Kulturförvaltningen
Stadsarkivet

Handläggare
Kajsa Rydergård
Telefon: 08-508 319 44
Ann-Sofi Forsmark
08-508 283 47

Tjänsteutlåtande
Dnr KuF 1.1/912/2020
Dnr SSA 1.3-4027/2020
Sida 1 (4)

Till
Kulturnämnden
2021-02-16

Utredning av möjligheterna till ökad
samverkan mellan kulturförvaltningen
och Stadsarkivet. Anmälan av slutrapport
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden
beslutar:
1. Anmälan av slutrapporten för projektet ”Utredning av
möjligheterna till utökad samverkan mellan
kulturförvaltningen och Stadsarkivet” godkänns enligt
bilaga 1 till förvaltningarnas tjänsteutlåtande
2. Nämnden ger förvaltningarna i uppdrag att kartlägga och
analysera behoven av framtidens kontorslokaler för
förvaltningarna i enlighet med slutrapportens förslag

Robert Olsson
Kulturdirektör

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Sammanfattning
Kulturnämnden fick i 2020 års budget i uppdrag att i samarbete
med kommunstyrelsen utreda möjligheterna och formerna för en
ökad samverkan mellan kulturförvaltningen och Stadsarkivet. I
slutrapporten (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) sammanfattas
utredningens förslag på lämpliga samverkansområden.
Slutrapporten godkändes av styrgruppen 2021-01-21, varpå
projektet formellt avslutades.
Utredningen föreslår samverkan inom områdena HR, lokaler,
säkerhet, dataskydd, arkiv, kommunikation och publik service.
Förvaltningarna föreslår att nämnden godkänner anmälan av
slutrapporten för projektet enligt bilaga 1, samt ger
förvaltningarna i uppdrag att kartlägga och analysera behoven av
framtidens kontorslokaler för förvaltningarna i enlighet med
slutrapportens förslag.
stockholm.se
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Underlag för beslut
Utredning av möjligheterna till ökad samverkan mellan
kulturförvaltningen och Stadsarkivet – Slutrapport.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av utvecklingsstaben vid Stadsarkivet och
administrativa staben vid kulturförvaltningen i samråd med
berörda avdelningar och funktioner, samt förvaltningarnas
controller vid Stadsledningskontoret.

Bakgrund
Kulturnämnden fick i 2020 års budget i uppdrag att i samarbete
med kommunstyrelsen utreda möjligheterna och formerna för en
ökad samverkan mellan kulturförvaltningen och Stadsarkivet.
Uppdraget har avgränsats till samverkan inom administrativa
processer inom områdena HR, lokaler, säkerhet, dataskydd, arkiv
och registratur, kommunikation och publik service.
Medborgarperspektivet och hur stockholmarna använder
förvaltningarnas verksamheter har varit en röd tråd genom arbetet
med utredningen.
Utredningen har bedrivits dialogbaserat och verksamhetsnära
tillsammans med berörda funktioner. Projektet har sammantaget
engagerat ett trettiotal medarbetare med nyckelfunktioner vid de
båda förvaltningarna. Intervjuer och dialoggrupper, som
genomförts via Skype, har varit uppskattade och många möjliga
samarbeten identifierades, både på kort och på lång sikt.
Dialoggrupperna möjliggjorde möten mellan medarbetare som i
många fall aldrig samtalat tidigare, trots likartade funktioner vid
respektive förvaltning.
Med utgångspunkt i det som framkommit vid dialoggrupper och
fördjupade analyser föreslår utredningen lämpliga
samverkansområden och en översiktlig genomförandeplan, samt
beskriver önskade effekter av ökad samverkan. Projektet
presenterar även goda exempel på former för samverkan som kan
användas i hela staden.
Slutrapporten godkändes av styrgruppen 2021-01-21, varpå
projektet formellt avslutades.

Sammanfattning av utredningens förslag
För bakgrund till samt en mer utförlig beskrivning av förslagen,
se den fullständiga slutrapporten (bilaga 1).
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Förvaltningsövergripande förändringar för beslut
och genomförande senast 2021
•
•

Stadsarkivets HR-funktion överförs till kulturförvaltningen.
Förvaltningarna inleder samverkan om kontorsplatser, till att
börja med genom s.k. touch-down-ytor/nedslagsplatser i
mindre skala i Stadsarkivets lokaler på Kungsklippan.

Förvaltningsövergripande förändringar för vidare
utredning och beslut/genomförande senast 2023
•

•
•

•

Förvaltningarna kartlägger och analyserar gemensamt
behoven av framtidens kontorslokaler för förvaltningarna,
varefter samverkan utökas med utgångspunkt i utredningens
förslag om kontors-hubbar.
Frågan om ett nämndgemensamt dataskyddsombud
aktualiseras igen under 2021.
Stadsarkivets bibliotek samordnas i vissa delar med
Stadsbiblioteket, exempelvis gällande katalogisering.
Möjligheterna för SSB att driva även Stadsarkivets bibliotek
som ett alternativ till nuvarande organisation bör undersökas.
Lokalenheten (KuF) och Avdelningen verksamhetsstöd
(SSA) inleder en dialog om vilka verksamhetslokaler som är
lämpade för samutnyttjade och hur formerna för detta skulle
kunna se ut.

Åtgärder inom ramen för löpande verksamhet,
nätverkande och samordning
•

•

•

•
•

Ny Stockholmslotsutbildning under 2021 med fokus på
digitala källor och nätbaserad samverkan, där bibliotekets
medarbetare bjuds in. Utbildningen föreslås omfatta två steg:
en bas och en påbyggnad.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet avtalar om en
regelbunden prenumeration på uppdragstjänster på
arkivområdet med start 2021.
Stadsarkivets kommunikationschef och kommunikatör bjuds
in att delta i kulturförvaltningens strategiska arbetsprocess för
kommunikationsarbetet.
Stadsarkivets upphandlingsansvarige bjuds in att delta i
kulturförvaltningens upphandlingsnätverk.
Förvaltningarnas ekonomichefer träffas under Tertial 1 2021
för en inledande dialog om vilken typ av samarbete som bäst
gynnar utvecklingen på deras område.

Jämställdhetsanalys
Utredningen har beaktat jämställdhetsperspektivet vid
sammansättningen av dialoggrupperna. Förslaget bedöms inte
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påverka mäns och kvinnors arbetssituation negativt. En mer
flexibel tillgång till arbetsplatser närmare hemmet kan påverka
både mäns och kvinnors situation positivt, då det kan ge bättre
förutsättningar att fördela obetalt hemarbete.

Barnkonsekvensanalys
Utredningens förslag bedöms inte påverka barns tillgång till
kultur, eller i övrigt påverka barn i någon större utsträckning,
varken positivt eller negativt.

Förvaltningarnas förslag
Förvaltningarna föreslår att nämnden godkänner anmälan av
slutrapporten för projektet enligt bilaga 1, samt ger
förvaltningarna i uppdrag att kartlägga och analysera behoven av
framtidens kontorslokaler för förvaltningarna i enlighet med
slutrapportens förslag.

Bilagor
1. Utredning av möjligheterna till ökad samverkan mellan
kulturförvaltningen och Stadsarkivet – Slutrapport

