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§5
Tertialrapport 1 2015 Stadsarkivet
Dnr 1.2-6574/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
- att godkänna och överlämna Stadsarkivets tertialrapport 1
2015 till kommunstyrelsen
- att omedelbart justera paragrafen
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-05-05.
Sammanfattning
Angelägen publik institution
Besöken till Stadsarkivet fortsätter att öka kraftigt. Under perioden
hade Stadsarkivet totalt nästan 14 000 besök, vilket är ca 30 procent
fler än motsvarande period 2014.
Programverksamheten som bland annat bedrivs i samverkan med
Historiska institutionen vid Stockholms universitet har varit mycket
välbesökt. I föreläsningsserien Onsdagshistorier bjuder forskare och
arkivarier på populärhistoriska föreläsningar. Under Kulturnatten 25
april mottogs 560 besökare som bland annat kunde besöka
arkivmagasinen i Kungsklippans berg.
Under Stadsmuseets ombyggnad bedriver sedan i mars Stadsmuseets
Faktarum sin verksamhet i Stadsarkivet. Varje onsdag erbjuder
dessutom en av Stadsmuseets byggnadsantikvarier rådgivning.
Stadsarkivets svarsverksamhet vänder sig till de som inte har möjlighet
att besöka arkivet. Efterfrågan på verksamheten är fortsatt hög. Under
perioden mottogs 7 227 frågor, en liten minskning jämfört med
motsvarande period 2014.
Stadsarkivet har utvidgat servicen och erbjuder nu mot avgift hjälp
med längre efterforskningar i arkiven samt handskriftstydning.
Central resurs i stadens informationsförsörjning
Projekt eDok har gått ut i en förnyad upphandling som ska vara
genomförd under året. Projekt eDok syftar till att, via nytt gemensamt
systemstöd för staden, utveckla och förnya arbetssätten med stadens
ärendehantering, bland annat avseende nämnd- och styrelseärenden.
Efterfrågan från stadens förvaltningar och bolag på Stadsarkivets
uppdragsverksamhet är fortsatt hög.
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Ökad tillgång till arkiven
Arbetet med att öka tillgången till arkiven fortsätter med en omfattande
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digitalisering och ca 2 miljoner ytterligare skannade
folkbokföringsuppgifter har publicerats. Skanningen innebär att
processen för handläggning av den omfattande efterfrågan på
folkbokföringsuppgifter effektiviserats. På samma ätt inleddes under
perioden, i samverkan med Riksarkivet, digitalisering av det mycket
efterfrågade bilregistret 1941-1972.
Det långvariga projektet med att digitalisera det s k Rotemansarkivet,
Stockholms världsunika folkbokföring för perioden 1878-1926, har
fortsatt och vid periodens slut återstår endast 15 procent av arkivet att
bearbeta och publicera.
Under perioden har ett samarbete inletts med universiteten från Umeå,
Lund och Göteborg samt Riksarkivet kring samordning och utveckling
av befolkningsdatabaser för förbättrad tillgång för allmänheten och den
vetenskapliga forskningen.
Stärkt varumärke och tydligare kommunikation
Arbetet fortsätter med att förverkliga den kommunikationsstrategi som
togs fram 2014. Det har under perioden bland annat inneburit
lanseringen av en ny webb för Stadsarkivet, utveckling av
Stadsarkivets användande av sociala medier samt närvaro i
traditionella medier. Bland annat har en kort film producerats som på
ett enkelt och nytt sätt vill berätta om varför Stadsarkivet finns. På två
veckor hade filmen över 5 000 visningar på Facebook.
Under perioden har kommunikationsarbetet också riktats mot att
genom ett skyltprogram förbättra Stadsarkivets synlighet för besökare.
Övrigt
Stadsarkivet har sedan tillkomsten 1930 ansvaret för de statliga
arkiven i Stockholm. Under perioden har ett nytt avtal rörande den
ekonomiska ersättningen för utförande av uppdraget slutits med
Riksarkivet för perioden 2015-2018. Den årliga ersättningen är ca 16
mnkr.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
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att bifalla förvaltningens förslag till beslut
att därutöver anföra

Det är en glädje att ta del av Stadsarkivets tertialrapport och se
hur väl arkivet fortsätter att fullfölja och även överträffa sina
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mål och uppdrag, inte minst kring det viktiga
digitaliseringsarbetet. Öppen och tillgänglig information är en
grundläggande faktor för en välfungerande liberal demokrati.
Sådan information behöver inte bara vara offentlig: den måste
också vara strukturerad och tillgänglig. Öppenheten som den
manifesteras i offentlighetsprincipen måste bevaras, värnas och
utvecklas. 2016 vore ett utmärkt år att uppmärksamma 250årsminnet av Sveriges första tryckfrihetsförordning och vi
hoppas att Folkpartiets motion i denna riktning kan få ett varmt
mottagande.
Att göra Stadsarkivets viktiga funktion mer känd bland
stockholmarna är viktigt för att kunna öka tillgängligheten till
samlingarna. Vi vill särskilt uppmärksamma Stadsarkivets fina
tradition med film i sociala medier, där den informationsfilm
som särskilt lyfts i T1:an förtjänar ett särskilt omnämnande.
Stadsarkivet bedriver ett mycket viktigt arbete för att
uppmärksamma stockholmarna på vad Stockholm varit, vad
staden blivit och därigenom vad den kan bli, i all dess
mångfald och mångsidighet. ”History marketing” är ett
begrepp som beskriver detta; långt från att vara reklam för en
avsändare tjänar detta begrepp att sätta ljuset på hur arkiven
kan bidra för att låta stockholmare förstå sin stad som den
blivit och som den är. Vi välkomnar denna utveckling!

3) Sophia Granswed m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt följande:
-

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
att därutöver anföra

Det är glädjande att antalet stockholmare som hittar till
stadsarkivets verksamheter ökar. Moderaterna har länge drivit
på att Stadsarkivet ska bli mer publikt och tillgänglig för fler
stockholmare. Även om verksamheten når allt fler så är det
angeläget att fortsätta arbetet med att underlätta för användarna
att få tillgång till informationen i arkiven. Genom det skapas
förutsättningarna för att offentlighetsprincipen ska
upprätthållas.

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Stadsarkivet har en viktig roll som kunskapsbas om
Stockholms historia för både stockholmare i allmänhet och
forskare. Tillgång till arkivinformation ger dagens och
morgondagens stockholmare insyn i de offentliga
beslutsprocesserna och möjlighet till både forskning och andra
perspektiv kring Stockholms historia. Verksamheten är därför
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central utifrån vår syn på demokrati.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Reservation

Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt förslag.
Sophia Granswed m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt förslag.
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