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Till
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Kontorsyttrande gällande remissen om
Arkivmyndighet för finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (S2011/06520/SF)
Stadsarkivet överlämnar detta tjänsteutlåtande till
Stadsbyggnads- och kulturroteln som svar på remiss från
Socialdepartementet

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Sammanfattning
Stockholms stad har av socialdepartement fått remissen
angående arkivmyndighet för finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (Finsam) för yttrande senaste 23 juni
2016. Kulturnämnden ska yttra sig senaste 6 maj 2016.
Stadsarkivet, som arkivmyndighet under kulturnämnden,
besvarar remissen.
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Stadsarkivet anser att förändringen som föreslås är bra.
Arkivmyndighetens roll i kommunen är att utöva tillsyn över
hanteringen av kommunens allmänna handlingar och därmed
har den kompetens och erfarenhet av tillsyn som behövs enligt
arkivlagen.

Underlag för beslut




Promemorian S2011/06520/SF
Diskussion inom stadsarkivets ledning
Samråd med kulturförvaltningen
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Ärendet
I remissen, som är en promemoria från Socialdepartementet,
föreslås en ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser. Det föreslås att ansvaret
för att ett samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt
arkivlagen (1990:782) ska ligga på arkivmyndigheten i en
kommun som är medlem i förbundet i stället för på
kommunstyrelsen. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1
januari 2017.
I promemorian föreslås också att lagen (2003: 1217) om
fortsatt lokal försökverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i
vissa fall ska upphävas då det inte finns några
försöksverksamheter längre.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsarkivets utvecklingsstab och i
samråd med kulturförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter
Stadsarkivet anser att förändringen som föreslås gällande att
flytta över ansvaret för tillsynen enligt arkivlagen från
kommunstyrelsen till arkivmyndigheten är bra.
Arkivmyndighetens roll i kommunen är att utöva tillsyn över
hanteringen av kommunens allmänna handlingar och därmed
har den kompetens och erfarenhet av tillsyn som behövs enligt
arkivlagen.
I övrigt har Stadsarkivet inget att anföra.
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