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§5
Verksamhetsplan för stadsarkivet 2018
Dnr 1.2-16016/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från stadsarkivet:
1) att godkänna Stadsarkivets förslag till verksamhetsplan
för år 2018 och överlämna rapporten till
kommunstyrelsen
2) att ansöka om stöd från kompetensutvecklings-satsningen
enligt bilaga 1-3
3) att hos kommunstyrelsen begära godkännande av
omslutningsförändringar om 9,1 mnkr avseende e-arkiv
Stockholm
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2017-12-01
Sammanfattning

Stockholm ska ha Sveriges mest angelägna, kända och
tillgängliga arkiv.
Stadsarkivet ansvarar för att informationen i arkiven är användbar
för alla nu och i framtiden. Arkiven ger kunskaper och insikter
om samtida och historiska villkor, skeenden och processer.
Tillgänglig information är en förutsättning för det öppna
samhället, rättssäkerheten och kunskapsuppbyggnaden.
Stadsarkivet är angeläget, känt och tillgängligt
Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv med 48 000 besök
2017. Under 2018 fortsätter arbetet med att öka synligheten och
få ännu fler att upptäcka arkiven. Särskilt prioriterade är grupper
som tidigare inte känt till eller tagit del av arkivets resurser.
Samtliga besökare ska bli bemötta med respekt och på ett
inkluderande sätt. För 2018 tillförs Stadsarkivet särskilda medel
(1 mnkr) för att säkerställa hög tillgänglighet på plats och online.
Utvecklingen av arkivets publika verksamhet ska ske i nära
samarbete med Stadsmuseet och stadens bibliotek. Stadsarkivet
och stadsmuseet driver kompetensutvecklingssatsningen
Stockholmslotsar, som ska ge besökarna till de publika
verksamheterna förbättrad tillgång till Stockholms historia.
Under 2018 sker fortsatt samverkan med Kista bibliotek i syfte
att nå nya målgrupper.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Stadsarkivet är ett stöd för lärandet om demokratins och
historiens roll i samhället. På Stockholmskällan tillgängliggörs
Stockholms historia ur flera olika perspektiv genom olika typer
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av källmaterial. Stockholmskällan har drivits och utvecklats av
Stadsarkivet, Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen
enligt treåriga överenskommelser. Från 2018 gäller
överenskommelsen tillsvidare.
Stadsarkivet och kulturförvaltningen ska i samarbete med
arbetsmarknadsförvaltningen erbjuda stadsdelsförvaltningarna ett
nytt kulturarvsorienterat koncept för feriearbete.
Strategisk intern och extern kommunikation är en förutsättning
för att Stadsarkivet ska förverkliga sina mål och sin vision. Under
2018 kommer Stadsarkivet fortsätta att utveckla sin
kommunikation med prioriterade målgrupper i syfte att öka
kännedomen, bidra till en positiv attityd till Stadsarkivet och
etablera arbetet med arkiv- och informationshantering som ett
viktigt styrinstrument för demokratin.
Stadsarkivet ska berätta om och tolka stadens historia i
samverkan med förvaltningar, bolag och andra intressenter i
staden. Samarbetet med universitet och högskolor utvecklas och
förstärks, till exempel i projektet Bekönade rum tillsammans med
Stockholmia forskning och förlag och Stockholms universitet.
Arkiven är användbara nu och i framtiden
Stadsarkivet förvarar 86 000 meter arkiv. Fram till 2030 kommer
detta bestånd att nära nog fördubblas. Stadsarkivet och
Fastighetskontoret utvecklar nya lokaler för arkivförvaring och
publik verksamhet i bergrum vid Liljeholmskajen. Det
säkerställer att alla arkiv som förvaras av Stadsarkivet är lika
tillgängliga för alla. Den publika verksamheten ska öka och
utveckla tillgången till stadens bebyggelsekopplade arkiv, till
exempel UNESCO-världsminnet Stockholms byggnadsritningar.
Bebyggelsetemat förstärks genom samarbeten med bland andra
trafikkontoret, stadsmuseet och arkitekturskolan vid KTH.
Projektet ska leda till en effektiviserad verksamhet och en lägre
hyllmeterkostnad. Den ökade hyreskostnaden ska på sikt
finansieras helt och hållet av arkivleverenser.
Stadsarkivet fortsätter att utveckla och bredda sitt samarbete med
Riksarkivet. Under 2018 kommer fler digitaliserade arkivmaterial
att publiceras på Riksarkivets publiceringsplattform SVAR, ett
samarbetsprojekt för att utveckla tillgängliggörandet genom
framtagande av digitalbeställning av arkivhandlingar och starta
det gemensamma arbetet med Sveriges befolkningsdatabaser
(SwedPop) i samverkan med Göteborg, Lund och Umeå
universitet.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Stadsarkivet publicerar 2018 ungefär 8 miljoner digitaliserade
arkivhandlingar och registerposter för att öka tillgången till

Kulturnämnden 2017-12-12

Sida 24 (50)

arkiven. Publiceringen ska svara upp mot krav på öppna data och
nya användargruppers behov och ske i ökad samverkan med
användare och andra aktörer.
Stadsarkivet säkerställer insyn och tillgång till stadens
information
Stadsarkivet har en viktig roll i arbetet med att utveckla stadens
informationshantering. Stadens arbete med öppna data och
offentlighetsprincipens tillämpning i e-förvaltningen bidrar till att
stärka demokratin.
Stadsarkivet ska under 2018 realisera handlingsplanen Dig In,
stadens digitala strategi för informationsförsörjning. Arbetet sker
inom genomförandet av stadens strategi för en smart och
uppkopplad stad.
Stadsarkivet utarbetar ett ändamålsenligt regelverk med
vägledningar på arkivområdet. Genom tillsyn säkerställs att
stadens verksamheter lever upp till gällande regleringar på
området.
Genom eDok leder Stadsarkivet arbetet för införande av ett
stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem som
skapar förutsättningar för gemensamma och effektivare
arbetssätt.
Stadens verksamheters digitala information tas emot, förvaras
och tillgängliggörs av Stadsarkivet i e-arkiv Stockholm. Under
2018 utvecklar Stadsarkivet en förbättrad söktjänst till e-arkiv
Stockholm för att ytterligare förenkla tillgången till stadens
digitala information.
Stadsarkivet erbjuder genom uppdragsverksamhet konsultstöd för
stadens förvaltningar och bolag inom arkiv- och
dokumenthantering.
Ekonomiska förutsättningar
Stadsarkivet har en utökad budget 2018 för förvaltning av
ärendehanteringssystemet eDok och för hög tillgänglighet.
Omslutningsförändringarna under 2018 beräknas till 9,1 mnkr
och avser e-arkiv Stockholm. Under 2018 ska Stadsarkivet och
Riksarkivet förhandla fram ett nytt avtal om Stadsarkivets
ersättning för hantering av de statliga arkiven.

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Mirja Räihä m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP)
och Ann Mari Engel (V) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia
Granswed Baat m.fl. (M) föreslår att nämnden beslutar att
delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut och att
därutöver anföra följande
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.
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.
E-arkiv Stockholm är stadens gemensamma digitala arkiv.
Kulturnämnden: stadsarkivet, ansvarar för och förvaltar earkivet. Alla verksamhetssystem ska successivt anslutas till
e-arkivet. 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.

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

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 en tid med så kallad history
marketing där stadens bolag och nämnder kan få hjälp att få
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en större kunskap om verksamheternas historia och
utveckling. Detta arbete ska fortsätta.
I övrigt hänvisar vi till våra respektive budgetreservationer
i kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Ordförande Mirja Räihä (S) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutat enligt förslag från ordförande Mirja
Räihä m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Ann Mari Engel (V).
Reservation

Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia Granswed
Baat m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
Ersättaryttrande

Ersättaryttrande lämnas av Ulf Lönnberg (KD) enligt följande:
Om jag haft rösträtt hade jag bett Kulturnämnden besluta enligt
följande:
1. Att avslå förvaltningens förslag
2. Att återkomma till nämnden med en verksamhetsplan i
överensstämmelse med vad som anförs i detta beslut samt
i enlighet med Kristdemokraternas budgetreservation i
kommunfullmäktige
3. Att därutöver anföra följande:

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Arkiven är en central resurs i stadens
informationsförsörjning. Stadsarkivet arbetar för att
underlätta för användarna att få tillgång till informationen i
arkiven och genom det skapa en av förutsättningarna för att
offentlighetsprincipen ska fungera. Tillgång till
arkivinformation ger dagens och framtidens stockholmare
insyn i de offentliga beslutsprocesserna och möjligheter till
forskning. Stadsarkivet ska publicera allt sitt
upphovsrättsskyddade material, som staden själv är legal
upphovsman till, under en licens som tillåter
vidareanvändning. Stadsarkivet ska bidra i arbetet med att
utveckla en strategi för hållbar informationshantering.
Stadens arbete med öppna data och offentlighetsprincipens
tillämpning i e-förvaltning bidrar till att stärka demokratin.
Stadsarkivet ska locka till besök och verksamheten ska
bidra till stadens och verksamheternas
varumärkesbyggande. Stadsarkivet ska lyfta fram stadens
och dess verksamheters historia i arbetet med varumärket
Stockholm.
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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. Earkiv Stockholm är stadens gemensamma digitala arkiv.
Stadsarkivet ansvarar för och förvaltar e-arkivet. Alla
verksamhetssystem ska successivt anslutas till e-arkivet.
Stadsarkivet har en viktig roll som kunskapsbas om
Stockholms historia för både stockholmare i allmänhet och
forskare. Stadsarkivets karaktär av öppen publik institution
bör förstärkas.
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163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

