 Anpassningar till 
dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde, Dnr RA 02-
2017/10561 
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bevaras för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, men även för 
arkivändamål av allmänt intresse. Istället för att överlämnas till Riksarkivet 
bör de avskiljas från Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Samtidigt 
bör man vidta lämpliga skyddsåtgärder, som t.ex. att åtkomsten till 
uppgifterna begränsas till särskilt angivna tjänstemän. Enligt OSL får 
uppgifterna inte utnyttjas utanför den verksamhet för vilka de är 
sekretessreglerade och sekretess gäller mellan olika verksamhetsgrenar inom 
myndigheten. Det innebär att uppgifterna kommer att omfattas av sekretess, 
även mellan de olika verksamheterna hos Arbetsförmedlingen och inte 
kommer att kunna användas för andra ändamål än arkivändamål av allmänt 
intresse eller vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål. 

Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- 
och utbildningspolitisk utvärdering 
Enligt 14 § lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet 
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) ska 
personuppgifter gallras så snart uppgifterna inte längre är nödvändiga för det 
ändamål som de behandlas för. Enligt 4 § förordningen (2012:742) om 
behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering får Riksarkivet meddela föreskrifter om 
undantag från bestämmelserna om gallring så att uppgifter istället får bevaras 
för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 
ändamål. Material som inte gallras ska överlämnas till en arkivmyndighet. 
Riksarkivet har meddelat föreskrifter om bevarande genom Riksarkivets 
föreskrifter (RA-MS 2014:21) om bevarande och gallring hos Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. IFAU har ännu inte 
överlämnat något material till Riksarkivet med stöd av bestämmelserna. 
 
Riksarkivet anser att de generella bestämmelserna om överlämnande i 
arkivlagen bör gälla och att det inte ska finnas särbestämmelser om 
överlämnande till arkivmyndighet i registerförfattningar. 

Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen 
Enligt 15 § lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska vissa personuppgifter 
gallras två år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har 
avslutats. Om personuppgifterna är nödvändiga för vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska de gallras tio år 
efter det att uppgifterna avskildes för dessa ändamål. Enligt 4 § förordningen 
(2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen får IAF själva meddela de närmare föreskrifter om 
behandlingen av personuppgifterna. Material med personuppgifter som 
omfattas av en sådan föreskrift ska lämnas över till en arkivmyndighet. IAF 
har inte meddelat några sådana föreskrifter. 
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Riksarkivet anser att det istället bör vara Riksarkivet som, i samråd med 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, bör avgöra vilken information 
som ska bevaras. Riksarkivet anser också att de generella bestämmelserna 
om överlämnande i arkivlagen bör gälla och att det inte ska finnas 
särbestämmelser om överlämnande till arkivmyndighet i 
registerförfattningar. 

Det allmänna företagsregistret 
Enligt 24 § förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret ska 
Statistiska centralbyrån (SCB) årligen lämna Riksarkivet en registerkopia 
som visar innehållet i registret vid årets utgång. 
 
Enligt Art. 8 p. 4 Rådets förordning 177/2008 av den 20 februari 2008 om 
inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål 
och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/93 ska 
medlemsstaterna varje år göra en sammanställning över registrens status i 
slutet av året och bevara denna sammanställning i minst 30 år för 
analysbehov. 
 
Riksarkivet anser att sammanställningen bör kunna bevaras hos SCB istället 
för att årligen överlämnas till Riksarkivet. Riksarkivet anser att 
registerkopiorna även fortsättningsvis bör bevaras, enligt huvudregeln om 
bevarande av allmänna handlingar, och alltså inte endast de 30 år som följer 
av EU-förordningen. Sammanställningarna bör istället överlämnas till 
Riksarkivet först senare, tillsammans med de övriga handlingar som tillhör 
den verksamheten. På så sätt kan överlämnandet planeras så att de 
arbetsinsatser som krävs kan utföras på ett resurseffektivt sätt. 
 
SCB:s tekniska lösning har haft en del problem, som har lett till att SCB 
ligger efter med överlämnandet till Riksarkivet. Detta gäller både det 
överlämnande som ska ske enligt den tidigare nämnda lagen om den 
officiella statistiken och förordningen om det allmänna företagsregistret. 
Riksarkivet och SCB har fört diskussioner om möjligheten att öka takten på 
överlämnandet. 

Registret rörande vissa alkoholbrott m.m. 
I förordningen (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa 
alkoholbrott m.m. föreskriver regeringen att registret enligt den upphävda 
förordningen (1955:513) om register rörande vissa alkoholbrott m.m. med 
hänsyn till forskningens behov ska bevaras hos Riksarkivet. 
 
Registret är ett pappersregister som består av registerkort. Registret har 
förvarats hos Riksarkivet sedan 1978. Enligt förordningen (1977:995) om 
upphävande av förordningen (1955:513) om register rörande vissa 
alkoholbrott m.m. skulle registret förstöras efter utgången av 1982. 
Regeringen beslutade den 22 december 1982 och den 17 december 1987 att 
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medge att registret bevarades i avvaktan på generella arkiv- och 
gallringsbestämmelser. 
 
Efter att arkivlagen (1990:782) hade antagits av riksdagen utfärdade 
regeringen förordningen (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa 
alkoholbrott m.m. utan att upphäva bestämmelsen i förordningen (1977:995) 
om upphävande av förordningen (1955:513) om register rörande vissa 
alkoholbrott m.m. om att registret ska förstöras. De två bestämmelserna står i 
direkt strid med varandra och det föreligger alltså en regelkonflikt. 
 
Förordningen (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa alkoholbrott 
m.m. är ensam i sitt slag och framstår som egenartad, särskilt mot bakgrund 
av att huvudregeln i 3 § arkivlagen är att allmänna handlingar ska bevaras. 
Enligt Riksarkivets uppfattning borde frågan ha lösts genom att 
bestämmelsen i förordningen (1977:995) om upphävande av förordningen 
(1955:513) om register rörande vissa alkoholbrott m.m., om att registret 
skulle förstöras, istället borde ha upphävts i samband med att arkivlagen 
trädde ikraft. 
 
Riksarkivet föreslår att både förordningen (1977:995) om upphävande av 
förordningen (1955:513) om register rörande vissa alkoholbrott m.m. och 
förordningen (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa alkoholbrott 
m.m. upphävs. 

Bestämmelser där Riksarkivet har möjlighet att 
meddela föreskrifter om överlämnande till 
arkivmyndighet 
Riksarkivet anser att de generella bestämmelserna om överlämnande i 
arkivlagen bör gälla för allt arkivmaterial och att det inte ska finnas 
särbestämmelser om överlämnande till arkivmyndighet i 
registerförfattningar, inte heller bestämmelser där Riksarkivet får meddela 
sådana föreskrifter. I sammanhanget kan nämnas att Riksarkivet i 
normalfallet meddelar myndighetsspecifika föreskrifter först efter begäran 
från den aktuella myndigheten. 

Behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens 
försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst 
Enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i 
Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära 
säkerhetstjänst ska personuppgifter som behandlas automatiserat gallras så 
snart uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de behandlas. 
Enligt 12 § förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i 
Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära 
säkerhetstjänst får Riksarkivet, efter samråd med Försvarsmakten, meddela 
föreskrifter om att uppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål och att uppgifter eller handlingar som undantas från 
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gallring ska överlämnas till en arkivmyndighet. Riksarkivet har inte 
meddelat några föreskrifter om överlämnande till arkivmyndighet. 

Behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts 
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet 
Enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i 
Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet 
ska personuppgifter som behandlas automatiserat gallras så snart uppgifterna 
inte längre behövs för det ändamål för vilket de behandlas. Enligt 12 § 
förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets 
radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet får 
Riksarkivet, efter samråd med Försvarsmakten, meddela föreskrifter om att 
uppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål 
och att uppgifter eller handlingar som undantas från gallring ska överlämnas 
till en arkivmyndighet. Riksarkivet har inte meddelat några föreskrifter om 
överlämnande till arkivmyndighet. 

Behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 
Enligt 18 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet ska vissa uppgifter i 
beskattningsdatabasen, undantas från gallring för varje beskattningsår. Även 
bouppteckningar ska undantas från gallring. Riksarkivet får meddela 
föreskrifter om när, på vilket sätt och till vilken arkivmyndighet uppgifterna 
ska överlämnas. Riksarkivet ska höra Skatteverket innan myndigheten 
meddelar sådana föreskrifter. Riksarkivet har inte meddelat några föreskrifter 
om överlämnande till arkivmyndighet. 
 
Enligt 21 § samma förordning får Riksarkivet, efter att ha inhämtat 
synpunkter från Skatteverket, meddela föreskrifter om att handlingar eller 
uppgifter som, enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet, ska gallras enligt vissa tidsfrister får 
bevaras under längre tid. Riksarkivet får också meddela föreskrifter om att 
handlingar eller uppgifter som undantas från gallring ska överlämnas till en 
arkivmyndighet. Riksarkivet har inte meddelat några föreskrifter om 
överlämnande till arkivmyndighet. 

Behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 
Enligt 8 § förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets 
verksamhet får Riksarkivet, efter samråd med Tullverket, meddela 
föreskrifter om att vissa uppgifter och handlingar som ska gallras enligt 
lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet får 
bevaras under längre tid. Riksarkivet får också meddela föreskrifter om att 
uppgifter eller handlingar som undantas från gallring ska överlämnas till en 
arkivmyndighet. Riksarkivet har inte meddelat några föreskrifter om 
överlämnande till arkivmyndighet. 
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Behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet 
Enligt 19 § förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i 
Kronofogdemyndighetens verksamhet får Riksarkivet, efter samråd med 
Kronofogdemyndigheten, meddela föreskrifter om att vissa handlingar och 
uppgifter som ska gallras enligt lagen (2001:184) om behandling av 
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får bevaras under längre 
tid. Riksarkivet får föreskriva att handlingar eller uppgifter som undantas 
från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet. 
 
Riksarkivet har meddelat sådana föreskrifter genom Riksarkivet föreskrifter 
(RA-MS 2008:19) om undantag från gallring och överlämnande till 
arkivmyndighet hos Kronofogdemyndigheten14. Enligt 3 § ska uppgifter och 
handlingar i skuldsaneringsdatabasen överlämnas till Riksarkivet tio år efter 
utgången av det kalenderår då beslut i ärende om skuldsanering vunnit laga 
kraft. 
 
Även om Riksarkivet har utnyttjat sin möjlighet att föreskriva om 
överlämnande till arkivmyndighet i detta enda fall är Riksarkivets generella 
inställning att bestämmelserna om överlämnande i arkivlagen bör gälla för 
allt arkivmaterial. Riksarkivet anser inte det ska finnas särbestämmelser om 
överlämnande till arkivmyndighet i registerförfattningar, inte heller 
bestämmelser där Riksarkivet får meddela sådana föreskrifter. 

En modern och mera ensartad modell 
Nedan ger vi ett par exempel på registerförfattningar som kan tjäna som 
förebild för hur en modernare och mera ensartad modell skulle kunna 
utformas. Även om de olika registerförfattningarna är olika utformade har de 
det gemensamt att personuppgifter som undantas från gallring bevaras hos 
den personuppgiftsansvariga myndigheten. De personuppgifter som inte 
längre behövs för verksamheten avskiljs från verksamhetssystemen och 
överförs till digitala arkivlösningar. Man vidtar också olika skyddsåtgärder, 
som t.ex. behörighetsbegränsning. Riksarkivet skulle, i avvaktan på en 
gemensam reglering för alla myndigheter, gärna se motsvarande lösningar 
för de registerförfattningar som har redovisats ovan. 

Exemplet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
Enligt 15 § lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om 
totalförsvarspliktiga ska personuppgifter som undantas från gallring istället 
för att bevaras för forskningens behov avföras från registret. I förslaget till 
ny totalförsvarsdatalag, Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens 
personuppgiftsbehandling, SOU 2017:97, föreslår man istället begreppet 
avskiljas. Förslaget innebär inte någon ändring i övrigt. Uppgifterna bevaras 
hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i det s.k. forskningsarkivregistret, 
men hålls avskilda från den löpande verksamheten. Förslaget har ännu inte 

                                                 
14 Ändrade och omtryckta genom RA-MS 2011:29 
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genomförts men Riksarkivet ställde sig positivt i sitt remissyttrande (dnr RA 
04-2018/01643). Den nu gällande lagen har, enligt Riksarkivet, fungerat väl. 

Exemplet Tullverket 
Tullverket är en av de myndigheter där olika registerlagar gäller för olika 
delar av verksamheten. Lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i 
Tullverkets verksamhet och förordningen (2001:646) om behandling av 
uppgifter i Tullverkets verksamhet har beskrivits ovan. Mera moderna 
bestämmelser gäller för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. 
 
Brottsdatalagen (2018:1177) fungerar som en ramlagstiftning för de 
brottsbekämpande myndigheterna15. Enligt 2 kap. 17 § får inte 
personuppgifter behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. Bestämmelsen hindrar inte att en 
behörig myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att 
arkivmaterial lämnas till en arkivmyndighet. 
 
Enligt 4 kap. 12 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av 
personuppgifter inom brottsdatalagens område får regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att vissa 
kategorier av personuppgifter får fortsätta att behandlas för ändamål inom 
denna lags tillämpningsområde under längre tid, att personuppgifter får 
behandlas för arkivändamål av allmänt intresse eller vetenskapliga, 
statistiska eller historiska ändamål under längre tid och om begränsning av 
behandlingen av personuppgifter för ändamål inom denna lags 
tillämpningsområde vid digital arkivering. 
 
Enligt 5 § förordningen (2018:1876) om Tullverkets behandling av 
personuppgifter inom brottsdatalagens område ska uppgifter och handlingar 
avskiljas när de arkiveras digitalt så att de inte kan behandlas för att utföra de 
uppgifter som anges i lagen om Tullverkets behandling av personuppgifter 
inom brottsdatalagens område. Åtkomsten till arkiverade uppgifter och 
handlingar ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän. 
 
Enligt 11 § förordningen om Tullverkets behandling av personuppgifter 
inom brottsdatalagens område får Riksarkivet, efter att ha gett Tullverket 
tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter får 
behandlas under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse och 
vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål. 
 
Enligt 12 § förordningen om Tullverkets behandling av personuppgifter 
inom brottsdatalagens område får Tullverket, efter att ha gett Riksarkivet 
tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om digital arkivering. 
Tullverket får även meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen om 
Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 

                                                 
15 Polisen, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket, åklagarväsendet, domstolarna och Kriminalvården 
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och denna förordning. Enligt 13 § ska Tullverket, innan de meddelar 
föreskrifter med stöd av 12 § ge Datainspektionen tillfälle att yttra sig över 
Tullverkets förslag. 



Bilaga  2019-04-08 
 
Endast de registerförfattningar där regeringen har utnyttjat, eller delegerat sin föreskriftsrätt om undantag från gallring finns upptagna i tabellerna 
De registerförfattningar som rör kommunala eller landstingskommunala myndigheter finns inte upptagna i tabellerna 

 

Tvingande bestämmelser om överlämnande till arkivmyndighet genom lag och förordning Kommentar 
Lagen (2001:99) om den officiella statistiken 19 §   Personuppgifter skall gallras hos de statistikansvariga myndigheterna när uppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål. 

     Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om undantag från denna skyldighet, om en gallring skulle 
äventyra arkivens roll som en del av det nationella kulturarvet eller strida mot forskningens behov. Därvid skall behovet av skydd för den 
enskildes personliga integritet särskilt beaktas. 
     Material som inte gallras skall överlämnas till en arkivmyndighet. 

 

Förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken 

12 §  Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall 
den underrätta Riksarkivet. 
     Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag. 

Lagen (2002:546) om behandling av 
personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

16 §   Uppgifter om arbetssökande i en arbetsmarknadspolitisk databas ska gallras senast tre år efter utgången av det år då behandlingen 
av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos Arbetsförmedlingen. 
     Uppgifter som har avskilts för statistikändamål ska gallras tio år efter avskiljandet. 
     Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från dessa gallringstider när det 
gäller bevarande av material för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. Sådant material ska lämnas över till en 
arkivmyndighet. 

 

Förordningen (2002:623) om behandling av 
personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

21 §   Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om gallring i 16 § lagen (2002:546) om behandling av 
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, för att uppgifter ska kunna bevaras för vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål. 

Lagen (2006:469) om behandling av 
personuppgifter vid Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen 

15 §   Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § första stycket 1, 2, 3 och 5 ska gallras två år efter utgången av det år då 
behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 
     Om personuppgifter enligt första stycket är nödvändiga för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål 
ska de gallras tio år efter det att uppgifterna avskildes för dessa ändamål. 
     Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från föreskrifterna i första och andra 
styckena, om detta är nödvändigt för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. Material med personuppgifter som omfattas av en 
sådan föreskrift ska lämnas över till en arkivmyndighet. 

 

Förordningen (2008:936) om behandling av 
personuppgifter vid Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen 

4 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2006:469) 
om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och denna förordning. 

Lagen (2012:741) om behandling av 
personuppgifter vid Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering 

14 §   Personuppgifter ska gallras så snart uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de behandlas för, om inte regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat att gallring ska ske senast vid en 
viss tidpunkt eller att uppgifter får bevaras för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

 

Förordningen (2012:742) om behandling av 
personuppgifter vid Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering 

4 §   Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om gallring i 14 § lagen (2012:741) om behandling av 
personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, för att uppgifter ska kunna bevaras för 
vetenskapliga eller historiska forsknings-ändamål. Intresset av att uppgifter bevaras ska vägas mot behovet av skydd för den enskildes 
personliga integritet. 
     Material som inte gallras ska överlämnas till en arkivmyndighet. 

Förordningen (1984:692) om det allmänna 
företagsregistret 

24 §   Statistiska centralbyrån skall årligen lämna riksarkivet en registerkopia som visar innehållet i registret vid årets utgång.  

Förordningen (1992:62) om bevarande av 
registret rörande vissa alkoholbrott m.m. 

Regeringen föreskriver att registret enligt den upphävda förordningen (1955:513) om register rörande vissa alkoholbrott m.m. med 
hänsyn till forskningens behov skall bevaras hos riksarkivet. 

 

  



Riksarkivet har föreskriftsrätt om överlämnande till arkivmyndighet Kommentar 
Förordning (2001:588) om behandling 
av uppgifter i Skatteverkets 
beskattningsverksamhet 

18 §   Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje beskattningsår undantas uppgifter om 
– namn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt registrerings- och redovisningsnummer, 
– hemortskommun och församling, 
– personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning sker, 
– kontrolluppgifter avseende inkomstslagen tjänst och kapital, pensionsförsäkring, pensionssparkonto och 
tjänstepensionsavtal, 
– intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag i beslut om slutlig skatt i fråga om statlig och kommunal inkomstskatt, 
– allmänna avdrag, 
– antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits, 
– tillgångar och skulder, 
– beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller avgift som avses i 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), 
dock inte skälen för beslutet, och 
– beslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för beslutet. 

     Bouppteckningar ska undantas från gallring. 
     Riksarkivet får meddela föreskrifter om när, på vilket sätt och till vilken arkivmyndighet uppgifterna ska överlämnas. 
Riksarkivet ska höra Skatteverket innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter. 
 
21 §   Riksarkivet får, efter att ha inhämtat synpunkter från Skatteverket, meddela föreskrifter om att handlingar eller 
uppgifter som ska gallras enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 11 och 12 §§ lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras under längre tid. 
     Riksarkivet får meddela föreskrifter om att handlingar eller uppgifter som undantas från gallring ska överlämnas till en 
arkivmyndighet. 

 

Förordning (2001:646) om behandling 
av uppgifter i Tullverkets verksamhet 

8 §    Riksarkivet får, efter samråd med Tullverket, meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som skall gallras 
enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 10 § lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet får bevaras under 
längre tid.  
     Riksarkivet får föreskriva att uppgifter eller handlingar som undantas från gallring skall överlämnas till en 
arkivmyndighet. 

 

Förordning (2001:590) om behandling 
av uppgifter i Kronofogdemyndighetens 
verksamhet 

19 §   Riksarkivet får, efter samråd med Kronofogdemyndigheten, meddela föreskrifter om att handlingar och uppgifter som 
skall gallras enligt 1 kap. 7 § och 2 kap. 6, 12, 18 och 23 §§ lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i 
Kronofogdemyndighetens verksamhet får bevaras under längre tid. 
     Riksarkivet får föreskriva att handlingar eller uppgifter som undantas från gallring skall överlämnas till en 
arkivmyndighet. 

Riksarkivet har meddelat föreskrifter om överlämnande till 
arkivmyndighet genom Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 
2008:19)om undantag från gallring och överlämnande till 
arkivmyndighet hos Kronofogdemyndigheten, ändrade 
2011:29 
 
3 §   Uppgifter och handlingar i skuldsaneringsdatabasen ska 
överlämnas till Riksarkivet tio år efter utgången av det 
kalenderår då beslut i ärende om skuldsanering vunnit laga 
kraft. 
     Uppgifter och handlingar om personnummer och beslut får 
behandlas i skuldsaneringsdatabasen även efter ett 
överlämnande enligt första stycket. 

Förordningen (2007:260) om behandling 
av personuppgifter i Försvarsmaktens 
försvarsunderrättelseverksamhet och 
militära säkerhetstjänst 
 

12 §   Riksarkivet får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som skall 
gallras enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens 
försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst eller denna förordning skall bevaras. 
     Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller handlingar som undantas från gallring skall överlämnas till en 
arkivmyndighet. 
 

Riksarkivet har inte meddelat föreskrifter om överlämnande 
till arkivmyndighet 

Förordningen (2007:261) om behandling 
av personuppgifter i Försvarets 
radioanstalts försvarsunderrättelse- och 
utvecklingsverksamhet 
 

12 §   Riksarkivet får, efter samråd med Försvarets radioanstalt, meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som 
ska gallras enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts 
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet eller denna förordning ska bevaras. Sådana föreskrifter får dock inte 
omfatta personuppgifter som ska gallras enligt 2 § andra stycket. 
     Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller handlingar som undantas från gallring ska överlämnas till en 
arkivmyndighet. 

Riksarkivet har inte meddelat föreskrifter om överlämnande 
till arkivmyndighet 

 


	Skrivelse_registerforfattningar_190408
	Bestämmelser om överlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet i registerförfattningar
	Om Riksarkivets inspel till arkivutredningen
	Inledning
	Riksarkivets förslag och övergripande synpunkter
	Förslag
	Övergripande synpunkter

	Bestämmelser om överlämnande av register till Riksarkivet
	Bakgrund
	Riksarkivets syn på särbestämmelser om överlämnande till Riksarkivet
	Digitaliseringen av samhället – från särregleringar till generella bestämmelser?
	Proveniensprincipen
	Reglernas utformning
	Skydd av personuppgifter hos myndigheterna
	Särskilt känsliga register
	Ingen möjlighet till rättelse i överlämnade personregister
	Riksarkivets helhetssyn


	Tvingande bestämmelser om överlämnande i lag och förordning
	Personuppgifter i den officiella statistiken
	Personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
	Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
	Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
	Det allmänna företagsregistret
	Registret rörande vissa alkoholbrott m.m.

	Bestämmelser där Riksarkivet har möjlighet att meddela föreskrifter om överlämnande till arkivmyndighet
	Behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
	Behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
	Behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
	Behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
	Behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

	En modern och mera ensartad modell
	Exemplet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
	Exemplet Tullverket


	Bilaga_registerforfattningar_190408

