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Dig In – digital arkivstrategi för Stockholms stad
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar följande
-

Kulturnämnden godkänner för egen del förslag till ”Dig In Digital arkivstrategi för Stockholms stad”, samt föreslår att
kommunfullmäktige godkänner strategin och ger
kulturnämnden i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för
realiseringen av strategin.

Lennart Ploom
förvaltningschef, stadsarkivarie
Sammanfattning
Stockholms stads verksamheter ska ha Sveriges mest transparenta
informationshantering. En transparens som främjar medborgarnas
insyn, näringslivet och den ekonomiska utvecklingen och som
säkerställer öppenheten och demokratin idag och i framtiden.
Med utgångspunkt i 2010 års Chydeniusinitiativ arbetar
Stadsarkivet för att bli världsledande när det gäller att utveckla
öppenheten i de offentliga arkiven.
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Den svenska offentlighetslagstiftningen garanterar alla en god
tillgång till den information som skapas i det offentliga.
Stadsarkivet ansvarar för att stödja stadens verksamheter i deras
arbete med att skapa denna tillgång. Genom den digitala
utvecklingen har mängden information ökat mycket kraftigt, något
som kräver utveckling av strategier för att säkra en god offentlighet.
Som ett led i detta arbete har Stadsarkivet tagit fram denna
arkivstrategi för digital informationsförsörjning som stödjer stadens
arbete med att möta stockholmarnas och andra intressenters behov
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av tillgång till information och realiserandet av
offentlighetsprincipen i det digitala sammanhanget.
I stadens verksamheter skapas hela tiden stora mängder
information. Denna information är en central resurs för medborgare,
organisationer och näringsliv. Förutom användning som minnesoch bevismaterial är den offentliga informationen en unik råvara att
skapa tjänster och produkter av. Den utgör också en viktig
förutsättning för verksamheternas förmåga att fungera effektivt.
Detta tjänsteutlåtande föreslår en digital arkivstrategi för
Stockholms stad. Förslaget är framtaget på uppdrag av
Kulturnämnden i juni 2013.
Strategin pekar ut sex prioriterade områden inom vilka insatser
behöver genomföras. Strategin ska realiseras med stöd av en
handlingsplan. Stadsarkivet utarbetar en sådan handlingsplan i nära
samverkan med Stadsledningskontoret, förvaltningar, bolag och
andra intressenter.
1. Samsyn: Inom staden etableras samsyn kring behovet en
effektiv digital informationsförsörjning
2. Samverkan: Strukturerad samverkan mellan ansvariga för
digital informationsförsörjning stärks
3. Kvalitet och autenticitet: All information i staden skapas och
struktureras så att kvalitet och autenticitet kan bekräftas
4. Standarder: Stadens informationsstandarder ger bättre
tillgänglighet till information
5. Ökad användning: Informationens användning ökar och
användbarheten förbättras
6. Informationsvärdering: Staden bedriver en systematisk
informationsvärdering.
Bakgrund
Kulturnämnden har gett Stadsarkivet i uppdrag att utarbeta en
arkivstrategi för Stockholms stad, samt att föreslå åtgärder och
genomföra aktiviteter för att förverkliga offentlighetsprincipen i det
digitala sammanhanget.
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Uppdraget skulle genomföras med fyra inriktningar:
- Att ta fram en digital arkivstrategi
- Att delta i Stadsledningskontorets arbete med Öppna data
- Att etablera PSI-labbet som kunskapsuppbyggande projekt
- Att genomföra kunskapsspridande aktiviteter.
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Arbetet genomfördes i projektform i ett program med fyra projekt
med Stadsarkivets ledningsgrupp som styrgrupp. Programmets
viktigaste uppgift var att ta fram en strategi för hur Staden ska
säkerställa den digitala informationens kvalitet och tillgänglighet.
Syftet med övriga tre projekt var att ge underlag till strategin och att
kommunicera om det pågående arbetet. Resultatet är förslag Dig In
Digital arkivstrategi för Stockholms stad.
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats av Stockholms stadsarkiv. Under arbetets
gång har samråd skett med stadsledningskontorets IT-avdelning.
Till stöd för arbetet har också diskussioner förts med representanter
för externa intressenter.
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