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Tilläggsansökan för e-tjänsteprojektet
Stockholms digitala stadsmuseum
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna Stadsmuseets tilläggsansökan till e-tjänsteprojektet Stockholms digitala
stadsmuseum.

Sammanfattning
Stockholms stadsmuseum har i bilagda tilläggsansökan ansökt om ytterligare 5,3
mkr för att slutföra arbetet med att utveckla Stockholms digitala stadsmuseum.
I stadens budget för 2012 skrivs att ”Stockholms stadsmuseum fortsätter
utvecklingsarbetet med det digitala museet”. (sid105 under kommunfullmäktiges
mål för verksamhetsområdet)
Kulturförvaltningen har hittills medgivits finansiering ur E-tjänsteprogrammet:
2008-03-12 0,247 mkr
2008-06-23 5,0 mkr
2010-11-08 2,5 mkr

för förstudie,
för att utveckla ”Stockholms digitala stadsmuseum”.
för utveckling av ett bokningssystem.

Totalt har projektet hittills medgivits finansiering med 7,747 mkr.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie

www.stockholm.se
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ÄRENDET
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen Stockholms stadsmuseum med
Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Nuläge
Projektet Stockholms digitala stadsmuseum har pågått sedan 2008.
Sedan januari 2012 finns en första version av Stockholms digitala stadsmuseum på
stadens utvecklingsblogg. http://utveckling.stockholm.se
Genom att stadsmuseets samlingar blir tillgängliga på Internet kan de användas på
ett mycket mer flexibelt sätt. Det blir enkelt för medborgare, journalister,
bostadsrättsföreningar, arkitekter, byggnadsantikvarier m.fl. att ta del av och
använda museets tillgångar.
Syftet med utvecklingsbloggen är att medborgarna ska kunna komma med
synpunkter om hur tjänsten kan utvecklas.
En Kulturkarta är framtagen inom projektet och finns publicerad som ett lager på
kartan på http://stockholm.se/kulturkartan
Före projektet
Innan projektet Stockholms digitala stadsmuseum startade hade stora investeringar
omkring 30 miljoner kronor, gjorts för att registrera digitalt, digitalisera och
fotografera delar av samlingarna. Medel till detta erhölls dels av stadens
Kompetensfond, dels av det statligt finansierade Accesprojektet. Delar av det
digitaliserade materialet gjordes snabbt tillgängligt i Faktarummet på museet, men
det var inte tillgängligt på Internet. Andra delar var endast tillgängliga för museets
medarbetare.
Projektet 2008 – 2011
Projektets målbild var tydlig och klar: att tillgängliggöra Stadsmuseets digitala
skatter i ett och samma gränssnitt på Internet. Dessutom fanns ett stort behov av
att effektivisera hanteringen av digitala fotografier.
Olika vägar att uppnå målet undersöktes. En bit in i projektet beslutades att ett
integrationsnav skulle byggas med hjälp av systemet FotoWare och SQL-Server
Integration Services. FotoWare är ett standardsystem som på ett effektivt sätt
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hanterar fotografier och andra filformat. Genom det utvecklade systemet kan data
från befintliga verksamhetssystem integreras på olika sätt.
Nu har systemet anpassats och är färdigt att implementeras i organisationen.
Projektet har försenats kraftig på grund av övergången till den nya standardiserade
it-miljön som infördes sommaren 2010 har inneburit väsentliga problem som ännu
inte är lösta.
Andra avdelningar och förvaltningar
Flera avdelningar inom kulturförvaltningen och andra förvaltningar i staden har
visat intresse för att använda systemet. En sådan integration är möjlig att utveckla.
I tilläggsansökan äskas om medel för att göra en förstudie om hur ett sådant
samarbete skulle kunna byggas upp.
Bokningssystem
I projektet ingår utveckling av ett bokningssystem kopplat till möjlighet att betala
via internet. Planen är att kunna driftsätta detta till sommaren 2012.
För att ta tillvara tidigare utveckling finansierad av e-tjänsteprogrammet har
samarbete skett med idrottsförvaltningens bokningssystem. Systemet har byggts i
det av staden använda systemet Microsoft CRM. Kostnaden för att utveckla
bokningssystemet har hittills överstigit tilldelade medel med 900 tkr. Hittills har
dessa merkostnader kunnat finansieras inom projektet. Prognosen är att det
kommer att kosta ytterligare 800 tkr innan det är färdigt. Under förutsättning att
äskade medel erhålls så är planen att bokningssystemet ska driftsättas sommaren
2012.
Bildbeställning
Den ursprungliga planen är att utveckla ett system för beställning och betalning av
högupplösta fotografier. Avsikten är att använda inbyggda funktioner i
standardsystemet FotoWare och integrera det med funktioner för kundregister och
betalning som utvecklats i bokningssystemet.
Koppling till K-samsök
Enligt projektplanen ska Stockholms digitala stadsmuseum leverera data till Ksamsök. K-samsök är en webservice vars huvudsyfte är att göra
kulturarvsinformation maximalt tillgänglig. K-samsök är en teknisk infrastruktur
som skördar data från anslutna institutioner och tillgängliggör data för andra att
bygga applikationer på via ett s.k. API. Information finns på www.ksamsok.se .
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Anslutning till K-samsök innebär att data också tillgängliggörs på webbplatsen
europeana.eu . Att ansluta till K-samsök är i linje med stadens handlingsplan för
öppen data.
Projektets utveckling i övrigt framgår av bilagda tilläggsansökan.

Bilagor
1. Tilläggsansökan till e-tjänsteprogrammet 2012-02-14

