
 
 
 

 
Arkivnätverk för de kommunala bolagen  

 
Stadsarkivet bjöd den 13 november 2013 in till en första träff till ett arkivnätverk för 

de kommunala bolagen. Syftet med arkivnätverket är främst att de som arbetar med 

arkiv, dokumenthantering och liknande frågor ska få kontakt och att få tips och idéer 

från varandra. Stadsarkivet räknar med att bjuda in till två träffar per år (april och 

november) och gärna ute i verksamheten. 

 

Dagen inleddes med att Stadsarkivets chef, Dan Malmsten, presenterade 

Stadsarkivets verksamhet. Det blev genast många frågor kring elektronisk arkivering, 

ett ämne vi får anledning att återkomma vid ett senare tillfälle. 

Kommunarkivarie, Maria Dalbark, presenterade syftet med nätverket och var och en 

fick tillfälle att berätta om sin roll hos respektive bolag. 

 

Vi avbröt för fika och mingelpaus! 

 

 
 

Därefter berättade Barbro Bengtsson från Tekniska verken hur man gått till väga när 

man tagit tag i arkivfrågan hos dem; uppdelat på Arkiv dåtid, Arkiv nutid och Arkiv 

framtid. Man började med att upprätta en dokumenthanteringsplan och gick sedan 

vidare med att hyra in en arkivarie, som gallrade, ordnade och förtecknade arkiven 

samt är med och gör praktiska riktlinjer för hur man ska förvalta arkiven i framtiden.  

Just nu är denna arkivarie inhyrd av Stadsarkivet för att ordna och förteckna äldre 

arkivhandlingar som deponerats hos Stadsarkivet i väntan på godkända arkivlokaler.  

 

 

 

 



 

 

Sedan blev det rundvandring i Stadsarkivets lokaler med kontorsrum, forskarsal och 

ordnarrum dvs. där man tar emot leveranser och gör i ordning material, för att inte få 

in smuts och damm i arkivdepåerna. I ordnarrummet träffade vi arkivarien Urban 

Larsson, som arbetar med materialet från Tekniska verken. Till sist tittade vi in i de 

tre depåerna som rymmer drygt 5 hyllkilometer med arkivhandlingar från slutet av 

1800-talet och framåt. Några av bolagen finns redan representerade med material på 

hyllorna. 

 

 
 

Åter på plats i mötesrummet informerade Maria Dalbark om regler för arkivering av 

ekonomisk redovisning. Enligt Bokföringslagen kan denna kategori av handlingar 

gallras efter sju år, men enligt kommunal redovisningslag kan ekonomihandlingar 

gallras först efter tio år. Tio år rekommenderar SKL och även kommunens egna 

revisorer! Stadsarkivet har även krav att vissa ekonomihandlingar ska bevaras för 

alltid. 

Slutligen gjorde Maria en kort genomgång av den hemsida, som är skapad som en 

arkivhandbok för de kommunala bolagen. Länken dit är 

www.linkoping.se/arkivbolag och Maria uppmanade alla som har synpunkter på 

sidan att höra av sig. Efter denna träff kommer en lista läggas ut med kontakter till de 

olika bolagen grundad på de som deltagit under dagen, men en förhoppning är att 

listan ska fyllas på med fler bolag. 

 

Nästa gång ses vi hos Tekniska verken i vårsolen! Inbjudan kommer skickas ut, men 

även läggas ut på hemsidan framemot vårkanten. 

 

Vi från Stadsarkivet vill rikta ett tack till alla deltagare för givande diskussioner! 

http://www.linkoping.se/arkivbolag

