
 
 
 

Arkivnätverk för de kommunala bolagen 2016-11-16  

 
Stångåstaden stod som värdar för dagens nätverk. 

 

Vi började med en runda kring bordet med aktuell arkivstatus hos var och en. 

- Stångåstaden. Jenny Malmborg har tagit över ansvaret efter Marita. Det som 

står högst på agendan är ett system för dokumenthantering. Det kommer 

innebära att dokumenthanteringsplanen behöver en omfattande uppdatering. 

De har även genomfört en uppföljning kring hur diarieföring hanteras efter 

införandet av Public 360. Hela Stångåstaden har fått utbildning i vad en 

allmän handling är. Gisela Fabschitz Buhre hjälper till med att arkivera 

gammalt arkivmaterial som blivit stående bl.a. har lokalerna på Nygatan nu 

tömts och finns i närarkiv på Repslagaregatan.  

- Tekniska verken:  

o Det största som är på Gisela Fabschitz Buhre agenda är: uppdatering 

av dokumenthanteringsplanerna, ombyggnation till godkända 

arkivlokaler samt nya rutiner för diarieföring 

o Registratorsfunktionen har centraliserats med Anna-Karin Lindh och 

att sätta den organisationen gör hon tillsammans med Gisela. En stor 

omorganisation har genomförts på Tekniska verken och det har 

inneburit att många städat sina rum och handlingar har kommit fram.  

o Roger Seth är projektanställd arkivarie. Jobbar just nu med Driftum 

och Stadspartners arkiv. Driftum kommer läggas ned till årsskiftet, 

men verksamheten kommer inte säljas utan kommer finnas kvar i 

koncernen. Däremot kommer Svensk biogas eventuellt att säljas.  

- Lejonfastigheter: Marianne Robertsson berättade att dokumenthanterings-

planen är klar och ska nu implementeras i företaget. Alla i företaget ska 

utbildas. De har använt ett skyddsrum på en skola som arkiv och där håller 

man nu på med att ordna upp handlingarna. Varje funktion får ansvar för sina 

delar. De håller på att gå över till share point och digitalt diarieföring. Därför 

räknar de med att dokumenthanteringsplanen kommer behöva uppdateras 

inom ett år. 

 

Daniel Karlsson från kommunens säkerhetsgrupp berättade om deras arbete med 

informationssäkerhet, som har fyra perspektiv: tillgänglighet, riktighet, sekretess och 

spårbarhet. De har en ramstruktur över arbetet. Över hela arbetet vilar en 

informationssäkerhetspolicy. Till det finns det ett antal riktlinjer och anvisningar för 

olika delar av området. Basen i arbetet är även ett antal triggers/rutiner när man t.ex. 

nyanställer någon. Den del som är av största vikt inom arkivområdet är sekretess, 

som man har delat upp på fyra nivåer: 0 öppen (offentligt, ej sekretess), 1 känslig 

(Pul), 2 mycket känslig/konfidentiell och 3 hemlig (stark sekretess). 

Mer finns att läsa i Daniels egen presentation.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Därefter en liten mingelpaus med fika. 

 

 

 

 
 

 

 

Dan Malmsten och Maria Dalbark avrapporterade vad som hänt sedan sist i E-Lin-

projektet.  

o Arbetet pågår just nu med pilot 1, som rör kommunens diarieföringssystem 

W3D3. Det stora arbetet har varit att mappa informationen dvs. ”para ihop” 

vad fälten heter i systemet och vad det motsvarar i FGS (förvaltnings-

gemensamma specifikationer). En provleverans görs under denna vecka.  

o Nästa pilot rör ByggR, som hanterar bygglov i kommunen. 

o  Ett arbete har även påbörjats med att framställa en handbok, som ska ge 

vägledning både till verksamheterna och stadsarkivet hur en leverans till 

långtidsarkivet ska gå till.  

o Informationsklassning har även varit viktigt för projektet, eftersom det styr 

vem som har möjlighet att få tillgång till informationen. 

o Piloterna ska vara klara i slutet av februari. 

o Projektets styrgrupp har även påbörjat en anslutningsplan efter det att 

piloterna är klara. Här finns ingen från kommunens bolag representerade. Vi 

resonerade lite vem som skulle vara lämplig att representera bolagen och den 

allmänna meningen var att den gemensamma nämnaren borde vara 

moderbolaget Stadshus. 

 

Bo Peter Persson var sjuk och kunde därför inte berätta om nyheter från stadsarkivet. 

Maria Dalbark kunde dock berätta att det som hänt sedan sist är att hon överlämnat 

över ansvaret som kontaktperson mellan stadsarkivet och bolagen till Bo. 

Bolagens representanter påpekade att dessa nätverksträffar är ett viktigt forum för att 

kunna dela med sig till varandra. I ägardirektiven för bolagen står det att man ska 

samverka. En bra form med föredragningar, nyheter om E-Lin och att man ambulerar 

runt.  

 

Nästa gång ses vi i april och förhoppningsvis får vi då se Tekniska verkens nya 

arkivlokaler! Önskemål om punkter till agendan lämnas till Bo.

 


