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Ärendet

I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till att fördela medel ur Utvecklingsanslaget och anslaget ”Disponibla medel” till utveckling av IT system
och tjänster som är av betydelse för kulturförvaltningens dagliga arbete.
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Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att ta i anspråk 350 tkr ur anslaget Disponibla medel och 150 tkr
ur Utvecklingsanslaget för att påbörja arbetet med att utveckla
konstdatabasen Art Medica 2014,
att ta i anspråk 200 tkr ur Utvecklingsanslaget 2014 för att utveckla e-tjänster som är tillgängliga dygnet runt,
att uppdra åt förvaltningschefen att göra erforderliga budgetändringar med anledning av föreliggande beslut.

3

Bakgrund

Art Medica
Konstdatabasen Art Medica (AM) togs i bruk 1999. Systemet ser till stora delar
ut som det gjorde då och har visat sig vara driftsäkert. När AM togs fram var
dock bildhantering på nätet inte särskilt utvecklat så för att kunna hantera bilder i AM behövdes externa programmoduler. Idag är bild och film på nätet en
självklarhet. Under åren har nya funktioner och moduler tillkommit vilket gör
att databasen har fortsatt vara funktionell och klarat de ökade krav som ställts
på verksamheten, både vad gäller effektivitet och kontroll. Men grunden (koden) i Art Medica är densamma som när systemet byggdes 1999. Kostnaderna
har varit låga men resultatet är ett lapptäcke. Externa program används fortfarande för bildhantering.
E-tjänster
Kulturförvaltningen har tagit fram en förstudie för att identifiera konkreta
processer, krav på tillgänglighet och funktioner gällande blanketthantering
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och ansökningar. Det finns ett stort behov av internetbaserade ansökningsmöjligheter för flertalet av kulturnämndens verksamhetsområden, i första
hand Kultur i vården, kulturstöd och konstnärsbasen. Det är ett sätt att möta
medborgarnas och organisationers ökade krav på service och det handlar om
modernisering av externt och internt IT-stöd och att skapa tillgänglighet till
information och tjänster på enklaste sätt.
I enlighet med förstudiens resultat har förvaltningen planerat för införandet av
e-tjänsteformulär för att förbättra tillgängligheten och administrationen av de
olika ansökningsförfaranden som ryms inom verksamheten.
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Kulturförvaltningens synpunkter

Art Medica
Efter 15 år behöver konstdatabasen ses över från grunden. Koden måste skrivas om helt och hållet i enlighet med den teknik som finns idag. Dels för att
skapa en enhetlig struktur, dels, och inte minst, för att vissa av de kritiska delarna, de externa programmen för bildhantering, inte längre uppdateras. Det
innebär nämligen att AM riskerar att sluta fungera när operativsystemen uppdateras. Resultatet av att skriva om koden blir också en mindre kod, vilket gör
systemet snabbare. Det blir samtidigt lättare och billigare att underhålla och
utveckla AM i framtiden.
Kostnaden för att utveckla AM i enlighet med vad som beskrivits ovan beräknar kulturförvaltningen till 1.2 mnkr och förvaltningen föreslår att arbetet påbörjas i år genom att ta i anspråk 350 tkr ur Disponibla medel och 150 tkr ur
Utvecklingsanslaget, sammanlagt 500 tkr.
E-tjänster
Kulturförvaltningen föreslår införande av en onlinetjänst för blanketthantering och internetbaserade ansökningsmöjligheter för kulturnämndens verksamhetsområden. Förvaltningen skapar en e-tjänsteportal för ändamålet som
alltid är tillgänglig och som innehåller samtliga blanketter för ansökningar.
Kostnaden beräknas till 600 tkr och förvaltningen föreslår att 200 tkr tas ur
Utvecklingsanslaget 2014. I kostnaden ingår programvara/system och integration med det befintliga dokument- och ärendehanteringssystem Evolution
samt webbplats.
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