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Remiss angående förslag till nya
föreskrifter
Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över Riksarkivets förslag om
rubricerat ärende.
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för rättssäkra, effektiva och hållbara
upphandlingar till nytta för medborgarna och näringslivets utveclding. Myndigheten
ger dessutom vägledning i statsstödsfrågor.
Remissvaret inleds med övergripande kommentarer avseende förslaget. Därefter
lämnas remissvaret med utgångspunkt i de frågor som Riksarkivet särskilt önskat
lyfta.

Övergripande kommentarer
Upphandlingsmyndigheten välkomnar Riksarkivets förslag. Inte minst instämmer
Upphandlingsmyndigheten i Riksarkivets bedömning att föreskrifterna kommer att
bidra till en mer enhetlig och likartad hantering av handlingar.
Därutöver anser Upphandlingsmyndigheten att föreskrifterna i flera delar kommer att
förenlda hanteringen och minska den administrativa bördan för myndigheter i den
dagliga verksamheten. Detta gäller i synnerhet förslaget om att myndigheter får gallra
vissa specifika handlingar utan beslut från Riksarkivet.
Upphandlingsmyndigheten bedömer vidare att föreskrifterna kommer att underlätta
myndighetens digitala hantering av ärenden. I detta sammanhang är det särskilt
positivt med Riksarkivets förslag om hantering av inkomna eller upprättade
pappershandlingar som har skannats.
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Finns det områden, delar av områden eller handlingar som saknas?
Upphandlingsmyndighetens anser inte att det saknas några områden, delar av
områden eller handlingar i Riksarkivets förslag.
Upphandlingsmyndigheten uppskattar särskilt att förslaget innehåller tydliggörande
reglering för hantering av e-post och liknande.
I sammanhanget kan nämnas att Upphandlingsmyndigheten anser det lämpligt att
föreskrifter och allmänna råd som reglerar återlämnande eller gallring av handlingar
vid upphandling även fortsättningsvis regleras separat. Detta mot bakgrund dels av
upphandlingsregelverkets relativt föränderliga natur, dels av dess detaljeringsgrad.

Är gallringsfristerna ändamålsenliga?
Upphandlingsmyndigheten anser att Riksarkivets föreslagna gallringsfrister i all
väsentlighet är ändamålsenliga.
Upphandlingsmyndigheten ser det dock som positivt att det i förslaget lämnas visst
utrymme för myndigheter att själva, utifrån verksamhetens behov, göra egna
bedömningar avseende gallring.

Vad behöver särskilt belysas i en vägledning?
Upphandlingsmyndigheten efterfrågar uppdaterat, relevant och detaljerat stöd från
Riksarkivet vad gäller hantering av webbplatser, sociala medier och e-post. Detta då
det i dagsläget råder viss osäkerhet avseende detta.

Chefsjurist Anders Asplund har beslutat i detta ärende. Juristen Linnea Eriksson har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också arkivarien Elke Frölander
deltagit.

Anders Asplund

~
Linnea Eriksson
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