
 
 
 

Arkivnätverk för de kommunala bolagen 2016-04-21  

 
Maria Dalbark och Dan Malmsten hälsade välkomna till stadsarkivet.  

 

Vi började med en runda kring bordet med aktuell arkivstatus hos var och en. 

- Tekniska verken: Barbro Bengtsson informerade om deras pågående arbete 

kring informationssäkerhetspolicy. Hon är även glad att Gisela Fabschitz 

Buhre är på plats. Tekniska verken tackade för all hjälp från stadsarkivet och 

en extra eloge till hemsidan. Anna-Karin Lindh har ändrat tjänst. Är nu 

Tekniska verkens registrator och ett arbete pågår med att utveckla den 

tjänsten. 

- Sankt Kors: Linda Huljebrant berättade att man nu försöker efterleva 

dokumenthanteringsplanen som var klar förra året. 

- Lejonfastigheter: Marianne Robertsson arbetar tillsammans med sina 

medarbetare och Maria Dalbark med att ta fram ett första utkast till 

dokumenthanteringsplanen. Beräknas vara klart i maj. De arbetar med en 

övergång till share point i höst, så en revidering kommer redan då. 

- Stångåstaden: Marita Soneskog-Edbom förvaltar den process som rör 

dokumenthantering. En revidering av dokumenthanteringsplanen görs 2 

ggr/år, alla nyanställda utbildas i offentlighetslagstiftning och många frågor 

kring diarieföring. Giselas tjänster används främst för att hantera arkiven bl.a. 

håller ”arkivförrådet” på Nygatan på att tömmas. Marita och Gisela har även 

haft en workshop för kollegor kring arkivering. Då har man bland annat tittat 

på en film från http://www.magasinping.se/nyheter/vi-aer-faktiskt-vaeldigt-

serioesa-annars/. Nästa vecka kommer en arbetsgrupp till stadsarkivet på 

studiebesök och man kommer även ha visningar av sitt nya närarkiv på 

Repslagaregatan. 

 

Därefter presenterade sig Gisela Fabschitz Buhre och den tjänst hon har som 

arkivarie på Tekniska verken, men är även behjälplig till andra kommunala bolag. 

Just nu fokus på ombyggnation av arkivlokaler och att få en struktur på bolagets 

arkiv.  

 

Därefter en liten mingelpaus med fika. 
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  Maria Dalbark informerade om nyheter från stadsarkivet: 

- Nya föreskrifter rörande kundtjänstsystem samt socialens handlingar. 

- Sedan 1 januari 2016 ska de inbundna styrelseprotokollen innehålla ett 

register/innehållsförteckning i början av varje band. En särskild inbjudan 

kommer till de sekreterare som berörs. 

- För några veckor sedan hölls en arkivföreläsning angående räkenskaper i 

Linköping. Där diskuterades bl.a. frågan om huvudböcker verkligen behöver 

bevaras eller om man istället ska ta ut en särskild bevarandevärd arkivkörning 

av intressant räkenskapsinformation. 

- Kommunstyrelsens har fastställt en särskild dokumenthanteringsplan för 

personalhandlingar. Den finns att hämta på Linweb. Om någon är intresserad 

av den, hör av dig till Maria. 

- Rutinerna för depositioner är ändrade. Om det enbart är gallringsbart material 

räcker det med att skriva ett avtal, inga reversaler. Reversaler medföljer 

enbart bevarandehandlingar! 

- De flesta bolag kommer åt KLARA Arkivsök via Linweb. Antingen via sidan 

http://linweb.linkoping.se/service-och-support/interna-e-tjanster-

blanketter/arkivering/ alt. gå in via Verktyg och system. De bolag som inte 

kommer åt Linweb idag får ta kontakt med LKDATA för att beställa rätt IT-

tjänster (distanstjänst och inloggning) för att kunna nå Linweb. Kontakt: 

Patrick Maskåll. 

 

Dan Malmstens avrapporterade statusen i E-Lin-projektet. I januari gick vi ut i en 

gemensam upphandling av ett system för bevarande tillsammans med Norrköpings 

kommun. Var sitt avtal kommer slutas med samma leverantör. Vi räknar med att 

fortsätta samarbetet även under pilotprojekten, som drar igång så fort alla papper är 

påskrivna. SKL har tagit fram en liten film om e-arkiv: 

http://www.samradsgruppen.se/web/index.php/8-nyheter/150-film-om-e-arkiv. 

 

Gisela, Maria och Dans presentationer finns på hemsidan under ”Våren 2016”. 

 

Nästa gång ses vi i november! Vi bjuder in Daniel Karlsson, säkerhetssamordnare, 

för att prata om informationsklassning. Någon som känner sig manad att stå som 

värd, hör av er till Maria så snart som möjligt! Tekniska verken tar gärna nästa vår-

träff, då de byggt om sina arkiv. Det går även bra att lämna önskemål om punkter till 

agendan till Maria.
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