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Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för 
förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) 
 
Säkerhetspolisen har tagit del av utredningens förslag och lämnar, utifrån 
myndighetens uppdrag, följande synpunkter. 
 
Utredningen tar bl.a. upp möjligheterna till digital informationsförvaltning 
och massdigitalisering. Säkerhetspolisen vill i sammanhanget särskilt lyfta 
behovet av informationssäkerhet och även uppmärksamma på att 
myndigheter kan behöva ta hänsyn till säkerhetsskyddslagens (2018:585) 
bestämmelser. Att arkivmaterial i allt större utsträckning hanteras digitalt 
kan innebära att det bildas stora informationssamlingar. Information som 
tidigare varit separerad kan därmed bli gemensamt tillgänglig. Den samlade 
informationen kan vara sådan att den blir skyddsvärd i 
säkerhetsskyddslagens mening även om de enskilda handlingarna inte är 
säkerhetsskyddsklassificerade. Om Riksarkivet, som utredningen föreslår, 
får i uppdrag att utreda förutsättningarna för massdigitalisering av 
pappersarkiv som förvaras hos statliga myndigheter behöver även 
säkerhetsskyddslagstiftningen tas i beaktande.  
 
Säkerhetspolisen instämmer i utredningens bedömning att arkivlagens 
bestämmelser om arkivbildning och arkivförvaltning inte bör samordnas 
med bestämmelser i vissa andra författningar. Ett av de önskemål som 
enligt utredningen har framförts av vissa myndigheter är samordning med 
säkerhetsskyddslagen. Säkerhetspolisen anser inte att det är lämpligt med en 
sådan samordning eftersom det skulle kunna påverka tillämpningen av 
säkerhetsskyddslagen. En sådan samordning kan heller inte ske utan att 
konsekvenserna först utreds närmare. 
 
Säkerhetspolisens ifrågasätter utredningens förslag om att i 
arkivförordningen införa en skyldighet för myndigheter att vid upphandling, 
utveckling eller idrifttagande av ett informationssystem försäkra sig om att 
handlingar och uppgifter i systemet kan föras över till andra 
informationssystem, avskiljas och gallras. Förslaget kan såsom det är 
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formulerat få för långtgående konsekvenser för system där dessa krav inte 
bör vara tillämpliga. Det gäller t.ex. system som aldrig kommer innehålla 
allmänna handlingar eller system som endast kommer innehålla handlingar 
som får eller ska gallras. Om ett system enbart innehåller uppgifter som ska 
gallras är det inte motiverat att ställa krav om att uppgifter också ska kunna 
överföras till andra informationssystem eller avskiljas.  
 
I övrigt har Säkerhetspolisen inga synpunkter på utredningens förslag. 
 
Detta remissyttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud. 
Verksjuristen Fredrik Sjöberg har varit föredragande. 
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