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§5
Verksamhetsberättelse 2014 för Stadsarkivet
Dnr 1.2-1087/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
- att godkänna Stadsarkivets förslag till verksamhetsberättelse
2014 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-02-02.
Sammanfattning
Stadsarkivet bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges
inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Samtliga nämndmål
har uppfyllts och de i verksamhetsplanen beslutade aktiviteterna
genomfördes i huvudsak utan avvikelser. Budgetföljsamheten har varit
god med en avvikelse på 0,0 mnkr mot budget och prognoser.
Angelägen publik institution
Stadsarkivet har 2014 slagit besöksrekord med 30 733 besök i de
publika lokalerna. Det är 5 000 fler än år 2013, en ökning med nästan
20 procent. Detta är resultatet av ett ökat fokus på det publika arbetet.
Från och med januari 2014 har Stadsarkivet förbättrat öppettiderna i
läsesalen samt utökat framtagningsservicen och programverksamheten.
Den nya föreläsningsserien Onsdagshistorier i samverkan med
Stockholms universitet har bidragit till den största besöksökningen.
Onsdagshistorier har också uppmärksammats av media och flera av
Stadsarkivets medarbetare har medverkat i Morgonpasset i P3. Även
torsdagarnas släktforskningshjälp i samarbete med Storstockholms
Genealogiska förening har varit mycket populär. I april deltog
Stadsarkivet för tredje gången i Kulturnatten, med totalt 450 besök
under kvällen. Under sommaren deltog Stadsarkivet även med en
programpunkt under Pridefestivalen, "70 år av lagligt homosex".
Lokalprojektet "Rum för ett angeläget arkiv" har under året
koncentrerats till omfattande förbättringar av Stadsarkivets
föreläsnings- och konferensutrymmen.
Den arkivpedagogiska verksamheten har utökats. Stadsarkivet har tagit
emot 54 grupper från grundskola, gymnasium och universitet, även
detta en ökning med ca 20 procent jämfört med förgående år.
Tematiska skolprogram har utarbetats. Samarbetet med Stockholms
universitet har utvecklats och alla A-studenter i historia har besökt
Stadsarkivet.
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I samband med 100-årsdagen av första världskrigets utbrott 28 juni
samarbetade Stadsarkivet med Svenska Dagbladets Mitt Stockholmblogg och liverapporterade både om händelserna i Sarajevo och vad
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som hände samma dag i Stockholm för hundra år sedan.
Liverapporten, där man också kunde ställa frågor, följdes av ca 10 000
läsare. En utställning, "Stockholmarna och världskriget", öppnade på
Kulturarvsdagen 14 september.
Inom samarbetsprojektet Stockholmskällan har arbetet med fyra teman
avslutats, demokrati och, välfärd och ofärd, medeltid samt första
världskriget. Stockholmskällan noterade ca 650 000 webbesök under
året.
Samverkan med Stadsmuseet har intensifierats. Detta har resulterat i
Faktarumsverksamhetens kommande placering i Stadsarkivets läsesal
2015-2017, samt medverkan i produktionen av den nya
Stockholmsutställningen på Stadsmuseet. Ett annat av årets
samarbetsprojekt är Utställningen Jag är här - ärbar/sedeslös som
öppnade i mars på Postmuseum och Stadsarkivet och behandlar synen
på sexualitet och könsnormer i historia och i samtid.
Efterfrågan på information ur arkiven är fortsatt hög. Under 2014 har
totalt 19 500 förfrågningar inkommit, en liten minskning jämfört med
förra året (19 974). De ärenden som minskat i antal är framförallt
beställningar av bouppteckningar. Även antalet folkbokföringsärenden
har minskat något. Förfrågningarna i de sociala arkiven har däremot
ökat med nästan 10 procent, med över 900 inkomna förfrågningar. Av
dessa kom 336 från Ersättningsnämnden (som arbetar med att ge
ersättning till personer som när de var barn utsattes för allvarliga
övergrepp i samhällsvården), vilka prioriterats i handläggningen.
En stor arkivleverans under året var Länsstyrelsens fordons- och
körkortsregister fram till och med 1972. Detta har medfört fler än 600
förfrågningar, och en för Stadsarkivet ny kundgrupp med intresse för
fordonshistoria.
Efterfrågan på skolbetyg är fortsatt mycket hög. Stadsarkivet har under
året lanserat en användarvänlig och effektiv applikation för att beställa
betyg.
Ökad tillgång till arkiven
Under året har Stadsarkivet gjort närmare 28 miljoner digitala
publiceringar av information ur arkiven, varav 25 miljoner poster
publicerats internt för att effektivisera handläggningen av
förfrågningar. Samtidigt skannades och registrerades närmare 23
miljoner arkivhandlingar och databasposter som ska bearbetas för
publicering. Dryga 16 000 sidor skadade arkivhandlingar skannades
för att vårda och bevara arkivinformationen.
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Därutöver har ytterligare närmare 500 000 sidor arkivhandlingar
skannats av Stadsarkivets samarbetspartners. Samarbetet med
Riksarkivet om digitalisering och främst publicering av digitaliserat
statligt arkivmaterial på Riksarkivets publiceringsytor stärktes
ytterligare.
Arbetet med att ordna och förteckna arkiven har fortsatt i ungefär
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samma takt som föregående år. I och med en uppgradering av den
nationella arkivdatabasen ARKIS har dock mängden hyllmeter som
förtecknats inte uppnått det mål som sattes i början av året. Däremot
har den särskilda satsningen på att registrera ritningar gett bättre
resultat, där över 17 500 ritningar har ordnats och registrerats.
Under 2014 har Stadsarkivet tagit emot drygt 1500 hyllmeter
handlingar från statliga och kommunala myndigheter och enskilda
arkivbildare samt närmare 500 kartor och ritningar.
Stärkt varumärke och tydligare kommunikation
Stadsarkivet har 2014 tagit fram en kommunikationsstrategi för
perioden 2014 -2018. Strategin tar utgångspunkt i en undersökning om
bilden av Stadsarkivet bland medarbetare och nyckelintressenter.
Kommunikationsstrategin identifierar Stadsarkivets huvudmålgrupper
samt kommunikationsmål som anger hur vi vill att målgrupperna ska
uppleva oss.
Under 2014 har följande genomförts i enlighet med strategin:
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-

framtagande av verksamhetsidén "ett angeläget arkiv" som är
ledstjärnan för Stadsarkivet när vi utvecklar olika lösningar.

-

en visuell identitet utifrån Stockholms stads grafiska profil som
visar hur Stadsarkivets verksamhetsidé kommer till uttryck rent
visuellt när det gäller utåtriktad verksamhet. Genom
konsekvent användning bidrar den till att skapa igenkänning för
Stadsarkivets kommunikation på t ex skyltar, på webben,
affischer och andra trycksaker.

-

en ny webbplats vars främsta uppgift är att tydliggöra vad
Stadsarkivet erbjuder har utvecklats. Den ska stötta det fysiska
besöket, bidra till att det går snabbt och lätt att uträtta sitt
serviceärende, väcka intresse för arkivens innehåll och locka
till besök, synliggöra och länka till Stadsarkivets digitala
resurser samt göra det lätt för användare att sprida information
vidare från Stadsarkivet.

-

en strategi för Stadsarkivets närvaro i sociala medier har tagits
fram

-

framtagande av skyltprogram för Stadsarkivet utifrån stadens
riktlinjer.

History Marketing-arbetet bedrevs med fortsatt kommunikation med
stadens verksamheter och flera samarbeten har under året inletts. Bland
dessa efterforskningar för Norrmalms stadsdelsförvaltning om Plattans
historia, stöd åt Skärholmens stadsdelsförvaltning i arbetet med det nya
parkupprustningsprogrammet 2014 och samverkan med
Familjebostäder i kommunikation kring deras områdens historiska
utveckling. Stadsarkivet har även samverkat med
stadsledningskontoret kring produktionen av filmen Stockholm European Green Capital 2010. Filmen ger en bakgrund till Stockholms

Kulturnämnden 2015-02-17

Sida 14 (25)

position som Europas första miljöhuvudstad 2010.
Central resurs i stadens informationsförsörjning
Program eDok har drivits vidare under året. Tilldelningsbeslut i
upphandling av systemplattform har fattats. Framtagande av
standardiserade arbetsprocesser och förberedande av pilotinförande har
genomförts. Tilldelningsbeslutet överklagades dock och överklagan
bifölls av förvaltningsrätten. Staden beviljades inte prövningstillstånd i
högre instans. Upphandlingen har därför avbrutits och kommer att
göras om med en beräknad försening i programmet på cirka ett år.
Arbetet med e-arkiv Stockholm har präglats av fokus på anslutningar
till e-arkivet och en utvecklad publik söktjänst.
Stadsarkivets uppdragsverksamhet där vi erbjuder stadens
verksamheter konsultstöd inom arkiv och dokumenthantering fortsätter
med stor efterfrågan. Verksamheten har konsoliderats för en långsiktig
hållbarhet med en arbetsstyrka på ca 5 helårsarbetskrafter.
Arbetet med att ta fram en strategi för upprätthållande av
offentlighetsprincipen i e-förvaltningen har avslutats under året.
Kulturnämnden har godkänt strategin och rekommenderat fullmäktige
att fastslå strategin och ge kulturnämnden i uppdrag att utarbeta en
handlingsplan för strategins realisering.
Flera utvecklingsprojekt har under året drivits tillsammans med
stadens verksamheter, bland annat gällande gallringsutredningar.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt Stadsarkivets förslag till beslut (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.
Särskilt uttalande:

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl.
(FP) och Sophia Granswed m.fl. (M) med ersättaryttrande från Pelle
Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD):
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Stadsarkivet har som stadens men även stockholmarnas
gemensamma databas en central roll i staden. Stadsarkivet är en
av stadens mest välskötta verksamheter, så även 2014, och har
många viktiga uppdrag utöver att bevara och vårda handlingar i
olika former och format. Digitalisering och tillgängliggörande har
fortskridit. Arkivets roll för demokratin och offentlighetsprincipen
är avgörande och dess betydelse för utvecklingen av en modern eförvaltning kan inte överskattas. Det påbörjade arbetet med att
öka den publika verksamheten och göra arkivet än mer känt och
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angeläget för stockholmarna och har redan nått betydande
framgångar med kraftigt ökat besöksantal.
Arkivet har också, tillsammans med framför allt Stadsmuseet,
lyckats använda Stockholms historia i marknadsföringen av
staden. Ett exempel på detta är det 300-åriga arkivet av
Stockholms byggnadsritningar som utsågs till UNESCOvärldsminne för några år sedan.
Stadsarkivets utveckling under de senaste åren lovar gott inför
framtiden. Vi kommer att arbeta för att utvecklingen tillåts
fortsätta mot ett levande arkiv som stockholmare och andra kan
inspireras av, lära av och använda för att skapa nytt innehåll till
den växande världsstaden.
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