
 
 
 

Arkivnätverk för de kommunala bolagen  

 
Den tredje träffen för arkivnätverket hölls den 12 november 2014 och denna gång 

var det Stångåstaden som var värd. Trots en gråmulen dag fick vi en vacker utsikt 

över staden. 

 

 Tornet i solsken 

 

Marita Soneskog-Edbom började med berätta om hur man hos Stångåstaden har 

genomfört en förändring av deras dokumenthantering. Det har genomförts som ett 

projekt under två år. Marita har gjort ett gediget arbete med att få fram en 

dokumenthanteringsplan med bistånd av stadsarkivet. Stångåstaden inför även ett 

nytt diarieföringssystem. Alla medarbetare har fått utbildning i dels diarieföring och 

dels i vad offentlighet och sekretess innebär för ett kommunalt bolag. Frågan om 

arkivlokaler hamnade även på Maritas bord. Nu under hösten töms det förråd som 

använts som arkiv och bl.a. har man extraanställt en blivande arkivarie för 

arbetsuppgiften under en månad. Arbetet med att flytta över handlingarna till 

arkivboxar utförs i stadsarkivets lokaler, där handlingarna ska förvaras när de är 

klara. Man håller även på att bygga ett närarkiv i anslutning till nya kontorslokaler. 

(Hela Maritas presentation finns att läsa på hemsidan ”Presentation Stångåstaden 

hösten 2014”.) 

 

Vi avbröt för fika och mingelpaus! Ett tillfälle att kunna diskutera angelägna frågor 

med varandra. 

  



 

 

Dan Malmsten, stadsarkivets chef, talade sedan om e-arkivets status och berättade 

om de digitaliseringsråd som är klara och finns på hemsidan: www.linkoping.se/Om-

kommunen/Stadsarkivet/E-arkiv-i-Linkopings-kommun/. Nästa steg är att upphandla 

ett e-arkiv och det är ett arbete som kommer att ske under 2015. 

 

Ett stort arbete just nu för stadsarkivet är att förteckna de arkiv som finns i 

arkivredovisningsprogrammet KLARA. Ett hjälpmedel både för verksamheterna som 

har sina arkiv hos stadsarkivet, men även för forskare och allmänheten, att söka i 

arkiven. Än så länge är det bara i stadsarkivets egna datorer som man kommer åt 

KLARA och därför presenterades några skärmdumpar för att ge en överblick. 

 

Maria Dalbark avslutade sedan dagen med att ta upp några punkter: 

- Stadsarkivet behöver ha hjälp med att uppskatta hur många hyllmeter med 

arkivhandlingar som varje bolag kan tänkas vilja leverera. Detta för att kunna 

planera eventuellt behov av större lokaler i framtiden. 

- Stadsarkivet har en lista med personer som kan hjälpa till med att ordna upp 

arkiv. Det är framför allt för kortare uppdrag. Bolagen står för anställningen, 

men stadsarkivet hjälper till med handledning i själva arkivuppgiften. 

- Maria har hos några arkivbildare hållit i en föreläsning om offentlighet och 

allmänna handlingar. ”Dokumenthantering  – Rätt från början” och om någon 

mer är intresserad är det bara att höra av sig! 

- En påminnelse om att ”Arkivbeskrivning” ska vara klar och inlämnad till 

stadsarkivet vid årsskiftet. 

- Kontaktlistan för arkivnätverket uppdaterades. 

(Marias genomgång finns på hemsidan under namnet ”Arkivinformation hösten 

2014”.) 

 

 

Nästa gång ses vi hos Sankt Kors den 16 april kl. 13-15! Hör av er till Maria om ni 

har önskemål om punkter till agendan. 
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