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Yttrande från Centrala studiestödsnämnden (CSN) avseende 
remiss av utkast till föreskrifter och allmänna råd om gallring 
av pappershandlingar efter skanning 

 

Allmänna synpunkter 

 
CSN har sedan tidigare gallrat inskannade pappershandlingar med stöd av den 
myndighetsspecifika föreskriften RA-MS 2017:12. CSN ställer sig dock positiv till 
en för statliga myndigheter generell föreskrift om gallring av pappershandlingar 
efter skanning, eftersom det finns fördelar med att statlig sektor får en gemensam 
styrning och standardisering i denna hantering. I sin helhet anser CSN att utkastet 
till föreskrifter och allmänna råd är ett avvägt förslag.  Vid ett ikraftträdande av 
myndighetsgemensamma föreskrifter om gallring av pappershandlingar efter 
skanning bör CSN:s föreskrift RA-MS 2017:12 också upphävas.  

Nedan lämnar CSN synpunkter på delar av utkastet till föreskrifter.  

3 kap. Gallring 

 
I 8 § formuleras krav på att myndighetens inskannade elektroniska kopior ska 
omfattas av en strategi för bevarande enligt RA-FS 2009:1, vilket CSN anser vara en 
rimlig utgångspunkt. En förhoppning är då samtidigt att Riksarkivet klargör vilken 
detaljeringsnivån generellt bör vara när det gäller myndighetens strategi för 
bevarande elektroniska handlingar.  

4 kap. Dokumentation 

I utkastets 4 kap. 1 § ställs krav på att myndigheten ska dokumentera tillämpningen 
av föreskrifterna. Här bör tydliggöras vad denna dokumentation främst ska syfta till. 
Hänvisningen i det allmänna rådet till klassificeringsstrukturen antyder att syftet 
huvudsakligen är att ge en överblick avseende myndighetens skanning av handlingar, 
och i så fall föreslås att denna term används.  

Med tanke på att tillämpning enligt 8 § också ska dokumenteras i myndighetens 
strategi för bevarande av elektroniska handlingar är det också rimligt med en 
hänvisning mellan paragraferna.  

http://www.csn.se/
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Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av 
verksarkivarien Pontus Värmhed. I arbetet med remissvaret har också Lena Sandgren 
huvudregistrator och Ann Svensson verksjurist deltagit.  
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