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Översyn av styrdokument och utarbetande
av digitaliseringsprogram för Stockholms
stad. Stadsarkivets svar på remiss från
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Att godkänna och överlämna Stadsarkivets tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat

Lennart Ploom
stadsarkivarie

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till
digitaliseringsprogram. Enligt programmet ska Stockholm vara den
stad som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att förbättra
för invånare, företagare och besökare. I förslaget identifieras fyra
framgångsfaktorer, hur digitaliseringen i staden ska styras, samt
innehåller ett avsnitt om informationssäkerhet.
Stadsarkivet stöder förslaget och lyfter fram att samverkan inom
staden förutsätter en tydlig styrning av kommunstyrelsen inom
standardisering av arbetssätt och lösningar. Stadsarkivet föreslår
även att strategin Dig In – digital arkivstrategi för Stockholm från
2015 upphävs.
Stockholms stadsarkiv
Informationsförsörjning
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
Telefon 08 508 28336
www.stockholm.se

Bakgrund
Stockholms stadsarkiv har fått tillfälle att yttra sig över förslag till
nytt digitaliseringsprogram till Stockholms stad.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 att anta ”It-program –
ett program för digital förnyelse”, som övergripande styrdokument
för stadens it-verksamhet. I samband med budget 2016 fick
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kommunstyrelsen uppdraget att påbörja arbete med en översyn av
samtliga styrdokument inom it-området. Stadsledningskontoret har
mot bakgrund av detta tagit fram ett nytt styrande dokument,
Digitaliseringsprogram Stockholms stad.
Ärendet
Det nu föreslagna digitaliseringsprogrammet tar sin utgångspunkt i
stadens övergripande mål med digitalisering som är att Stockholm
ska vara den stad som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter i
syfte att göra livet och vardagen enklare och bättre för våra
invånare, företagare och besökare. I förslaget till
digitaliseringsprogram har fyra framgångsfaktorer identifierats.
Dessa faktorer föreslås vara vägledande i nämndernas och bolagens
kontinuerliga arbete med digitalisering. Vidare innehåller
programmet principer för hur digitaliseringen i staden ska styras
och samordnas på central, respektive lokal nivå. Det föreslagna
programmet innehåller även ett avsnitt som klargör vikten av
informationssäkerhet och stadens arbete med detta.
Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad, antagen av
kommunfullmäktige i april 2017, syftar till att samordna stadens
arbete med digitalisering och vidareutveckla den smarta staden.
Strategin antar ett bredare perspektiv och involverar därmed flera
aktörer och ger tillsammans med det nu föreslagna
digitaliseringsprogrammet en heltäckande beskrivning av stadens
ambitioner och mål på digitaliseringsområdet.
Programmet föreslås gälla till och med 2023.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde
Informationsförsörjning.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsarkivet stöder de överväganden och förslag som uttrycks i
digitaliseringsprogrammet. Digitalisering innebär en
genomgripande samhällsförändring. För staden är det viktigt att
betrakta digitaliseringen som medel för verksamhetsutveckling i
syfte att uppnå högre kvalitet och effektivitet, och inte som ett mål i
sig. Detta uttrycks också i programförslaget på ett bra sätt.
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Stadsarkivet stöder de fyra framgångsfaktorer som formuleras i
programförslaget. Stadsarkivet vill särskilt framhålla följande
gällande framgångsfaktorn Stadens verksamheter ska samverka
horisontellt. Stadsarkivet stöder helt det som förs fram rörande
behov av att staden ska sträva efter en god informationshantering,
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baserad på gemensamma informations- och begreppsmodeller och
sammanhållna digitala processer. Stadsarkivet har under lång tid
arbetat utifrån detta synsätt. I våra lösningar för stadsgemensamt earkiv och stadsgemensamt ärendehanteringssystem (eDok) har
standardiserade lösningar och processer varit utgångspunkt. Ett
effektivt samarbete inom staden med gemensamma och
överenskomna begrepp och informationsmodeller förutsätter enligt
Stadsarkivets mening att kommunstyrelsen inte bara samordnar
detta arbete på en strategisk nivå utan även svarar för en konkret
styrning mot stadsgemensam standardisering på området.
Kommunfullmäktige antog 2015-12-14 Dig In – digital
arkivstrategi för Stockholm (329-1203/2014). Denna strategi
utarbetades av Stadsarkivet och berör samma frågeställningar med
liknande ställningstaganden och förslag som
digitaliseringsprogrammet. Stadsarkivet föreslår att denna strategi
upphävs i likhet med en rad andra föreslagna strategidokument om
digitaliseringsprogrammet beslutas för att undvika överlappande
dokument.
Jämställdhetsanalys
Förslaget berör kvinnor, män, flickor och pojkar. Stadsarkivets
bedömning är att då förslaget syftar till en effektiv service till
invånare, besökare och företagare oavsett kön, bör förslaget främja
jämställdhet ifråga om tillgång till offentlig information och service
från staden.
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