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§5
Verksamhetsplan 2022 för Stadsarkivet
Dnr 1.1/2996/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
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.
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2021-12-03
Sammanfattning

Demokrati stärks och utvecklas genom allas rätt till insyn och
tillgång till den offentliga informationen. Stockholm kommer
fortsätta växa, med invånare från många olika länder och
bakgrunder. Det kommer ställa nya krav på de offentliga
verksamheter som förvaltar informationen. Stadsarkivets vision
är Den transparenta staden, där den information som skapats och
skapas i staden flödar och är tillgänglig för alla.
Förväntningarna på digital tillgänglighet ökar. Det ska vara lätt
för alla att hitta och återanvända arkivinformationen, och
tillgängligheten är avgörande för hur väl Stadsarkivet lyckas med
sitt uppdrag.
Under pandemin har stora steg tagits, som behöver förvaltas och
utvecklas. Stadsarkivet fortsätter under 2022 att fokusera på
digital transformation. Det handlar om att förnya och utveckla
tjänsteutbud och arbetssätt med utgångspunkt i användarnas
behov och förväntningar, och kommer att kräva
kompetensutveckling, nya verktyg och ett mer proaktivt
lyssnande på användare och omvärlden.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Digital transformation omfattar också Stadsarkivets publika
verksamhet. Utvecklingen av ett digitalt publikt utbud fortsätter,
samtidigt som Stadsarkivets besöksplatser på Kungsklippan 6 och
Liljeholmskajen ska bibehålla sin attraktivitet. Program och

Kulturnämnden 2021-12-14

Sida 10 (21)

tjänster ska utvecklas i samverkan med intressenter inom och
utom staden, och såväl offentliga aktörer som civilsamhälle och
näringsliv ska kunna vara med och utforma utbudet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
Stadsarkivets förslag.
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