Kulturnämndens
arkivutskott

Protokoll nr 10/2021

Tidpunkt:

9 december 2021
Kl. 16:00- 16:30
Plats:

Mötesapplikationen SKYPE
Justerat den

/

/ 2021

Hanna Gerdes

Torun Boucher

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

Ordförande
vice ordförande
§1-§3

Tjänstgörande ersättare:
Micke Seid (MP)
Frånvarande:
Diana Van Rabén (C), Steven Crosson (KD), Mariam Asghari (S)
Tjänstemän:
Stadsarkivarie Lennart Ploom, Ann-Sofi Forsmark och Johan
Bergkvist, sekreterare
§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 9/2021 från utskottets sammanträde
den 11 november.

§3

Anmälningsärenden
Anmälan görs av:
- Stadsarkivets månadsrapport november 2021
- Stadsarkivets beslut enligt delegation
Beslut
Arkivutskottet beslutar att lägga anmälan till
handlingarna.

§4

Stadsarkivets verksamhetsplan 2022
Dnr SSA 2021/10007
Beslut
Arkivutskottets förslag till beslut i kulturnämnden:
1.
Nämnden godkänner förvaltningens
förslag till verksamhetsplan 2022 inklusive
bilagor och överlämnar planen till
kommunstyrelsen.
2.
Nämnden begär omslutningsförändringar
om sammanlagt 21,7 mnkr till
kommunstyrelsen.
3.
Nämnden godkänner omfördelning av
medel från driftverksamhet om totalt 2,6
mnkr avseende avskrivningar 2,4 mnkr och
internränta 0,2 mnkr
4.
e-arkiv Stockholm godkänns som ny
resultatenhet för verksamhetsår 2022.
5.
Ärendet justeras omedelbart.
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§5

Revidering av kulturnämndens
delegationsordning avseende Stadsarkivet
SSA 2021/10122
Beslut
Arkivutskottets förslag till beslut i kulturnämnden:
1.
Kulturnämnden uppdrar åt stadsarkivarien
att besluta på nämndens vägnar enligt
Stadsarkivets förslag till
delegationsordning
2.
Kulturnämnden överlåter enligt 7 kap 6 §
kommunallagen till stadsarkivarien att i sin
tur, genom vidaredelegering, uppdra åt en
annan anställd att fatta beslut i de ärendegrupper som nämnden enligt punkt 1
3.
Beslut som kan överklagas enligt 13 kap 2
§ kommunallagen anmäls till nämnden, om
inget annat anges, vid närmast följande
sammanträde
4.
Delegationsordningen gäller från och med
månadsskiftet efter att kulturnämndens
beslut har vunnit laga kraft, och ersätter
därmed ”Delegationsordning för
Stadsarkivet”, dnr 1.3/13681/2018, som
beslutades av kulturnämnden 2018-10-16

§6

Sammanträdestider för arkivutskottet 2022
Beslut
Datum för arkivutskottet 2022 fastställs i enlighet
med tjänsteutlåtandet.

§7

Information och övriga frågor
- Lennart informerade om de extra åtgärder som
Stadsarkivet har vidtagit med anledning av
Folkhälsomyndighetens nya
rekommendationer för att minska spridningen
av covid-19.

Vid protokollet
Johan Bergkvist
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