Protokoll nr 6/2015

Kulturnämndens
arkivutskott

Tidpunkt:

Torsdag 17 september 2015
kl 16:00-16:40
Plats:

Kungsklippan 6
Justerat den

/

2015

Salar Rashid
Närvarande
Ledamöter:
Salar Rashid (S)
Hanna Gerdes (FP)
Johan Nilsson (M)
Micke Seid (MP)
Ersättare:
Kristina Lutz (M)
Inga Näslund (S)

Hanna Gerdes

Ordförande
Vice ordförande

Tjänstgörande

Juliana Gristelli (V) var förhindrad.
Tjänstemän:
Stadsarkivarie Lennart Ploom och Johan Bergkvist.
§1

Justering
Salar Rashid och Hanna Gerdes utsågs att justera dagens
protokoll.

Ärenden till kulturnämnden 22 september
§2

Kulturnämndens arkivutskott

Tertialrapport 2 2015 Stadsarkivet
dnr 1.2-12294/2015
Ärendet föredrogs
Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta:
att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport 2
2015 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
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§3

Remissvar angående Innovationsstrategi för
Stockholms stad
SSA dnr 1.6-12295/2015
Ärendet föredrogs
Det förelåg två förslag till beslut.
Stadsarkivets förslag till beslut:
att godkänna kulturförvaltningens och Stadsarkivets
gemensamma svar på remissen
Johan Nilssons m.fl. (M) förslag till beslut:
att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt
att som svar på kommunstyrelsens remiss av
innovationsstrategi för Stockholms stad anföra följande:
”Vi anser att innovationer har en viktig roll att fylla både i
förhållande till att utveckla den befintliga verksamheten
och för att bygga en stark och konkurrenskraftig region.
Vi vill att nyskapande tankar och idéer ska kunna frodas
och utvecklas i Stockholms stad i syfte att i förlängningen
erbjuda medborgarna bättre verksamheter genom t ex
innovationsupphandlingar där smarta lösningar ska
prioriteras. I det arbetet är det också viktigt att staden
vågar satsa på dessa frågor vilket inkluderar såväl centralt
stöd till nämnderna och medarbetarna som att avsätta
tillräckliga resurser i form av tid och pengar.
Ambitionerna i det ärende som nu ligger för beslut är i
grunden bra men den remitterade strategin är emellertid så
oprecis att den inte kan anses utgöra ett strategidokument.
Vi efterlyser ett tydligt syfte med strategin samt tydligare
definitioner och avgränsningar kring hur stadens
innovationsarbete konkret ska bedrivas.
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Strategin saknar även tydliga mål och indikatorer liksom
en plan för hur arbetet ska följas upp vid sidan av budget.
Vi anser att frågan om innovationer och
innovationsupphandlingar är för viktiga för att bara
reduceras till fina ord och formuleringar. För att detta
dokument ska bli en effektiv strategi så efterlyser vi
konkreta målformuleringar och indikatorer, en tidsplan för
implementeringsarbetet samt en konkret plan för hur detta
arbete ska följas upp.
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Vi saknar även resonemang om på vilket sätt staden
centralt kommer att stötta upp nämnder och medarbetare i
syfte att öka deras kompetens vad gäller t ex
innovationsupphandlingar. Vidare kan det också finnas
anledning att fundera över huruvida staden ska inrätta
centrala stödfunktioner för innovationsarbetet eller om det
bör finnas forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte
mellan nämnderna. Idag ligger vissa nämnder längre fram
än andra när det gäller innovationer, detta bör staden dra
nytta av inom hela organisationen.
Vi tycker att den strategi och den rapport som ligger till
grund för beslutet är bra som underlag för en kommande
innovationsstrategi men inte tillräckligt för beslut i
kommunfullmäktige. Vi vill därför uppmana
kommunstyrelsen att omarbeta och vidareutveckla
innovationsstrategin utifrån de ovan anförda
synpunkterna.”
Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt
Stadsarkivets förslag.
Johan Nilsson m.fl. (M) reserverar sig med hänvisning till
sitt förslag
§4

Remissvar angående betänkandet
Myndighetsdatalag
dnr 1.6-9987/2015
Ärendet föredrogs
Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta:
att godkänna Stadsarkivets tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Anmälningsärenden
§5
Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt
delegation
Stadsarkivarien har fattat beslut i följande tillsynsärenden:
dnr 5.1.2-8877/2015, dnr 5.1.2-8428/2015, dnr 5.1.29752/2015, dnr 5.1.2-9038/2015
Samt i ärenden gällande sekretesskyddade uppgifter: dnr
4.1-12442/2015, dnr 4.1-12456/2015
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§6

Information från Stadsarkivarien om
- Stadsarkivets nya utställning ”Från pergament
till Musse Pigg – Stadsarkivets dolda skatter”
som invigs efter mötet
- en planerad organisationsförändring på
Stadsarkivet
- planer på en studieresa med arkivutskottet
- att arbetet med att hitta nya lokaler fortsätter i
samarbete med fastighetskontoret

§7

Övriga frågor
Det fanns inte några övriga frågor.

Vid protokollet
Johan Bergkvist
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