Kulturnämndens
arkivutskott

Protokoll nr 9/2020

Tidpunkt:

17 november 2020
Kl. 16:00- 16:30
Plats:

Stadsarkivet, rum Hyllan
Justerat den

/

/ 2020

Hanna Gerdes

Torun Boucher

Närvarande
Beslutande ledamöter
Hanna Gerdes (L)
Torun Boucher (V)
Kristina Lutz (M)
Margareta Stavling (S)
Diana Van (C)

Ordförande
Vice ordförande
deltar via Skype
deltar via Skype
deltar via Skype

Ersättare
Micke Seid (MP)
Johanna Hedin (KD)

deltar vi Skype
deltar via Skype

Frånvarande
Mariam Asghari (S)

Tjänstemän:
Stadsarkivarie Lennart Ploom och Gabriel Marawgeh, sekreterare
samt Christopher Vainesworth.
§1

Val av protokolljusterare
Beslut
Arkivutskottet utser Torun Boucher (V) att
tillsammans med ordföranden Hanna Gerdes (L)
justera dagens protokoll.
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§2

Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Arkivutskottet beslutar att godkänna anmälan av
protokoll nr 9/2020 från utskottets sammanträde
den 15 oktober.

§3

Anmälningsärenden
Anmälan görs av:
a) Stadsarkivets månadsrapport oktober
b) Stadsarkivets beslut enligt delegation
Beslut
Arkivutskottet beslutar att lägga anmälan till
handlingarna.

§4

Tjänsteutlåtande: Begäran om utökat
budgetutrymme till eDok för Kluster 4, Kluster
5 och Kluster 6 samt underskott i IT-prislista
för perioden 2021-2022.
Dnr 1.2-10903/20
Beslut
Arkivutskottet föreslår att kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets
tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Ärendet justeras omedelbart

§5

Remissvar: Stockholms stads program mot
våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck, prostitution, människohandel för
sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende
relationer
Dnr: 1.6-11662/20
Beslut
Arkivutskottet föreslår att kulturnämnden beslutar:

Kulturnämndens arkivutskott

1.

Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets
tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

2.

Ärendet justeras omedelbart
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§6

Information och övriga frågor
Lennart informerade om att Stadsarkivet,
tillsammans med stadsmuseet, Stockholmia och
universiteten Stockholm och Uppsala fått ett
projekt beviljad av Vetenskapsrådet. Projektet
heter City Faces och handlar om att sammanföra
historiska bilder på personer med arkiven, i detta
fall Rotemansarkivet.
Hanna tog upp en fråga om Arkivutskottets
kommande sammanträden. Hanna ställde frågan
om det var OK att fråga kulturnämnden om att
besluta om att hålla, under Coronapandemin
gällande restriktioner, kommande sammanträden
digitalt. Arkivutskottet svarade bejakande på
frågan.
Tema: Digitsering på Stadsarkivet
Christopher Vainesworth, som arbetar i processen
publicering på Stadsarkivet, berättade om hur
Stadsarkivet arbetar för att göra arkivhandlingar
digitalt åtkomstbara. Han visade exempel ur redan
skannade och metadatasatta arkivhandlingar och
berättade också om kommande digitiseringar som
Stadsarkivet planerar att göra.

Vid protokollet
Gabriel Marawgeh
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