
 
 
 

Arkivnätverk för de kommunala bolagen  

 
Den andra träffen för arkivnätverket hölls den 9 april 2014 och denna gång var det 

Tekniska verken som stod som värd. Paula Axelsson hälsade välkommen och 

presenterade sin efterträdare, Marlene Kempe. 

 

Maria Dalbark, tog sedan vid och presenterade några delar av den arkivinformation 

som finns på hemsidan. Sida har flyttats och ligger nu direkt under Stadsarkivets 

hemsida (www.linkoping.se/Om-kommunen/Stadsarkivet).  

- Under fliken ”Arkivnätverk” ligger ett reportage från förra träffen. En lista 

skickades runt på mötet, för att uppdatera kontaktlistan för arkivnätverket. 

Nästa träff blir i november hos Stångåstaden. 

- Under fliken ”Arkivbeskrivning” finns information om varför en 

arkivbeskrivning ska finnas och hur den ska se ut. En inbjudan finns till två 

informationsträffar som kommer hållas på Stadsbiblioteket 8 och 13 maj. 

- Under fliken ”Föreskrifter” har tre nya föreskrifter lagts till som rör 

områdena: ansökningshandlingar, personaladministrativa stödet Heroma samt 

handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

- Under fliken ”Diarieföring” finns en lathund om vad som ska diarieföras, inte 

behöver diarieföras och som inte ska diarieföras. Maria gick igenom detta. 

Ewa Larssons bok ”Måste jag diarieföra det här?” har kommit ut i en ny 

upplaga. 

Tills sist ville Maria ha en uppskattning när de olika bolagen tänker sig att arbeta 

med sina dokumenthanteringsplaner, antingen för nyupprättande eller revidering, för 

att kunna planera sina insatser.  

(Marias presentation finns på hemsidan under namnet ”Arkivinformation och 

diarieföring våren 2014”.) 

 

Vi avbröt för fika och mingelpaus! 

 

 
Dan Malmsten och Urban Larsson i samspråk. 

 

http://www.linkoping.se/Om-kommunen/Stadsarkivet


 

 

Efter fikat fick bolagen kort presentera sina verksamhetssystem och därefter tog 

Mariella Andersson och Dan Malmsten över och pratade om e-arkiv och riktlinjer för 

digital arkivering.  

De punkter som ingick i deras presentation: 

- E-arkivmodellen i Linköping 

- Nyttor med e-arkiv 

- Förstudierapporten med resultat 

- Riktlinjer för digital arkivering 

- Plan framåt 

 

Hela presentationen hittar du under namnet ”E-lin för bolag 2014” på hemsidan. 

 

 
Mariella Andersson in action. 

 

Just nu håller man på och skriver ”Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings 

kommun”. Maria kommer sprida den i nätverket när den är klar. 

 

Mariella gav tips om följande länkar 

- http://riksarkivet.se/publicerade-rapporter-fran-eard 

Information från Riksarkivet att läsa om Förvaltningsgemensamma 

specifikationer (FGS:er), Metadata etc.  

- http://www.samradsgruppen.se/web/ 

Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Där återfinns 

också vår förstudierapport (finns även på vår egen hemsida). 

 

Mötet avslutades med att Urban Larsson visade Tekniska verkens arkivlokaler. 

 

Nästa gång ses vi i november hos Stångåstaden! Hör av er till Maria om ni har 

önskemål om punkter till agendan. 

http://riksarkivet.se/publicerade-rapporter-fran-eard
http://www.samradsgruppen.se/web/

