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KN-2020-808
Sammanfattning

Regeringen har tillsatt utredning över ny arkivlagstiftning med syfte att skapa förslag på ny
lagstiftning inom arkivområdet samt också att belysa det moderna arkivområdet och dess
utveckling. Kulturförvaltningen konstaterar att utredningen i stort uppfyller de krav som ställs
men har också vissa synpunkter främst gällandes bevarandet av handlingar från socialtjänsten
och gällande det s.k. arkivundantaget i Dataskyddsförordningen.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag







Följebrev
Remiss från Kulturdepartementet - Missiv
Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU
2019:58)
G-Tjänsteskrivelse - Remiss: långstiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv
Förslag till yttrande

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-03-23
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-04-01
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-04-16
Kulturnämnden 2020-04-28
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

SIGNERAD

2020-04-02

Nu gällande arkivlag samt arkivförordning instiftades 1990 respektive 1991 och uppfattas i dag
som föråldrad avseende sin syn på samhällets organisering och den tekniska utvecklingen. Med
hänsyn till detta har regeringen tillsatt en offentlig utredning med syfte att skapa förslag på ny
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lagstiftning inom arkivområdet samt också att belysa det moderna arkivområdet och dess
utveckling.
Utredningen syftar till att ge en bred överblick över arkivområdet och dess moderna utveckling.
I detta ingår bedömning och förslag på hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag ska
förtydligas, ändras och utvecklas. I utredningen ingår även förslag till ny arkivlag och ny
arkivförordning, samt förändringar i en rad andra lagtexter. Långsiktigt syfte med förslag till nya
lagtexter är att trygga tillgång till allmänna handlingar, främja tillgång till kulturarvet samt bidra
till att Sverige består och utvecklas som demokratiskt samhälle. Utredningen har valt att inte
lägga förslag som strider mot den s.k. kommunala självbestämmandet.
Genom det nya demokratimålet kopplas också förslag till ny lagstiftning inom arkivområdet
samman med de nya lagstiftningarna inom musei- samt biblioteksområdet. Viktig ny komponent
rör att de enskilda arkiven – dvs arkiven som skapas i samhället utanför myndigheterna- också
utgör viktiga delar av det nationella kulturarvet samt att Riksarkivet ska ge råd och vägledning till
enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner.
Kulturförvaltningen konstaterar att utredningen har utfört ett mycket ambitiöst arbete med att
finna utvecklingsmöjligheter som är genomförbara samtidigt som den för lagstiftningen framåt
så att den uppfyller dagens krav. Kulturförvaltningen är positivt inställt till det breda
förankringsarbete vilket utförts av utredningen och också till att utredningen fokuserat på att
föreslå förändringar i lagstiftning vilka är genomförbara idag.
Kulturförvaltningens vill lyfta särskilt att:
-

Med utgångspunkt i barnrättsperspektivet, framtida forsknings behov samt enskilds
rättssäkerhet så bör ny utredning om huruvida nuvarande reglering av gallring av
personakter (reglerad i sociallagen, den s.k. 5-15-25) ska upphöra, samt då som
konsekvens att alla personakter ska bevaras för framtiden.

-

Kulturförvaltningen är positiv till att utredningens förslag att befintliga förhållanden
mellan Malmö stad, Värmlandsarkiv, Stockholms stadsarkiv samt Riksarkivet ska
fortsätta.

-

Kulturförvaltningen är positivt inställt till utredningens förslag att ett nationellt arkiv
med inriktning på romer – resande kultur. Malmö stad har lämplig infrastruktur för att
skapa ett sådant arkiv: den organisatoriska formen genom Romskt informations- och
kunskapscenter, som är underställt stadsarkivet, samt de fysiska resurserna möjliggör
arbete för att kunna ta mot arkivmaterialet från den romska minoriteten.

-

Kulturförvaltningen är delvis kritiskt till förslag i utredningen om villkor för enskilda
arkivs rätt att hantera personuppgifter enligt §89 i Dataskyddsförordningen genom direkt
eller indirekt statlig finansiering. Kulturförvaltningen föreslår att detta ersätts av en
enklare hantering i enlighet med uppsatta kvalitetsvillkor.
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