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STADSARKIVET    Dnr KS6 2014-201 

  
 

 

 

 

Arkivbeskrivning för Linköpings stadsarkiv 

 

1. Organisation och arbetsuppgifter 

Verksamheten inrättades 1965 och var då en avdelning inom dåvarande stadskansliet. Därefter 

har den tillhört följande avdelningar: kommunkansliet 1971-1982, servicekontoret (förvaltning 

under kommunstyrelsen) 1982-1991, LK Materialadministration (förvaltning under Konsult-

styrelsen) 1992-2000 och stadsbiblioteket 2001-2007. Linköpings stadsarkiv är i dag en del av 

kommunstyrelsens förvaltning. 

Kommunstyrelsen är Linköpings kommuns arkivmyndighet med stadsarkivet som förvaltnings-

organ och depå. 

Stadsarkivet är organiserat i en tillsynsgrupp, en depå- och forskningsgrupp och ett kansli. 

Tillsynsgruppen svarar för utbildning och rådgivning. Depå- och forskningsgruppen svarar för 

arkivbeståndens vård, för forskning samt för handläggning av förfrågningar. Kansliet svarar för 

administration och för expediering av handlingar. Inspektioner, beslut om utgallring, 

normgivning m.m. hanteras av stadsarkivarien. 

 

 

 

 

 

2. Förhållandet mellan arbetsuppgifter och handlingar/ärenden 

Arkivmyndighetens grundläggande uppgifter är: 

 att ta emot och förvara de kommunala myndigheternas, stiftelsernas och bolagens arkiv 

 att ordna och förteckna de av myndigheten förvarade arkivbestånden 

 att göra dessa arkivbestånd tillgängliga för medborgare, myndigheter och forskning 

 att handlägga förfrågningar och tillhandahålla handlingar ur dessa arkivbestånd 

 att utöva tillsyn över de kommunala arkivbildarna, vari ingår rådgivning, utbildning och 

inspektioner, samt 

 att svara för lokal normgivning beträffande arkivbildning, arkivvård och annan 

dithörande hantering. 
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3. Arkivbildarens arkiv 

Stadsarkivets eget arkiv (tjänstearkivet) består främst av diarier (för handläggning av ärenden 

och betyg) samt arkivförteckningar. 

 

Stadsarkivet fungerar som slutarkiv för alla verksamheter under Linköpings kommun dvs. både 

för förvaltningar och kommunala bolag. I stadsarkivet förvaras även handlingar från Linköpings 

stad och de gamla landskommunerna, som idag ingår i Linköpings kommun. 

 

4. Åtkomst och sökingångar 

All personal på arkivet kan hjälpa till att söka efter handlingar i stadsarkivet. 

 

Ärendena registreras i diarier, som fördes manuellt fram till utgången av 2011 och sedan  

1 januari 2012 i kommunens diariesystem W3D3, med undantag för betygsdiarierna, som  

fr.o.m. 2013 förs med hjälp av ordbehandlingsprogram. 

 

Leveranser och depositioner registreras i särskilda liggare. Register finns över arkivbildare, 

ritningar etc. För att söka i de arkiv som lämnats till stadsarkivet finns arkivförteckningar, både 

renskrivna och i koncept, dock inte för alla arkiv. Med början hösten 2013 sker förtecknandet av 

arkiv med hjälp av arkivredovisningsprogrammet Klara. 

 

5. Verksamhetssystem 

Ärendehandläggningen sker i diariesystemet W3D3. Arkivförteckningar för de arkiv som 

Stadsarkivet förvarar förs med arkivredovisningsprogrammet Klara.  

 

Dessutom använder vi Agresso för ekonomihantering, Heroma för personalhantering och LinQ 

för verksamhetsuppföljning. 

 

6. Regelbundet utbyte av uppgifter 

Stadsarkivet lämnar dagligen ut handlingar, som efterfrågas ur arkivet. Den mest efterfrågade 

handlingstypen är skolbetyg. Förfrågningar kommer främst från kommunens förvaltningar, men 

även från allmänheten. 

 

7. Gallringsregler 

Enligt dokumenthanteringsplan.  

 

8. Sekretess 

För myndighetens egna handlingar råder enbart i enstaka fall sekretess. I stadsarkivets ärende-

handläggning samt de arkiv som förvaras i stadsarkivet råder sekretess främst rörande sociala 

förhållanden, hälsovård och elevvård. Här tillämpas främst 21, 23, 25, 26 och 28 kap. Offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

9. Tekniska hjälpmedel 

Verksamheten har idag inga system som är öppna för allmänheten att söka i, men ambitionen är 

att göra innehållet i arkivredovisningsprogrammet Klara åtkomliga över nätet. 
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10. Arkivansvar m.m. 

Arkivansvarig och arkivredogörare är stadsarkivarien Bo Peter Persson. Huvudregistratorer är 

arkivassistenterna Gunilla Elvör och Birgitta Lindh. Systemägarombud för arkivredovisnings-

programmet Klara är stadsarkivets chef Dan Malmsten.  

 

11. Upprättande och aktualisering 

Arkivbeskrivningen är upprättad av kommunarkivarie Maria Dalbark 2014-06-18. 


