Kulturnämndens
arkivutskott

Protokoll nr 4/2015

Tidpunkt:

Torsdag 4 juni 2015
kl 16:00-16:45
Plats:

Kungsklippan 6
Justerat den

/

2015

Salar Rashid

Hanna Gerdes

Närvarande
Ledamöter:
Salar Rashid (S)
Hanna Gerdes (FP)
Juliana Gristelli (V)

Ersättare:
Inga Näslund (S)
Kristina Lutz (M)
Micke Seid (MP)

Ordförande
Vice ordförande

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Johan Nilsson (M) var förhindrad.
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 9 juni
§3
Revidering av arkivregler för Stockholms
stad, 5.1.2-4911/2015
Ärendet föredrogs
Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta:
att godkänna Stadsarkivets förslag till reviderade
arkivregler för Stockholms stad och överlämna
ärendet till kommunfullmäktige
§4

Yttrande över revisorernas årsrapport
2014 avseende Stadsarkivet,
dnr 1.4-7614/2015
Ärendet föredrogs
Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta:
att godkänna Stadsarkivets yttrande över
revisorernas årsrapport 2014 och överlämna det till
revisionskontoret

§5

Remissvar motion (2015:2) om införande
av servicegaranti, dnr 1.6-7652/2015
Ärendet föredrogs
Det förelåg två förslag till beslut.
Stadsarkivet förslag till beslut:
att som svar på remissen överlämna
tjänsteutlåtandet.
Hanna Gerdes (FP) förslag till beslut:
att som svar på remissen anföra följande:
Det är viktigt att kommunala förvaltningar
tillhandahåller service till medborgarna snabbt,
effektivt och pålitligt. Vi ställer oss positiva till
intentionen i motionen att göra det tydligare för
medborgarna vad man har rätt att förvänta sig
och inom vilken tid.
Som motionären anför finns servicegarantier av
olika slag i ett flertal kommuner. Det finns ingen
enhetlig modell, utan de varierar från att täcka
flera områden till att bara gälla ett visst område,
till exempel bygglov. Även frågan om sökandens
rätt till ekonomisk kompensation vid utebliven
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eller försenad service behandlas olika i olika
kommuner.
Detta talar för att frågan bör utredas ytterligare, i
den riktning som motionen pekar, för att klargöra
vilka områden som skulle lämpa sig för en
servicegaranti och vilka tidsfrister och övriga
åtaganden som är lämpliga och realistiska.
Vi ser alltså gärna att behandlingen av motionen
resulterar i att frågan om servicegaranti utreds
vidare, med sikte på att förutsägbarheten och
rättssäkerheten hos stadens leverans av service till
medborgarna förbättras.
Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta:
enligt Stadsarkivets förslag.
Hanna Gerdes (FP) reserverar sig med hänvisning
till sitt förslag.
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§6

Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt
delegation
Stadsarkivarien har fattat beslut i följande
tillsynsärenden: dnr 5.1.1-5338/2015, dnr 5.1.15351/2015, dnr 5.1.1-5555/2015,
dnr 5.1.2-6786/2015
Sekretesskyddade uppgifter: dnr. 4.1-7621/2015,
dnr 4.1-7776/2015

§7

Månadsrapport maj

§8

Information från stadsarkivarien
- Besöken till Stadsarkivet fortsätter att öka.
Under maj ökade besöken med 50 procent
jämfört med samma månad 2014.
- Under sommaren kommer Stadsarkivet ha
begränsade öppettider på grund av
ombyggnation av de publika lokalerna.
- Stadsarkivet arbetar tillsammans med
fastighetskontoret för att finna en lösning som
löser det långsiktiga behovet av magasin för
kommande arkivleveranser. De nya lokalerna
beräknas på sikt minska stadens totala
kostnader för arkivförvaring.
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§9

Övriga frågor
Det fanns inte några övriga frågor.

Vid protokollet
Johan Bergkvist

Kulturnämndens arkivutskott

