
 
 
 

Arkivnätverk för de kommunala bolagen 2017-09-12  

 
Tekniska verken stod som värdar för dagens nätverk. 

 

Gisela Fabschitz Buhre och Anna-Karin Lindh från Tekniska verken började med att 

presentera nyheter från deras verksamhet: 

- Tekniska verkens diarieföringssystem Evolution har uppgraderats med 

skanningsfunktion och en till registrator har anställts: Tomas Wallenstad. 

- Barbro Bengtsson ser över dokumenthantering av handböcker i Centuri och 

det beräknas uppgraderas våren 2018. 

- Man genomför just nu en test med Open text. Där finns även en 

diarieföringsmodul. 

- Dokumenthanteringsplanen för moderbolaget uppdaterades våren 2017 och 

dotterbolagen är på gång. Man har även löpande utbildningar kring 

offentlighet och sekretess i koncernen.  

- Roger Seth är projektanställd arkivarie. Jobbar på med Stadspartner, Driftum 

och personalakter. 

- Gisela ser över rutiner kring hantering av arkivexemplar av trycksaker. 

- Bixias styrelseprotokoll ska bindas in och man har haft en sommarjobbare 

som gått igenom ledningens handlingar. 

- En ny arkivlokal har byggts, men står oinredd p.g.a. en rättsprocess rörande 

upphandling av arkivinredning. 

- Närarkiv ska byggas för registratur. 

 

Sofia Edman från Tekniska verken berättade sedan om Dataskyddsförordningen 

(GDPR) ur ett bolagsperspektiv: 

- GDPR ökar kraven på dokumentation. De registrerades rättigheter skärps och 

ska bli tydligare. 

- Hanteringen ska vara säker och man ska kunna gallra i systemet. 

- Ett dataskyddsombud ska finnas på plats. 

- Tekniska verken har inventerat 150 st system och förtecknat dem i Draftit 

(som hjälper till med dataskydd). 

- Tekniska verken har samarbetat med Energidataföreningen. 

- Stångåstaden har genomfört ett liknande projekt tillsammans med SABO 

(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och hos Lejonfastigheter ligger 

denna uppgift på en av deras jurister. 

 

Johan Gradvall från Tekniska verken informerade kring deras hantering av 

informationssäkerhet. 

- Vad kan hända? 

o Kapning och kryptering av filer 

o Problem med program och stölder av utrustning 

- Handlar om att säkerställa: 

o Konfidentiell information 

o Informationen är riktig och tillgänglig 

o Spåra vem som hanterat informationen 

 

 

 

 

 

 



 

- Varför görs detta nu? 

o GDPR 

o PSI-direktivet (tillgängliggörande av offentlig data) 

o Hotbild från omvärlden, terrorsyften och främmande makt. 

- Hur arbetar Tekniska verken 

o Riskbaserat förbättringsarbete 

o Informationssäkerhetspolicy 

o Identifiera informationstillgång (dokument, IT-system, fysiska 

tillgångar, medarbetare och tjänster som internet och reservkraft) 

o Informationsklassning 

o Riskanalys 

o Åtgärdsförslag med GAP-analys 

 

Därefter en liten mingelpaus med fika. 

 

Dan Malmsten och Maria Dalbark informerade om e-arkivprojektet. 

- Projektet är snart avslutat och kommer att övergå till förvaltning. 

- En förvaltningsplan finns framtagen. På stadsarkivets hemsida finns även 

information kring projektet samt den handbok som har tagits fram till 

införandet av e-arkivet. Checklistor kopplade till handboken är under 

framtagande. 

- En leveransplan finns framtagen. 

- Tekniska verken är intresserade av att kunna leverera Evolution till e-arkivet 

- Tekniska verken räknar med att lägga intranätet Roxen och den gamla 

webben på en mellanarkivslösning. 

- Så länge bolagen inte finns representerade i styrgruppen för e-arkivet håller 

Gisela Fabschitz Buhre kontakt med stadsarkivet. 

 

Aktuellt hos övriga bolag: 

- Lejonfastigheter 

o Gisela Fabschitz Buhre är just nu en resurs i arkivarbetet. 

o Har en utbildning internt i dokumenthantering, senare koppla detta till 

dokumenthanteringsplanen 

o Arbete med share point. Kommer migrera i: till share point. 

- Stångåstaden 

o Utbildning kring allmän handling 

o Lägga till en rad i dokumenthanteringsplanen med hänvisning till 

wordfiler av protokoll eller internt upprättade rapporter. 

 

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

 

Nästa gång ses vi i april och förslagsvis hos Lejonfastigheter! Önskemål om punkter 

till agendan lämnas till Bo. 


