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Riksarkivets yttrande över promemorian
Konkursförfarandet (Ds 2019:31)
Riksarkivet har tagit del av rubricerad promemoria och vill framföra
synpunkter på delar av utredningens förslag som kan innebära att
samhällsviktig information gallras.
Riksarkivet har i inspel till den nu avslutade översynen av
arkivområdet (arkivutredningen) pekat på vikten av bevarande av
samhällsviktig information oavsett om den skapas inom den offentliga
eller privata sektorn. Det kan röra information om energiförsörjning,
hälso- och sjukvård, finansiella tjänster, infrastruktur och inte minst
kärnkraft. Det är till exempel viktigt att gamla ritningar till sedan länge
nedlagda kärntekniska anläggningar går att återfinna och använda vid
den slutliga avvecklingen av anläggningen.
Utifrån arkivlagen som gäller för offentlig sektor ska värdering av
information säkerställa att rätt information finns för verksamheten där
den uppstått, för allmänhetens insyn samt behoven från rättskipning
och forskning. Eftersom motsvarande lagstiftning inte finns för privat
sektor bör det ges möjligheter för att den information som skapas i
andra än offentliga verksamheter bevaras.
Riksarkivet är arkivmyndighet för statliga myndigheter men får även
som institution ta emot arkivhandlingar från andra organisationer om
de är av särskild betydelse för forskning och kulturarv. Det finns dock
flera privata arkivinstitutioner som tar emot arkiv från föreningar
och/eller företag. Ofta består dessa arkiv av samma typ av handlingar
som avses i 7 kap. 22 § konkurslagen. Som Riksarkivet tolkar
bestämmelsen innebär den att de handlingar som
Kronofogdemyndigheten tar över blir allmänna handlingar och alltså
ska bevaras, förutom de räkenskapshandlingar som kan gallras enligt
gällande gallringsbestämmelser. Den i promemorian föreslagna
ändringen av 22 § kan få olyckliga konsekvenser om det innebär att
samhällsviktig information eller information som är värdefullt för
kulturarvet gallras.
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Riksarkivet har i en skrivelse om enskilda arkiv därför framfört till
arkivutredningen att bestämmelserna i konkurslagen bör ändras så att
även de enskilda arkivinstitutionerna får möjlighet att överta
handlingar efter ett konkursbo när konkursen är utredd och avslutad.
På så sätt skulle man kunna hålla samman arkivbestånd, t.ex. när de
äldre arkivhandlingarna från arkivbildaren redan har lämnats över till
en arkivinstitution. Det skulle även minska risken för att samhällsviktig
information förloras och att kulturarvet utarmas.
Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström Iko efter
föredragning av ledningsadministratör Erik Alm. I den slutliga
beredningen deltog stabschefen Gunilla Nordström.

Karin Åström Iko
Erik Alm

RA 2020/00058

