KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-06-11, § 4

Tid

Tisdagen den 11 juni 2013, kl 16.30 – 17.30

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 18 juni 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Salar Rashid (S) §§ 13-16
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Ann Burgess (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP)
Tony Nilsson (S)
Eleonore Eriksson (S) §§ 1-12

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Maria Braun (M)
för Manne Bergström (M)
för Tomas Rudin (S)
för Salar Rashid (S)

Ersättare:
Cecilia Önfelt (C)
Eleonore Eriksson (S) §§ 13-16
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Mårten Castenfors, Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena
Mittal, Nina Röhlcke och Johan Westin samt borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och
biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§4
Uppdrag kring öppna data Stadsarkivet
SSA Dnr 6.4-8382/2013
Dnr 3.1/2528/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
1

Kulturnämnden beslutar att Stadsarkivet får i uppdrag att utarbeta Digital
arkivstrategi för Stockholms stad.

2

Kulturnämnden beslutar att Stadsarkivet ska föreslå åtgärder och genomföra
aktiviteter för att förverkliga offentlighetsprincipen i det digitala sammanhanget.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från den 28 maj 2013.
Sammanfattning
Stadsarkivet ges i uppdrag att utifrån Chydeniusinitiativet om utvecklingen av
offentlighetsprincipen och Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen (PSI-lagen), ta fram en Digital arkivstrategi för Stockholms
stad. Med utgångspunkt i Stadsarkivets ansvar för stadens informationsförsörjning ska
arkivstrategin bland annat beskriva stadsarkivets uppdrag och ansvar när det gäller
utveckling av tillgängliggörande av öppna data. utifrån insyns- och demokratiaspekter.
Stadsarkivets uppdrag har sin grund i den svenska offentlighetsprincipen och utgår
från TF (Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105). Under senare år har Lagen om
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (SFS 2010:566) och
den snabba utvecklingen inom informationsteknologin ökat och förändrat
förväntningarna på hur offentlighetsprincipen ska realiseras. Bland annat gäller det
förväntningar och krav på att offentliga verksamheters information ska vara tillgänglig
i form av öppna data.
Öppna data är sådana data som är digitalt tillgängliga och som vem som helst fritt får
använda, återanvända och distribuera, med som största motprestation att ange källa.
Öppna data får inte vara skyddat av sekretess, PUL eller immaterialrätt. Dock kan
skyddad data, efter särskild prövning, utlämnas för vidare användning, t.ex.
socialtjänsthandlingar för social forskning.
Offentlighetsprincipen behöver anpassas till dessa förväntningar och krav. Bland
annat genom att de data som hela tiden skapas i staden blir en gemensam tillgång i
form av öppna data. En tillgång som gynnar insyn och demokrati, bidrar till
näringslivets utveckling, ökar servicen och gör det enklare för stockholmarna.
Utifrån Stadsarkivets ansvar i stadens informationsförsörjning ges förvaltningen i
uppdrag att:
 Ta fram Digital arkivstrategi för Stockholms stad
 Samverka med SLK:s initiativ inom Öppna data
 Ta fram riktlinjer för urval av öppna data
 Etablera förvaltningsorganisation för öppna data
 Genomföra kunskapsuppbyggande aktiviteter
 Genomföra kunskapsspridande aktiviteter.
Resultatet presenteras i Digital arkivstrategi för Stockholms stad och i en

uppdragsrapport.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets
förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

