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§4
Stadsarkivets underlag för budget 2015 med inriktning
2016 och 2017
Dnr 1.2-4368/14
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
1. att godkänna Stadsarkivets förslag till underlag för budget år
2015 och inriktning 2016 och 2017
2. att hemställa hos kommunstyrelsen om att en
omslutningsförändring på 12,0 mnkr genomförs till 2015 års
budget
3. att överlämna underlaget till kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från den 21 mars 2014.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra
periodens första år. Stadsarkivets förslag har upprättats enligt de
anvisningar som stadsledningskontoret har utfärdat.
Nämndernas underlag ska redovisa en övergripande och
sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren.
Underlaget ska beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella
frågor och demografiska förändringar samt effekterna av dessa och
eventuella åtgärder.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

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

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Ann Mari Engel (V),
Mats Berglund (MP) och Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande:
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Stadsarkivet är en mycket välskött förvaltning inom Stockholms
stad. Arkivet är i hög konkurrens Nordens mest välbesökta
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arkivinstitution och planerna för den närmaste framtiden är
ambitiösa vad gäller såväl bemötande av besökarna som hantering
av den information som arkivet tillhandahåller.
Samarbetet med den vetenskapliga forskningen ska stärkas, vilket
är välkommet och borde vara vägledande för fler av stadens
förvaltningar. Likaså är arkivets mångåriga engagemang för en
friare IT-struktur och öppen data bevis för den proaktiva viljan till
nyskapandeförändring och för den starka kompetens arkivets
personal besitter.
Arkivet visar således prov på höga ambitioner gällande
verksamheten för kommande budgetår, och det är vår djupa
förhoppning att Stockholms stad i höst, för första gången på åtta
år, får möjlighet att möta de höga ambitionerna med en lika
ambitiös och ansvarig kommunal budget.
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