KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-09-24, § 4

Tid

Tisdagen den 24 september 2013, kl 16.00 – 17.40

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 24 september 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.

§4
Tertialrapport 2 2013 Stadsarkivet
Dnr 1.1/2146/2013
SSA Dnr 1.2/13230/13
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
1

Kulturnämnden beslutar att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport.

2

Kulturnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av
omslutningsförändringar om 4,6 mnkr.

3

Kulturnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

4

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från den 10 september 2013.
Sammanfattning
Stadens nämnder ska lämna tertialrapporter som en del av den löpande uppföljningen
som kommunstyrelsen har ansvar för. Stadsarkivets rapport för andra tertialet 2013 har
upprättats efter anvisningar från Stadsledningskontoret.
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:
Arkivutskottet är en välskött del inom kulturnämndens ansvarsområde.
Tertialrapport 2 visar på god ekonomisk hushållning och god måluppfyllelse.
Stadsarkivet är en central resurs i stadens informationsförsörjning. Det uttrycks
också som ett nämndmål. För att kunna uppfylla det nämndmålet måste
Stadsarkivet kunna lita till att stadens övriga förvaltningar uppfyller sina
uppdrag när det gäller informationshanteringen. Det handlar t ex om att arbeta i
och ansluta sin informationshantering till stadens E-arkivsystem för att kunna ha
en effektiv informationshantering.
Av tertialrapport 2 framgår att möjligheten att arbeta mot indikatorn ”andel earkivanslutningar i förhållande till anslutningsplan” tyvärr inte kan uppnås som
man tänkt. Stadsarkivet skriver att man kommer att nå 80 %, beroende främst på
förseningar hos anslutande förvaltningar i vissa fall och resursallokering i
Stadsarkivet i en del fall. Man har omorganiserat styrning och drift av e-arkivet
för att åtgärda problemet. Det är bra, anser vi, att Stadsarkivet söker åtgärda

problemet för sin del. Lika viktigt är att övriga förvaltningar i staden inser
behovet och värdet av att ansluta sig enligt plan för att inte skapa förseningar
som drabbar hela e-arkivprocessen.
Vi anser att målsättningen om antalet sommarjobb hos Stadsarkivet självklart
ska kunna uppnås. 5 ungdomar, mot 6 planerade, kunde få sommarjobb genom
stadens e-tjänst för sommarjobb. En mer aktiv rekrytering, genom t ex egen
rekrytering och exponering av möjlighet till sommarjobb skulle ge betydligt
bättre resultat.
Stadsarkivet är uppskattat av Stockholmarna och används flitigt. Stadsarkivet
behöver kunna utveckla sin publika del, sin placering på Kungsklippan och
därigenom möta ett ökat publikt intresse.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

