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§5
Verksamhetsplan för Stadsarkivet 2020
Dnr. 1.2-14006/2019
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Stadsarkivet:
1. att godkänna Stadsarkivets förslag till verksamhetsplan
för år 2020 och överlämna rapporten till
kommunstyrelsen
2. att hos kommunstyrelsen begära godkännande av
omslutningsförändringar om 26,7 mnkr
3. att förklara besluten omedelbart justerade
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2019-1129.
Sammanfattning

Demokrati stärks och utvecklas genom allas rätt till insyn och
tillgång till den offentliga informationen. Stockholm kommer
fortsätta växa, med invånare från många olika länder och
bakgrunder. Detta kommer att ställa nya krav på stadens
verksamheter.
Tillgången till information är en förutsättning för demokrati och
kunskapsuppbyggnad. Stadsarkivet är med och skapar den
transparenta staden, och säkerställer att stadens information är
tillgänglig för alla, nu och i framtiden.
Stadsarkivets verksamhet bedrivs nu på två platser, Kungsklippan
och Liljeholmskajen. Liljeholmskajen ska utvecklas till ett
kunskapscentrum om Stockholms bebyggelseutveckling, som
attraherar både forskare och en bred stockholmsintresserad
allmänhet.
Stadsarkivets resurser ska användas så att de ger stadens invånare
största möjliga värde. Stadsarkivets nya organisation är baserad
på medarbetarstyrda processteam och förstärker fokus på
värdeskapande.
Stadsarkivet är alla stockholmares arkiv
Stadsarkivet ska ha en känd och välbesökt verksamhet, som
hjälper människor finna nya referensramar som ger perspektiv på
stadens framtidsfrågor. Med arkiven och historien som
utgångspunkt ska Stadsarkivet skapa utrymme för dialoger kring
aktuella händelser och företeelser i omvärlden.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

De senaste åren har besöken till Stadsarkivets publika läsesal på
Kungsklippan fördubblats. De kommande årens utmaning är att
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öka närvaron på fler platser, och att nå användare som idag inte
känner till vår verksamhet. Stadsarkivets välbesökta och breda
programverksamhet ska fortsätta utvecklas i samverkan med
andra för att nå nya besökare, både på Kungsklippan och
Liljeholmkajen.
Stadsarkivet ska kunna vägleda till och lämna ut önskade
handlingar på ett sätt som är anpassat efter vars och ens möjlighet
att fråga efter och ta till sig informationen. Den data som
tillgängliggörs ska vara öppen och möjlig att återanvända på det
sätt användaren vill.
Stadsarkivet har i uppdrag att utveckla metoder för ökad
användbarhet där civilsamhälle och forskare enklare kan bidra till
information om arkiven, till exempel genom crowdsourcing. Det
kan röra sig både om att tillföra kunskaper om särskilda material
för att göra dem lättare att hitta och använda, och att tydliggöra
kopplingen mellan forskningsresultat och de arkivkällor som
använts. Under 2020 kommer en pilot att genomföras.
Stadsarkivet stöder lärandet om demokratins och historiens roll i
dagens samhälle och barns rätt till tillgång till information genom
att erbjuda studiebesök, utveckla tematiska skolpaket och löpande
presentera arkivinformation på Stockholmskällan och
Stadsarkivets webb.
Stadsarkivet är stadens informationsnav
Stadsarkivet stöder Stockholms stad i att ligga främst när det
gäller säker, tillgänglig och öppen information om hela sin
verksamhet. Vi säkrar offentlighet och insyn så att alla har
möjlighet att delta i demokratin genom att påverka och granska
beslutsfattandet. Grunden för detta är säker lagring och
återsökning av informationen, samt effektiva stödsystem och
gemensamma arbetssätt i stadens förvaltningar.
Stadsarkivet är systemägare och förvaltare av stadens
gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystem, eDok,
som ska stödja effektiva och medborgartillvända
handläggningsprocesser. 2020 fortsätter införandet av eDok i
stadens verksamheter.
Förväntningarna på digital tillgänglighet ökar. Det ska vara lätt
för alla att hitta och återanvända arkivinformationen. Detta kräver
utveckling av kompetens, digitala processer samt plattformar för
publicering och återsökning. Stadsarkivet har inlett ett arbete med
att se över hur RPA (Robotic Process Automation) kan vara ett
verktyg för tjänsteutveckling, till exempel för utlämnande av
information ur e-arkivet.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Arkivens tillgänglighet förutsätter väl anpassade lokaler och
kontinuerlig vård. De nya arkivlokalerna på Liljeholmskajen
säkerställer att alla arkiv som förvaras av Stadsarkivet är lika
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tillgängliga, och att behovet av accessionsutrymme för
kommande stora leveranser är långsiktigt tillgodosett.
Stadsarkivets resurser används innovativt och hållbart
Stadsarkivet utvecklar verksamheten genom samverkan inom och
utom staden, med civilsamhälle, näringsliv och forskning. Vi
uppmuntrar och tar till vara innovation och nyskapande lösningar
i verksamheten. Ledningen har ett särskilt ansvar för att
säkerställa ett innovativt klimat, som ska stödja utveckling och
uppföljning av medarbetarnas idéer.
Stadsbibliotekets nationella lånecentral för mångspråkig media
kommer från januari 2020 bedriva sin verksamhet med
utgångspunkt från Stadsarkivet Liljeholmskajen. Den långsiktiga
ambitionen är att kunna utveckla och förbättra lånecentralens stöd
till mångspråkig medieförsörjning för Sveriges bibliotek.
Stadsarkivet säkerställer lika rättigheter och möjligheter för alla
stockholmare. Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling
ska ligga till grund för Stadsarkivet miljö- och
jämställdhetsarbete, tillsammans med det nya miljöprogrammet
och stadens program för mänskliga rättigheter. En särskild
jämställdhetsutmaning är att stärka kvinnors synlighet och
representation i arkivmaterialet
Stadsarkivet deltar i flera metodutvecklande forskningsprojekt,
där innovativ användning av arkivinformation är en viktig del.
Under 2020 avslutas det fleråriga projektet Bekönade rum.
Mångdimensionella vandringar i Stockholms historia samt det
ettåriga Making Place: exploring mixed-method approaches for
collecting, archiving and visualising Stockholms human-built
environment relations.
Kommunikation ska bidra till att Stadsarkivet når sina mål. Under
2020 kommer Stadsarkivet att fortsätta att utveckla sin
kommunikation med prioriterade grupper. Utgångspunkt är den
kommunikationsstrategi som togs fram under 2019.
Ekonomiska förutsättningar
Stadsarkivets budget 2020 uppgår till 73,5 mnkr. Satsningar inom
Stadsarkivets budget 2020 är 3 mnkr för eDok förvaltning och 1
mnkr avseende digitalisering och crowdsourcing. Stadsarkivet
redovisar omslutningsförändringar om 26,7 mnkr avseende bland
annat eDok och e-arkiv Stockholm.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen
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Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från Stadsarkivet.

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

