Kulturnämndens
arkivutskott

Protokoll nr 1/2015

Tidpunkt:

Onsdag 11 februari 2015
kl 16:00-17:20
Plats:

Kungsklippan 6
Justerat den

/

2015

Salar Rashid

Hanna Gerdes

Närvarande
Ledamöter:
Salar Rashid (S)
Hanna Gerdes (FP)
Mats Berglund (MP)
Ersättare:
Inga Näslund (S)
Micke Seid (MP)

Ordförande
Vice ordförande

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Juliana Gristelli (V), Kristina Lutz (M) och Johan Nilsson (M)
var förhindrade.
Tjänstemän:
Stadsarkivarie Lennart Ploom och Johan Bergkvist.
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§1

Justering
Salar Rashid och Hanna Gerdes utsågs att justera
dagens protokoll.

§2

Godkännande av föredragningslistan
Förslaget till dagordning godkändes.
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Ärenden till kulturnämnden 17 februari
§3

Verksamhetsberättelse 2014 Stadsarkivet,
dnr: 1.2-1087/2015
Ärendet föredrogs
Det förelåg två förslag till beslut.
Stadsarkivets förslag till beslut:
- att godkänna Stadsarkivets förslag till
verksamhetsberättelse 2014 och
överlämna ärendet till kommunstyrelsen
Hanna Gerdes (FP) förslag till beslut:
- att bifalla förvaltningens förslag
- att därutöver anföra:
Stadsarkivet har en central roll i staden, som
organisationens men även stockholmarnas
gemensamma databas – en minnesbank av hyllmil
och gigabyte. Stadsarkivet är en av stadens mest
välskötta verksamheter, så även 2014, och har
många viktiga uppdrag utöver att bevara och vårda
handlingar i olika former och format.
Digitalisering och tillgängliggörande har
fortskridit. Arkivets roll för demokratin och
offentlighetsprincipen är avgörande och dess
betydelse för utvecklingen av en modern eförvaltning kan inte överskattas. Det påbörjade
arbetet med att öka den publika verksamheten och
göra arkivet än mer känt och angeläget för
stockholmarna är viktigt och har redan nått
betydande framgångar med kraftigt ökat
besöksantal. Arkivet har också tillsammans med
framför allt Stadsmuseet i att använda Stockholms
historia som marknadsföring, något som
demonstreras t ex av det för några år sedan
utsedda UNESCO-världsminnet, det 300-åriga
arkivet av Stockholms byggnadsritningar.
Stadsarkivets utveckling under de senaste åren
lovar gott inför framtiden.
Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta
enligt Stadsarkivets förslag.
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Hanna Gerdes (FP) reserverar sig med hänvisning
till sitt förslag.

