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Angående betänkandet Härifrån till evigheten En långsiktig arkivpolitik för förvaltning
och kulturarv (SOU 2019:58)
Ekobrottsmyndigheten, som inte är remissinstans, lämnar härmed ett yttrande över rubricerat
betänkande. Ekobrottsmyndighetens yttrande begränsar sig till frågan om arkivbildning.
Ekobrottsmyndigheten avstyrker utformningen av 9 § andra stycket i förslaget till arkivlag.
En vanlig företeelse inom statsförvaltningen är att myndigheter köper it-drift av andra
myndigheter. Så är fallet exempelvis inom åklagarväsendet där Ekobrottsmyndigheten
använder sig av verksamhetssystemet Cåbra som driftas av Åklagarmyndigheten. För att
hantera ärendefördelning och samordning mellan myndigheterna finns en ömsesidig
direktåtkomst till diarieföringsuppgifter.
Mot bakgrund av den föreslagna utformningen av 9 § arkivlagen inställer sig frågan om vad
som ska anses utgöra ett informationssystem och hur ansvarsförhållandena för ett sådant ska
avgränsas. Om det som avses är att den myndighet som ansvarar för den tekniska driften av
ett visst system också är arkivbildande myndighet för sådana handlingar och uppgifter i
systemet som den driftande myndigheten har direktåtkomst till, kan nuvarande ordning med
ömsesidiga direktåtkomster inom åklagarväsendet bli svår att upprätthålla. Det skulle
medföra att Ekobrottsmyndighetens diarieföringsuppgifter men inte diarieförda handlingar i
Cåbrasystemet skulle bli en del av Åklagarmyndighetens arkivbildning.
En sådan ordning skulle innebära antingen att systemet med direktåtkomster inom
åklagarväsendet måste göras om med följden att effektiviteten i ärendehandläggningen
påverkas negativt eller att en uppdelad arkivbildning, där Ekobrottsmyndighetens
diarieföringsuppgifter bildar arkiv hos Åklagarmyndigheten medan Ekobrottsmyndighetens
handlingar bildar arkiv hos Ekobrottsmyndigheten, måste accepteras.
I författningskommentaren till bestämmelsen anges att den myndighet som ansvarar för det
aktuella informationssystemet avgör var en viss handling ska bilda arkiv. Om ett sådant
bemyndigande är avsett bör det framgå direkt av lagen. Den myndighet i vars verksamhet
handlingarna eller uppgifterna har avsatts bör ha inflytande över var dessa handlingar eller
uppgifter ska bilda arkiv.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksamhetsutvecklaren Jan Sydolf
har varit föredragande.
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