KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-09-24, § 17

Tid

Tisdagen den 24 september 2013, kl 16.00 – 17.40

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 1 oktober 2013

Ann Mari Engel

Rasmus Jonlund

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Joar Forssell (FP)
Johan Nilsson (M)

för Madeleine Sjöstedt (FP)
för Vakant (M)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena Mittal och Johan Westin
samt borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren
Anders Gustafsson från roteln.

§ 17
Handlingsplan för Stadsarkivets publika utveckling
Dnr 1.1/3435/2013
SSA Dnr 5-13479/13
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
1

Kulturnämnden beslutar att godkänna Stadsarkivets förslag till handlingsplan för
Stadsarkivets publika utveckling 2014-2016.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från den 4 september 2013.
Sammanfattning
I stadens budget för 2012 underströks att Stadsarkivets karaktär av öppen publik
institution bör förstärkas.
En förstudie utfördes i syfte att belysa hur arbetssätt och lokaler kan utvecklas samt att
skapa en tydlig och väl förankrad målbild för Stadsarkivets publika arbete fram till och
med 2016.
Förstudiens slutrapport avslutades i februari 2013. Där presenterade ett antal
utvecklingsförslag. I föreliggande handlingsplan föreslås åtgärder på fyra områden:





Publika ytor och läsesalsservice
Pedagogik, programverksamhet och utställningar
Kommunikation och varumärke
Huvudfastighet och omgivningar.

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets
förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl.
(S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:
Vi välkomnar en utveckling av Stadsarkivets verksamhet och lokalisering till ett
än mer publikt omfång och innehåll. Utvecklingsuppdraget indelas i fyra
områden, varav område 1-3 kan Stadsarkivet själva styra processerna i.
Utvecklingsområde 4 – Stadsarkivets huvudfastighet och lokalisering – är
centralt för man ska kunna ta emot fler besökare, förbättra service och
mottagande och utveckla stadens arkivverksamhet i relation till önskemål och
krav. Det arbetet måste löpa parallellt med arbetet med de övriga områdena.
Annars är risken stor att oavsett vad som görs på delområden 1-3 stoppas det
upp av att delområde 4 inte kan genomföras. Vi ser att det är angeläget och

bråttom att de berörda förvaltningar som bör samarbeta här, fastighetskontoret,
Kungsholmens stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen (eventuellt också
andra förvaltningar) får tydliga och samstämmiga uppdrag från sina nämnder om
upprustning och utveckling av byggnaden och området.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

