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Sammanfattning 

Malmö stad konstaterar att utredningen i stort uppfyller de krav som ställts på en bred över-

syn av arkivområdet med det övergripande syftet att säkerställa samhällets tillgång till all-

männa handlingar både nu och i framtiden, men har också vissa synpunkter främst gällande 

bevarandet av handlingar från socialtjänsten och gällande det så kallade arkivundantaget i 

Dataskyddsförordningen. 

 

Yttrande 

Malmö stad konstaterar att utredningen har utfört ett mycket ambitiöst arbete med att finna 

utvecklingsmöjligheter som är genomförbara och har en bred förankring. Det är positivt att 

den för lagstiftningen framåt så att den uppfyller dagens krav bland annat när det gäller ett 

tidsenligt språk och teknikneutralitet.  

 
Malmö stad vill särskilt lyfta att: 
 

• Med utgångspunkt i barnrättsperspektivet, framtida forsknings behov samt enskilds rätts-

säkerhet bör en ny utredning ske om huruvida nuvarande reglering av gallring av person-

akter (reglerad i socialtjänstlagen (2001:453), den s.k. 5-15-25) ska upphöra, samt då som 

konsekvens att alla personakter ska bevaras för framtiden. 

• Malmö stad är positiv till utredningens förslag att befintliga förhållanden mellan Malmö 

stadsarkiv, Värmlandsarkiv, Stockholms stadsarkiv samt Riksarkivet ska fortsätta. 

• Malmö stad är positivt inställd till utredningens förslag att ett nationellt arkiv med inrikt-

ning på romers och resandes kultur och språk inrättas. Malmö stad har lämplig infra-

struktur för att skapa ett sådant arkiv: den organisatoriska formen genom Romskt in-

formations- och kunskapscenter som är underställt stadsarkivet, samt de fysiska resur-

serna för att kunna ta emot arkivmaterial från den romska minoriteten.  

• Malmö stad är delvis kritiskt till förslag i utredningen om villkor för enskilda arkivs rätt 

att hantera personuppgifter enligt §89 i Dataskyddsförordningen genom direkt eller 
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indirekt statlig finansiering och föreslår att detta ersätts av en enklare hantering i enlighet 

med uppsatta kvalitetsvillkor. 
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