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Remiss från Riksarkivet – Förslag till författningar
rörande tekniska och arkivrättsliga krav vid
framställning av elektroniska handlingar, RA-KS
2021/18
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

till Riksarkivet avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning
Riksarkivet har tagit fram föreskrifter om tekniska krav för
elektroniska handlingar och översänt dessa på remiss. Föreskrifterna
ska ersätta Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS
2009:2).
Remissen omfattar två författningsförslag:



Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid
framställning av elektroniska handlingar (TeK)
Föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid
framställning av allmänna handlingar (ArK)

Lunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen.

Underlag för beslutet





Postadress

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-06 Remiss från
Riksarkivet – Förslag till författningar rörande tekniska och
arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska
handlingar, RA-KS 2021/18
Förslag till yttrande, 2021-12-06
Remiss från Riksarkivet, RA-KS 2021/18

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Ärendet
Bakgrund
Lunds kommun har givits möjlighet att yttra sig över remiss från
Riksarkivet avseende myndighetens förslag till författningar rörande
tekniska och arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska
handlingar. Förslagen utgör den första uppdateringen av föreskrifter
rörande framställning av elektroniska handlingar sedan RA-FS
2009:2. Yttrande avges av kommunstyrelsen som utgör kommunens
arkivmyndighet.

Föredragning
Kommunkontoret har framförallt inriktat sig på den föreskrift som
rör tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar,
vilken syftar till att reglera tekniska krav på materiel och metoder för
att framställa sådana handlingar med hänsyn till behovet av
beständighet, detta då denna föreskrift anses komma att bli gällande
för hela den offentliga sektorn. Kommunkontoret anser att
föreskriften är av betydelse för den offentliga förvaltningen, inte
minst för att kunna planera och utforma de digitala tjänster och
arbetsmetoder som krävs för att kunna tillhandahålla en god
samhällsservice. Att föreskriften (TeK) omfattar även kommuners
tekniska kravställning är därför ett steg framåt.
Kommunkontoret upplever dock att utformningen av föreskriften för
med sig svårigheter att ta till sig innehållet, och därmed skapas en
osäkerhet kring föreskriftens omfattning och tillämpning. En
konsekvens av detta är att föreskriften kan komma att bli svår att
införliva i kommunernas utveckling av en effektiv digital förvaltning.
Varje arkivmyndighet måste själv, med utgångspunkt i TeK, utarbeta
egna föreskrifter för att reglera vilka tekniska krav som ska gälla för
arkivbeständighet i den egna verksamheten. Detta anser
kommunkontoret vara otillräckligt för att påskynda utvecklingen
inom den digitala förvaltningen. De flesta kommuner kommer
troligen inte att ha tillräckliga resurser för att utforma egna
föreskrifter. Det bedöms också ta längre tid att åstadkomma en
förvaltningsövergripande normering av tekniska krav för
elektroniska handlingars arkivbeständighet, vilket har en negativ
inverkan på näringslivsaktörernas möjligheter att utveckla digitala
tjänster som lever upp till kraven.
Kommunkontorets samlade bedömning är att författningsförslagen
behöver omarbetas för att kunna utgöra ett effektivt stöd för
arkivmyndigheter vid kravställning mot verksamheter, och vidare ett
stöd för verksamheter vid kravställning mot leverantörer av digitala
tjänster. De tekniska kraven behöver presenteras så att det framgår
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vilka ställningstaganden Riksarkivet gör avseende arkivbeständighet
för elektroniska handlingar. På så sätt kan området normeras så att
leverantörer i sin tur kan utveckla produkter som lever upp till
kraven.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret. Samverkansorganisationen
SkånEarkiv har lämnat synpunkter under kommunkontorets
beredning.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Vesna Casitovski
kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Riksarkivet

