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Att Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
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Ärendet
Att Stockholm ska vara en sammanhållen stad utgör ett av fyra
inriktningsmål för stadens verksamheter fram till 2018. Som ett led
i att förverkliga denna ambition har staden tillsatt en kommission
för ett socialt hållbart Stockholm. Uppdraget är att analysera
skillnader i livsvillkor i Stockholm och föreslå åtgärder för en
jämlik och socialt hållbar stad. Kommissionen har i juni 2015
presenterat en första rapport, Skillnadernas Stockholm. Syftet med
rapporten är att ge en samlad bild av skillnader i livsvillkor i
Stockholms stad och hur dessa har utvecklats över tid.
Kommissionens organisation föreläggs kommunfullmäktige under
hösten 2015 i ett särskilt ärende (Dnr 159-1334/2015). Berörda
remissinsatser ombeds samtidigt att behandla delrapporten
Skillnadernas Stockholm med utgångspunkt från ett antal
frågeställningar.
Stadsarkivet
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
Telefon 08-50828244
Växel 08-508 283 00
mats.hayen@stockholm.se
www.stockholm.se/stadsarkivet

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Omvärld och service.
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Stadsarkivets synpunkter
Här följer Stadsarkivets svar på de ställda frågeställningarna:
1. Hur ser nämnden/bolagsstyrelsen på sina egna
verksamhetsområden i arbetet med att motverka ojämlika
livsvillkor och verka för stärkt social hållbarhet i
Stockholms stad?
Rapporten Skillnadernas Stockholm bekräftar och belyser
den bild av likheter och skillnader mellan Stockholms olika
stadsdelar som har sina rötter i stadens utveckling mot en
miljonstad under 1900-talet. Rapporten belyser tydligt
situationen idag och den närmast föregående tiden med hjälp
av nya mätningsmetoder och nya sätt att se på skillnader
mellan städers olika geografiska delar. Mätningar inom
övergripande områden som hälsa och välbefinnande,
utbildning, arbete, boende och stadsmiljö samt demokrati
visar att höga eller goda värden inom dessa
undersökningsfält är mer vanliga inom stadsdelsområden
som Bromma, Kungsholmen, Östermalm och HägerstenLiljeholmen än i mer utsatta områden som Skärholmen,
Farsta, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och SpångaTensta. En av slutsatserna i rapporten är att skillnaderna
mellan stadens olika delar har under de senaste tjugo åren i
många fall förstärkts. Det finns också delar i rapporten som
visar på minskande skillnader mellan stadsdelarna.
Informationstillgång är en förutsättning för stockholmarnas
möjligheter att agera, påverka och vara delaktiga i stadens
utveckling. Öppenhet, tillgänglighet och likhet i
informationshantering är en central förutsättning för
demokrati, rätten till insyn och likabehandling. Stadsarkivets
har en central roll som informationsresurs för det politiska
och praktiska arbetet i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, i nämnder, förvaltningar och bolag.
Arbetet med ett gemensamt e-arkiv för hela Stockholms stad
och den pågående utvecklingen av ett gemensamt dokumentoch ärendehanteringssystem – edok – kommer idag och i
framtiden ytterligare utveckla den rollen.
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Ett tydligt och effektivt sätt att gemensamt och övergripande
hantera den information som skapas, återanvänds och lagras,
är en viktig komponent i arbetet för att minska skillnaderna i
Stockholm. Stadsarkivet är – som central informationsresurs
och genom utvecklingen av systemen för earkiv Stockholm
och edok – en viktig resurs för det arbete som utförs i
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.
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Genom en omfattande digitalisering av arkiv skapar
Stadsarkivet förutsättningar för att den historiska
informationen ska kunna nå alla stockholmare.
I Stadsarkivets pedagogiska verksamhet bedrivs ett viktigt
arbete med att för invånare, besökare, skolelever,
universitetsstudenter och andra berätta om arkivens roll och
om rätten till insyn, yttrande- och tryckfrihet och andra i
sammanhanget central frågor. Det arbetet utvecklas
kontinuerligt för att nå fler målgrupper. Här spelar en aktiv
programverksamhet in samt deltagande i samarbeten och
projekt som strävar mot större öppenhet när det gäller
information och data, till exempel stadens arbete med Öppen
data.
2. Vilka huvudsakliga utmaningar för att bidra till stärkt social
hållbarhet i Stockholms stad ser nämnden/bolagstyrelsen
inom sina verksamhetsområden?
Dagen expansiva möjligheter att sprida information ökar
också risken för spridandet av information som är
missvisande eller felaktig. Risken att bidra till förmedling
av kunskap som är bristfälligt underbyggd ökar också i ett
samhälle som ofta mycket snabbt kräver svar på svåra
frågor.
Det är utifrån dessa perspektiv viktigt att stadens
informations- och kunskapshantering fortsätter att hålla en
stringent linje. När staden informerar och kommunicerar
inom viktiga och centrala frågor är det allt viktigare att det
är tydligt att det är staden som helhet som är avsändare.
Stadsarkivets utveckling av gemensamma system, earkiv
Stockholm och eDok för informationshantering syftar till att
skapa effektiva stöd som underlättar för staden och dess
verksamheter att verka för en sammanhållen stad.
3. Vilka ytterligare utmaningar, utöver de som framkommer i
rapporten, kan nämnden/bolagsstyrelsen identifiera utifrån
sina egna verksamhetsområden?
Kunskap om Stockholms historiska utveckling stärker
förmågan och möjligheterna att bidra till stadens pågående
och kommande utveckling. En stor och spännande utmaning
för Stadsarkivet är att få fler och nya målgrupper att
upptäcka hur arkiven kan bidra till kunskapsutveckling,
stärkt demokrati och förstärkt förmåga att bidra till stadens
utveckling.
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Det kräver både utveckling av perspektiv och metoder och
nya typer av samarbeten med andra verksamheter i och utom
staden.
En annan utmaning ligger i det kontinuerliga utvecklandet
av rollen som resurs i stadens informationshantering på ett
sätt som stärker medborgarnas tillgång till stadens
information samtidigt som stadens förvaltning underlättas.
Informationstillgången är en central förutsättning för
stockholmarnas möjligheter att agera, påverka och vara
delaktiga i stadens utveckling. En informationsförsörjning
som ökar förutsättningarna till lika informationstillgång för
stockholmarna bidrar till att minska skillnader och stärka
stadsutveckling.
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