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Remiss av utkast till föreskrifter och allmänna
råd om gallring av pappershandlingar efter
skanning
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
Datainspektionen lämnar härmed följande synpunkter.
Gallring är en naturlig utveckling i arbetet med att digitalisera processer och
utveckla arbetsformer. Det är därför positivt att föreskrifterna tydligt påvisar
förutsättningar för gallring genom kontroll av innehåll såväl som av
autenticitet och spårbarhet och understryker långsiktig planering i form av
strategi för bevarande.
Datainspektionen bedömer att eftersom föreskriften möjliggör retroaktiv
gallring möjliggörs även retroaktiv digitalisering av handlingar, som kan
innehålla personuppgifter. Därför påminner Datainspektionen om att
handlingar innehållande personuppgifter som digitaliseras kan göras sökbara
genom utvecklingen av ny teknik som t.ex. artificiell intelligens, AI.
Datainspektionen ser i nuläget inget hinder i detta utan anser att det åligger
myndigheter och övriga arkivbildare att pröva förutsättningarna för
digitalisering när aktuellt. Däremot kan det i föreskriftsförslaget förtydligas
att myndigheterna fortlöpande bör pröva förutsättningarna för gallring i
enlighet med RA-FS 2019:2 kap. 7 med särskild utgångspunkt i ny
teknikutveckling. I övrigt vill Datainspektionen lyfta fram att fram att
föreskriftsförslaget är tydligt utformat.
Datainspektionen synpunkter i enlighet med föreskriftsförlagets disposition:
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3 kap. Gallring
Här kan det förtydligas att myndigheterna fortlöpande bör pröva
förutsättningarna för gallring i enlighet med RA-FS 2019:2 kap. 7 med
särskild utgångspunkt i ny teknikutveckling.
Det framgår inte av denna remiss om någon vägledning ska komplettera
föreskriften liknande förslag i remiss daterad 2019-09-20, Riksarkivets dnr RA
29-2018/4422. Eftersom det är många aspekter som bör vägas in både vid
gallring och vid digitalisering rekommenderar Datainspektion att
föreskriftsförslaget kompletteras med en vägledning, checklista eller
liknande, t.ex. i frågor om märkning, dokumentation och
informationssäkerhet.

Detta yttrande har beslutats av administrativa chefen Karin Malmborg efter
föredragning av arkivarien Heléne von Rothstein. I beredningen har även
verksjuristen Sigrid Granath deltagit.
Karin Malmborg, 2020-11-12 (Det här är en elektronisk signatur)
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