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Riksarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm

Yttrande över förslag på nya föreskrifter och
allmänna råd om återlämnande och gallring av
handlingar inom löne- och personaladministrativ
verksamhet
Riksrevisionen har genom remiss 21 juni 2018 givits tillfälle att lämna synpunkter på
Riksarkivets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om återlämnande och gallring
av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet.
Riksrevisionen har följande övergripande synpunkter på förslagen.
Att bestämmelserna för handlingar inom området samlas i en författning är positivt,
eftersom det innebär ökad överskådlighet.
Den verksamhetsbaserade strukturen gör den nya författningen tydligare och mer
lättanvänd jämfört med RA-FS 2006:5. Indelningen efter process gör också att
bestämmelserna blir lättare att integrera med arkivredovisningen.
Det finns ett behov av generella bestämmelser för andra handlingar inom
rekryteringsprocessen än ansökningshandlingar. Att föreskriften nu omfattar hela det
handlingsslag som tillkommer inom personalrekrytering är därför en förbättring jämfört
med tidigare.
Snarare än att ange vilka sammanställningar (t.ex. lönesammanställningar) som ska
bevaras respektive får gallras, bör föreskriften ange vilka typer av uppgifter i
verksamhetssystemen som får gallras. Vidare bör föreskriften ange vilka
sammanställningsmöjligheter som måste bibehållas för de uppgifter som bevaras. Att
ange att vissa sammanställningar får gallras eller ska bevaras kan möjligen uppfattas som
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att det finns ett krav på att ta ut och bevara rapporter (t.ex. lönelistor) ur
verksamhetssystemen, medan själva informationen i systemen kan gallras.
Det bör förtydligas att de handlingar i tabellen för vilka bevarande är angivet endast är
exempel (allmänna råd), inte en uttömmande lista.
De allmänna råden till 3 kap. 1 § kan ge intrycket att dokumentationen över
tillämpningen bör utgöras av en separat dokumenthanteringsplan vid sidan av
arkivförteckningen. Enligt 6 kap. 16 och 17 §§ RA-FS 2008:4, ska emellertid redovisningen
av handlingsslag och handlingstyper innehålla bl.a. uppgifter om gallring och om vilka
uppgifter som ingår i sammanställningar. De allmänna råden bör därför ändras, så att det
tydligare framgår att tillämpningen ska framgå av redovisningen av handlingsslag och
handlingstyper.
Svar på de frågor som särskilt ställts i samband med remissen anges i bilaga till detta
remissvar.

Arkivarie Erik Petersson har besvarat remissen på delegation av riksrevisor Helena
Lindberg.

Erik Petersson
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