
 
 
 

Arkivnätverk för de kommunala bolagen  

 
Höstträffen 2015 hölls hos Lejonfastigheter och Marianne Robertsson inledde med 

att berätta kort om bolaget. De har som uppgift att tjäna medborgarna med offentliga 

lokaler främst till skola, omsorg och kultur. 

 

Sedan körde vi en runda kring bordet med aktuellt arkivstatus hos var och en. 

- Hos Stångåstaden har Gisela Fabschitz Buhre kommit igång med bl.a. 

förflyttning av arkivhandlingar till deras nya närarkiv. De skyndar långsamt 

och arbetet får ta den tid det behöver. Marita Soneskog-Edbom gav en eloge 

för stadsarkivets mänskliga hantering av deras arkiv (Marias anm. - passar ju 

bra i kommunens vision att ”vi” ska vara modiga, mänskliga och 

mångfasetterade). För Maritas egen del har uppgiften gått över i förvaltande 

av dokumenthanteringsplaner och man är nu inne på den tredje versionen. 

Hon håller också en del utbildningar kring diarieföring i Public 360. Det 

pågår även en förstudie rörande ett nytt dokumenthanteringssystem. I princip 

inget ska finnas på filservrarna. 

- Även hos Tekniska verken har Gisela kommit igång. Hon har utbildat de 

anställda i offentlighet och sekretess, tagit tag i frågan med arkivlokaler och 

uppordnande av arkiv samt se till dokumenthanteringsplanerna uppdateras. 

Barbro Bengtsson informerade även om att man satt samman en grupp som 

ser över bolagets informationssäkerhetspolicy. 

- Lejonfastigheter håller på att uppdatera deras datormiljö till en share point-

lösning. Arkivbeskrivningen är färdigskriven, men ska upp i styrelsen innan 

den lämnas över till stadsarkivet. När det gäller att upprätta en dokument-

hanteringsplan finns den med på agendan bl.a. har man haft ett möte med 

Marita på Stångåstaden för att få lite tips från henne. 

 

Maria Dalbark informerade om nyheter från stadsarkivet: 

- Nya föreskrifter finns rörande bygg- och anläggningsprojekt. Sedan är det 

även på gång om hantering av register till protokollen, innehållet i en 

personalakt samt gallring av anmälan av bisyssla och testresultat vid 

personalrektyrering.  

- Ny föreskrift om upphandling är ännu inte färdig, men kommer gå ut på 

remiss innan den fastställs. Planen är att remissen ska ut före jul. 

- Maria gav tips om att man kan prenumerera via RSS-flöde på nyheter på 

stadsarkivets hemsida. Klicka på Prenumeration under nyheterna och följ 

vidare instruktioner. 

- Tyvärr verkar det inte som bolagen kan komma åt KLARA arkivsök via 

Linweb. Maria kontrollerar detta med LKDATA. Vi kom överens om att 

ligga lågt med att publicera sådant som inte är levererat till stadsarkivet. 

- Maria påminner om att hon vill ha in de sista arkivbeskrivningarna och att 

stadsarkivet kan förmedla kontaktuppgifter på personer som kan hjälpa till 

med uppordning av arkiv.  

 

 

 

 



 

 

Tiden går snabbt, när man har mycket att prata om. Vi intog därför kaffet under Dan 

Malmstens presentation av statusen i E-Lin-projektet. Projektet löper på enligt plan, 

men med en viss framskjutning i tidplanen. Förberedelserna för att gå till 

upphandling är snart klara, ett arbete som görs tillsammans med Norrköpings 

kommun. Målet är ett gemensamt avrop, men med separata avtal. SKL har publicerat 

en rapport som heter Anslutning till nationella digitala tjänster. Här presenteras en 

nationell överblick över bland annat hur E-arkivarbetet går i landet. 

Frågor under presentationen: 

- Ska vi skapa dokument i pdf/a? Det är lämpligt att använda standarder inför 

en framtida överföring till ett e-arkiv. Mer finns att läsa i 

Tillämpningsanvisningarna för överlämnande till digital långtidsarkivering. 

- Kan vi kasta alla papper nu? Nej. Det kommer vara en successiv övergång 

mellan papper och digitala handlingar. T.ex. när det gäller ett underskrivet 

avtal, så går det inte att ersätta dem med en skannad pdf-fil. Budskapet är 

alltså att vi arbetar på som vanligt med pappersarkivering tills vi bestämmer 

att det är dags för en stegvis övergång. 

När det gäller kommunens policy kring informationsklassning så finns det en 

arbetsgrupp med chefsjurist Jenny Björkholm, säkerhetschef Johan Edvardsson och 

IT-strateg Fredrik Eriksson, som har fått i uppgift att arbeta med frågan. Gruppen ska 

vara klar under vintern. Barbro Bengtsson berättade om Tekniska Verkens arbete 

med en informationsklassning där. Dan är därför väldigt intresserad av att ta del av 

det man inom Tekniska verken har tagit fram. 

Maria Dalbark följde sedan upp med en sammanfattning kring den systeminventering 

av bevarandehandlingar som gjordes i september. Svaren var med stor bredd och en 

djupare analys kommer göras den dagen det närmare sig att börja leverera till ett 

system för bevarande från bolagen. Maria nämnde även några ord kring riskerna med 

en molntjänst. Marita påpekade vikten av att skriva ordentliga avtal med 

molntjänster.  

 

 

Till sist berättade Maria om History 

marketing – hur man kan använda 

bolagens arkiv/arkiv i sin 

marknadsföring. Maria visade några 

exempel på från några bolag hur man 

lyft fram historien. Marita hoppades 

att Stångåstaden kommer få nytta av 

sitt förtecknade arkiv när det är dags 

för 75-års jubileum om två år. 

 

(Marias och Dans genomgång finns på 

hemsidan under namnet 

”Arkivinformation hösten 2015”.) 

 

Nästa gång ses vi den 19 april! Någon 

som känner sig manad att stå som 

värd, hör av er till Maria så fort som 

möjligt!  

Det går även bra att lämna önskemål 

om punkter till agendan till henne.

 


