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arkivutskott
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Tidpunkt:

Onsdag 1 april 2015
kl 16:00-17:00
Plats:

Kungsklippan 6
Justerat den

/

2015

Salar Rashid

Kristina Lutz

Närvarande
Ledamöter:
Salar Rashid (S)
Mats Berglund (MP)
Juliana Gristelli (V)
Ersättare:
Kristina Lutz (M)

Ordförande

Tjänstgörande

Hanna Gerdes (FP), Johan Nilsson (M), Inga Näslund (S) och
Micke Seid (MP) var förhindrade.
Tjänstemän:
Stadsarkivarie Lennart Ploom och Gabriel Marawgeh.

Kulturnämndens arkivutskott

§1

Justering
Salar Rashid och Kristina Lutz utsågs att justera
dagens protokoll.

§2

Godkännande av föredragningslistan
Förslaget till dagordning godkändes.
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Ärenden till kulturnämnden 7 april
§3
Stadsarkivets underlag för budget 2016
med inriktning 2017 och 2018,
dnr 1.2-3750/2015
Ärendet föredrogs
Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta:
- att godkänna Stadsarkivets förslag till underlag
för budget år 2016 med inriktning 2017 och
2018 och överlämna ärendet till
kommunstyrelsen
- att omedelbart justera paragrafen
Juliana Gristelli (V) anmäler särskilt uttalande
enligt bilaga.
Vision, som ingår i Stadsarkivets
samverkansgrupp, har lämnat yrkande enligt
bilaga.
§4

Avtal rörande statliga arkivuppgifter, dnr
1.2-2771/2015
Ärendet föredrogs
Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta:
- att godkänna avtalet mellan Riksarkivet och
Stockholms stadsarkiv avseende statliga
arkivuppgifter 2015-2018
- att ge stadsarkivarien i uppdrag att teckna detta
avtal
- att omedelbart justera paragrafen

Anmälningsärenden
§5
Anmälan av stadsarkivariens
delegationsbeslut
Stadsarkivarien har fattat beslut i följande
tillsynsärenden: dnr 9.4-18266/2014, dnr 9.417177/2014, dnr 9.4-18378/2014,
dnr 5.1.1-2229//2015, dnr 5.1.1-3964/2015, dnr
5.1.2-4225/2015
Sekretesskyddade uppgifter: dnr. 4.1-2983/2015,
dnr 4.1-3770/2015
§6

Kulturnämndens arkivutskott

Månadsrapport
Stadsarkivets månadsrapport för februari
anmäldes.
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§7

Stadsarkivarien informerade om
- fortsatt hög intresse för och deltagande i
Stadsarkivets programverksamhet på onsdagar.
Nästa steg är att se om andra målgrupper kan
nås. Det är också fortsatt ökad besöksantal till
läsesalen.

§8

Övriga frågor
Mats Berglund slutar som ledamot i arkivutskottet.
Ordförande framför ett varmt tack å
arkivutskottets och förvaltningens vägnar.

Vid protokollet
Gabriel Marawgeh
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Arkivutskottet
2015-04-01

Juliana Gristelli (v)

Ärende 3
Stadsarkivet underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och
2018, dnr 1.2-3750/2015
Särskilt uttalande
Det är utmärkt att Stadsarkivet har som mål att nå ut till nya målgrupper och betonar att:
"Stadsarkivet ska vara ett angeläget arkiv för alla och vill nå nya målgrupper. Fler ska känna
till hur Stadsarkivet bidrar till demokrati, öppenhet och möjligheten att förstå historiska
sammanhang. Under perioden ska den publika verksamheten särskilt sträva efter att nå
stockholmare som ännu inte besökt arkivet, samt att ett ökat antal barn och unga ska ta kunna
del av arkiven. Stadsarkivet ska också se över hur den fysiska närvaron på andra platser ska
kunna öka, framför allt genom samarbeten med andra verksamheter och aktörer." (s. 4).
I detta syfte vore det angeläget att samarbete med ytterstadens verksamheter - som till
exempel stadens bibliotek i förorten - prioriterades. Detta för att fördjupa demokratin, bryta
den kulturella segregationen, och stimulera till ett ökat användande för alla stockholmare.

ÄRENDE: Budgetunderlag 2016 med inriktning 2017 och 2018
I samband med samverkansmöte (förvaltningsgruppen) vid Stadsarkivet den 31 mars lämnade
förbundet Vision in följande yrkanden i ovan rubricerat ärende.
•

Vision yrkar på att kompensation utgår till kulturförvaltningen för lönehöjningar och
prishöjningar på ingångna och kommande avtal.

•

Vision yrkar på att löneprocessen och budgetprocessen följs åt. Att lönekartläggning
och löneanalys görs inför budgeten och att man på basis av denna kartläggning och
analys avsätter utrymme för löneökningar i budgeten.

Yrkanden inlämnades av Görel Norlén, Visions företrädare i samverkansgruppen på
Stadsarkivet.

