Arkiv med social anknytning

Arkiv med social anknytning
På Stadsarkivet Kungsklippan förvaras Stockholms stads handlingar
med social anknytning från 1700-tal till nutid, från församlingarnas
fattigvårdsstyrelser till dagens socialtjänstakter.
Exempel på arkiv/handlingar med social anknytning är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnhem och institutioner
Alkoholistanstalter och behandlingshem
Arbetsinrättningen
Fattigvårdsnämnden
Nykterhetsnämnden
Barnavårdsnämnden
Socialnämnderna
Faderskapsakter
Adoptionsakter
Barnavårdsmannaakter

De handlingar och uppgifter ur sociala arkiv, liggare och register som
är yngre än 70 år omfattas av Offentlighet- och Sekretesslagens
bestämmelser (kapitel 26) och behöver sekretessprövas innan du kan
ta del av dem.

Vilka handlingar får jag ta del av på plats?

De handlingar som är äldre än 70 år och därmed inte omfattas av
sekretess.
Exempel på dessa är arkiv från fattigvårdsstyrelserna,
arbetsinrättningen och utackorderingsbyrån.

Stadsarkivet

Observera att samtliga register över personakter inom
socialtjänsten (med föregångare) omfattas av sekretess då de är
sammanhållna register och inte uppdelade på akter som är yngre
och äldre än 70 år.
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Vilka handlingar behöver beställas/handläggas innan jag
får ta del av dem?

Värt att veta

De handlingar som är belagda med sekretess blir ett ärende hos oss
och du blir kontaktad av en handläggare inom åtta veckor. Exempel
på dessa är socialtjänstens personakter.

•

Saknar du den information vi behöver för att återsöka handlingar
som är äldre än 70 år blir det en forskningsavgift på 225 kronor per
påbörjade 15 minuter.

Vi behöver följande uppgifter:

•

Vill du ha kopior hemskickade, eller via mail, blir det en kostnad på
4 kronor per kopia samt att det tillkommer en avgift på 60 kronor
för de handlingar som omfattas av sekretess och därför skickas
med rekommenderad försändelse

•

Besök på Stadsarkivet för att ta del av handlingar är kostnadsfritt.

•

Om du inte får ta del av en uppgift eller handling med hänvisning
till bestämmelserna i 26 kapitlet i Lagen om offentlighet och
sekretess kan du begära att få ett beslut som kan överklagas till
kammarrätten. Kontakta i första hand din handläggare som hjälper
dig vidare.

•
•
•
•
•

Den efterfrågades namn (efternamn/flicknamn/tidigare efternamn)
Föräldrarnas namn
Personnummer/födelsedatum
Förvaltning eller inrättning/vilka uppgifter eller typ av handlingar
du söker
Årtal för den aktuella händelsen

Du får ta del av de uppgifter som rör dig själv men ofta innehåller
handlingarna information om andra personer som exempelvis
föräldrar och syskon. Vi stryker känsliga uppgifter som rör dem för att
de inte ska ta skada (lida men).
Sekretessen kan hävas om personen som nämns i akten lämnar sitt
tillstånd. Tillståndsblanketter finns att hämta på vår hemsida.

Sid 1: Sällskapet barnavård. 1916-25.
Foto okänd. Stadsarkivet.
Sid 2: Barn vid Tjärhovsgatan 1957.
Foto Lennart af Petersens. Stadsmuseet.
Frimurarebarnhuset. 1910. .Stadsarkivet
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