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Krigsarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av uppgifter i
upptagningar för ADB Och av dokumentation till ADB-system;
beslutade den 21 januari 1993.

 Krigsarkivet heslutar med stöd av 12 § 3 st. arkivförordningen
(1991:446, med ändring 1992:1056) om följande föreskrifter och
allmänna råd om gallring av uppgifter i upptagningar för ADB
och av dokumentation till ADB-system.

Tillämpning

1 §
 Följande föreskrifter gäller för arkiv hos myndigheter
under Försvarsdepartementet.

Av 14 § arkivförordningen (1991:446, med ändring 1992:1056)
framgår att föreskrifter om gallring utfärdade av Krigsarkivet
endast får tlllämpas om inte sarskilda gallringsföreskrifter
finns i lag eller förordning eller har meddelats med stöd av
6, 6a och 18 §§ datalagen (1973:289).

Om föreskrift angående gallring av uppgift i upptagning för ADB
ingår i gallringsföreskrift avseende specificerat ADB-system,
skall denna tilllämpas.

Gallring

2 §
 Galling av nedanstående uppgifter i upptagningar för ADB skall
ske vid tidpunkt som fastställs av myndigheten.

Vid fastställande av tidpunkt skall uppmärksammas att uppgifter
inte gallras ut

- om de behövs för myndighetens verksamhet

- innan tidsfrist för revision och preskription
(i skattemål etc.) löpt ut.

För uppgifter som utgör obligatoriskt räkenskapsmaterial enligt
förordningen (1979:1212 med senare ändringar) om statliga



myndigheters bokföring för gallring ske tidigast efter 10 år.

3 §
 Myndighet skall gallra ut allmän handling framställd som
upptagning för ADB och som utgör personaladministrativ rutinuppgift
under förutsättning att matrikelföringen är fullständig och att
handlingarna inte behövs för att beräkna pensionsgrundand
inkomst, skatter eller övertid.

4 §
 Myndighet skall gallra ut allmän handling framställd som
upptagning för ADB och som utgör ekonomiadministrativ rutinuppgift
rörande planering, budgetering, redovisning eller uppföljning
under förutsättning att uppgiften inte behövs för revision.

5 §
 Myndighet skall gallra ut allmän handling framställd som
upptagning för ADB som utgör

- uppgift rörande upphandling, med undantag av upphandling av
mark, anläggningar och lokaler,

- uppgift rörande inventarier samt uppgift avseende redovisning
av materiel och lagerhållning och distribution av materiel,
livsmedel, drivmedel och andra förnödenheter,

- uppgift rörande materielunderhåll och andra verkstadsarbeten.

Allmänna råd.
 Innan gallring sker bör myndigheten samråda med
Krigsarkivet om behov att bevara vissa uppgifter.

6 §
 Myndighet skall gallra ut dokumentation till ADB-system
under förutsättning att den inte längre behövs för förståelsen
av andra handlingar/uppgifter eller sambanden mellan dessa.

Om ADB-upptagningarna gallras skall ändock följande dokumentation
bevaras:

 - översiktlig beskrivning av systemet/applikationen,
 - redogörelse för indata och utdata,
 - redogörelse för registrerings- och uttagsmöjligheter,
 - beskrivning av rutiner i systemet,
 - redogörelse för ändringar i systemet/applikationen.

Allmänna råd.
 Finns särskild användardokumentation upprättad med
ovanämda uppgifter bör den bevaras. För ADB-upptagningar som



skall bevaras gäller 7 § i Riksarkivets föreskrifter och allmänna
råd (RA-FS 1991:3; TFG 801:910036).

7 §
 Myndighet skall dokumentera tillämpningen av föreskrifterna.

Allmänna råd.
 Dokumentationen hör omfatta beslut om vilka upptagningar
för ADB hos myndigheten som skall omfattas av föreskrifterna samt
beslut om gallringsfrister för dessa upptagningar.

8 §
 Krigsarkivet kan besluta om undantag från bestämmelserna i
dessa föreskrifter.

9 §
 Myndigheten lär endast efter Krigsarkivets medgivande
tillämpa dessa föreskrifter på handlingar och uppgifter som
tillkommit före 1980.

1. Denna författning träder i kraft den 4 februari 1993.

2. I Riksarkivets föreskrifter om gallring (gallringsbeslut)
avseende myndigheter under Försvarsdepartementet förekommer
hänvisningar till förordningen (SFS 1974:648; TFG 801:790045)
om utgallring ur upptagning för automatisk databehandling.
Sådana hänvisningar skall fr.o.m. dagen för ikraftträdandet
gälla denna författning.
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