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Yttrande avseende Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)
Riksarkivet har tagit del av rubricerat betänkande och har inget att invända mot
de förslag som lämnas, men vill ändå lämna följande synpunkter.
Avseende 35 § rättegångsbalken (1942:740) och 19 § lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ställer sig Riksarkivet positivt till ett tydligare dokumentationskrav.
Avseende begreppet förstörande som används i regelverket förordar Riksarkivet i stället att tryckfrihetsförordningens (1949:105) begrepp gallring används.
Gallring är således det begrepp som används i grundlag. Om begreppet förstöra
kvarstår i regelverket menar Riksarkivet att det vore värdefullt om begreppet
och aktiviteten förstörande detaljerades ytterligare i författningskommentarerna. För att minska tolkningsutrymmet bör det förtydligas vad lagstiftaren avser att förstörande ska eller kan få innebära i förhållande till gallring eller långsiktigt bevarande men även i dess förhållande till begreppen som brukar användas vid integritetsskyddande åtgärder radering och avskiljande.
Lagstiftaren kan överväga om Riksarkivet ska ha bemyndigande att föreskriva
om bevarande där upptagningar och uppteckningar i vissa förundersökningar
eller mål även efter att de avslutats eller avgjorts slutligt. Med bevarande avser
Riksarkivet i detta fall bevarande i ett långsiktigt perspektiv för forskningsändamål.
Sannolikt är informationshanteringen inom hemliga tvångsmedel till stora delar
elektronisk och Riksarkivet utgår från att berörda myndigheter följer Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar
(upptagningar för automatiserad behandling). Riksarkivet vill klargöra vikten
av kravet på att berörda myndigheter har en väl fungerande strategi för bevarande av elektroniska handlingar samt en plan för informationssäkerhet. Bestämmelser om registrering, beskrivning och redovisning av myndigheternas
allmänna handlingar finns i såväl arkivlagen (1990:782) som offentlighets- och
sekretesslagen samt i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:4) om verksamhetsbaserad arkivredovisning.
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Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström Iko. Remissen
har handlagts av Fredrik Lindberg, föredragande. Närvarande vid ärendets slutliga handläggning var avdelningschef Peter Sivervall.
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