Kulturnämndens
arkivutskott

Protokoll nr 1/2017

Tidpunkt:

Torsdag 19 januari 2017
kl 17:00-17:15
Plats:

Stadsarkivet
Justerat den

24/1

2017

Salar Rashid

Kristina Lutz

Närvarande
Ledamöter:
Salar Rashid (S)
Micke Seid (MP)
Ersättare:
Inga Näslund (S)
Kristina Lutz (M)
Michael Svensson (MP)

Ordförande

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Ej närvarande: Hanna Gerdes (L), Juliana Gristelli (V)
och Johan Nilsson (M)
Tjänstemän:
Stadsarkivarie Lennart Ploom och Johan Bergkvist
§1

Val av justerare
Beslut
Salar Rashid (S) och Hanna Gerdes (L) utsågs att
justera dagens protokoll.
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§2

Stadsarkivets verksamhetsberättelse 2016
Dnr 1.2-18298/2016
Beslut
Arkivutskottet föreslår att kulturnämnden beslutar:
- att godkänna Stadsarkivets förslag till
verksamhetsberättelse 2016 och överlämna
ärendet till kommunstyrelsen
- att till kommunstyrelsen begära ombudgetering
om 0,4 mnkr till 2017 avseende e-arkiv Stockholm

§3

Remissvar angående Ökad insyn i
välfärden
Dnr 1.6-18296/2016
Beslut
Arkivutskottet föreslår att kulturnämnden beslutar:
- att kulturnämnden godkänner Stadsarkivets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
- att kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart
justerat.
Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnades av Salar Rashid (S)
och Micke Seid (MP) enligt följande:
Vi ser positivt på att förslagen, som utredningen
ökad insyn i välfärden föreslår, inom
offentlighets- och sekretesslagen, samt att
offentlighetsprincipen införs hos aktörer inom
välfärdssektorn som finansieras av det allmänna.
Vi vill även tillstyrka och förstärka stadsarkivets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Precis som tjänsteutlåtande säger, finns det en
problematik med avgränsning gällande aktörer
som har verksamheter i flera kommuner.
Aktörerna kommer att tvingas förehålla sig till
olika regelverk vad gäller tillsynen från
arkivmyndigheter.
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Vi ser även riskerna med kraftigt ökade kostnader
hos kommunerna.
Finansiering måste därför säkerställas. Eftersom
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att antalet tillsynsobjekt för Stockholms stadsarkiv
kommer att öka.
Vi vill därför vidhålla stadsarkivets medskick om
ett alternativ till avgiftsfinansieringen genom
ökade statliga bidrag till kommunen, vilket vore
mer fördelaktigt för arkivmyndigheterna.
§4

Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt
delegation
Beslut
Ärendet lades till handlingarna.

§5

Stadsarkivarien informerar
- Arkivutskottets studieresa till Birmingham

§6

Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor

Vid protokollet
Johan Bergkvist
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