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Remiss angående förslag till nya föreskrifter
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge
stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga
vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll
som forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare.

Sammanfattning
Vetenskapsrådet
•
•
•
•
•
•
•
•

noterar att bilagan till de nya föreskrifterna är mycket detaljerad och ser
att detta kan medföra att föreskrifterna blir svåra att tillämpa,
ser ett behov av förtydligande av begreppet handlingar av uppenbar
ringa betydelse i en vägledning,
ser ett behov av att även reglera hur handlingar av ringa eller tillfällig
betydelse som uppkommer i myndigheternas kärnverksamhet ska
hanteras,
ser ett behov av att reglera gallring av överskottsinformation som består
av personuppgifter,
ställer sig positiva till Riksarkivets förslag till gallring inom förvaltning
av informationssystem och IT-drift,
ställer sig positiva till Riksarkivets förslag i de delar som berör gallring
efter skanning,
anser att gallringsfristen på 2 år för handlingar i ärenden om utlämnande
av allmänna handlingar utan sekretessförbehåll är för lång och
anser att gallringsfristen på 2 år för handlingar i ärenden om
registerutdrag är för lång.

Vetenskapsrådets yttrande
Vetenskapsrådet instämmer i det av Riksarkivet uppmärksammade behovet av
tydligare och mindre generella föreskrifter, för att uppnå större likriktning.
Vetenskapsrådet noterar dock att bilagan till de nya föreskrifterna är mycket
detaljerad och ser att detta kan medföra att föreskrifterna blir svåra att tillämpa.
3 kap. Gallring
Vetenskapsrådet ser ett behov av att Riksarkivet belyser och tydliggör hur 1 §
angående handlingar av uppenbar ringa betydelse ska tolkas i en vägledning.
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Detta för att tydliggöra vad man avser med begreppet samt i vilka fall det står
myndigheten fritt att göra en egen bedömning av handlingarnas betydelse och
gallringsfrist.
Vetenskapsrådet ser också ett behov av att reglera hur handlingar av ringa eller
tillfällig betydelse som uppkommer i kärnverksamheten ska hanteras, t.ex.
underlag till sammanställningar, undersökningar, analyser och uppföljningar
såsom enkätsvar, ifyllda formulär, transkriberade intervjuer och statistiskt
primärmaterial osv. Dessa torde kunna gallras under förutsättning att underlaget
inte innehåller unik information och att ingen eller endast ringa
informationsförlust föreligger när sammanställning är gjord. Samt att materialet
inte behövs för en uppföljande undersökning eller revision.
Vetenskapsrådet ser vidare ett behov av att reglera gallring av
överskottsinformation som består av personuppgifter, d.v.s. när en myndighet
får in fler personuppgifter än vad som efterfrågats och är nödvändigt. Tex. i en
anmälan eller i ett enkätsvar.
Bilaga 1 – 3. Förvalta verksamhet och informationssystem och 4. Hantera
IT-drift
Vetenskapsrådet ställer sig positiva till Riksarkivets förslag till gallring inom
förvaltning av informationssystem och IT-drift. Reglering inom sådana
verksamheter är efterfrågat och kommer underlätta myndighetens värdering av
handlingar inom dessa områden.
Bilaga 1 – 6.1 Kopiera, föra över, migrera och konvertera
Vetenskapsrådet ställer sig positiva till Riksarkivets förslag i de delar som berör
gallring efter skanning. Detta förslag leder till en förenkling och en
kostnadsbesparing för myndigheter eftersom de inte längre behöver skriva
gallringsframställningar för detta.
Bilaga 1 – 6.2 Hantera förfaranden enligt tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen
Vetenskapsrådet anser att gallringsfristen på 2 år för handlingar i ärenden om
utlämnande av allmänna handlingar utan sekretessförbehåll är för lång. Vi ser
inte att verksamheten har behov av att spara handlingarna så länge och utan att
det snarare motverkar rätten att vara anonym och blir det en onödig
personuppgiftsbehandling.
Bilaga 1 – 8.6 Administrera förfaranden som rör EU:s
dataskyddsförordning
Vetenskapsrådet anser att gallringsfristen på 2 år för handlingar i ärenden om
registerutdrag är för lång. Vi ser inte att verksamheten har behov av att spara
handlingarna så länge och det blir därmed en onödig personuppgiftsbehandling.
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Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av
rådsdirektören Ann Fust, chefsjuristen Anna Hörnlund, GD-sekreteraren Agneta
Backman och arkivarien Hedvig Egerö, föredragande.

Sven Stafström
Generaldirektör

Hedvig Egerö
Arkivarie
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