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Remissyttrande över Riksarkivets förslag till 

föreskrifter angående tekniska och arkivrättsliga 

krav för elektroniska handlingar 
Ert dnr RA-KS 2021/18 

Inledningsvis kan det inte undgås att ifrågasätta om det verkligen krävs en 
sådan detaljnivå i föreskrifterna. 

Kammarrätten har inte haft möjlighet att göra en fullständig genomgång av 
allt material. Mot bakgrund av remissens omfattning och då 
läsanvisningarna inte nämnvärt underlättat arbetet har kammarrätten 
endast tagit del av författningsförslagen. Författningsförslagen med bilagor 
är ovanligt omfattande vilket bidrar till att de är svåra att ta till sig. Även om 
det har varit svårt att tillgodogöra sig underlaget har kammarrätten några 
konkreta återkopplingar att lämna på innehållet i förslagen. 

Det bör framgå av rubriken på författningsförslaget RA-FS 2021:Y att det är 
fråga om elektroniska handlingar. Det kan vidare ifrågasättas om det är 
nödvändigt att ha två olika föreskrifter där den ena täcker in de arkivrättsliga 
kraven och den andra de tekniska kraven. Flera korshänvisningar skulle 
kunna undvikas genom att ha en föreskrift istället för två. Exempelvis står i 
bilagan till RA-FS 2021:Y på ett flertal ställen att krav ska tolkas som "får 
inte" när det i RA-FS 2021:X står "bör inte", vilket blir rörigt och otydligt. 

Det är ett snårigt område och därför viktigt att det finns tydliga föreskrifter. 
Det måste därför göras försök att renodla och förtydliga föreskrifterna. Så 
som förslagen ser ut nu bedömer kammarrätten att föreskrifterna kommer 
att bli mycket svåra, om inte omöjliga, att tillämpa även för organisationer 
med specialistkompetens. 
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Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00 



Detta yttrande har beslutats av kammarrättspresidenten Monica Dahlbom 

efter föredragning av arkivarien Astrid Laurin och administrativa assessorn 

Eveline Gewert. 
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Monica Dahlbom 

14'237-70 /  
Astrid Laurin  
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Eveline Gewert 
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