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Kommunstyrelsen

Kulturnämnden: Ansökan om finansiering av förstudie inför införandet av
en bilddatabas
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tilldela 100 000 kr av investeringsmedel för e-förvaltning till kulturnämnden (KTN) för en
förstudie inför införandet av bilddatabas, samt
att i denna förstudie utreda möjligheten att vidareutveckla befintlig bildbank, som är en del av
Uppsala kommuns annonsverktyg, som huvudsakligt alternativ.
Ärendet
IVE 2013-2016 har ett inriktningsmål om att digitala tjänster är norm i kommunens
förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda. Alla
kommunala enheter ska eftersträva e-förvaltningslösningar och digitalisering av
ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska lösningar.
Kommunstyrelsen har avsatt 20 miljoner till investeringsmedel för att utveckla e-tjänster.
Nämnder har möjlighet att ur dessa medel söka pengar för att finansiera utveckling och
införande av e-tjänster. Ansvaret för processkartläggning, genomförande och drift ligger hos
respektive nämnd.
Kulturnämnden har inkommit med en ansökan till kommunstyrelsen om 130 000 kr för att
finansiera en förstudie inför införandet av bilddatabas. Förstudien ska belysa förutsättningarna
för att införskaffa, driftsätta och lansera en bilddatabas för tillgängliggörande av de bilder som
arkiveras hos Stadsarkivet. Bilddatabasen ska göra det enkelt för användarna att via en etjänst ta del av bilder som förvaras hos stadsarkivet, återanvända dem samt att bidra med egen
kunskap om bilderna. Bilaga
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Föredragning
Stadsarkivet har idag cirka 165 000 analoga bilder i sin bildsamling och samlingen ökar med
cirka 6000 bilder varje år. Bilderna finns idag utspridda men sökbara i olika bildregister,
inventeringslistor och arkivförteckningar. Intresset från allmänheten för dessa bilder är stort
och handläggningen tar mycket tid.
Uppsala kommun saknar en webbaserad bilddatabas som är tillgänglig för medborgare,
företag och organisationer. En webbaserad bilddatabas skulle förkorta handläggningstiderna
och frigöra resurser på stadsarkivet. Syftet med bilddatabasen är att det ska vara enkelt för
användarna att via en e-tjänst ta del av bilder som förvaras hos stadsarkivet, återanvända dem
samt att bidra med egen kunskap om bilderna.
Förstudien ska belysa förutsättningarna för att införskaffa, driftsätta och lansera en
bilddatabas för tillgängliggörande av de bilder som arkiveras hos stadsarkivet.
De av kommunstyrelsen antagna riktlinjerna för styrning av IT understryker att IT-tjänster
som utgångspunkt ska vara gemensamma och inte knutna till en viss organisation. Det är
därför önskvärt att förstudien fokuserar på möjligheten att vidareutveckla befintlig bildbank,
som är en del av annonsverktyget.
Om förstudien bygger vidare på den befintliga bildbank som idag finns i Uppsala kommuns
annonsverktyg försvinner delar av det utredningsuppdrag som finns beskrivet i ansökan till
finansiering av förstudie. Förstudiens omfattning minskar och därmed också kostnaden för
förstudien. Kommunstyrelsen föreslås därför bevilja 100 000 kr till förstudien istället för de
130 000 kr som kulturnämnden ansöker om.
Ekonomiska konsekvenser
Av de 20 miljonerna har sedan tidigare totalt 9 170 000 kr beviljats till följande projekt:
- Pilotetablering av e-arkiv (5 920 000 kr)
- Genomlysning av integrationslösning/plattform flödesmotor och organisation
(500 000 kr)
- Handlingsplan ”öppen data” (800 000 kr)
- Jämförelsetjänst för skolor (1 800 000 kr)
- Förstudie för digitalisering av överförmyndarnämndens ärendehantering (150 000 kr)
Förlaget ryms således inom kommunstyrelsens budget.
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