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Remiss från Riksarkivets - Förslag till författningar
rörande tekniska och arkivrättsliga krav vid
framställning av elektroniska handlingar, RA-KS
2021/18
Lunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat
förslag och har följande att anföra. Kommunen har valt att lämna
synpunkter på förslaget om föreskrifter och allmänna råd om
tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar (TeK).
Övergripande synpunkter på TeK
Lunds kommun 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 omfattar även
kommuners tekniska kravställning är därför ett steg framåt.
Lunds kommun 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.
Föreskriftens omfattning och tillämpning
Föreskriften vilar på en grundläggande åtskillnad mellan
beständighet och arkivbeständighet som ges stor innebörd för
föreskriftens omfattning och tillämpning. Med tanke på åtskillnadens
betydelse behöver begreppen definieras tydligare.
Av 1 kap. 1 § framgår att dessa föreskrifter avgränsar […] vilka
materiel och metoder som är lämpliga att använda för att framställa
elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av arkivbeständighet
i synnerhet. Detta ska dock inte läsas som att föreskriften faktiskt
reglerar tekniska krav för arkivbeständighet. Varje arkivmyndighet
måste, med utgångspunkt i TeK, själv utarbeta egna föreskrifter eller
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motsvarande för att reglera vilka tekniska krav som ska gälla för
arkivbeständighet i den egna verksamheten.
Detta anser Lunds kommun vara otillräckligt för att påskynda
utvecklingen inom den digitala förvaltningen. De flesta kommuner
kommer antagligen 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.
Föreskriften tyngs av ett informationsöverflöd som försvårar en
praktisk tillämpning av de tekniska kraven, till exempel vid
utveckling och upphandling av digitala tjänster. Det behöver explicit
framgå var i föreskriften de faktiska kraven presenteras för att det
ska vara möjligt att tillgodogöra sig dem. Det vore därför också
önskvärt om bilaga 3 kunde kortas ner och frigöras från textinnehåll
av redogörande och kontextualiserande karaktär.
I 1 kap. 3 § framkommer det särskilt vad författningen inte reglerar.
Detta skulle inte varit nödvändigt om författningstexten varit tydlig.
Sammanfattning
Lunds kommuns samlade bedömning är att författningsförslagen
behöver omarbetas för att kunna utgöra ett effektivt stöd för
arkivmyndigheter vid kravställning mot verksamheter, och vidare
som ett stöd för verksamheter vid kravställning mot leverantörer av
digitala tjänster. De tekniska kraven behöver presenteras så att det
tydligt framgår 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.
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