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Uppdrag om utredning av stadsarkivets myndighetsutövning
samt finansiering av stadsarkivets verksamhet 2020 och 2021

STK-2018-895
Sammanfattning

Kommunstyrelsen är stadens arkivmyndighet och stadsarkivet är kommunens beredande och
verkställande organ när det gäller arkivfrågor. Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat beslut
som gäller arkivredovisning och gallring till stadsarkivarien. Stadsarkivet är organiserat inom
kulturnämndens verksamhet.
Stadsarkivarien inkom 30 augusti 2018 med en ansökan till kommunstyrelsen om bidrag för
arbetskraft och material för hantering av handlingar från den tidigare hamndirektionen.
Under ärendets handläggning kom det fram att det finns flera arkiv från avslutade nämnder
som stadsarkivet behöver hantera. Detta är allmänna handlingar där kommunstyrelsen har ett
ansvar för arkivvården. Dessutom är hantering och finansiering av e-arkiv för digitala
handlingar från såväl kommungemensamma som verksamhetsspecifika avställda IT system
inte löst.
Arkivvården har en växande volym av både analoga och digitala handlingar. Med anledning
av arkivvårdens komplexitet har stadskontoret genomfört en första översyn av de behov som
är mest akuta för att stadsarkivet ska kunna uppfylla sin roll gentemot kommunstyrelsen.
Resultatet av översynen finns beskrivet i ärendet.
Eftersom det ligger inom kommunstyrelsens ansvar att säkerställa arkivvården för de
kommunala handlingarna, föreslår stadskontoret att det görs en genomomgripande översyn
och utredning av stadsarkivets roll som beredande och verkställande organ till
kommunstyrelsen samt den långsiktiga finansieringen av arkivvården, analog som digital.
I avvaktan på att utredningen färdigställs föreslår stadskontoret att stadsarkivet får ersättning
från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för att kunna hantera nuvarande
volymer oordnade handlingar, analoga som digitala, som ligger under kommunstyrelsens
ansvar som arkivmyndighet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att under 2020 utreda och lämna
förslag avseende stadsarkivets roll som kommunstyrelsens beredande och
verkställande organ i arkivfrågor, inkluderat en översyn av Föreskrifter för den
kommunala arkivvården i Malmö, kommunstyrelsens och kulturnämndens
reglementen i de delar som gäller arkivvården samt att föreslå en hållbar
finansieringsmodell för arkivvården som både beaktar de årliga volymökningarna,
analoga som digitala och indexering och som i enlighet med kommunfullmäktiges
uppdrag till kommunstyrelsen i budget 2020 bidrar till minskad administration,
effektivisering och ökad kvalitet. Utredningen och förslag ska redovisas för
kommunstyrelsen vid årsskiftet 2020/2021.
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2. Kommunstyrelsen beslutar att stadskontoret finansierar inom tilldelad budgetram
utredningskostnader för stadsarkivets roll som beredande och verkställande organ för
kommunens arkivfrågor.
3. Kommunstyrelsen avsätter 550 tkr ur kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar till kulturnämnden för finansiering av stadsarkivets kostnader under 2020
för hantering av ogallrat material från de tidigare stadsområdena och
hamndirektionen/Malmö hamn för åren 1950-1990 samt invandrarnämnden.
4. Kommunstyrelsen avsätter 750 tkr ur kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar 2021 till kulturnämnden för att finansiering av stadsarkivets kostnader
under 2021 för hanteringen av ogallrat material från de tidigare stadsområdena och
hamndirektionen/Malmö hamn för åren 1950-1990 samt invandrarnämnden.
5. Kommunstyrelsen avsätter 475 tkr ur kommunstyrelsen anslag för projekt och
utredningar 2020 till kulturnämnden för finansiering av stadsarkivets kostnader 2020
för e-arkivering av kommunens avställda IT-system samt arkivering av äldre
information i aktiva IT-system.
6. Kommunstyrelsen avsätter 1 200 tkr ur kommunstyrelsen anslag för projekt och
utredningar 2021 till kulturnämnden för finansiering av stadsarkivets kostnader 2021
för e-arkivering av kommunens avställda IT-system samt arkivering av äldre
information i aktiva IT-system.
Beslutsunderlag
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