Kulturnämndens
arkivutskott

Protokoll nr 10/2020

Tidpunkt:

10 december 2020
Kl. 16:00- 16:30
Plats:

Mötesapplikationen SKYPE
Justerat den

/

/ 2020

Hanna Gerdes

Torun Boucher

Närvarande
Beslutande ledamöter
Hanna Gerdes (L)
Torun Boucher (V)
Kristina Lutz (M)
Margareta Stavling (S)
Micke Seid (MP)

Ordförande
Vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Ersättare
Johanna Hedin (KD)

Frånvarande
Mariam Asghari (S), Diana Van (C)

Tjänstemän:
Stadsarkivarie Lennart Ploom och Gabriel Marawgeh, sekreterare
samt Anna-Maria Tiberg-Knutas och Johanna Thörnros.
§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 9/2020 från utskottets sammanträde
den 17 november.

§3

Anmälningsärenden
Anmälan görs av:
a) Stadsarkivets månadsrapport oktober
Arkivutskottet har inte tagit del av skriftlig
rapport utan fått det muntligt föredraget.
b) Stadsarkivets beslut enligt delegation
Beslut
Arkivutskottet beslutar att lägga anmälan till
handlingarna.

§4

Remissvar: Hållbar socialtjänst – En ny
socialtjänstlag. Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.6-12946/2020
Beslut
Arkivutskottet föreslår att kulturnämnden beslutar:

§5
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1.

Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets
tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

2.

Ärendet justeras omedelbart

Information och övriga frågor
Lennart informerade om ändrade öppettider under
julhelgerna, Stadsarkivet håller öppet tre (3)
timmar om dagen från 22 december till 8 januari.
Vidare informerade Lennart om EU-målet
Schrems II, som handlar om att personuppgifter
inte får lämnas ut till tredje land.
Kristina Lutz tog upp ett utlämnandeärende där
Farsta stadsdelsnämnd och Stadsarkivet är
inblandade.
Tema: Anna-Maria och Johanna berättar om
Stadsarkivets nya pedagogiska verksamhet riktad
till barn i lågstadiet. Genom visningar och
berättande ska barnen på ett personnära, intresse-
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väckande och interaktivt sätt få presenteras för
arkivens möjligheter, utifrån kursplanen i SO.
Målet är att eleverna får veta något om hur det var
att leva i Sthlm, vår närmiljö under 1800-talet,
men också reflektera över hur och vad vi kan få
veta om det förflutna genom att arbeta med
autentiskt källmaterial.
Eleverna får också möjlighet att träna på att ställa
frågor till materialet, värdera det och därigenom
bygga en berättelse.
Genom arkivens pussel är förhoppningen att
eleverna lever sig in i det förflutna och på så vis
utvecklar förståelse för hur historia används i
samhället och i vardagslivet. Kopplingen mellan
då och nu ger perspektiv på hur historiebruket kan
påverka människors identiteter, värderingar och
föreställningar.

Vid protokollet
Gabriel Marawgeh
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