Kulturnämndens
arkivutskott

Protokoll nr 3/2020

Tidpunkt:

16 april 2020
Kl. 16:00-16:35
Plats:

Stadsarkivet, Kungsklippan 6
Justerat den

/

2020

Hanna Gerdes

Torun Boucher

Närvarande
Beslutande ledamöter
Hanna Gerdes (L)
Ordförande
Torun Boucher (V)
Vice ordförande
Kristina Lutz (M)
Margareta Stavling (S), deltar via Skype
Diana Van (C)
Ersättare
Micke Seid (MP), deltar via Skype
Johanna Hedin (KD), deltar via Skype
Frånvarande
Mariam Asghari (S)

Tjänstemän:
Stadsarkivarie Lennart Ploom och Gabriel Marawgeh,
sekreterare.
§1

Val av protokolljusterare
Beslut
Arkivutskottet utser Torun Boucher (V) att
tillsammans med ordföranden Hanna Gerdes (L)
justera dagens protokoll.
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§2

Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Arkivutskottet beslutar att godkänna anmälan av
protokoll nr 2/2020 från utskottets sammanträde
den 5 mars.

§3

Anmälningsärenden
Anmälan görs av:
a) Stadsarkivets månadsrapport mars
b) Stadsarkivets beslut enligt delegation
Beslut
Arkivutskottet beslutar att lägga anmälan till
handlingarna.

§4

Stadsarkivets underlag för budget 2021 med
inriktning 2022 och 2023
dnr 1.2-3087/2020
Beslut
Arkivutskottet föreslår att kulturnämnden beslutar:
- att godkänna Stadsarkivets förslag till underlag
för budget år 2021 med inriktning 2022 och
2023 och överlämna ärendet till
kommunstyrelsen

§5

Remiss från Kulturdepartementet,
Arkivutredningen Härifrån till evigheten SOU
2019-58
dnr 1.6-2325/2020
Beslut
Arkivutskottet föreslår att kulturnämnden beslutar:
- att godkänna Stadsarkivets förslag till
remissvar och överlämna ärendet till
kommunstyrelsen

§6
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Information och övriga frågor
Med anledning av rådande Covid-19 situation
skickas en veckorapport om den ekonomiska
påverkan för verksamheten till SLK. Än så länge
har rådande situation inte påverkat Stadsarkivets
verksamhet. Dock har besöksantalen minskats
drastiskt, och det av förklarliga skäl. Av hänsyn
till smittspridningen har Stadsarkivet även minskat
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sina öppettider, tillsvidare är Stadsarkivets publika
verksamhet öppet mellan kl. 12-15, alla dagar.
Inför Tertial 1 behöver Stadsarkivet rådgöra med
kulturnämnden och arkivutskottet om hur man ska
hantera verksamhetens mål för året med anledning
av Covid-19 situationen.
Lennart informerar om att Stadsarkivet har fått
svaret från medarbetarundersökningen som gjorts
för i år och där kan konstateras att
medskapandeindex (medarbetarnas delaktighet
m.m.) har ökat från 76 till 79.

Vid protokollet
Gabriel Marawgeh
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