Protokoll nr 4/2022

Kulturnämndens
arkivutskott

Tidpunkt:

25 maj 2022
Kl. 16:00-16:30
Plats:

Mötesapplikationen SKYPE

Jonas Naddebo

Torun Boucher

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Jonas Naddebo (C)
Torun Boucher (V)
Kristina Lutz (M)

Ordförande
vice ordförande

Frånvarande:
Diana Van Rabén (C), Margareta Stavling (S), Mariam Asghari
(S), Micke Seid (MP) och Steven Crosson (KD)
Tjänstemän:
Stadsarkivarie Lennart Ploom och Johan Bergkvist, sekreterare
§1

Val av protokolljusterare
Beslut
Arkivutskottet utser Torun Boucher (V) att
tillsammans med ordföranden Jonas Naddebo (C)
justera dagens protokoll.
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§2

Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Arkivutskottet beslutar att godkänna anmälan av
protokoll nr 3/2022 från utskottets sammanträde
den 21 april 2022.

§3

Anmälningsärenden
Anmälan görs av:
- Stadsarkivets beslut enligt delegation
Beslut
Arkivutskottet beslutar att lägga anmälan till
handlingarna.

§4

Tertialrapport 1 2022 för Stadsarkivet
Dnr SSA 2022/1799
Beslut
Arkivutskottets förslag till beslut i kulturnämnden:
1. nämnden godkänner förvaltningens förslag till
tertialrapport 1 2022 och överlämnar rapporten
till kommunstyrelsen
2. nämnden begär omslutningsförändringar om
11,3 mnkr till kommunstyrelsen
3. ärendet justeras omedelbart
Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnades av Torun Boucher (V)
enligt följande:
Stadsarkivet fortsätter att vara en välskött
verksamhet av stor angelägenhet för
stockholmarna och staden. Nu när pandemin är
över kan vi också se fram emot att E-Dok slutligen
införs i hela staden under året. Det är också
positivt att samarbetet med stadsdelsarkivarierna
fortsätter att utvecklas.
Stadsarkivets publika verksamhet är på en och
samma gång unik i sin tillgänglighet och
angelägen i det fokus på kvinnors och
marginaliserade gruppers historia, som även
inneburit nya angreppssätt på arkivets sökbarhet.
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Vi uppskattar också att Stadsarkivet, med
anledning av att Stockholms stad blivit
förvaltningsområde för minoritetsspråken samiska
och meänkieli, sett till att information om
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kontaktvägar, öppettider och annat finns
tillgängligt på språken meänkieli, nordsamiska,
lulesamiska och sydsamiska.
§5

Information och övriga frågor
-

Vid protokollet
Johan Bergkvist
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Förskolor från Hägersten-Älvsjö
stadsdelsförvaltning kommer under en dag att
anordna ett antal barnteaterföreställningar på
Stadsarkivet Liljeholmskajen.
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