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§5
Verksamhetsplan 2015 Stadsarkivet
Dnr 1.2-18965/14
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
1. att fastställa Stadsarkivets förslag till verksamhetsplan för år
2015 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen
2. att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av
omslutningsförändringar om 18,3 mnkr.
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-01-19.
Sammanfattning
Stadsarkivet ansvarar för att den information som skapats i Stockholm
är tillgänglig för alla nu och i framtiden. Informationen i arkiven ger
kunskaper och insikter om samtida och historiska villkor, skeenden
och processer. Tillgången till arkiven är en förutsättning för det öppna
samhället, rättsäkerheten och kunskapsuppbyggnaden.
Arkiven från Stockholms stads verksamheter och statliga myndigheter
i Stockholm bevaras för att användas. Stockholmare, näringsliv,
organisationer och stadens egna verksamheter ska nu och i framtiden
ha en god tillgång till arkivinformationen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt Stadsarkivets förslag till beslut (se beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia
Granswed m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
-
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att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.
att i övrigt hänvisa till våra respektive budgetreservationer för
kulturnämnden.
att därutöver anföra följande
Öppen och tillgänglig information är en grundläggande faktor
för en välfungerande liberal demokrati. Sådan information
behöver inte bara vara offentlig: den måste också vara
strukturerad och bevarad. Öppenheten som den manifesteras i
offentlighetsprincipen förverkligas i praktiken inte minst
genom de offentliga arkiven som möjliggör granskning och
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samtidigt dokumenterar för vår gemensamma historia.
Arkiven är en central resurs i stadens informationsförsörjning.
Tillgång till arkivinformation ger dagens och framtidens
stockholmare insyn i de offentliga beslutsprocesserna och
möjligheter till forskning ur historiska och andra perspektiv.
Stadsarkivet ska publicera allt sitt upphovsrättsskyddade
material, som staden själv är legal upphovsman till, under en
licens som tillåter vidareanvändning.
Offentlighetsprincip i den digitala tidsåldern
Med utgångspunkt i 2010 års Chydeniusinitiativ arbetar
Stadsarkivet för att bli världsledande när det gäller att utveckla
öppenheten i de offentliga arkiven. Under 2015 ska
Stockholms stad anta en digital arkivstrategi.
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 ett förslag
till en digital arkivstrategi för digital informationsförsörjning
som stödjer stadens arbete med att möta stockholmarnas och
andra intressenters behov 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 minnes- och bevismaterial är den offentliga
informationen en unik råvara att skapa tjänster och produkter
av. Tillgång till denna information är också mycket viktig i ett
demokratiskt perspektiv.
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Målen för den digitala informationsförsörjningen ska vara ökad
transparens, genom att stadens information är strukturerad på
sätt som ökar insynen i stadens processer; ökat
vidareutnyttjande, så att stadens information är enkelt
tillgänglig för medborgare, organisationer och näringsliv och
kan vidareutnyttjas på olika sätt och för olika syften; samt
effektivare förvaltning, så att stadens informationsförsörjning
genererar en effektiv förvaltning.
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E-arkiv Stockholm är stadens gemensamma digitala arkiv.
Kulturnämnden: stadsarkivet, ansvarar för och förvaltar earkivet. Alla verksamhetssystem ska successivt anslutas till earkivet.
Som ett led i arbetet med att utveckla offentlighetsprincipen i
den digitala tidsåldern ska inriktningen på nästa Open
Stockholm Award vara en ökad digital tillgänglighet av
offentliga handlingar i syfte att stärka offentlighetsprincipen i
den digitala tidsåldern. Som stadens arkivmyndighet och ett led
i Chydeniusinitiativet ska Stadsarkivet vara delaktiga i detta
arbete.
Tillgänglighet
Tillgängligheten till stadsarkivets material och kunskap ska öka
och på bästa sätt komma stockholmarna till del. Stadsarkivet
ska även upprätthålla och utveckla god tillgänglighet för
människor med funktionsnedsättning.
Stadsarkivet har en viktig roll som kunskapsbas om
Stockholms historia för både stockholmare i allmänhet och
forskare. Stadsarkivets framgångsrika arbete med att utvecklas
som en öppen publik institution ska fortsätta.
Stadsarkivet arbetar sedan 2013 med så kallad history
marketing där stadens bolag och nämnder kan få hjälp att få en
större kunskap om verksamheternas historia och utveckling.
Detta arbete ska fortsätta.
Under 2015 ska Stadsarkivet prioritera att anta en digital
arkivstrategi, utveckla sitt framgångsrika arbete om en öppen
publik institution ytterligare, samt vara delaktigt i arbetet med
nästa Open Stockholm Award vars inriktning ska vara en stärkt
digital tillgänglighet av offentliga handlingar.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Stadsarkivets förslag.
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia Granswed m.fl. (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.
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