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Stadsarkivets förslag till beslut
Att kulturnämnden godkänner Stadsarkivets tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Ärendet
Stadsarkivet har, på remiss, fått Stadsledningskontorets förslag
angående Program för en sammanhållen stad 2015-2020.
Kommunstyrelsen gavs i budget för 2014 i uppdrag att ta fram ett
förslag till gemensamt program för ytterstadens utveckling. Det
förslag som framtagits innehåller sju mål och 13 delmål.
Förslaget till Program för en sammanhållen stad bygger vidare på
de framgångsfaktorer som präglat ytterstadsvisionerna men med
en starkare integrering i staden styr- och uppföljningssystem.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Omvärld och service.
Stockholms Stadsarkiv
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
Telefon 08-50828244
Växel 08-50828300
Fax 08-50828301
mats.hayen@stockhlm.se
stockholm.se
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Stadsarkivets synpunkter och förslag
Stadsarkivet ställer sig bakom de mål rörande stadens kommande
utveckling som uttrycks i Program för en sammanhållen stad
2015-2020. Samtidigt vill förvaltningen poängtera vikten av en
för alla verksamheter gemensam informationshantering, en
förutsättning för god och effektiv offentlighet. Något som stärker
stockholmarnas tillgång på information och därmed också
demokratin, öppenheten och sammanhållningen. Stadsarkivet
vill också betona vikten av en historisk förankring inom de
verksamheter som enligt programmet ska arbeta för att målen ska
kunna uppfyllas. Långsiktiga och hållbara mål inom stadens
ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga delar inbegriper
i vår mening även en förankring bakåt i tiden. Staden bör ha ett
levande och aktivt förhållande till sin geografiska och
informationsmässiga omvärld men också till sitt förflutna.
Stockholms historia, som stadens samtliga invånare och besökare
är en del av, fungerar på ett sammanhållande sätt och är en
levande del av stadens, stadsdelarnas och verksamheternas
gemensamma identitet. Det är också i stadens gemensamma
informationshantering som viktiga förutsättningar för demokrati,
öppenhet, kunskap och trygghet ryms och det är här
morgondagens historia skapas.
Stockholms stadsarkiv bedriver sedan 2013 ett arbete, inom
ramarna för verksamheten History marketing, med att hjälpa
stadens verksamheter med att föra in ett historiskt perspektiv i
verksamheternas kommunikativa arbete. Insatser har under
innevarande genomförts tillsammans med stadsdelsnämnder både
i ytter- och innerstad och i samarbete med kommunala
bostadsbolag. Kommunikatörer, socialarbetare, poliser och
många andra inom verksamheterna har fått hjälp att med historia,
i olika kommunikativa insatser, öka kännedomen om den egna
stadsdelen och den egna verksamheten. Därmed har Stadsarkivet
kunnat bidra till stadens arbete för ökad sammanhållning, ökad
social hållbarhet, stärkandet av geografiska samband samt
förståelse för valet av stadens geografiska tyngdpunkter och
utvecklingsområden.
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Vid mätning av upplevelsen av bland annat trygghet i stadsrum
visar moderna analysmetoder på hur historiska perspektiv ofta
fungerar trygghetsskapande.
I ett arbete som syftar till ökad sammanhållning är det alltså
Stadsarkivets uppfattning att historia har många möjligheter att
bli en positiv faktor.
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I Program för en sammanhållen stad 2015-2020 bör därför
utrymme ges för både de möjligheter som en modern, effektiv
och gemensam informationshantering och de som ett historiskt
perspektiv och historisk förankring kan ge. Det senare gäller både
i det fysiska rummet men också i de sociala och kulturella rum
där Stockholms mångfald och innovativa rikedom skapas.
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