
 
 
 

Arkivnätverk för de kommunala bolagen  

 
 

Vårens träff 2015 hölls med Sankt Kors som värd och det var stor anslutning med  

14 st deltagare. 

 

 

Linda Huljebrant inledde med att berätta vad man gjort hos dem rörande 

arkiveringen sedan i höstas. Linda kastades som ny verksamhetsutvecklare in i att 

med stadsarkivets hjälp ta fram en dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning. 

Planen godkändes i mars av styrelsen och den har även gåtts igenom med alla i 

personalen.  

Det skyddsrum där de förvarat arkivhandlingar har tömts och finns nu i stadsarkivets 

depåer. Det praktiska arbetet med att tömma och ordna materialet har gjorts av 

Camilla Engström. Arbetet är snart klart och stadsarkivets praktikant Anna Stadler 

har även hjälpt till med att förteckna materialet. 

 

 

Stadsarkivet arbetar vidare med förberedelser inför ett e-arkiv och Dan Malmsten 

presenterade det senaste dokumentet: Tillämpningsanvisningar för överlämnande till 

digital långtidsarkivering. När det har antagits av styrgruppen kommer dokumentet 

läggas ut på hemsidan och Maria kommer även skicka ut en blänkare till alla i 

arkivnätverket för bolag. Mer finns att läsa kring hela E-Linprojektet på 

www.linkoping.se/Om-kommunen/Stadsarkivet/E-arkiv-i-Linkopings-kommun/.  

 

 

Dan gjorde även en reflektion kring det område där Sankt Kors har sin verksamhet. 

Här fanns en gång i tiden det mycket framgångsrika företaget Wahlbecks fabriker. 

 
Då vi glömde att ta ett fotografi vid vårt fikamingel, så får ni hålla tillgodo med en 

bild på Wahlbecks egen simbassäng. Fotot tillhör Wahlbecks och mer om företaget 

finns att läsa på www.kulturarvostergotland.se. 

  

http://www.linkoping.se/Om-kommunen/Stadsarkivet/E-arkiv-i-Linkopings-kommun/


 

 

 

Barbro Bengtsson från Tekniska verken berättade lite kort om den arkivarie som de 

har anställt som en projektanställning under två år. Arkivarien heter Gisela Fabschitz 

Buhre och börjar den 4 maj. Hon har ett förflutet med bl.a. Linköpings stadsarkiv 

och Linköpings universitet i sitt CV. Gisela kommer i huvudsak arbeta för Tekniska 

verken, men även Stångåstaden, Sankt Kors och Stadshus AB har önskat ta del av 

hennes tjänster. Formellt kommer hon ha fastighetschef Håkan Jonsson, som 

linjechef, men även Barbro kommer ha ett fortsatt intresse i arkivfrågorna på 

företaget. 

 

 

Därefter bjöd Sankt Kors på ett gott fika och det fanns tid att diskutera med varandra. 

 

 

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

- Vid förra tillfället ställde Barbro några frågor om säkerhetsklassning på 

information och därför pratade vi något om sekretess. Maria tar upp frågan 

igen vid nästa tillfälle. 

- Nya föreskrifter är på gång rörande Bygg- och anläggningsprojekt samt 

Upphandlingar. Dessa kommer skickas ut till berörda på remiss under 

kommande vecka. 

- Stadsarkivet vill ha ett godkännande att publicera förtecknade arkiv i 

KLARA arkivsök, som än så länge bara kan nås av anställda inom 

Linköpings kommun.  

- Arkivboxar och aktomslag kan köpas direkt av Kontorab där kommunen har 

ett förmånligt ramavtal på de produkterna. Mer information med bl.a. 

artikelnummer finns på stadsarkivets hemsida. 

- En Lathund för utstädning av handlingar på tjänsterum finns nu utlagt på 

stadsarkivets hemsida under fliken Leverans. 

- Stadsarkivet påminner om att man kan förmedla kontakt med personer som 

kan hjälpa till med att ordna upp arkiv. Bolagen står för anställningen, men 

stadsarkivet svarar för handledning i själva arkivuppgiften. 

- En påminnelse om att ”Arkivbeskrivning” ska vara klar (tidsfristen har 

förlängts) och ska vara inlämnad till stadsarkivet 30/6 2015. 

- Kontaktlistan för arkivnätverket uppdaterades. 

(Marias genomgång finns på hemsidan under namnet ”Arkivinformation våren 

2015”.) 

 

 

Nästa gång ses vi hos Lejonfastigheter den 17 november kl. 13-15! Hör av er till 

Maria om ni har önskemål om punkter till agendan. 


