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2. Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
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Sammanfattning
Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag för en hållbar
socialtjänst och föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta
nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag.
Nuvarande socialtjänstlag föreskriver att endast ett urval av
socialtjänstakter bevaras. Stadsarkivet anser att den omfattande
gallringen för med sig en rad nackdelar. Många personer i vuxen
ålder som vill ta reda på och förstå vad som hände dem i barndomen
då socialtjänsten varit inkopplad förnekas den möjligheten pga
gallringen. Stadsarkivet möter ofta besökare som blir bestörta då de
möts av beskedet att deras akt gallrats. Socialtjänstakter besitter
vidare ett betydande forskningsvärde även på samhällsnivå och
utgör källmaterial för angelägen samhällsnyttig forskning.
Stadsarkivet förordar att samtliga socialtjänstakter bevaras.
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Underlag för beslut
Stockholms stadsarkiv har fått tillfälle att yttra sig över SOU
2020:47: Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag.
Remissen ska besvaras till kommunstyrelsen senast 2020-12-18.
UTLÅTANDE
Remissen
Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag för en hållbar
socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande
och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och
planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten
att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.
Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande
lag som ska få karaktären av ramlag.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Arkiv och
informationsförsörjning.
Jämställdhetsanalys
Stadsarkivet bedömer att förslaget inte innehåller förslag med
särskild påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsarkivet avgränsar sina synpunkter till de frågor som berör vårt
verksamhetsområde nämligen dokumentation och gallring inom
socialtjänsten.
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Under avsnitt 19.10 behandlas gallring av personakter. Stadsarkivet
stöder helt det resonemang som förs för att bevara socialtjänstakter.
Socialtjänstlagen föreskriver idag att endast ett urval av akter
bevaras. Anledningen till detta är främst integritetsskäl.
Stadsarkivet anser att det argumentet inte riktigt bär då
handlingarna omfattas av stark sekretess och sekretesstiden på 70 år
enkelt kan förlängas. Att akter gallras för med sig en rad nackdelar.
Personer i vuxen ålder som vill ta reda på och förstå vad som hände
dem i barndomen då socialtjänsten varit inkopplad kan endast göra
det om de råkar vara födda den 5.e 15.e eller 25.e, övriga akter
gallras. Det är en orimlig ordning och Stadsarkivet möter
regelbundet besökare som blir bestörta då de möts av beskedet att
deras akt gallrats. Socialtjänstakter besitter vidare ett betydande
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forskningsvärde inte bara på individnivå utan också på
samhällsnivå. Att en stor del av materialet gallras innebär att viktigt
källmaterial för samhällsnyttig forskning försvinner. Att plockgallra
som ordningen är idag innebär ett kostnadsdrivande arbete.
Stadsarkivets bedömning är att det sammantaget i vart fall inte blir
dyrare att bevara alla akter då det till stora delar innebär en enklare
hantering.
Stadsarkivet förordar att samtliga socialtjänstakter bevaras. En
enkel och rationell lösning vore att helt ta bort bestämmelser om
gallring ur en kommande socialtjänstlag och låta gallring och
bevarande av detta material omfattas av arkivlagens bestämmelser
såsom ordningen är för i stort sett samtliga övriga handlingar hos
kommuner.
Bilagor
1. Följebrev från kommunstyrelsen 2020-10-09.
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