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§8
Översyn av styrdokument och utarbetande av
digitaliseringsproram för Stockholms stad.
Stadsarkivets svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr. 1.6-7198/2019
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Stadsarkivet:
1. Att godkänna och överlämna Stadsarkivets
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2019-0607.
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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från Stadsarkivet.
Särskilt uttalande

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

Särskilt uttalande lämnas av ordförande Jonas Naddebo (C),
Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP)
enligt följande:
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Vi välkomnar det förslag till digitaliseringsprogram som
tagits fram. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter
för att förenkla vardagen i olika avseenden för såväl våra
invånare som stadens besökare är angeläget och viktigt.
Potentialen som finns i den pågående digitaliseringen ska
användas av stadens nämnder och bolag för att förbättra
servicen för stadens målgrupper.
Utöver de önskningar om förtydliganden som förvaltningen
framför i sitt tjänsteutlåtande, vilka vi till fullo står bakom,
vill vi framhålla vikten av att stadens förvaltningar tar
hänsyn till riskerna för intrång i den digitala verksamheten i
det fortsatta arbetet med digitaliseringsprogram. I detta
arbete måste den digitala sårbarheten tas i beaktande.
Ersättaryttrande

Ulf Lönnberg (KD) instämmer i särskilt uttalande från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
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