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Tullverkets yttrande angående förslag till nya
föreskrifter
Tullverket har tagit del av Riksarkivets förslag till nya föreskrifter som ska ersätta
Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6 ändrade 1997:6 och 2012:2) och allmänna råd om
gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Allmänt
Riksarkivet har gjort ett omfattande arbete med sammanställningen i bilaga 1 och 2 av ca
200 tillämpningsbeslut och dokumenthanteringsplaner från statliga myndigheter med flera
organ samt gallringsbestämmelser för handlingar hos Säkerhetspolisen och Försvarsmakten
med flera myndigheter som lyder under Försvarsdepartementet.
Även om bilagorna spänner över ett stort verksamhetsområde är det enligt Tullverkets
uppfattning inte möjligt att ta fram en heltäckande sammanställning av alla handlingar som
kan bedömas vara av tillfällig eller ringa betydelse hos en myndighet. Tullverket ser därför
positivt på att myndigheterna, med stöd av 3 kap. 1 § föreskriften, vid behov även kan ta
med andra handlingar än de som tas upp i bilaga 1 och 2 i sina tillämpningsbeslut. Den
första meningen i 3 kap. 1 § är dock otydligt formulerad och bör förtydligas enligt följande:
Allmänna handlingar som är av uppenbart ringa betydelse för verksamheten får gallras när
de inte behövs för verksamheten.

Övriga synpunkter
Tullverket lämnar i övrigt synpunkter på formuleringar m.m. genom anteckningar direkt i
förslaget till nya föreskrifter, se bilaga till Tullverkets yttrande.

Svar på frågeställningar
Tullverket besvarar de tre frågeställningarna från Riksarkivet nedan.
1. Finns det områden, delar av områden eller handlingar som saknas i bilaga 1 och 2?
Det finns sannolikhet flera områden som saknas i bilaga 1 och 2. Enligt Tullverkets
uppfattning är det inte möjligt att få med alla handlingar som är av tillfällig eller ringa
betydelse i samtliga ärendeprocesser hos alla myndigheter. Det är därför viktigt att
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bestämmelsen i 3 kap. 1 § får stå kvar i föreskriften. Som tidigare nämnts behöver den
första meningen i 1 § förtydligas.
2. Är de föreslagna gallringsfristerna ändamålsenliga?
Tullverket har inget att erinra mot de föreslagna gallringsfristerna i bilaga 1 och 2
3. Vad behöver särskilt belysas i en vägledning?
Det kan eventuellt behöva förtydligas att myndigheterna ska dokumentera tillämpningen av
föreskrifterna enligt vad som regleras i 4 kap. 1 §.
Bilaga: Tullverkets synpunkter på formuleringar m.m. antecknade direkt i Riksarkivets
förslag till nya föreskrifter.

Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit rättschefen Karin Erlingsson
(beslutande), verksarkivarie Kia Blomberg och enhetschefen Carina Blomqvist
(föredragande).
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