
    1 (3) 

 Avdelningen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 22-2018/11457   

 Enheten för utredning och utveckling 2019-09-16 

  Remissversion    

 

 

 

 
Konsekvensutredning 
 
 
Inledning 
Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska 
förvaltningsmyndigheter under regeringen innan de utfärdar föreskrifter utreda 
konsekvenserna av dessa.  
 
En översyn av RA-FS 1991:6 om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse (RA 22-2018/11457) genomförs med målet att få bestämmelser som är 
tydliga och relevanta. Syftet är att genom de nya föreskrifterna fånga upp områden 
som tidigare inte reglerats på detta sätt och att få en tydligare likriktning i 
hanteringen genom att inte överlåta till myndigheterna själva att sätta gallringsfrister 
i samma utsträckning som idag. I vissa fall innebär också översynen att förändringar 
och felaktigheter som skett fångas upp och ger mer korrekta föreskrifter samt att 
osäkerheter kring tillämpningen ska minska.  
 
Problemet 
De nu gällande förskrifterna har under en längre tid varit omdiskuterade med olika 
utgångspunkter. Detta rör främst föreskrifternas tillämpning och bilagornas 
omfattning och innehåll.  
 
Nya föreskrifter ska göra hanteringen av handlingar mer likriktad och förutsägbar i 
enlighet med arkivlagens bevarandeändamål.  
 
Berörda 
De som berörs av föreskrifterna är statliga myndigheter och andra som har att 
tillämpa Riksarkivets föreskrifter. Indirekt berörs också andra som tillämpar 
föreskrifterna men som inte är bundna av dem eller som har Riksarkivets föreskrifter 
som utgångspunkt i sitt eget utredningsarbete. Till de berörda kan också räknas de 
som nyttjar handlingarna privat eller i sitt yrke.  
 
Inom Riksarkivet berörs främst Avdelningen för offentlig informationshantering. 
Riksarkivet berörs också i implementeringen av föreskrifterna på samma sätt som 
andra myndigheter.   
 
Berörda är också företag, främst inom områdena it-, konsult- och depåtjänster.   
 
Bemyndigande 

Förslaget följer inte av EU-rätt eller annan internationell rätt. Reglerna utfärdas med 
stöd av bemyndigande i 12 § arkivförordningen (1991:446). Den föreslagna  
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ändringen ligger i linje med Regeringens digitaliseringsstrategi, För ett hållbart 
digitaliserat Sverige. 
 
Kostnader och nytta samt påverkan på företag 
De kostnader som förväntas uppstå rör en förändrad tillämpning inom området. Det 
omfattar ändrade frister för gallring som ska genomföras praktiskt, information till 
handläggare m.fl. på myndigheterna, uppdatering av dokumenthanteringsplaner och 
liknande, ändra rutiner samt förnya annan dokumentation. För vissa myndigheter 
kan föreskrifterna innebära ökat bevarande och hos vissa ett minskat. Att kraven på 
dokumentation förändras från att avse en egen utredning med beslut till att avse 
endast dokumentation vid avvikelser från beslutade förutskrifter förväntas påverka 
kostnadsbilden mindre negativt hos de som ska tillämpa föreskrifterna.  
 
För Riksarkivet innebär förändringen sannolikt för Tillsynsenheten ett ökat antal 
rådgivningsärenden kring detta i ett inledningsskede. Enheten för utredning och 
utveckling berörs av ett ökat antal frågor och framställningar om 
gallringsföreskrifter. Det sistnämnda är svårt att uppskatta omfattningen av men kan 
bli ett flertal med viss fördröjning. Den vägledning som ska ges ut förväntas kunna 
minska och förenkla besvarandet av frågor.  
 
Det får ställas mot nyttan som rör likriktning och förutsägbarhet gällande 
hanteringen av handlingar i främst statlig verksamhet. En i högre grad förutsägbar 
hantering förutsätts gynna rättssäkerheten och möjligheten att ta del av allmänna 
handlingar på ett mer likvärdigt sätt på myndigheterna. Med en ökad tydlighet så kan 
gallringseffektiviteten öka. En effekt som kan ses är också att myndigheterna ska 
behöva lägga mindre resurser på att utreda frågorna själva.   
 
För de företag som påverkas så rör det, förutom de som förvarar allmänna 
handlingar, främst ökad efterfrågan på it-utveckling eller konsulttjänster för att 
genomföra tillämpningen av föreskrifterna hos myndigheter som inte genomför detta 
med egen kompetens. Företagen förutses inte drabbas av ytterligare kostnader eller 
regler som påverkar verksamheten.  
 
Genomförande 
De nya föreskrifterna ersätter de nuvarande dvs. RA-FS 1991:6 (med 
ändringsföreskrifter och omtryck), som upphävs. Det förefaller inte behövas några 
särskilda överväganden vad gäller ikraftträdandetidpunkten. Eftersom 
förändringarna leder till visst omställningsarbete för myndigheterna bör en 
övergångsperiod övervägas. En vägledning som kommer att innebära stöd för 
tolkningen av föreskriften ska tas fram och kommer i viss mån också utgöra 
informationsinsats för ändringen av regleringen. Ytterligare informationsspridning 
kan vara lämplig. 
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Bedömningen är att förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av 
yttrande från Regelrådet inte behöver tillämpas. Skälen till detta är att föreskrifterna 
inte förväntas få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska myndigheten och att Regelrådets 
granskning därmed skulle sakna betydelse.  
 
Med ledning av Ekonomistyrningsverkets vägledning ”Tänka efter före –
konsekvensutredning vid regelgivning” (ESV 2015:19) s. 31 görs bedömningen att 
de föreslagna föreskriftsändringarna inte innehåller reglering som kräver åtgärder 
enligt förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa 
föreskrifter.  

 


