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Nordiska Museets Bibliotek
Når man nänman sig Djungånden, syns nedan från Strandvägen Nordiska N/useet.
Den mycket vackna byggnaden, där spironna skjuter upp mellan ekarna, benämns
också Sveriges museum för' kulturhistoria,
För

ett par år sedan togs beslut om att göra biblioteket mer attr"aktivt såväl funktio-

nellt som designmässigt.
Constructor blev en sparningpartner idenna process och nesultatet har blivit en
integnenad verksamhet med bättne tillgänglighet och överskådlighet i biblioteket för
såväl pensonal som besökande, Design och fär"gsättning han anpassats till byggnadens nustika kanaktän,
Nu har Nordiska N/useet en lösning med Compactus@ kompaktförvaring, med fron-

ten i gnafitgr'å färg, som balansenan mot väggannas bläslrade legel. Belysningen
gångarna har automatisk tändning och släckning,

i

Hylldjupen är 270 och 450 mm och den totala fönvaningskapaciteten 4.578 hyllmeter för de mer än 300,000 titlanna,

iB

En av Sveniges unika kulturbyggnaden med ovändenliga histo-

riska skatter i hanmoni med modenn bibliotekshantening.
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g Alllmer material digilaliseras och läggs ut på

i

lnternet. Hemsidor ger beståndsöversikter

7 och öppnar vägen till arkiven. Nya målgrupper
I skall nås. Arkiven skall öppnas för alla nu och
a i framtiden som det heter i propositionen från

zoos. lnte mycket konkreL kom ut av proppen,
ä men inriktningen var klar. Det enorma material
som döljer sig i arkiven måste presenteras och
§
2 nå nya användargrupper.
I Oen digitala revolutionen är naturligtvis
1 enbart av godo. Den kan skapa geografisk
jämlikhet, det vill säga man kan
§ och social
t forska oavsett var man bor och hur mycket
e, p"rgr, ,r, har. Originalen
sliLs inte ut. Tyvärr
I kommer det att ta tid att digitalisera ens en
I bråkdet av alta samlade arkivhandlingar. Och
g det lär visst finnas 3 miljoner invånare som inte
! har tillgång till lnternet.
g Den andra vägen att nå nya användargrupI per är samverkan och då främst ABll/l-sam. arbete. Och där kan jag se arkiven som stora
1 vinnare. Vi vetju hur höga besökssiftrorna är
1 till biblioLek och museer. lVed samarbete har
I vi värtdens chans att få draghjätp att preseni tera vårt källmaterial. Jag lror också att det är
i nödvändigt med en viss omvärdering av det
I material som döljer sig i arkiven. Avhandlings-

I

Ove Ha16n [AAS]
E-post: ohk@swipnet.se

Tin: 08-786 90 62. 073-809

ske vad gätler tillgängligheten av källmaterial.

a4telia.com

kiIa.se

Tfn:08-634 08 50,070-49 ll 862
E-posti kvist.4k @swipnet.se
www.hkvistab4k com

fö rfattare, h ö g s ko I estu d e ra n d e, h e m byg d s forskare, lokalhistoriker gör ofta djupdykningar i arkivmaterialet. Men gymnasieelever
och en historieintresserad allmänhet nöjer
sig ofta mQd att gå i lokalhistorisk litteratur,
tid n i n gskl ipp, ad resska lend ra r, byqs lovritningar, söka fotografier etcetera. Här finns ett
öppet fält för samverkan mellan ABM-institutionerna.
Genom Arkivens dag, släktforskardagar,
lokalhistoriska dagar vet vi att det finns ett
brett lokalhistoriskt intresse. En fritidsvaneundersökning visar att 25.000 gävlebor av
91.000 är intresserade av att besöka Gävle
stadsarkiv. Det gäller att kunna möta dessa
nya grupper och just nu planeras en samlokalisering mellan stadsbiblioteket och stadsarkivet i ett framtida kulturhus, med inriktning
på att skapa mötesplatser och bereda människor upplevelser av ett mångsidigt kulturliv
av hög kvalitet.
Digitalisering - JA. Samverkan - JA.
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Uppsrlr konmun

kommun, omorganisation som påverkar
arkivbildningen, en kommanarkivaries dagbok och aktuella frågor i samrådsgruppen,
Vi börjar dock med en artikel om verksamhetsa n a lys fö r do ku m e ntha nteri n g,
Trevlig läsning!

-

C

s

rganiserad dokumenthantering
handlar i hög utsträckning om
attfänga in och beskriva de

period när ambitiösa arkivarier gick på
skattjakt i organisationerna för arr upp-

rätta'ärkivbildningsplaner" genom

dokument som ska redovisas. Men hur

vilka de viktigaste dokumenten kunde

ska dokumenten "fångas in"? Ska de
sökas på personalens hyllor? Eller ska de
sökas i det weberska rutnät som kallas

räddas åt eftervärlden.

'brganisation" ?
Vi har setr otaliga exempel på bådadera, vanligt ftirekommande under den

4

Ska stödja processer
Men en kvalitetsinriktad dokumenthantering kan inte arbeta på detta sätt.
Dokumenthanteringen är en stöd-

process, den ska stödja organisationens
kärnprocesser med avseende på kvalitet
och effektivitet och garantera art verksamheten dokumenteras på ett tillfredsställande sätt.
En sådan dokumenthantering måste
arbeta med metoder och instrument
som stödjer ett bra arbetssatt och hjalper till att skapa de produkter som
krävs.

Nrr.2oo7
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Teoretiskt gruvschakt

Tesaurus*

I denna utveckling har Sverige halkat
efter. Medan vi i Sverige fortsatt att Itir-

I

fina begreppet allmän handling - detta
teoretiska gruvschakt som svalt två generationer av duktiga arkivarier - har
framstående koliegor i den anglosaxiska
världen ägnat sig åt att applicera arkivteorin på en ny tid och utvecklat de
metoder och instrument som krdvs ftir
att dokumenthanteringen ska bli en
fungerande stödprocess.
Australiensiska DIRKS (Designing
and Implementing Recordkeeping Systems, 2000) och kanadensiska BASCS
(Business Activity Structure Classification System, 2000) b<;r särskilt nämnas.

Natu rliga stru kturbeg repp
Verksamhetsanalysen rör sig med natur-

liga strukturbegrepp i form av verksamheter (functions) och underverksamheter (sub-functions), därunder processer
och aktiviteter och längst ned transaktionerna, där dokumenten finns. Vi får
en tvådimensionell struktur av hierarkiska verksamhetsnivåer och sekvensiella aktiviteter och transaktioner. I elektronisk dokumenthantering sammanhålls detta av metadata.

Grundvalarna {ror DIRKS fanns redan
i den standard för dokumenthantering
som publicerades i Australien i996
(AS 4390) och som år 2001 blev
internationell standard - lnformation

både Australien och Kanada arbetar
man dessutom med tesaurusar ftir
administrativa verksamheter och kärnverksamheter. De förra motsvarande
det som hos oss ofta kallas stödprocesser och ledningsprocesser.

- Records management aSS-/SO 15489-t). De fördjupades dock år 2003 vidare ti1l en
särskild standard för verksamhetsanalys - "Work process analysis for record
keeping" (AS 5090). Denna bearbetas
nu till ny internationell standard. En
grupp inom SIS (TK 321, Arbetsgrupp nr 1, Arkiv- och dokumenthantering) är mycket aktiv i detta
and Documentation

e läsare som varit med några
T\.
I l rr KansKe ernrar ,rg ,., oi,
lJ
svenska kommunftirbudet så

sent som under 1980-talet distribuerade
en diarieplan, som bestod av en omfattande tesaurus med treställiga koder

ftir "funktioner" respektive "verksam-

arbete.

heter".
Tesaurusar av detta slag bidrar till
kvalitet i dokument- och arkivhante-

ringen. De representerar en erfarenhetsstomme i verksamhetsanalysen
som kan jämföras med allmänna
arkivschemat. De är raka motsatsen
till den i svenska kommuner utbredda
vanan att betrakta sin egen barnomsorg
som unik.
De behövs i dag inte bara lor doku-

ment- och arkivhanteringen i dess
snävare bemärkelse utan även som
struktur flir lT-system, e-tjänster och

lntensiv utveckling
Just nu pågår en ganska intensiv utveckling i Riksarkivet för att utveckla och
implementera arkivredovisningsmetoder
som bygger på verksamhetsanaiys och
processorienterat arbetssätt. Det är hög

tid.
Jaghar en liten önskelista ftir svenskt
vidkommande:
. att vi inom svensk offentlig sektor
ftirmår utveckla en metodik mot-

digital informations{tirvaltning.

svarande DIRKS och BASCS som
ger verksamhetsutvecklare,

-1
.

Verksamhetsstruktur

doku-

mentansvariga och arkivarier ett
nödvändigt redskap för analys- och
{tirändringsarbete.
att kommuner och landsting arbetar

fram en gemensam tesaurus flir
Verksamhet nivå

lednings- och stödprocesser och
1

kommunala kärnprocesser, som kan
användas som strukturstöd fttr
verksamhetsutveckling, utveckling av
e-tjänster med mera samt informationsftirvaltande resurser i form av

Verksamhet nivå 2

Verksamhet nivå 3

Handlingsflöde

i l§iyl"'> fAkti,it"a->
@
r,.un.

Osv

) r,rnr')ir."n, )

diarieplaner och dokumentplaner.
att de viktigaste lednings- och stödprocesserna modelleras på principiell
nivå som underlag ftjr verksamhet
och dokumentation/dokumenthantering på lokal nivå.
När denna önskelista uppfylls kommer
dokumenthanteringen att kunna lämna
den primitiva fdltstudiefas där den nu
befinner sig och bli en av de kvalificerade stödprocesser som verksamheten
integrerar.

.

t'

Trun"

Trun"

)

Forts. nästa sida

Ärkiv
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lorts

fr4n sid?n s

Verksamhetsanalys

Gruppera dem i en oversiktlig tablå
där man kan se hur de forhåller sig
till varandra. Arbeta top-down och ej
allt|or detaljerat.
4. Dokumentera de viktigaste processerna: Dokumentera ned till transaktionsnivå i de fall dar lorhållandet
mellan transaktion och dokumentation och mellan dokumenten
inbördes behöver dokumenteras.
5. Bygg in strukturen i en dokumentplan.
6. Kartlagg dokumenten i alla processer
och för in dokumenten i den upplagda dokumentplanen. Medtag även

Verksamhetsanalysen är en generisk
arbetsprocess som går från helhet till
delar, det vill säga top down. Den inne-

håller tre huvudmoment: översiktlig
beskrivning, nedbrytning av verksamheter (vertikal analys) och beskrivning
av processföden (horisontell analys).
När syftet är att upprätta eller revidera
en dokumentplan kan vi identifiera
ftljande arbetsmoment:
1. Gör en översiktlig beskrivning:
Beskriv affarsidd, mål och uppdrag,
typ av verksamhet, kunder, marknadsftirhållanden med mera samr
organisation.
2. Beskriv verksamheterna: Beskriv de
huvudsakliga verksamheterna och
bryt ned dem i deras naturiiga

begagnade sammanställningar av data
ur verksamhetssysrem (skärmbilder).
* tesaurus -en
-ar.'kontrollerad vokabulär,
vanligtvis tillampad inom ett visst verksamhets- eller ämnesområde
Text: Tom Sahlen

Tom.Sahlen @sundsvall.se

Ledningsprocesser

Museiverksamhet

l-"rbli""*r"*".t",\
I

Stödprocesser

Y

E9:t*_----
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+
Nämnd

Verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur - I\,4useum - Bibliotek

Processom råden

nformation - Program - Mediaförsörjnin g

Officepaketet, Libra

Senast ändrad

Dokumentombud I Bengtsson

Process (rubr;k)

Analoga
dokument

-Handlingsslag
-Handlingsslag

Format

Föruar

Digitala
dokument

Fomat

Föryar

Bevaras

eller
Gallr-

frist
lnköp av media
Sambindninosl stor
nköosförslao och oallrinosförsiao
Minnesanteckningar, tidskriftsinköpsmöten
OSV
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inom den egna r-erksamheten. som av
externa brukirre . För ;rtr effikriliser:t
hanterir-rgen av rrareri;rler ber iliaclcs

:i:

SBK under r'årer.r 100+ nedel tiin
Kompetenstbnden inom -Srockholm
Stad, for arr urr-eckla ett elektroniskt
arkir., r':rrvid en förstudie påbörjades.

S

P

Avd

S

P

Avd

S

P

Avd

1år
(Word)

I Samarbetsprojekt
I Ett år senare kom srudien art ligga till
I grrnd For det proiekt som då inleddes i
I Form av ett samarbere mellan SBK och
i Stockholm stadsarkiv, SSA. ProiekrI ledare blev Karima Grönborg (numera
I ansrälld vid Acando). Uppdraget var art
I upphandla och driFrsätta ett elekrroniskt
I arkiv för långtidslagring av arkivhandI lingar, samr arr visst äldre material
I skulle digiraliseras och tillftiras arkivet.
I Ytrerligare etr år senare. våren 2006,
I hade etr upphandlingsunderlag ragirs
I Fram och en e-arkivlösning upphandlats.
I Leverantör blev TDA lnfront med proi dukren iipax Archive. Därefter påbörI ird.r arbete med an anpassa produkren
I utifrån den kravspecifikarion som låg
I rill grund för upphandlingen.
I I början av 2007 insrallerades den
| ltirsta modifierade versionen av iipax
i Archive hos SBK. Tesrer av produkren
I eåböriadess under Februari. ProiektI gruppen räknar med atr e-arkiver ska tas
I i dr;f, före sommaren 2007.
Levande information

lnköp av media . Katalogisering - Libra.registrering - Cirkulation
Fiärrlån - Mediagallring
lT-stöd

n .ror del ar arkivmarelialet vid

dokument som utgör i verksamheren

beståndsdelar.
3. Skapa överblick: Identifiera och
namnge alla processer ft;r ledning
och stöd samt kärnprocesser.

Verksamhetsprocesser

J-f

(N)
N

Vid inakt
10 år

Format vid
frist till arkivering
Kommunarkivet
Leverans-

Ur ett övergripande perspektiv ska earkivet betraktas som en del i en mer
omfattande kontext av samverkande
verksamhetssystem, som flir närvarande
utvecklas vid SBK. Inom en snar framtid beräknas det där bli möjligt med helt
elektronisk ärendehandläggning, elek-

tronisk långtidsarkivering samt olika
typer av e-tiänster.
Vad det gäller det elektroniska arkivet
och kraven på långtidsbevarande har det
från SBK:s perspektiv varit värdefullt att
samarbeta med SSA. Der svnsärt som

Nrr.2oo7
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nd au ett

ql.e::k-t3o:n,ri:§rktr,r
En aspekt som talar för att kraven på
e-arkivering verkligen kommer att kunna hanteras i praktiken är att arkivet

kvarteret

på Södermalm

i

Stockholm.

konstruerats som en egen fristående enhet, vilket ligger i linje med upplagget
lor elektronisk arkivering enligt OAISmodellen. Därigenom minskar risken
att hamna i svårhanterliga beroendeforhållanden gentemot omvärlden. Det
framstår helt enkelt som enklare att långsiktigt hantera ett system som är väl avgränsat, än ett som bygger på integration
med andra system. En ytterligare avgränsning är ätt det beslutats att endast
bevarandematerial ska tillftiras arkivet.

överskådligt och tydtigt
Utifrån arkivarieperspektiv har det varit

kommit att galla under projektets gång
har, enkelt uttryckt, varit att det sett
över tid gäller att hålla informationen
Ievande.

I praktiken innebär det att de filformat som kommer att tillåts för det
material som tas in i e-arkivet ska ftilja
standards och begränsas till antalet,
samt att det kontinuerligt måste tillses
att förekommande filformat är läsbara.
Bevarandestrategin kommer således
attbyggapå att bevaka behoven av uppdateringar av filformat till lasbart skick,
samr arr genomftira dessa migreringar.

rhet och ti I Ig ä ng Iig h et
För att tillse att den tekniska lagringsplattformen flir e-arkivet lever upp till
de krav som stäIls, har det bland annat
genomförts en analys av systemet för att
fastställa vilka nivåer som ska gälla med
avseende på säkerhet och tillgänglighet.
Utifrån resultatet av analysen kommer
det att byggas upp ett databaskluster för
lagring av information i fysiskt åtskilda
hallar, samt att backupper och återläsning blir automatiserade och dess media
placeras i säkrade miljöer. För att ytterligare höja säkerhetsnivån är det dven
troligt att beslut kommer att tas att allt
material som tillftirs arkivet ska mikrofilmas. Åtminstone till dess att de första
migreringarna genom{tirts utan problem.
Sä ke

Ärkiv

Nrr.2oo7

viktigt att tillse att e-arkivet utformas
att informationen (såväl kontextuell
information om arkivet, som information om det material som tillltirs arkivet) struktureras och redovisas på ett
överskådligt och tydligt sätt. samt att

De metadata som ltirekommer i earkivlösningen syftar till bevarande,
arkivredovisning samt till återsökning,
och har kategoriserats som "arkivredovisn ingsmetad ata". "regisrreringsmetadata", 'teknisk metadata' samt "geogra6sk-/fastighetsmetadata". Till viss del
är metadata forinlagd i systemet, medan
andra metadata medftljer från levererande system eller sätts direkt av iipax

Archive.
AII information i e-arkivet kommer
att bli sökbar, men med olika behorighet att ta del av informationen för olika
användare. Sannolikt är dock att dven
användare med lägsta grad av behr;righet, kommer att kunna återsöka merparten av arkivmaterialet på egen hand
genom en webbaserad e-tjänst.

så

metadata kan presenteras integrerat med
arkivmaterialet.
För att uppnå detta har e-arkivet
ftirsetts med en hierarkisk redovisningsstruktur som baserats på den internationella standarden för arkivredovisning,
ISAD(G). Då denna struktur i {tirväg
lagts in i e-arkivet betyder det att allt
material som därefter dllförs arkivet per
automatik kan kopplas samman med
sitt överordnade sammanhang. För
administrativt ändamål finns redovisningsstrukturen dessutom visualiserad
i en trädstruktur så att det enkelt går att
se till vilket sammanhang som ett ärende
eller specifikt dokument är kopplat.

Text: Mikael Pedersen,

Stockholms stadsbyggnadskontor

mikael.pedersen@sbk.stockholm.se

Fotnot|

Bitderna är hämta(je ur Staclsbyggnadskon
torets arkiv, och är exempel på dokuntenttypet san
kommer att göras tillgängltga genorn e-arkivet.

Relevant metadata
Vad det gäller framtagandet av metadata,har processen att vaska fram "rätt"
metadata löpt som en röd tråd genom
hela projekter. Der har inte minst varir
värdefullt att verksamhetsrepresentanter
ingått i projektgruppen, eftersom dessa
är de som främst känner till vilken
metadata som är mest relevant för olika
typer av material.

till fastigheten Katthuvudet
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Sju kommuner

i Värmland;

Frågade kommunerna

Arvika, Hagfors, Kil, Storfors,
Sunne, Torshy och Årjäng har
valt att köpa in en gemensam
24 -ti m m a rs p I attfo rm. I p ra ktiken innehär det att kommunerna sambrukar diarie- och
nämndadministration.

Bakgrund
Under 2004 var vi ett större antal kommuner i Värmland som rekommenderades av vår leverantör att göra ett plattformsbyte till ett modernare system från
samma leverantör. Systemet som ayses
var ett sysrem för ärenderegistrering.
Med det som utgångspunkt var vi ett
antal kommuner i länet som funderade
om det inte var ett bra tilll2ille att se
över våra arbetsrutiner och processer
kring ärende- och nämndadministration, men dven dokumenthantering och
arkivfrågor blev identifi erade.

H

i@'

arrikeln, som är samordnare i projektet, gjorde en ftirfrågan
hos samtliga kommuner i länet, vi är
Undertecknad av

16 stycken, om de önskade medverka

i ett gemensamt arbete med att se över
vad som skulle kunna vara lämpligt
systemstöd för ovanstående. Det visade
sig att exakt halften av kommunerna var
intresserade av att gå vidare och titta på
både arbetsmetoder och systemstöd.

Vi gjorde diverse studiebesök under
några dagar plus att vi också bjod in
någon leverantör for en demonstration.
Allt i syfte att få en egen föreställning
kring hur olika kommuner jobbar, vilka
visioner de hade kring att utveckla
arbetsprocesserna samt också arbetet
med att införa e-rjänsrer inom ramen
{tir nämnda arbetsprocesser.

Prisförtrågan
Vi kände

Startskottet
Vi

beslutade tämligen omgående att

koncentrera oss på lösningar som fanns
med på ett statskontorsavtal och som
därmed skulle underlätta upphandlingsarberet. Der var Fyra leverantörer som
fanns med på det aktuella avtalet och
samtliga kontaktades, fur att bland
annat få en översyn av vad de hade
att erbjuda samt att också kunna göra
studiebesök hos kommuner som körde
deras lösningar.

oss komfortabla med att nu gå
vidare med att göra en prislorfrågan på
det aktuella statskontorsavtalet. För att
ta fram alla viktiga börkrav i vår ltjrfrågan, bildade vi en grupp med representation från medverkande kommuner,
som i detta lage hade blivit sju. Medverkande i gruppen var en mix av registratorer, nämndsekreterare, arkivarie
och IT folk.
Vi beslutade oss ftir att dela upp var
kravspecifikation i ett antal områden
där vi riktade specifika börkrav. De

Förenklad l:ild av proa€ssfföde kring äreltde oe?: diariei:antering §un*e kcmrmun
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områdena var systemmoduler, in och
utdata, diariehantering, ärendeprocess,

nämndadministration, dokumenthantering, fl ödeshantering, publicering,
sökfunktioner, arkivering, sekretess,
bevakning, remisshantering, mallat
gränssnitr, konvertering, inregrationer,
digitala signaturer samt också ett teknikavsnitt.

Sambruk
Som en del i teknikfrågan fanns ett avsnitt om sambruk, vilket i princip innebar att vi ville få fram en bild kring
möjligheterna med att driftsätta systemet på en kommun och nyttjas av alla

övriga.

Vi

frågade också om leverantören

kunde erbjuda en ASP-tjänst, vilket då
innebär att leverantören eller någon
parrner till honom står för drift och

underhåll.
Vår kravspecifikation var gjord så
att der relativt enkelt gick arr poängsätta inkomna svar. Det fanns en tydlig
inriktning i vår ftirfrågan på att särskilt
premiera sambruk och att vi så långt
som möjligt skulle ses som en kund.

Utvärdering
Utvärderingsarbetet ledde till att vi valde ut två system som vi önskade titta lite
närmare på. Samtliga i gruppen var aktiva i utvärderingsarbetet och det visade
sig i slutänden att både poängsättningen
av inlämnade anbud och de "visuella"
känslorna sammanföll.

lnförandet
Vi

beslutade att påbörja ett gemensamt
arbete med att diskutera våra arbetsprocesser och att kipande göra avsräm-

ningar och kompetensöverföring i det
pågående införandet av olika steg. De
steg vi pratar om är registrering av hand-

lingar, skanning av handlingar, nämndadministration, ftirtroendemän, hand1äggare, publicering, e-tjänster och
arkivfrågor.
I detta skede har vi valt att använda
en lokal konsult for att hjalpa oss genom
de olika stegen, vilket är nyttigt ftir att

kunna hålla farten uppe. KnowIT Karlstad hjälpte oss med en översyn av nuvarande arbetsmetoder samt vilka visioner
vi har i framtiden.
Vi har tagit fram en processkarta som
är av ett generellt slag och kompletterat
den till en lokal processkarta. Det sista
var viktigt eftersom vi har en del olikheter i organisationerna mellan de medverkande kommunerna.

om att det finns goda möjligheter att
långtidslagring enligt de standarder
som kommer att etableras kring digital
långtidslagring. Om det kommer att
vara PDF-A eller något XML format får
närmsta åren utvisa.
oss

Iösa

Text: Ulf Borg, lT-strateg Sunne kommun

Ulf.Borg @sunne.se

införande av nämndadministration inklusive hantering av förtroendemän

Driftform

Bra/mindre bra
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I vår inledande dialog har vi försäkrat

tan på valresultat med mera.
Nu är i alla ä11 samtliga igång när
det gäller ärenderegistrering, skanning
av inkommande handlingar samt ett

ett ärende som han/hon initierat.

Ärkiv

Arkivering

tagit betydligt längre tid än vad som var
ftiresatsen och det har varit olika orsaker
som tidsbrist, diverse tekniska problem,
Iånga diskussioner kring mallar, avvak-

numera under det namnet.

att köra §73D3 som en ASPtjänst och dar Digital Diary också var
ansvarig ftr drift och underhåll.

instanser.

Nuläget

Under våren kommer vi att ansluta
handläggare i processen och med det
erbjuda några nya e-tjänster där en medborgare/företagare kan följa arbetet med

satsa på

ligheter till att göra anpassningar och
"bestämma" över systemet.
Sannolikt kommer vi att ta någon
form av beslut kring om vi ska fortsdtta
att köra AST eller om vi kan tänka oss
att samdrifta systemet lokalt hos någon
av kommunerna med egna databaser/

Vi kan villigt erkänna att arbetet har

Efter en sista pris{tirhandling kring en
del detaljer valde vi leverantören Digital Diary från Uppsala och deras system
\f3D3. Digital Diary blev i ett senare
skede uppkopta av Formpipe och jobbar

Vi valde efter ett antal diskussioner art

temftjrvaltning. När vi nu kommit lite
Iängre i arbetet kan vi sakna vissa möj-

(politiker).

Om man

ska ge ett betyg på att köra
som en ASP-tjänst, har det varit
bra i ett inledande skede, där vi sluppit
att koncentrera oss på system och sys-

\f3D3

'ett gemen-

I

tt

ft

ID
It
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Ärende- och dokumenthanteringsprojekt i Sandvikens kommun, Eva Lindelöw Sjöö berättar här om sina erfarenheter
och reflektioner som projektledare.
För precis två år sedan återvände jag,
efter fyra års frånvaro, till Sandvikens
kommun som verksamhetsansvarig för
kommunens arkivfunktion. Denna gång
inbegriper ansvaret dven ett övergripande arbete med att systematiskt inventera
kommunens ärende- och dokumenthantering. Ett arbete som har formulerats som ett särskilt projekt. Kommunledningen önskade att någon särskild
utsedd skulle ansvara för att arbetet
genomfurdes och önskemålet bottnar i
ambitionerna att all ärende- och dokumenthantering ska effektiviseras med

ningen faktiskt sätter ned foten och
pekar med hela handen åt ett håll. Det
är då medvinden blir kännbar.

Förutsättningar
Sandvikens kommun har förhållandevis
väl hållit sig framme när det gäller användningen av lT-stöd i verksamheterna. Den politiska viljan är och har hela
tiden varit att bredda datormognaden
såväl bland kommunens anställda som
bland medborgarna. Redan 1994 fattade
politikerna beslut om ett uppmärksammat projekt, Kunskapsstöd i undervisningen. där grundinsrällningen var att
alla, oavsett flirutsättningar, skulle beredas möjlighet att tillvarata datorns möjligheter som verktyg både i lärandet och

i vardagen.

IT-stöd.

Jag upplevde på något sätt att jag kastades in i ett uppdrag som trots den uttalade viljan ändå ftireftrll vara ganska
luddigt. Jag fick själv upprätta en pro-

lngår i uppdraget

jektbeskrivning och därmed fria händer
att utforma upplägget. A,ren om jag dis-

Enligt min uppåttning nu, och

även

under de år jag tidigare arbetat med
arkivfrågorna i kommunen, borde det
vara kommunarkivariens uppgift att
säkerställa arkivbildningen. Jag anser

att det ingår i uppdraget att verkställa
arkivmyndighetens skyldigheter enligt
arkivlagen inom ramen ftir tillsyn, rådgivning och stöd till kommunens övriga
myndigheter.
Det var bara det att tidigare vågade
jag inte sticka ut hakan tillrackligt
långt, eller for den skull om jag så gjort,
saknades ett uppifrån sanktionerat medgivande. Vad jag menar är, art även om
skyldigheten står skriven i lagen, är det
inte alltid lika verksamt som när led-
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kuterade arbetet och dess syften med
olika berörda nyckelpersoner kom
många av mina åsikter, utifrån arkivariens sätt att se på ärende- och dokumenthanteringen, att prägla innehållet i
projektbeskrivningen. J ag var oerhört
mån om att projektet skulle ha en förankring i form av ett beslut i kommunstyrelsen, en organisation samt en budget.

Optimistisk tidplan
Under det inledande äret,2005, arbetade jag framför allt med att planera arbetet till exempel på vilket sätt arbetet
skulle genomföras. Vid sidan av detta

har jag ansvar för kommunarkivets

löpande verksamhet och det gällde
bland annat att säkerstäl1a personella
resurser ftir att inte verksamheten skulle
behöva bli lidande på grund av projektet. Vidare ägnades tid åt information i
olika ledningsgrupper. Under 2006 borjade själva inventeringen av verksamheterna och det efter en mycket optimistisk tidplan som redan kommit att bli
reviderad.

Syftet
Det finns flera syften med projektet. Det
primära är att säkerstälia rutiner och
kvalitetssäkra ärende- och dokumenthanteringen, med hänsyn till regelverket

kring handlingsoffentlighet.
Övriga syften är att arbetet ska underIätta möjligheterna att leva upp till inrentionerna i kommunens e-straregi. av
vilken det framgår att kommunen ska
sörja [ör art invånarna och övriga berörda ska ges nytta och kontakt med en
se rv i ce i n ri kta d kommunai verksamhet.
Med modern teknik vidgas möjligheterna fiir medborgarnas rätt till insyn och
kan anpassas till människors olika behov. Vidare bidrar IT till att effektivisera kommunens verksamheter.

Organisation
För att kunna möjliggöra visionerna är
det nödvändigt att bringa reda i nuvarande rutiner kring ärende- och dokumenthanteringen. Sandvikens kommun
har sedan 1999 arwant ärende- och dokumenthanteringssystemet W3D3, men
endast till registrering av de olika nämn-

vill säga till diarieftiring.
I projektet ingår också att utvärdera
\f3D3 som lämpligt arbetsredskap.
dernas ärenden, det
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Ärkiv

Änsvar fbr projektet har en styrgrupp i
r.il ken iön';rl r r.ri r.rqscheferna från de fl esta fön'altr-rir-rg,rr finns rr-red. Inom projektet finns ocks,i en relirensgrupp med
olika nr.ckelpersoner inorl kommunen
son-r jurist, intbrmationssäkerhetssamordnare, IT-strateg. huvudregistrator,
r'vebbredaktör och cor.rtroller. Jag är projekrledrre oclt .t.tr.tr irrlör .rvrgrtrppen.
Sjä1r,a i nventeri ngs,rrbetet utf'örs

inom

tillfalliga arbetserupper sorn bildas under inr.enteringens g:it-tg beroende på vi1ken verksamhet son'r ftir str-rnden är ak-

per som utgår från de olika verksamhe-

terna. När varje nämnd och forvaltning
är inventerad ska det för varje verksamhet finnas en upprättad dokumenthanteringsplan, med bland annat gallringsfrister och en rapport som redovisar hur
ärende- och dokumenthanteringen ser
ut med forslag till särskilda åtgärder.
Berörd personal får under inventeringens gång intern utbildning av mig och
stadsjuristen i grunderna kring handIingsoffentlighet och allmän fiirvaltningskunskap.

tue11.

Förväntningar

kommunen säkrade gallringsbeslut och
att kommunarkivet i slutänden fick in
de handlingar som ska bevaras.
Under resans gång har jag förstått och
insett att mina ftjrväntningar på vad
ärende- och dokumenthanteringsproj ektet handlar om, inte helt överensstämt
med andras ltirväntningar. Under det
senaste året har jag bland annat kämpat
med att avvärja uppgifter som andra anser hör tilI uppdraget. Det har därför
varit en välsignelse att då och då kunna
lyfta upp projektbeskrivningen och visa
vad som faktiskt hor dit.

Arbetsgång

När jag för två år sedan gick in i detta

W3D3 i fokus

Det stora arbetet handlar framftir allt
om en inventering av nämndernas verksamheter, rutiner och dokument oavsett
verktyg och medium ftir dokumenthanteringen. Arbetsgången sker stegvis inom
varje nämnd och inom olika arbetsgrup-

arbete hade jag omedvetet målat upp en
bild som givetvis fargade av sig i projekt-

Helt klart är att för flera stod införandet
av \73D3 i fokus, trots att systemet

beskrivningen. Jag såg möjligheterna att
genomföra ett omfattande städarbete
vad gäller verksamheternas dokumenthanteringsrutiner. Jag skulle se till att

egentligen bara omnämns i några få
rader i den sex sidor långa projektbeskrivningen. Flera frågor kring W3D3
uppstod, till exempel om möjligheterna
att knyta ihop olika verksamhetssystem
med \73D3. Från informationsenheten
framfördes önskemål att skapa ett elektroniskt arkiv ur vilket man kunde hämta information för publicering bland
annat på kommunens webbplats. Vår
IT-enhet har bekymmer med ohämmad
iagring av dokument i våra servrar. En
förvaltningschef envisades med att kalla
ärende- och dokumenthanteringsprojektet för ett \73D3-projekt. Några uttryckte viss frustration över att "inget
ännu hänt" fastän vi haft \73D3 sedan
1999. Med det avsågs att handläggare
redan för länge sedan borde vara inne
och arbeta i systemet. Juristen menade
att det inte kunde vara särskilt lätt att få
handläggare att arbeta i systemet, när det
överhuvudtaget saknas dokumenterade
ruriner ftir hur en handläggare i vår
kommun ska hantera handlingar i kommunal verksamhet.
Så fursta inventeringsåret innebar att
arbetet inte kunde genom{tiras i den
takt jag hade tänkt mig. Till rätt stor
del, dock inte enbart, beror detta på att
jagägrade en hel del tid och energi på
just ärende- och dokumenthanterings-
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1994 fattade

i Sandkommun beslut
ett uppmärksamprojekt, Kunskapsi undervisningen,
g ru ndi nstäl ln i ngen

att alla, oavsett
skulle
möjlighet att
datorns möj-

som verktyg
i lärandet och i

systemet §f3D3.

Nytt projekt
l4in

egen inställning har hela tiden varit
att vi ltirst måste ha grepp om arkivbildningen och den praktiska hanteringen
Forts. nästa sida

Ärkiv

Nrr.2oo7
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Fotts. från sidan I

av allmänna

1

handlingar, innan vi kan

föra ut ett övergripande ärende- och
dokumenthanteringssystem i kommunens verksamheter. Men här har jag delvis fått ändra uppfattning. Arbetet med
att {tira ut \W3D3 måste ske parallellt
med inventeringsarbetet.
Det har nu resulterat i att vi efter ett
år skapat etr eger projekt inom ramen av
det ursprungliga som handlar om art
bredda användandet av \73D3 till handlaggarna. Det arbetet är väl definierat
och leds av en särskild delprojektledare.
Den stora utmaningen när det gäller
handläggarna är att de i hög grad blir
tvungna att ändra gamla invanda rutiner och disciplinera sig när det gäller
hantering av dokument. Däri ligger

enligt min uppåttning den stora pedagogiska utmaningen och det stora arbetet. Frågorna är hur många som helst,

tili exempel:

.

Vad {tjrväntas av en handläggare och
vad ska denne göra i systemer?
. På vilket sätt ska man regisrrera uppgifter?
. Hur ska fälten i systemet användas?
. Vilka mallar behöver vi och hur ska
de utformas?
. Ska \73D3 användas i stället för
andra verksamhetsspecifi ka system ?
Jag anser att inventeringsarbetet är
nödvändigt för att lyckas med att få
handläggare att arbeta i \73D3. Ute
bland personalen upplever jag att det
finns en uppriktig vilja att fä ordning på

med en beskrivning över bland annat

helt frikopplat från verksamhersansvaret,

säkerhetsklassning av informationen.
Jag medger att uppgiften är besläktad,
men precis som med §f3D3 måste det
nog hanteras som etr eget projekt, flir
annars riskerar ursprungsiddn med projektet att bli alltfor tungrodd arr realisera.

vilket betyder att jag själv tillf;illigt

Rollen som projektledare

måste prioritera bort projektarbetet då
verksamheten i kommunarkivet annars
skulle bli lidande. Därför skulle jag idag
inte ha accepterat uppdraget med mindre
än en bindande försäkran om att verksamheten ersattes med personal med
arkivkompetens under den tid projektet
pågår.

Det har varit två lärorika år. Då jag är
en person som gärna ser snabba resultat
är jag naturligtvis störd av det faktum
att den från början uppgjorda tidplanen
blivit andrad och jag får räkna med

ytterligare ett år innan samtliga ftirvaltningar är klara. I stäliet ftir att vi blir
f2irdiga med utgången av 2008 är det
mer realistiskt arr ränka sig utgången av

2009.
Vad beror då detta på?
För det flirsta genomflirs arbetet helt
som ett internt arbete. Det innebär att
verksamheterna tenderar att lättare prioritera bort arbetet inom ärende- och
dokumenthanteringsprojektet till förmån flir andra saker som oplanerat
dyker upp.
För det andra är en viktig anledning
att uppdraget som projektledare inte är

Diplomatisk förmåga
Något som blir uppenbart nar jagval ar
ute och arbetar i verksamheterna, är risken att kliva på ömma tår och att det
ibland uppstår konfikter. Det kan till
exempel vara att personal på arbetsstälIer sinsemellan inte är överens om ruriner och ser mig som en domare som ska
bestämma hur det ska vara. Eller så kan
det vara så att jag på ett klokt sätt måste
framföra bristerna i rådande dokumenthantering. Jag ftu åtskilliga tillfallen atr
utveckla en diplomatisk förmåga.
Vad som också är viktigr innan ert
arbete av den här omfattningen sätts i
sjön är frågan vilka prioriteringar som
ska göras. Får arbetet ta tid och vilka
blir i så fall konsekvenserna? Då projektet är internt och heller inte särskilt dvrt

dokumenthanteringen. Däremot är
många mindre förtjusta i tanken att
arbeta i \f3D3, särskilt efter atr jag visat
hur det f<;r tillftllet ser ur. Der är alltså

väldigt viktigt arr få sysremet inbjudande och användarvänligt.

Målbilden
Målbilden har nog för de inblandade i
projektgruppen varir hyggligt klar. Däremot har det varit svårare att enas om
vägen dit och vad som är väsentligt och
inte. Där råder fortfarande viss oenighet. Jag är nöjd med att det i botten
finns en fastställd projekrbeskrivning,
vilket gör att jag dels kan hänvisa till
den och avvarjasådant som inte hör dit.
Ett annat exempel på vad som nu {tireslås baxas in i detta arbere, är upprättandet av en informationssäkerhetsplan
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Projektet ska underlätta möjligheterna att leva upp till intentionerna i kommunens e-strategi; att
de ska sörja för att invånarna och
övriga berörda ska ges nytta och
kontakt med en serviceinriktad
från

Nr,.2oo7

Ärkiv

kar-r de

r kanskc l.t

ir

rirl ia inr

blir hvgslier qrlLndLrs. Dt

enre

ringen

kosrr.rader

som finns är tirrr-t-iö:- .rllr r-nedarbe tarnas

arbetstid och r iss.r uiciiiir i sar-r-rband
med utbildninq. \len riskcn hnns att
det blir ett er.ighetsprojekt. d;irlbr iir det
oerhört viktigt atr det hnns er.r be srämd
tidplan för varje verksamhet och samordnare inom arbetsgrupperna r-ned
uppgift att hålla ihop arbetet och kor.rtakten med mig.

Reflektioner
Vad som är gladjande att se är att i de
verksamheter vi inventerat är medvetenheten och ambitionen att "göra rätt"
större nu än tidigare. Det har bland an-

nat ett antal interna utbildningsinsatser
bidragit till. Genom dessa har vi nått
personal som normalt inte gått på den
här typen av utbildningar. Bristen på
kunskap i handlingsoffentlighet med
mera är ibland lorvånansvärt stor. Personal från verksamheterna hör av sig
bland annat om diarieföring då de vill
art ärenden blir diarieforda på ett kor-

rekt sätt.
Tidigare rrar man helt enkelt rädd ftr
atr diarieföringen i sig gjorde att känsliga uppgifter kom ut. Mindre lagstyrda
verksamheter inom exempelvis näringslivsfrämjande, verksamheter har blivit

inser att diarieföringen i sig innebär ett
sätt att lättare hålla ordning på dokumentetionen.
Utbildningen har också gjort flera
mindre nervösa att hantera fc;rfrågningar
om allmänna handlingar från lokalpressens journalister, där vissa kan vara nog
så påstridiga.
För min personliga del innebär arbetet
att jag fär stor kunskap om kommunens
olika verksamheter och dokumenthantering. Inte minst vdrdefullt är möjligheten
att möta många, inom sina områden
kunniga och duktiga människor, som
stretar på i allmänhetens tiänst.

varse om lordelarna att hantera hand-

lingar inom olika projekt i diariet. De

Text: Eva Lindelöw Sjöö, arkivstrateg
i Sandvikens kommun

eva.lindelowsjoo @sandviken.se

När medvinden blir kännbar... Det blir den
när ledningen sätter ned foten och pekar
med hela handen åt ett håil. På bilden en
härlig tur med långfärdsskridskor på Storsjön, Sandviken.
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Ljungqvist \Wihl ar arkivarie
åt Stockholms stads stadsdelssa

ftirvaltningar och skriver här om
Itirberedelser, planering och tankar i
samband med en stor omorganisation
som genomförs under 2007.

lnledning
Stadsdelsförvaltningarna kom tlll 1997
och har haft ansvar ftir social omsorg,
funktionshindrade och äldre, {tirskola,
grundskola, skolbarnsomsorg samr
stadsmilj r;frågor med mera.
Under 2007 genomftirs stora förändringar som påverkar arkivbildningen.
Vissa frågor flyttas från stadsdelsnämnderna till andra nämnder i staden. Dessutom har antalet stadsdelsnämnder
minskat från och med 1 januari 2007,

från

18

till

14.

Stadsdelen Södermalm som sryrs ay
en nämnd från årsskiftet, har ett in-

vånarantal omkring 110 000, vilket
Sveriges elfte största kom-

il:::"r*'

§

,
I

,

soml p:åu.GlffAl,
te vara vaksam på när handlingar fyttas
från den egna verksamheten till den nya
{tirvaltningen.
Överfbringarna måste dokumenteras
och det är inte alls säkert att verksam-

heterna är medvetna om detta. Förteckningar över vad som lämnas över ska
upprättas. Mottagande myndighet ska
skriva under att man har ragit emor

handlingar. Arkivredovisningen ska
kompletteras med uppgifter och ibland
ska noteringar d.ven göras i diarier.
AIII detta är helt nödvändigt för att vi
på sikt ska kunna återfinna handlingar
och som arkivarie måste man informera
berörda handläggare och bevaka att

Fakta om förändringarna

dokumentation sker.

Stockholms stad har i sin budget för
2007 bland annat fattat beslut om
ftilj ande lorändringar som påverkar
stadsdelsförvaltningarna.
. Ansvaret ftr grundskola, skolbarnsomsorg, obligatorisk särskilda och
mellanstadieverksamhet flyttas från
och med halvårsskiftet 2007 frän
stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden.
. Ansyaret lor drift och underhåll av
gator samt markupplåtelser flyttas
från och med 1 januari 2007 trll trafik- och renhållningsnämnden.
. Ansvaret lor enklare bygglov flyttas

Arkiv avslatas
Den delen av omorganisationen som
innebär att stadsdelsnämnder slås sam-

man medför bland annat att årta for-

valtningsarkiv ska avslutas. Stadsarkivet
har i en skrivelse tiil förvaltningarna redogjort lor vissa grundprinciper flir detta arbete. En utgångspunkt är förstås att
allt som är avslutat ska arkiveras i den
upphörande förvaltningens arkiv. Men
samtidigt finns en del undantag, vilka
måste avgränsas och dokumenteras.
Arbetet med att avsiuta arkiven har

påbörjats genom att arkivorganisationen
i respektive stadsdelsförvaltning träffats
för att reda ut vad som ska göras. Vilka

handlingar ska göras i ordning lor arkivering? Vad ska lämnas vidare till den
nya lorvaltningen? Arkivredogörarna

har i uppdrag att ta upp arkivfrågorna
på sina arbetsplatsträffar och planeringsmöten, men information går även ut rill
alla enhetschefer så att frågorna finns
med på ledningsnivå.

a

från 1 januari 2007 tlll Stadsbygg-

.

nadskontoret.

Antalet stadsdelsnämnder minskar
från 1 januari2007 frän 18 till 14
stycken. Detta innebär bland annat
att ätta stadsdelsfiirvaltningars arkiv
ska avslutas och fyra nya Itirvakningsarkiv påbörjas, i samband med
halvårsskiftet 2007.

Om arkivfrågorna
Den delen av omorganisarionen som
innebär arr frågor flyttas till andra nämnder, innebär att man som arkivarie mås-

14

l!nder året genomförs stora förändringar som påverkar arkivbildningen, bland annat flyttas ansvaret för grundskola från stadsdelsnämnderna till uthildningsnämnden.
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Särskilda arkivdagar
Under våren arrangeras särskilda arkivdagar, då arkivariekompetens finns att

tillgå på ftirvaltningarna.
En del frågor krdver särskilda möten
där olika kompetens måste finnas representerad. Det kan till exempel röra hanteringen av omvårdnadsjournaler, där
det kan finnas hybridakter, alltså en
blandning av digitala och analoga handlingar som man måste ta hänsyn till.
Eller större projekt som avslutas och
som ibland kan ha en omfattande arkivbildning.
Eftersom de nya förvaltningarna "ärver" sina fiiregångares arkiv, måste det
planeras fiir större arkivlokaier. Vi
genomfor därför detaljerade mätningar
av arkiven och siffrorna ska sättas i händerna på den handläggare eller konsult
som utreder lokalfrågorna, ju ltirr dess
bättre.

Digital information
Hanteringen av den digitala informationen sker delvis på annat sätt:
Centrala verksamhetssystem, till exempe1 elevregistreringssystemet

inom skola

och skolbarnsomsorg, fortsätter att snurrr och qa sor.r.r tidigare. Uttag av uppeitter tbr arkir.erir.rg sker centralt och
l.r:ir giirs ing;r srirskilda avställningar i
.r rrrb.r nJ rrer{ omo|gan isationen.
Ert,rnnat erempel är' r,erksarlhets\) .rcnr(r .om rrnr änds lör regirrrering ar

att begränsa sig till några noteringar i
arkivredovisningen. Vill man ta del av
handlingar får man vända sig till en
annan myndighet, eller på sikt tili Stadsarkivet.

nrarkupplåte1ser. När stadsdelsförva1trri rrt.rrrr.r ör crrog hanJl.iggni ngerr av
dessa ärenclen 2003. fortsatte man att
registrera i samma system som Catuoch fistigl-retskontoret hade anr,änt.
Och r.ru r.xir frågorna går tillbaka til1
Trafikkontoret (tidigare en del av Gatuoch l)srigherrkonrorer ). lorr rärrel man
att registrera i samma system. Arkivbildningen har skett oberoende av arkir-

Nyckelorden i arkivprocessen under omorganisationen kan sammanfattas med
orden "avgränsa" "informera" och "dokumenteta".
Arbetet underlättas oerhört om man
har stöd av väl fungerande arkivorganisationer, bra dokumenthanteringsplaner
och en inte alltfur eftersatt arkivredovisning. Kan man dessutom komma
igång med arkiveringsarbetet tidigt i
förändringsarbetet är mycket yunnet.
En omorganisation lever ju sitt eget liv
och förutsättningarna ändras hela tiden.
Medarbetare slutar av en eller annan anledning, lokaler kanske ska utrymmas
på kort varsel och samtidigt ska verksamheten bedrivas som vanligt.

bildalen.

Påverkas inte
Båda fallen, systemet inom skola samt
det ftir markupplåtelser, är exempel på
att den digitalt lagrade informationen
inte påverkas av omorganisationer. Verksamhetsprocesserna lever sitt eget Iiv i
systemen oberoende av vilken nämnd
som hanterar frågan. Spåren i stadsdels-

lorvaltningens arkivbildning kommer

C

även kommunfullmäktige och lands-

Tryckfrihetsförordningen (1949 :105)
och sekretesslagen (1980 : 100).

håller dessutom bestämmelser särskilt
om kommunala arkiv.
Enligt 16 § får kommunfullmäktige

ma bestämmelserna om allmänna handlingars offendighet som regleras i tryck-

frihetsförordningens 2:a kapitel, liksom
de begränsningar i offendigheten som
ges i sekretesslagen.

Arkivlagen (1990:782) är en viktig
folj dft i rfat tnin g t il 1 tryckfri hets förordningen. Lagen är gemensam för myn-

digheter inom stat, kommuner och
landsting. De delar av arkivlagen som
gäller arkivbildningens syften, myndigheternas arkiwård och gallring gäller

Text: Åsa Ljungqvist Wihl

asa.ljungqvist.wihl

IiI IU

Den kommunala sektorns arkivverksamhet regleras huvudsakligen av
följande lagar.

Kommunala myndigheter har att ft;lja
de ft;r den offentliga sektorn gemensam-

Nyckelord

tingsfullmäktige. Sedan 199 5 gäller
arkivlagen även för de kommunala
bolagen. Arkivlagens 14-16 §§ inne-

eller landstingsfullmäktige meddela ftireskrifter om arkiwården inom kommunen eller landstinget i den utsträckning
något annat inte är särskilt ftireskrivet.
Av arkivlagen framgår även att det i
varje kommun och landsting skall
finnas en särskild arkivmyndighet som
utövar tillsyn över de kommunala myndigheternas arkivverksamhet. Kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen
är arkivmyndighet, såvida kommunfull-

mäktige eller landstingsfullmäktige inte
utser någon annan nämnd eller styrelse
till detta.

@

katsof.stockholm.se

(

(1991 :4 46) irnehåller vissa bestämmelser som är gemensamma Itir statliga och kommunala
myndigheter, varigenom regeringen har
meddelat ett fåtal loljdftreskrifter till
arkivlagen även för kommuner och
landsting.

Arkivförordningen

Arkivreglementen som antagits av
fullmäktige. Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas
arkivhantering är de egna arkivreglementena. Dessa utfdrdas med stöd av
arkivlagen, som ger fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrifter {tir den egna kommunens eller
det egna landstingets arkivvård.

Enligt lagen om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring (199 4 :1383)
Forts. nästa sida

Ärkiv
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Fotts. från sidan

l5

får kommun- eller landstingsfullmäktige föreskriva att allmänna handlingar
som kommit in till eller upprättats hos

II

I

en kommunal myndighet, överlämnas

till ett enskilt organ och ltirvaras

där
under en begränsad tid utan att handlingarna upphör attvara allmänna.
Villkoret är dock att myndigheten ska
laggas ned eller upphöra med en viss
verksamhet, och att verksamheten i fortsättningen ska bedrivas av det enskilda
organet och att detta behöver ha tillgång
till handlingarna. Den så kallade överlämnandelagen anses inte tillämplig vid
till exempel driftsentreprenader.

f\ amrådsgruppen {-ör kommunala
\arkivfiågor bildades 1984 av Riks\J arkivet samr dåvarande Svenska

Bevarande och gallring

Kommunfiirbundet och Landstingsforbundet (numera Sveriges Kommuner
och Landsting), som ett beredande
samarbetsorgan meilan det statliga arkivväsendet och de primär- och landstingskommunala sektorerna.

rekommendationer om bevarande och
gallring inom olika kommunala verksamhetsområden. Dessa har givits ut av
huvudmännen var för sig, dels som allmänna råd i Riksarkivets florfattningssamling (RA-FS) och dels som råd i
Sveriges Kommuner och Landstings
broschyrserie "Bevara eller gallra? ".

Kommunallagen (1991:900) hänvisar

Främjar samverkan

till att föreskrifter

Enligt sin arbetsordning ska samråds-

Personuppgiftslagen

gruppen främja samverkan mellan stat,
kommuner och landsting inom arkivområdet, till gagn för utvecklingen av
arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de
frågor som är av gemensamt intresse ftir
den offenrliga sektorn.
Samrådsgruppen består av nio ledamöter. Tre representanter {tjr det statliga
arkivväsendet utses av Riksarkivet och
tre ledamöter vardera för kommuner

om kommunala arkiv
finns i arkivlagen. Det anges atr när ert
kommunalförbund har hand om en
angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild Itirfattning, ska den
författningens bestämmelser om kommuner eller landsting gälla ftir {tirbundet. Därav ftiljer att kommunalforbund
omfattas av arkivlagens regler.
(19 9

I

:20

4)

reg-

lerar behandling av personuppgifter.
Från oktober 2007 gälIer den fullt ut
även för manuell behandling, men
genom en ändring frän 7 )aruari2007
behöver stora delar av lagen inte tillämpas på "ostrukturerat" material. Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller
också i stället {tir personuppgiftslagens
bestämmelser, till exempel arkivlagen.
Fakta har sammanställts av Gunnar Sundberg,

-,11'fu'
$ongt. §Soff6
gtiligt

§oto,-t-)llill0f
§ftif ,00 §$d'fiiDetru
oi0fi

§åå

t!.!

trtft ffi §oltgl. E$dttkt
lag redan 1766.
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respektive landsting utses av Sveriges

Kommuner och Landsting. Förutom
gruppens ledamöter tillhandahåller
Riksarkivet en sekreterare.

Finns på wehben
Samrådsgruppen inrättade förra året en
egen webbplats, som nås på adressen

www.samradsgruppen.se
På denna webbplats återfinns innehållet i den Arkivhandbok ltir kommuner
och landsting vars fbrsta upplaga utarbetades 1988, och vars tidigare upplagor
tryckts och distribuerats i pappersform
(lösblad i pärm). Innehållet är delvis nyskrivet men en uppdatering av innehållet
pågår ännu. De olika texterna år daterade så att det framgår vad som har ändrats.
Dessutom presenteras de råd om bevarande-/gallring som utarbetats av
samrådsgruppen, liksom andra råd och
handlingar som berör något kommunalt
eller landstingskommunalt verksamhetsområde, nyheter som berör dokumenthantering och arkiv inom den kommunala sektorn samt länkar till relevant
lagstiftning och till standarder och
handledningar.

Det mesta av arbetet har ända sedan
gruppens tillkomst gällt utarbetande av

Aktuella råd
Arbete har på den senaste tiden bedrivits
på foljande råd:
Råd om landstingens, regionernas
och kommunernas patientjournaler
och övrig medicinsk dokumentation:

De råd om arkivvård och gallring av
patientjournaler, patientregister med
mera hos landsting och kommun som
utgavs i början av 1990-talet upphävdes
2003.I stället gavs en rekommendation
om att tills vidare, i väntan på en ny
patientjournallag, inte gallra journalmaterialet. En ny patientjournallag
troddes nämligen dävara nära ftirestående, men eftersom lagen kom att dröja
återupptogs arbetet på nya bevarande-/
gallringsråd. Ett förslag remissbehandlades våren 2006. De har därefter bearbetats och meningen är att de ska ges
ut under våren.
Råd om bevarande och gallring hos
landstingens smittskyddsenheter:
Bevarande-/gallringsråd ftir landstingens smittskyddslakare utgavs 1997.
Sedan dess har vi fått en helt ny smittskyddslagstiftning, och rutinerna ltir registrering och ärendehantering är datoriserade i en helt annan utsträckning än
på 1990-talet (främst genom den
nationella databasen SmiNet), varftir
behovet av nya råd på området har blivit
akut. Ett sådant arbete har bedrivits under hösten och meningen är att sända ut
ett förslag till nya råd på remiss under
våren.
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Råd om bevarande och gallring av

handlingar tillhörande vissa administrativa rutiner hos kommuner
och landsting: Råd om bevarande och
gallring av handlingar i administrativa
stödrutiner som personaladministration,
ekonomiadministration, upphandling
och {tirrådsadministration utgavs senast
1997.
Dessa områden behöver givetvis ses
över och uppdateras med jämna mellanrum. Ett förslag till nya råd har utarbetats och ska sändas på remiss under
våren.

Råd för kommunernas miljö- och
häisoskyddsverksamhet: Bevarande-/
gallringsråd för detta område utkom
1997, och snart därefter ersattes den
gamla lagstiftningen på området av en
ny miljobalk. vilket gör att en översyn
var nödvändig. Ett förslag till nya råd
har utarbetats under vintern, och meningen är att d.ven dessa inom kort ska

kunna gå ut på remiss.

Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende: En översyn av de befintliga bevarande-/gallringsråden är planerad att ske under året.

I nfo rm ati o n s b ro sc hy re

r

Förutom råd om bevarande och gallring
kan nämnas att samrådsgruppen de
senaste åren har tagit fram ett par informationsbroschyrer som berör ett par
speciella delar av arkivverksamheten.
Offentlighetsprincipen gäller sedan
L995 även ltjr kommunala och landstingskommunala bolag, om det samlade
kommunala ägandet eller infytandet
överstiger 50 procent. Detta behandlas i
broschyren'Allmänna handlingar hos

kommunala och landstingskommunala
Foretag".

En annan broschyr 'ällmänna hand-

lingar och IT. Elektroniska dokument
och digitala arkiv hos kommuner och
landsting" behandlar i en inte allt{tir
teknisk form vad man bör tänka på i
samband med digital långtidslagring.

!

Broschyrerna kan läsas via länkar från
samrådsgruppen hemsida, men de kan
även beställas gratis i pappersform från
undertecknad.

Ändringar i arkivlagen
Samrådsgruppen har även ställt sig
bakom ett par ftirslag från Sveriges
Kommuner och Landsting till föreslagna ändringar av arkivlagen. Dels ett
ftirslag om att tillsynen av arkivverksamheten genom avtal skulle kunna
fullgöras av en annan kommun, dels ett
lorslag till andring av 15 § varigenom
fullmäktige skulle kunna delegera till
arkivmyndigheten att besluta om ar.händande av allmänna handlingar.
Riksarkivet planerar att ta upp fbrslagen med departementet tillsammans
med en del övriga behov av ändringar i
arkivlagen.

Text Gunnar Sundberg

gunnar.sundberg

@

riksarkivet.ra.se

Källa SCB
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Mårra"g I januari
Väckarklockan ringer kl 06.00. Jagav'
klarar alla morgonbestyr och beger mig
sedan till jobbet, som ligger ett stenkast
ifrån hemmet. Promenaden tar cirka
fem minuter. Skönt! Det är fördelen
med att bo i en liten stad. Närheten till
jobbet och naturen är oerhört viktigt ftir

-ig.

Kommunarkivet har sina lokaler på
Arkivcentrum Nord. Arkivcentret invigdes våren 2002 och fungerade då till
en början som arkivdepå till Landsarkivet i Härnösand. Kommunarkivet
flyttade in våren 2003. I dagsläget utgörs Arkivcentrum Nord av institutionerna; Landsarkivet i Härnösand,
Härnösands kommunarkiv, Föreningsarkivet Västernorrland (Ångermanlandsdepån), Landstinget Västernorrland och

Näringslivsarkiv i Norrland. Det senaste

tillskottet är Folke Bernadotteakademin
i form av ett digitaliseringsprojekt. Sammanlagt arbetar ett tjugotal personer på
Arkivcentrum Nord. Det finns en gemensam forskarsal som institutionerna turas

om att bemanna.

Arkivcentrum Nord är beläget uppe på
en h<;jd med utsikt över havet och inloppet till staden. Jag vill påstå att forskarsalen har en av Sveriges vackraste utsikter! Detta är också något som forskarna
glatt brukar påpeka vid sina besök.
Att få vara en del av Arkivcentrum
Nord är oerhört berikande. Det är en
dynamisk arbetsplats som expanderar
kontinuerligt till yta och antalet an-

1B

ställda. Detta gör att man som ensamarbetande kommunarkivarie har omedelbar närhet till kollegor, vilket är mycket

positivt.
Idag är det den {tirsta "riktiga'arbetsveckan efter jul- och nyårsledigheterna.
Arkivassistenten Fredrik har varit långledig så dagen börjar med att vi helt enkelt stämmer av vad som har hänt under
ledigheten och vad som är på gång.
Idag är också den första dagen av en
l4-dagarsutbildning ftir kommunens
arkivredogörare, registratorer med flera,
som praktiskt kommer att arbeta med
att ordna och avsluta upphr;rda myndigheters arkiv och/eller helt enkelt önskar
få en ökad kunskap om dokumenthanterings- och arkiwerksamhet. Utbildningen omfattar fem kursavsnitt fördelat
på nio sammankomster. Det har varit
möjligt att anmäla sig till utbildningen i
sin helhet eller om så önskats till enstaka
sammankomster. Målet med utbildningen är att deltagarna skall få en inblick i hur arkiwäsendet är organiserat,
med fordjupade kunskaper i kommunala arkiv, dess regelverk samt praktiskt
ordnings- och förteckningsarbete. Trots

Maria Kallberg på Härnösands
kommunarkiv.

därför kommer utbildningen att ske vid

Beslutet om att kommunarkivet skulle
erbjuda {tirvaltningarna kostnadsfri utbildning togs under hösten mot bakgrund av att kommunen genomgår en
radikal omorganisation. Den nya organisationen gäller från och med 1 januari
2007. Sj't befintliga nämnder skall ombildas till tre. Dessutom skall en helt ny
nämnd upprättas. Det görs inte i en
handvändning. Hösten har bestått av
ständiga informationsträffar och många
besök ute på förvaltningarna. Arbetsgrupper har startats upp infor omorganisationen fbr att det skall gå så smidigt
och korrekt till med hänsyn till rådande

tre tillfällen.

regelverk.

kontinuerliga utbildningsträfår med ftjrvaltningarnas arkivredogörare, är min
uppfattning att det finns ett ständigt behov av information inom detta område.
Mycket riktigt så anmälde sig fer
personer än vad det fanns platser, så

Nrr.2oo7
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Efter lunchen är det dags for utbildningen. Eftermiddagen ägnas inledningsvis åt att redogöra för diverse arkivteoretiska begrepp och definitioner ftir
att sedan övergå till att presentera vad

isk,i.lliggöra hur man går tillr,äga vid

dokumenthanterings- och arkivverksamheten har för syfte och slutligen hur den
statliga, kommunala och enskilda arkivsektorn är organiserad och vilket uppdrag respektive sektor har.
Eftermiddagen avslutas med en rund-

lbrordningen, kommunens arkivreglenrenre. e-postpolicy och dokumer.rti-rar-rterinssplaner-. I och med att det
inrättas nr.a närnnder så skall nya dokumenthanteri ngsplaner och arkivbeskrivr-ringar upprättas. De nya nämndernas
organisarioner granskas och många
fiågor ar. praktisk art väcks.
Sammant:rget er-r mycket givande eftermiddag, n'red många intressanta frågeställnir.rgar att ta med sig till de arbetsgrupper som bildats vid de nyr-rpprättade

visning av Arkivcentrum Nord. Trots att
samtliga närvarande sett Arkivcentrum
vid tidigare tilifallen, så har det ändå
skett nya ombyggnationer och ftirändringar så rundvisningen biir väldigt
uppskattad!

upp r.irt:rr-rde av dokumenthanteringspl,rr-Lcr

ur e rt processinriktat perspektiv.

F-trern.ridd;rgen ägnas åt utbildning i
lbrr-n ar- 9er-ror-r-r gån g av ar-kivlagen, arkir-

nämnderr-ras

fisoag I januari
Dagen inleds med en genomgång av
e-posten. Jag bokar tid med en reklam-

firma angående utformandet av en broschyr för kommunarkivet. Jag har länge
önskat en mer proffsig broschyr än vår
egenhändigt rillverkade variant. men
inte riktigt kommit till skott förrän nu.
Bättre sent än aldrig! Resterande delen
av ltirmiddagen används till att besvara

planer.

TorsUag

11

januari

Jag hinner vara på arbetet drygt en

timme och gå igenom det fortlöpande
arbetet innan jag ska vara på ett avtalat
möte med särskolans rektor. Rektorn
skall pensionera sig och särskolan om-

fors ka rfti rfrå gn in gar.

organiseras.

Eftermiddagen är vikt ftir utbildning.
Idag är det genomgång av tryckfrihets-

Det finns en åstställd dokumenthanteringsplan, men rektorn vill stämma av med mig när det gäller material
som han har haft ftir egen del. Det tar
resten ar. {ärmiddagen fram till lunch.
Vi hinner gå igenom det material som
det var frågetecken kring, vilket känns
bra. Det finns en hel del material rörande särskolans organisation från begynnelsen, vilket känns angeläget att bevara
ur ett framtida forskningsperspektiv.
Efter en snabblunch beger jag mig till
den kurslokal som är inbokad flir eftermiddagens utbildning.
Utbildningen inleds med en anknyt-

förordningen, sekretesslagen, förvaltningslagen, socialtj änstlagen och patient-

journallagen. Det blir en del intressanta
diskussioner, men inte alls i den omfattning jag ftirväntat mig. Vi blir darfor
klara tidigare än beräknat, vilket egentligen är ganska skönt eftersom deltagarna känner sig rätt nöjda med all infor-

mation.
Dagen avslutas med att jag granskar

ett utkast till en projektplan rörande utveckling av en central diariefunktion
och kommunreception. Jag är tlllfrägad
att delta i projektet. Projekttiden känns
dock alldeles ftir knappt tilltagen och
beslutet att centralisera diariefunktionen
och inrätta en officiell kommunreception
är redan åttat av kommunstyrelsen.

OnsOag Io januari
Förmiddagen ägnas dels åt fortlöpande
sysslor, dels åt att iordningsställa exempel till eftermiddagens utbildning för att

Ärkiv
i

förvaltningar. Arbetsgrup-

perna har bland annat till uppdrag att
upprätta nya doku rnenthlnterings-

Nr,.2oo7

ning till onsdagens information om
dokumenthanteringsplaner. Jag ger
exempel på wå olika nämnders utformning av dokumenthanteringsplan. I
stora drag är de rätt lika i sin utformning, men de skiljer lite åt, bland annat
har den ena en bilaga "riktlinjer rörande
ärendehandläggning" där man konkret
går in på hur ansvaret är fördelat mellan
handläggare och registrator, vilket jag
vill åskådliggöra. Vi lämnar ämnet

dokumenthanteringsplaner. Jag beskriver hur man går till väga när man
ordnar och lortecknar arkiv och upp-

rdttar en arkivforteckning.
Dagen avslutas med en redogörelse
över vilka arkivmässiga krav som ställs
på informationsbärare, utrustning och
Iokaler. Informationen levandegörs med
exempel från kommunarkivet så som
hålkort, rostiga gem, floppydisk etcetera. Det väcker en del intressanta och
tänkvärda frågor.

Fredag 12 januari
Förmiddagen ägnas åt fortlöpande
sysslor. Jag planerar också nästa veckas

praktiska ordnings- och {tirteckningsövningar som är nästa steg i utbildningsomgången. Det gäller att hitta
arkivmaterial som är tillräckligt omväxlande rill innehåll och lagom anpassar i
omåttning ftir en veckas ordnings- och
{tirteckningsarbete.

Innan lunch kommer en leverans från
särskolan som Fredrik och jag hjalps åt
med att packa upp.
Eftermiddagen ägnas bland annat åt
att granska ett flirslag om riktlinjer
rörande arkivering av journaler upprdttade på HVB-hem. Det är kollegan
Marie från Örnskcildsviks kommun som
skrivit förslaget. Hon har via e-posten
presenrerat förslaget ltir länets kommunarkivnätverk. Nätverket bildades våren
2005.Yi träffas två gånger per år, vår
och höst.

Förutom kommunarkiven ingår även
Iandstingsarkivet i nätverket. Syftet med
nätverket är att skapa ett forum där vi
kan diskutera gemensamma problem
och utbyta erfarenheter. Värdskapet är
ambulerande mellan de deltagande institutionerna. Hittills har nätverket varit
väldigt givande och uppslutningen har

varit stor.
Under eftermiddagen fikar jag också
med mina kollegor på kommunstyrelseftirvaltningen. Vi har som rutin att ftirsöka träfås varje fredag eftermiddag

och fika tillsammans, vilket känns
oerhört värdefullt när vi inte är samlokaliserade.
Maria Kallberg
på H ä rnösa n ds ko m m u na rkiv
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"R,eElstnatorn I tiden !"

Att växa i arkivarierollen
Ar du i början av arkivarieprofessionen
och arbetar i Stockholmsområdet eller
Norrlandslänen - och vill utvecklas
genom mentorskaP?

Reg

istrators konfe rens
10 maj 2007
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och flexibelt närarkiv med hjälp av
ra brand klassade arkivskåp
. Testade och klassade för att klara en totalbrand
- brandklass 60 P enligt nordiska tester (NT Fire 017).

. Utrymmeseffektiva då de kan placeras direkt intill
varandra och endast är 50 cm djupa.

. 90'dörröppning ger full åtkomst.

ndiga mått mm
Flöjd .... r 900

Bredd .

Djup

1

.

0,10

515

nvänd ga mått mm:

Fröjd

1

780

Bredd .. 900
Dju p......... 360

. Unik konstruktion och isolering ger tunna
väggar och låg vikt.

Vikt kg: 380
Vo ym i liter: 580

Rymmer 75 st A4-pärmar

Kontakta oss för beställning och information

Securs

Secura Sweden AB, Box 108,741 23 Knivsta.
Tel:018-34 95 55 . e-mail: info@secura.se . www.secura.se
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ANNONSACKVISITÖR PRISER
Harriet Kvist

l/l-sida max2l5 x 280 mm

e-post;kvist. 4k@swipnet. se

ll2-sida max 180 x 111 mm
%-sida 87 x 111 mm
Småan 87 x 30 mm

Adress:

Insida

Mobil 070-491 18 62
Tel 08-634 08 50

SA/

FÄRG

7.700:4.600: 3.150:1.050:7.900:-

9.900:5.800:4.000:1.30010.200:-

HKvistAB4K
Sjövägen 18
184 52 Österskär

8.300:- 10.700:10.800:-

Baksida

Instick

Priserna förutsätter att annonserna levereras som
heloriginal

sÅrrlnn

rÅncEn

Mixi Print AB

i Tema Arkiv används dekorf?irg PMS 130
(CMYK 0-27-100-0) Om ni vill använda den
i samband med annons, kontakta sättaren

Eva Andersson
TfrL0454-413 53
Fax0454-405 33
e-p o st : ev a@tnixip rint. s e
Adress:
Mixi Print AB
Rydvägen 6
293 31 OLOFSTRÖM

MATERIAL
Digitalt:TemaArkiv görs i Macintosh med inDesign
som program. Vi kan ta emot X-ads filer och EPS-filer
(utan typsnitt) från PC. Word går också bra om det är
enbart text. I annatfall, kontakta sättaren.
Medie: Ftp-server, diskett, CD-rom fiir både PC
och MAC.

LÄMNA MATERIAL
Nr
1

2
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J

4

Sista materialdag
20 februari
24 maj
7 september
16 november

Utgivning
15 mars
15 juni
27 september

12 december
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Har den nya alliansregeringen
en arkivpolitik, och hur ser
denna i så fall ut?
Frågan är inte lätt art svara på. Eller
rättare sagt: det har stått klart ända
sedan ftire valet att alliansen saknar en
gemensam politik på kultur- och medieområdet, inklusive kulturarvsfrågor.
Den kulturbudget som lades i oktober
var dessutom till stora delar ett arv från
den gamla Perssonregeringen, bara
nägra fä poster hann om{iirdelas eller
ändras.

Därför arbetar kulturdepartemenrer
just nu med direktiven till en större utredning som ska se över hela kulturpolitiken. Direktiven ska vara färdiga under
våren, men utredningen beräknas inte
vara klar fttrrän 2009. Mindre utredningar ska se över hur Kulturrådet arbetar och stiftelsen Framtidens kulturs
roll. I väntan på resultaten från dessa
översyner pågår en diskussion, ibland
öppet i media, mellan allianspartierna.

Hon har också deklarerat att kulturpolitiken i högre grad bor handla om art
medla i övergången till det nya, att värna om traditioner och kulturarv och
samtidi$ lyfta fram kulturen som ett
område där det ftiränderliga ger tydliga
uttryck.
- Man kan inte bara stå fast i det som
varit, säger hon. Men historiekunskap är
viktig - den talar om vem man är och
varftir vi är där vi är. (DN 28110 2006)
Ifiil 2007 har Lena Adelsohn Liljeroth deklarerat att hon vill införa en
språklag, en nationell museikoordinator
och sätta mer fokus på barnkulturen.
Kulturministern anser att kultursektorn
hämmas av ramverk och strukturer, som

i många fall har mer än 30 år på nacken.

Tydligare

roll

är underskattad, anser

turella näringarna. Kulturrådet får dar-

lor i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer och hinder för samverkan
mellan kulturliv och näringsliv. Hon vill
också göra företagande och entreprenörskap till en integrerad del i konstnärliga

och kreativa utbildningar.

att fokusera på:
- Hur ser strukturerna ut?

sektorn, och hoppas att det ska locka
nya publikgrupper. Hon anser att marknaden i vissa fall är en bdttre parrner till
kulturen än staten. Samtidigt betonar
hon att sådana instrument inte är en ersättning för, utan som ett tillskott till
den trad irionella kulrurpol iriken.
Banden till forskningen. En fråga
som kulturministern vill behandla i
särskild ordning gäller möjligheterna art
stärka banden meilan kulturarvsinstitutionerna och forskarsamhället. Som
exempel nämner hon att andelen disputerade bland de museianställda har
sjunkit under senare år.

- Behövs det andra strukturer?
- Främjas mångfalden och nyskapande?
- Vem är man till för?
- Hur ser statens roll ut?
Hon efterlyste samtidigt en tydligare

roll ftir politiken, en bättre uppmunrran
av de ideella krafterna i samhället och
ett vidgat falt lor det fria näringslivet att
uppmuntra kulturen med nya intryck
och resurser.
Men vad innebär detta konkret? Hittills har sakfrågor som slopandet av det
fria inträdet på stadiga museer, kulturarbetarnas ekonomiska villkor och ändrade avtalsvillkor ftjr public service stått
i debattens centrum, medan inte minst
arkivsektorn kommit i skymundan.

Mellan raderna
Några huvuddrag i den nya kulturpolitiken, med möjlig bäring även på
arkivområdet, kan ändå urskiljas mellan
raderna i tal, intervjuer och pressmeddelanden:

Nrr.2oo7
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kulturministern, som vill främja de kul-

Sponsring och donationer. Adelsohn
Liljeroth vill ge ftiretagen avdragsrätt för
sponsring och donationer inom kultur-

Den nya kulturministern Lena Adel-

Ärkiv

Kulturens roll för tillväxt. Kulturens
ekonomiska

I ett tal på en bibliotekskonferens den
25 januari i år angav hon fem huvudfrågor fc;r den kulturpolitiska översynen

Delvis ny kaltarpolitik
sohn Liljeroth (m) har sagt att hon vill
forma en plattform ftir en delvis ny kulturpolitik, som kännetecknas av långsiktighet, helhetssyn och engagemang.

Minskad detaljstyrning. Myndigheter och institutioner ska få större frihet att själva göra sina verksamhetsmässiga bedomhingar och prioriteringar.
Pengar öronmärks till exempel inte ltir
någon viss del av verksamheten. Bidrag
som fördelas av bland annat Kulturrådet
till frisrående organisationer preciseras
inte längre med ett visst belopp per organisation.

Förhållandet stat-kommun. Kulturministern följer Ansvarskommittdns
arbete med att se över uppgiftsftirdelningen i Sverige, när det gäller till exempel ft;rhållandet mellan stat och kommun. Kommittdns ftirslag kan komma
att beröra åtminstone deiar av kuitur-

politiken.
Text: Lars llshammar

lars.ilshammar@arbark.se
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årsskifret skedde ändringar i

r.rronuppgiFtslagen

(PuL)'

Ändtingr..,a ska underlätta

den

ostrukturerade vardagliga behandlingen
av personuPPgifter. Lagen tar sikte på
att personupPgifterna inte får miss-

brrrtm till ifaäa för någons Personliga
integritet.

§

Olika regelverk

PuL innehåller numera två olika regelverk, dels enligt hanteringsreglerna dels
enliet missbruksmodellen' Vad som avgtjr

i;lka

let.

Hanteringsreglerna i PuL (§§ 9,10'
28, 33 -3 4 och 42) behöver
inte tillämpas på biand annat sådan vardaglig hantering som publicering av
ltrp"ande text på Internet, under förut13 -19,

Nya undantag
Såan ridigare finns

der vissa undantag

från hela eiler delar av PuL när det
är
säller personuppgiftsbehandling' Der
För
privara
vid
behandling
iill .*.rrrp.I
ändamål, vid journalistiskt arbete och i
samband med konstnärligt eller litterärt
skapande.

Nu

ko-

nYa undantag

från den

1

janua-

ri i år. Lagens bestämmelser behöver i
stora delai inte tillämpas på så kallat
ostrukturerat material, det vill säga som
finns i löpande text och liknande sam-

manställningar. Den behandlingen får
dock inte utföras om den innebär en
kränkning av den personliga integnteten. Det a1 da vi använder missbruksmodellen.

Kränkt?

För att inte kränka måste en bedömning
eöras efrer omsrändighererna i varie enItit, frtt. Personuppgifter får därför inte
behandlas for otillborliga syften, såsom
forfoljelse eller skandaliserin-g' Samla
inte heller en stor mängd information
om en enskild person utan godtagbara
skäl. Felaktiga eller missvisande personuppgifter måste rättas. Förtal eller f?irola-Ininert [år inte Förekomma' Tänk
också på"sek.etessen och tystnadsplikten.

regler som behöver tillämpas

iiar att göra med strukruren på materia-

2l-26,

,zitt.ri.tg att materialet inte ingår i eller
ska infogas i en databas med en Personupp

giftsanknuten struktur.

Säkerhetsåtgärder
Oavsett om man behandlar personuppgifter i osrrukturerat material eller inte
ääller r.sl.rn, om säkerher i PuL' Sår6arhets-"och riskanalyser ska utFöras på
precis samma sätt och omfattning som
tidieare.
D"e rekniska möilighererna, kostnaden, riskerna och kansligheten hos uppsifterna ska beakras när der blir aktuellt
ätt diskutera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

behöva tillämpas. Detta dock under förutsättning att sådan behandling inte får

utftiras, om den innebär kränkning av
den registrerades personliga integritet'

När gäller den?
Nar giller missbruksmodellen?
Behandling av PersonuPpgifter i ett

o.truktur.ral material,

det

vill

oersonuppgifter.

' o.t tåÅiitt
av löpande

exempel vara publicering
text på Internet, löpande text

i ordtehandlir,giptog.,- och användning av liud- och bildupptagningar'
undler förutsättning att materialet inte
ingår i eller ska infågas i en databas med

..ip.rron,rppgiftsanknuten struktur'
Men det gä1ler även ett sedvanligt-utnyttjandJav allmänt använda funkdoner, dar den personuppgiftsanknutna
struktureringen inte framstår som särskilt kvalificirad och sedvanlig användning av datorns filsystem samt sedvanlig
anrändning av datorstödd kommunika-

Missbruksmodellen

tion.

av uppgifter.
Pä sådant som inte framstår som något
regelrätt personregister eller någon
annan form av system som upprärtars

Vad kan vara missbruk?
Missbruk kan vara sådan behandling
som innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet' Begrepp.. p.rro.rlig integritet finns dock ej
ä.fit i.t"t i lag. Bedömningar måste
eöras från fall rill Fall och då bedöma
ird ,orn omfartas av det skYddsvärda
området. Man Får göra en intresseav-

Lagstiftningen har alltså tagit sikte på.
atåppgifteina inte får missbrukas till
sk"d, får någons personliga integritet'
Den tar inte sikte på själva hanteringen

för att påtagligt underlätta sökning efter
eller sammansrällning av iust personuppgifter, ska hanteringsreglerna inte

Vad är missbruk?

Nr,.2oo7
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säga be-

handling av personupPgifter som inte
ingår i eller är avsedda att ingå i en samlirig ru personuppgifter som har srruk,trärrrc Fttr att påtagligr underlärta sökning eFter eller sammansättning av

Ärkiv

vägning där den registrerades intresse av
en fredad, privat sfär vägs mot andra
motstående intressen.

§

§

a
§

E

Löpande text
Löpande text är alltså undantagen. Behandlingen av personuppgifter som inte
ingår i och inte heller är avsedda att ingå
i en samling av personuppgifter som har
strukturerats fiir att påtagligt underlätta
sökning efter eller sammanställning av
personuppgifter. Det gäller behandlingen av personuppgifter som inte finns i
personregister och databaser, till exempel ordbehandling som inte ingår i dokumenthanteringssystem, publicering av
löpande text på Internet, e-post och
elektroniska ljud- och bilduppgifter som

inte ingår i databaser.
Här gäller dock hanteringsreglerna.
När behandling av personuppgifter i ett
material som ingår i eller ska ingå i en
samling som har en påtagligt personuppgiftsanknuten srrukturering, det vill
säga som har strukturerats ftir att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifterna, då
gäller hanteringsreglerna.

Oförenliga principer

slutade vid årsskiftet att börja
bygga upp en Mentorhank
av erfarna arkivarier, som vill
förmedla vidare sina yrkeserfarenheter till nya och mindre
erfarna kollegor i yrket.
Sve ns ka Arkivsa mfu n d et be

En arbetsgrupp har inlett sitt arbete
med att tillfråga några erfarna kollegor
om intresset att stä1la upp som mentor.
Under detta år har arbetsgruppen riktat
in sig på arkivarier och arkivchefer som
är 55+ och som i några fall också har

liga med varandra.
Å ena sidan finalitetsprincipen som
säger att personuppgifter inte får behandlas {tir något annar ändamål än
ftir vilka de ursprungligen samlades in.
Ä andra sidan offentl ighetsprincipen
som säger att myndigheter är skyldiga
att på begäran lämna ut allmänna handlingar, om man samlar in personuppgifter ftir olika administrativa ändamåI.
Bestämmelserna i personuppgiftslagen
tillämpas inte i den utsträckning det
skulle innebära en myndighets skyldighet att söka efter, sammanställa och
lämna ut personuppgifter. Personuppgiftslagen ska alltså inte innebära någon

arkivgenerations kunnande. Många arkivarier började sin bana genom arr jusr
lära yrket och hantverket av de äldre,
från tiden lore den akademiska arkivutbildningens tid. Teorier i all ära, men
arkivyrket har många praktiska aspekter. Och efter många år i samspel med
kollegor, arkivbildare, uppdragsgivare,
forskare och allmänhet samlar den erårne arkivarien på så kallad tyst kunskap, som ti1l någon del kan bli användbar fur adepten.

Justitiedepartementer har tagit fram skriften "Behandling av personuppgifter"
som innehåller de senasre ändringarna i
lagstiftningen och kan beställas hos departementer (wwwregeringen.se).
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Arbetsgluppen utgörs av Mats Danielsson, Leif Gidlöf Julia Norebring,
Kerstin \Tahlfort och leds av Carina
Sjogren. De tre förstnämnda sitter i
Svenska Arkivsamfundets styrelse.
Den arkivarie som är intresserad av
mer information. eller som kanske fr-rnderar på hur m:rn kan få en mentor, kan
vända sig till Arkir.sanifur.rdets hemsida
(www.arkivsamfundet.se). Drir konrmer arbetsgruppen arr kontinuerligt
1ägga ut infbrm:rtion om -\lenrorbanke n.
och där finns också ert ansöknings-

formulär.
Text: Carina Sjögren

Tyst kunskap
På detta sätt vill man fånga in

Lästips

I

uppnått pensionså1dern.

Det finns två olika principer som dven i
fortsättningen kan tyckas vara oftiren-

inskränkning av offentlighetsprincipen.

I

§

carina.sjogren

@

srf.se

en äldre

§r&§§t* m§,,s,torcr

ömsesidigt givande
En mentor-adeptrelation blir ömsesidigt
givande. Adepten får tillgång till den
äldres erfarenhet i arbetsliver. Menrorn
å sin sida kan få en ny syn på arkivyrket
som det ter sig idag och samtidigt uppleva att de erfarenheter man {tirvärvat
och ibland slitit och kämpat med, kan
bli användbara igen. I samtaien kan
dessa ge både adepten och mentorn nya
insikter och perspektiv.

,iffi
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mångfald.Pä
,t

Å

ndra lördaeen i november firades
A a'rkirrns däg i Sverige För nionde
-l Lgä"grn. Och intresset håller isig'
Närm"ie f.rnton,,rt., besökare har man

^I

räknat in, vilket är ungefär som tidigare
år. Många av rapPorterna inleds med att
besökaria trot."t t.gn, blåst och kyla"'
Det är alltså inte något fel på arkivens
attraktionskraft.

Mat och drYck

Alla tycks ha varit nöjda med årets tema
- Mat och dryck. Det inbjod till en
mångfald infallsvinklar ti11 utställningar, föredrag och andra aktiviteter' Man
bjod på nybakade smakprov som till-.
hr"dahotis av arkivarier, Iatt forkladda

till

servitriser.
De historiska ingångarna var många
och väldigt varierade. Här visades både
åttigmat och överdåd. Ransoneringskort"och nödföda, näringsställen och
skolmat och massor av kokböcker och
receptsamlingar. Bryggerier,.mejerier
och hembränning speglade dryckesvanor genom tiderna. Sedan länge ned- ^
Iagdä kafeer och uteserveringar har lyfts
fram på många håIl och väckt stort intfesse.

ti

Besökare

Åldersspridningen är stor. AIlt från den
yngste åttåringin i Visby till de tre dameina i Sysslebäck, som varit med vartenda år. De har nu hunnit bli 89, 90
och 91 år gamla. Noteras bör också att
man på fleia håll talar om att det kommit fir kvinnor än vanligt. Kanske var
det kokbocker och receptbytarhörnor,
som lockade alldeles speciellt' För barnfamiljer fanns också speciella aktiviteter Arkivens natt till sena kvällen och

-

tipsrundor i utställningarna'
Flest besökare har man i de mellanstora
sräder där många instirutioner samverkar. Linköping, JönkoPing och Umeå
hade respektive 500, 650
och 400 tesökare. Stockholmsarkiven
hade denna gång fer besökare än tidisare år. Riksarkivet ökade sitt besökarIal Från 83 till drygt 400. De flesra arkiv
har hållit ställningarna och överlag är
man mycket nöjd med sina besöksiffror'

till exempel

Ka m

el p epparkakor, ba kade oc h foto

-

graferade av lngela Sannesiö, Leksands
lokalhistoriska arkiw

kivens dag. Hemsidan hade denna gång
fått en nylch fräschare layout med god
plars för bildmarerial. Den ligger nu
ilvttad rill Arkivens dags hemsida under
rubriken "Om Arkivens dag"'

Nordiskt samarbete
Det nordiska samarbetet har intensifierats. I Köpenhamn har man gjort-en ny
g.-.^rrÅ hemsida - www. arkivdag' nu'
I)ä. fl.rtt. statistik och ett rikt bildmaterial från tidigare års Arkivens dag i hela
Norden. Den nordiska koordineringsgruppen har haft två möten under året'
mycket annat, hemsida
och marknadsföring diskuterats' Gruppen har också enats om ett gemensamt

ilai Lr., bland

i"-a

Fö.

AD

2007

-

"Människan i ar-

kiven".

Media

Annonser i dagspress har hjalpt till att
väcka uppmärksamhet. Presstäckningen
har trrreilag varit god' Lokalpress, radio
och t,, hrihaft inslag före och under Ar-

Text: Birgitta StaPf, nationell

samordnare AD 2006

Birgitta.Stapf

@

riksarkivet'ra'se

Rapport om digitala signaturer
I Riksarkivets rapportserie har kommit
"E,lektroniskt underskrivna handlingar"
som behandlar frågor som har stol betydelse för hantering, gallring och bevarande av elektroniskt underskrivna
handlingar.
De frågor som behandlas i rapporten
är blanJannat vad som är elektroniskt
underskriven handling. Vad består
handlingen av? Vad ska vi ställa för krav
på formaret På de handlingar som är
elekrroniskr underskrivna. i tyfte art
skapa förutsättningar för att framstäl1a

handlingar ietr
format som gör
det möiligt att
bevara utan
kor-rvertering?

Vidare redogör

rapporten

för hur

myn-

digheterna ska
hantera elektroniskt underskrivna

handlingar

trriFrårrasPekrer som kontroll, stämPling, förvaring, beständiga skYddsåtgärder och andra säkerhetsaspekter,
En myndighet som inför elektroniskt
underskrivna handli ngar måste inte

minst ta reda På och ordna vilka handlingar som förväntas komma in och
uPPrättas inom denna rutin och hur de
skvddas mot förvanskning under den
tid son.r handl ingarna ska bevaras.

Text: Hans Ramstedt

Nrr.2oo7
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Flörort, Folkhem, fäbrik, förfl urenH ' n... Se där etr rrubbigt försök till
I- ,r.*rniätrning av Anders Johnsbok "LM-staden. Folkhem i forort". Boken, som är del av ett
projekt som drivs av Centrum for Naringslivshistoria med stöd av Riksantikvarieämbetet, är verkligen storslagen
både i format och sidantal, och till sitt
sons storslagna

innehå11.

Mera om detta strax. Men ftirst en berättigad fråga. Var menas egentligen med
LM-staden? tots, eller kanske tack vare,
att LM-staden ligger i Midsommarkransen strax utanför Stockholms tullar har
området varit förvånande anonymt. Ändå
var det här, på det som då nästan var
rena landet, Telefonaktie bolaget LM
Ericsson byggde sin nya huvudanläggning i slutet av 1930-talet.

växte LM-staden upp med smalhus och
egnahem. Staden blev ett folkhem i

tiden fanns i modern organisation och
futuristiska byggnader, det förflutna var
närvarande i det patriarkala arvet från
fl erhundraåriga brukstraditioner. LMområdet blev Funkisbruket mirt i stan,

striella epoken (1930-tal till 1980-tal
ungefar).
Boken är framltir allt en berättelse om
ftiretaget, fabriken och inte minst om
människorna som levde i LM-staden.
Mycket av underlaget består av intervjuer med LM:s arbetare och tjänstemän,
men också med andra som fyttade hit
ftir att serva LM och dess anställda.
Genom människors egna berättelser får
vi ftilja hur visioner och verklighet såg ut
på nära håll i folkhemmets och rekord-

det kanske sista i en lång kedja som har

årens Sverige.

miniatyr, präglat av ingenjörsmässighet,
utvecklingstro och samförståndsanda.
LM Ericsson tog ansvar {tir kultur och

fritid, och ltir

social service.

På så vis representerade

LM-staden

både framtiden och det fbrflutna. Fram-

format svensk industrihistoria.

Storslagen bok
Nu har allt detta sammanfattats i en mag-

nifik bok, skriven

av Anders Johnson,
{iire detta chefredaktör på DN med mera.

"LM-staden. Folkhem i flirort" är

Folkhem i miniatyr
Det rörde sig om en ftjr sin tid hypermodern fabriks- och kontorsbyggnad som
präglades både av tay'orismens idder om

likformighet och

av funktionalismens
arkitektoniska ideal. Runt omkring

som något svepande kallas den hogindu-

någonting mitt emellan bildreportage,
intervjubok och traditionell historieskrivning. Enbart det fantastiska bildmaterialet, framför allt ur Ericssons eget
arkiv, gör boken till en glädje att studera
{tir den som är minsta intresserad av vad

Samhällsspegel
Till

Johnssons färtjänster som författare
hör dock att han inte nöjer sig med att
skriva hembygdshistoria. Hela tiden noggrant mån om att också placera in i LMstaden ett större politiskt och socialt sammanhang, vdver han ihop historien om
det lilla folkhemmet med historien om
det stora. På så vis blir boken en samhällsspegel, från det sena 1930-talets samförståndspolitik till 1970-talets vänstervåg
och 1990-talets begynnande globalisering.

En poäng av fr,era ur Johnssons historiska bakgrundsreckning, är art staren
genom Televerket och det privata näringslivet genom Ericssons, under 1900-talet
bildade ett tdtt sammanvdvt "utvecklingspar", som tillsammans skapade
världens högsta telefontäthet och ett
världsledande exportfloretag. Dessa
framgångsfaktorer är fortfarande giltiga,
dven om vi tror oss ha lämnat den industriella epoken bakom oss.
Boken ges ut av Stockholmia förlag
och är producerad av Centrum för
Näringslivshistoria (CfN) med stöd av
Riksantikvarieämbetet.
Text: Lars llshammar

lars.ilshammar@ arbark.se
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Utan iordbruk, som idag

i

till

den mer
den. Det visar Karin Wikberg i sin bok

tullar - en arkivguide", utgiven i serien "skrifter utgivna av Riksarkivet" m 26 (2006).
dessa

Från och med detta datum och 800 år
framåt, samt fortlöpande, beskattas handeln med tullar av olika slag. En verksamhet som också genererat arkivhandIingar i rikligt mått. Anmälaren erinrar
sig att Tullverket i slutet av 1990-talet
hade problem med just mängden arkivhandlingar som producerades' Om jag
inte minns fel handlade det om ca 20
miljoner årligen, vilket kommer sig av
attvarje utförsel och införsel aY en vara
dokumenteras, dels flir tull, dels ftir riksräkenskaperna.

Boken har hårda pärmar och är På

256 sidor.Av dessa utgörs 115 sidor Iästext (45 procent), öv riga 147 sidor består
av bilagor. Boken är illustrerad med 15
svartvita bilder av god kvalitet.

Tull
Tull ar något som de flesta av oss förknippar med någonting tråkigt. Ta bara
den långvariga diskussionen om hur
mycket ö1, vin och sprit svensken egentligen får ta in, utan förtullning efter
vårt medlemskap i EU 1995, och som
fortfarande pågår. Och blir någon glad
när man slumpmässigt drabbas av tull
när man beställt böcker från Amazon?
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skriftlösa, ftirhistoriska ti

'älla

o

1.5 procent av landets

"blir någon glad när
man slumpmässigt
drabbas av tull när
man beställt böcker
från Amazon'n

svsselsätter

befolkning, skul-

le dessutom åkrarna och ängarna växa
igen. Lösningen blir där{'or höga tullar i
Sverige, Europa och Nordamerika. samtidigt som till exempel EU öser ir.r jorcl-

bruksstöd (40 % av EU:s budgetl ibr art
hålla landskapet öppet' och tbr att skldda det i ör.rigt mot öppen konkurrerLs
- fri handel.

Y 7

ineserna tillverkar ocksä massor

tL::,,1T;*,T.

Det säger sig självt att ta sig an ett sådant ganska trist och inom samhällslagren kritiserat ämnesområde krdver ett
visst sinnelag. För hur levandegör man
ett sådant svårt ämne?
En alternativ väg till den valda i boken,
hade varit att vända på kuttingen och
utgå från handelns villkor. Då skulle
man lättare lorstå vad "tull" egentligen
handlar om - nämligen beskattning och

kontroll

av

frihandeln.

Billigare produktion
I Afrika produceras spannmål oändligt
mycket billigare än i Europa och Nordamerika. Förgäves försöker denna fattiga
världsdel exportera sin gröda till Vastvärlden, som inte vill ha den, fiir att det
sätter hela vårt dyra jordbruk ur spel.
Även om vi samtidigt skulle få mycket
billigare bröd och andra mjölprodukter. iriserna är helt enkelt så låga att de
skulle slå ut jordbruket.

[:,.

i:,..1 :l
Europa kan producera. Länge var varorna mycket enkla, vem minns inte de
flätade lampskärmarna från Kina På
7970-talet?

Idag exporterar landet datorer, avancerade maskiner och bilar. Inftirs sådana varor fritt kan Sveriges och Europas
egna industrier inom dessa områden slås
ut, eftersom de egenproducerande pro-

dukterna är mycket dyrare.
Genom att i inledningen ta uPP sådana aspekter på tull, skulle man som
läsare få en förståelse För ämnet som
man nu inte får.

Frihandelns antites
Frihandel står för att den som har något
att sälja till den som vill köpa, har kunnat göra detta utan att avgifter behövt
avläggas till en överordnad tredje part.
Med statsbildningen i Sverige under tidig medeltid, det vill säga den situation
där en ledande grupP människor i sam-

Nr,.2oo7
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Tull inftirdes på ett liknande sdtt på all införsel
aY Yaror från utlandet.
Förenklat kan man därltir
säga att man fick betala
tull oavsett om man skickade iväg eller tog emot varor.
Det är först mot slutet av
1800-talet som tull på exporterade varor togs bortl

Åtgarden resulterade detta till trots i
en omfattande smuggling eftersom kontrollmöjligheterna var begränsade och
innanhavets ytor stora. Och många andra tullåtgärder har resulterat i liknande

aktiviteter. Tyvd,,rr tar ltjrfattaren inte
chansen att i ett kapitel om tullens historia beröra smugglingen som en del av
tullfenomenet. Hon omnämner bara
handelstvånget som hasrigast.

Staten behövde inkomster

och förtullningen drog in
mycket till statskassan. Men
det är inte bara att in{tira
höga skatter på frihandeln

- en ltir hårt driven fc;rtullningspolitik sätter konkurrensen ur spel, och med liten
konkurrens stiger osvikligt
priserna.

Smuggling
En annan del av beskattningen av varuhandeln handlar om
alla de sätt som utformats för
att i alla tider komma runt
tullen. Genom att kringgå tullhallet hade bdttre kontroll över ett större
också att de med hot kunde inkräva
skatter på ett mer systematiskt sätt än
tidigare, varav beskattning av handeln tullen - utgjorde en del.
Föregående tiders handel har emellertid inte heller den varit helt fri, som den
arkeologiska forskningen de senaste
tjugo åren visat. Både den omfattande
bronsimporten i Sverige under bronsåldern och den kolossala handeln med

statiofler och dylikt och handla direkt
mellan köpare och säljare, slapp man ju
avgiften var{tir varorna blev mycket billigare.
Ett tidigt exempel härpå utgjordes av
nomadfolkens karavaner i de sumeriskaoch akkadiska rikena i Mellersta Ö.t.rn,
på 3000- och 2000-talet ftjre vår tideräknings borjan. Dessa undvek nogsamt
den fasta stadsbebyggelsen, där karavanen riskerade att flortullas, inte bara en
gång utan upprepade gånger om det

Romarriket under järnåldern, kanalise-

ånns fer städer längs vägen.

territorium (med våldsmonopol),

f<;ljde

rad via hövdingedömen och cenrra, genererade ett välstånd som inte varit möj-

ligt att åstadkomma utan att någon

T-l ,, svenskt exempel urgjorde av
fi d.r bottniska handelsrvånget,
I-Jsom var en statlig årgärd inFord

form av våldskontroll i kombination
med tributläggning ägt rum.

flir att kanalisera den fria handeln - som

Tull på export

gick direkt till utlandet söder om Stockholm eller Åbo - till dessa städer. En

Med statsbildningen i Sverige, vi talar
här generellt om 1200-talets andra hälft,
kunde man i större skala dels beskatta
det som producerades i landet i form av

till

exempel spannmåI, boskap, fisk,

skinn, koppar, järn och tjära, dels för-

tulla det som folk därefter handlade
med

till olika personer

och områden
inom landet, men också utomlands.
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handel som var mycket omfattande och
som sköttes av hundratals segelskutskeppare på ömse sidor den norra delen
av Östersjön. Denna ftirtullningsregel
etablerades av allt att döma redan på
1300-talet, och skärptes under Gustav
Vasa på 1500-talet. Bestämmelsen
var mycket hård och belagd med dödsstraff.

Svarthandel
Köper och säljer människor varor och
tjänster fritt, det vill säga svart, blir det
inga handelsskattemedel till staten. Därför ser statsmakten mycket allvarligt på
fenomenet, dven om man säkerligen
någonstans inser att anledningen till att
folk lorsöker komma undan så mycket
som möjligt, kan bero på en generellt
hög beskattnings- och avgiftsnivå i samhäller, varav tullavgiften utgör en väsenrlig del. Den svarta marknaden handlar
med varor som annars är mycket dyra
eller svåråtkomliga, genom att någon
ftirsvårat handeln med dessa, inte sällan
staten självt. Inte heller denna aspekt av
tullens konsekvenser tar Karin \Wikberg
upp.

Konkarongen
Trots det egentligen fascinerande ämnet
frihandel och dess motsats den tullbelagda handeln, lyckas ftirfattaren tyvärr
inte ta vara på det forhållandet. Karin
Wikberg ftirsöker dock här och var att
lätta upp ämnet, men dessa delar är så
små och få att det drunknar i alla specialtermer och beskrivningar.
Karin §Tikberg har således utan tvivel
gjort ett mycket gott researcharbete,
men inte lyckats levandegöra framställningen. Hade hon lyckats med detta,
vilket kanske inte så många skulle ha
klarat, hade boken kunnat räddas och
därmed också kunnat nå en bredare läsekrets.
För den renodlade fackspecialisten
som är intresserad av handelns villkor,
administrationshistoria och dylikt kan
dock boken utgöra en bra ingång, liksom ftir dem som är intresserade av tulllens utveckling.
Text: Ove Hal6n

ohk@swipnet.se
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makt hos medborgarna eller om detta
endast är något man gör ftir att skapa en

skendemokrati. Och om medborgarna
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faktiskt får ett större infytande, vilka är
det då som kommer till tals?
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llnder hösten hölls det andra
a rkivped ag og iska se m i n a riet,
arrangerat av Arkiv Gävleborg
i samarbete med Skånes Arkivförhund och Arkivpedagogiskt
forum.
Temat för seminariet anknöt till valet2006 och fokuserade kring loljande
frågor: Vad är demokrati? Hur kan man
utifrån ett arkivpedagogiskt perspektiv flirmedla historien om demokratins
framväxt?
Vid seminariet delrog lärare samr
representanter från landets arkiv och

Demokratins villkor
En av {tiredragshåilarna var professor
Björn Horgby, som bland annat ansvarar för forskarskolan Demokratins villkor vid Örebros universitet. Horgby gav

istorisk ti I lhakabl ick

En annan föredragshållare var Bengt
Nilsson från högskolan i Gävie som
bjudits in ftir att berätta om det nya
kärnämnet i historia som, var tänkt,
skulle inltiras i alla gymnasieprogram
vid årsskiftet 2006-2007. I samband
en kort redogörelse över de demokratiteorier som finns (se Demokratiutred-

med regeringsskiftet slopades dock

ningens slutrapport SOU 2000:1).
Han fortsatte sedan med att ge konkreta exempel på hur de demokratiska
villkoren ser ut, men också hur de har
sett ut och flirändrats. En viktig förandring, enligt Horgby, är ett ökat avstånd
mellan politiker och medborgare, vilket
får konsekvenser lor vårt demokratiska
system. I dagens demokratidiskussion
betonas därför vikten av att kombinera
en valdemokrati med en deltagar- och
samtalsdemokrati (deliberation). Den
innebär att det inte räcker med artvalja
regeringvar larde år, utan medborgarna
behöver också delta i den demokratiska
processen mellan valen. Det {tirutsätter
dock att alla har en reell möjlighet att

I stället valde Nilsson att ge en historisk tillbakablick på hur historieämnet
i skolan har sett ut och hur det har förändrats under de senaste hundra åren.
Vad man kan se är hur ämnets innehåll
och karaktär är en återspegling av det
övriga samhäilet och dess förhållningssätt till historien. Idag talar man gärna
om historia som något levande och foränderligt.
Nilsson påtalade vikten av atr inse art
alla är en del av historien, men också av
nuet och framtiden. Genom att studera
historiska skeenden kan man lära sig att
ifrågasätta saker och problematisera nutida problem

påverka.
Frågan är, menade Horgby, om denna

typ av samtals- och deltagardemokrati
verkligen leder till en ökad beslutande

dessa planer.

Rösträtt och valfläsk
Betydelsen av att studera historia och
demokrati blev också påtagligt när
Monica Hansson och LeifAbramsson,
lärare från Poihemsskolan i Gdvle, berättade om den "Demokrativecka" de
hade genomftirt på skolan i samband
med valet 2006. Under veckan kom
bland annat Lisa Engström, arkivariel
arkivpedagog från Arkiv Gävleborg, och
visade bildspelet "Rösträtt och valfläsk".
Lisa Engström var även en av seminariets arrangörer och talare. Hon presenterade två mycket goda pedagogiska
exempel på hur förenings- och folk-

t 94A. So c i a lde m o krati s k cyke Ip atru I I
utanför rådhuset i Gävle. Källa: Arkiv Gävleborg.
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rörelsearkiven kan förmedla historien
om demokratins framväxt utifrån arkivhandlingar. Det ena exemplet var boken
"Propaganda" från 2001 och det andra
var specialvisningen "Rösträtt och valfläsk" som arkivet tog fram inflor valet
2006. Visningen handlade bland annat
om rätten att rösta, de politiska partiernas tillkomst och konsten att sprida
budskap.

lnspiration för
landstingsarkiuarier
Text: Hans Ramstedt

Flyghlad och fanor

f,
I'

Lisa Engström valde att producera ett
bildspel med intressanta foton, affischer,
flygblad, fanor, valfilmer och annat

inns der en bärtre plars än Högberga
kursgård ure på Lidingö utanlör
Stockholm att träfås på ftir att få både
kunskaper och inspiration inför framtiden? Svaret är ganska givet, nejl

arkivmateriai som speglar den politiska
historien. Erbjudandet gick ut till alla

Till skillnad från tidigare år samlades

länets högstadieskolor och gymnasier.
Skolorna fick möjlighet att antingen besöka arkivet eller beställa en bildvisning
på skolan.
Syftet var, eniigt Engström, att visa
vägen in till arkiven och skapa em srörre
intresse för den politiska historien.
Vidare ville hon ge eleverna grundläggande kunskaper om val, rösträtt och
partier, och samtidigt visa hur viktigt
det är att man inte ska ta vårt politiska
system lor givet. Satsningen som gjordes
var också ett bra sätt att göra reklam {tjr

ett drygt trettiotal av Sveriges landstingsarkivarier inte i början av december, utan
den29-30 januari ute på Högberga
kursgård.

Som vanligt holl Agneta Sundstrand

I

risrina Blom berg från Darainspek-

Ntion.n

ledde å"rets kon Ferens-med
att gå igenom de nya förändringarna i

I
I
I

i

n

Personuppgiftslagen. Förändringarna
ställer krav på att man i högre utsträckning än tidigare måste kunna bedöma
hur srrukruren i olika personuppgifrsbehandlingar ser ur.

UFO-status

Om signaturen "E,nsam kommunarkivarie" känner sig ensam är han välkommen att kontakta oss på Arkivet för

gc :r:cre r::r.)s.rnra idder och
u'!iliil-r{. \e::' n:rir: komr-ner atr arran-ri.'-t, ',ii-i r-Lnclcr r'åre n ar. Skånes
, f .i:rl.rrllate med Stock- ;11., 1.--.1. -1 ;.. i.. .r r h \ Lkivpedagogiskt
S.

.,:.::. ::.-:ri

UFO-forskning (AFU) i Norrkoping.

^1;

Vi har verkligen "UFO-status", fast i en

lc,: --::-

.

Text: Karin Sjöberg, arkivpedagog
vi

ka

d Skänes Arkivförbund

rin.sjoberg

Arkiv

@

skanearkiv.se

Nr,.2oo7

I början av dag två redogjorde Gunnar
Sundberg från Riksarkivet ftir olika avSamrådsgruppen {tir kommunala arkivfrågor.

'

M;nI;:|;T'ru,::lj[*':l

Göteborg, presenterade ett fbrslag rill
gallringsråd {tir smittskyddsläkare. Efter
det Foljde en kort informarion och diskussion om e-signering och e-arkivering.
Konferensen avslurades med en diskussion om prissättningen på kopior

landsting.
Vi ses igen nästa år på Högberga!

inom olika

i positiv bemärkelse

lnsändare tillTema Arkiv med
anledning av artikeln på sid ll,
Tema Arkiv nr 4 2006.

r-r-redel

:

Samrådsgruppen

från Landstinget Östergötland i trådarna på ett fiiredömligt sätt.

Stort intresse

qr:.:

gav bland annat sin syn på den ftireslagna Patientdatalagen, som nu är ute på
remiss.

slutade och pågående arbeten inom

Förändringar i Pul

arkivets övriga skolverksamhet.

Intresset fur "Rösträtt och valfläsk"
var stort. Sammanlagt tusen elever och
lärale tog del av specialvisningen. Hälf
ten av de tjugo visningarna genon'rfördes
på arkivet medan de andra skedde i
skolorna.
En del av lärarna har i samband med
visningarna efterfrågat digitalt n-raterial
att använda i unden'isr-ringen. Hur
skulle då ett sådar.rt kur.rna se ur i praktiken?
Kanske kan näsrrr arkii'ped;rgogiska
semin:rrium m.Ll r.nr.ir Dieitala iäro-

En återkommande gäst är alltid UIla

Lönnqvist Endre, ftirbundsjurist från
Sveriges kommuner och landsting. Hon

väldigt positiv bemärkelsel Som troligen
världens största specialiserade arkiv på
området flödar materialet in från världens alla horn. UFO är den moderna
folktron, på sitt sätt. Vi kanske kan ge

den tröst kommunarkivarien behöver,
vi sitter ju varje dag på ett arkiv och jobbar med det stigma som omger UFObegreppet. Att förkortningen UFO nu
också blivit synonymt med "dumskalle"
(via Jonas Gardeli m.fl.) är inget vi tar
så hårt på, vi vet själva att vi är kloka
människorl Det får vä1 räcka. De verkliga dumskallarna finns snarare inom
kommersiella sensationsmedia, men det
visste vi ju alla fr;rutl
lVl ed ko I I eg ia

la

hä ls n i n g a

r

Anders Liljegren, Stiftelsen Arkivet för
UFO-forskning
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Mycket gemensamt
På ytan kan det verka som om det är
stora skillnader mellan svenska arkivariers vardag och den i något av deltagarländerna. Men slutsatsen efter mötet
med kollegorna från dessa sex afrikanska länder, visade åter igen att det är mer
som är gemensamt i vår vardag än vad

E

;

som skiljer sig åt.
Vi måste alla forhålla oss
havares

Deltagare från Malawi.

till maktvälvilja och instäilning till arkiv-

frågor, lagar och regler samt ekonomiska
raÅerk. För att kunna överkomma de
hinder som kan laggas i vår väg, gäller
att man som arkivarie har många goda

Nh;[:ä*1':]frr*1fli::
of Democracy", kom

egenskaper.

agement in Service

arkivarierlrecords managers från sex
afrikanska länder; Botswana, Malawi,
Mogambique, Swaziland, Uganda och

2\

Zambia.

lntensiva veckor

Kursen 2006har en något annan inriktning än tidigare och är indelad i tre fa-

,.r,-,r"rrv den första består av tre veckor
i Sverige. Därefter blir det två uppf<;ljningsfaser på plats i deltagarregionen-'

Din viktigaste förändringen

är ändå

det ökade fokus på arbetet med forändringsprojekt i deltagarnas hemorganisationer.

Under tre intensiva höstveckor arbetade alla deltagarna med att ta fram projektplaner för sina respektive projekt.
O;h i aprii åker kursledningen från

till respektive grupp lor den
uppfciljningen.
forsta

Sverige
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Arkivariens komqetens
Detta blev extra tydligt när man under
kursen, Iiksom tidigare år, genomförde
en mycket uppskattad gruppövning'
Deltagarna fick i uppgift att presentera
vilken kompetens som krävs i arkivarieyrket.

l

lla fem sruDPerna var ense om

A ,,, a., U".nåu. fakrakunskaPer
,{ Lrrki, och dokumenthantering
och att arkivarier, i motsats

till

i

mången

nidbild, behöver kunna kommunicera
och entusiasmera. Att kunna planera
och lösa problem nämndes som andra

viktiga egenskaper, liksom att tåla stress
och att hantera förändringar.
Något mer överraskande var kanske
att flera gruPper tog uPp att det är viktist att Årn kännet glädje och stolrher
in"fur sirt arbere. Är der möjligrvis så att
ensvaret för "arkivet" även i Afrika
ibland hamnar hos någon som varken
har kunskaperna eller glöden att ta sig
an denna komplexa arbetsuPPgift?
Arkiv är inte en byråkratisk lyx som
man kan kosta På sig när allt annat
fungerar, utan en forutsättning ftir ett

deÅkratiskt och rättssäkert samhälle'
Text: Katharina Prager

katta

@

braarkiv.se

Sa m m a nfattn i n g

av a rkiva rie n s

kompetens.

Nr,.2oo7

Ärkiv

ruÄRttucsuvrts nRxrvRÅo, ruLn
Nikolaigatan 3, 702 10 ÖREBR0
Tfn; 019-12 01 95 . Fax 019-61 1 8l 20
Hemsida: www.nla.nu . E-post:nla@nla.nu

ffi ffimmffiwffireffi
till studiebesok på Arkivcenrum

oka in den 8-10 mai i almanackanl

J.)

D

Ordförande:
Anastasia Peltersson
Svensk Kärnbränslehantering AB
Tfn: 08-459 84 37

som är
central arkivdepå Ibr Vd.rmlandsarkiv,
Folkrörelsearkivet, E m i gra ntregisrret
och Landstingsarkivet eller den tidigare
ammunitionsfabriken Zakrisdal där det
numera finns magasin {lir arkivförvaring.

ilå:

På :?::T Tlifl it å:':
§.:"t
tillsammans med FAllCstyrelsen är Kommunarkivet i Karlstad och Landstingsarkivet Värmland.
På kvällen den första dagen arrangeras
stadsvandringar genom det centrala Karl-

E-post: anastasia.pettersson@skb.se

.-.

E9 ARKIVRÅOTT AAS
RRxrvRÅort RRs

Box 390, 101 27 STOCKHOLIVI
Kansli: Annlka Pettersson
Tfnlfax: 0B-41 1 49 30

Text: Hans Ramsted

Ordförande:

stad.

Lars Erik Hansen

Ansvarskommittdns betänkande om den

framtida regionala indelningen i Sverige
kommer att presenteras. Detta är utan
tvekan något som kommer att beröra oss
alla.

Riksförsäkringsverket
Tfn: 08-786 90 00
J
6

=ö

Ett centralt tema under konferensen är
lokala samverkansprojekt. Flera olika samverkansprojekt från såväl kommun och
Iandsting presenteras.
I likhet med andra FAlK-konferenser
avslutas årets konferens med möjligheter

Arkivforbund
Arkivcentrum

FOLKRÖRELSERruNS RAXIVTÖREUruO
Arkivcentrum i Örebro län
Nikolai 3, zoz ro ÖRteRo

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:

Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 019-61 1 29 00 . Fax:019-61 1 81 20
E-post: yvonne.berg man @arkivcentrum.se

Ordförande:
lngvar Söderström
PI 380 B, 310 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23

NLA
Kicki Ahl6n, Lysekil
Peter Akre-Johansson, 0slo

E-post: ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se

Barbro Ravander, Norsholm
Linda Danielsson, Romakloster

lda Edlund, Uppsala

Eva Toller, Uppsala

Sune Lahti, Luleå

Marie Westberg, Vaxholm

Helena Enlund, Sundsvall

Anita Gustavsson, Höör

Helena Tano. Kiruna

Lena Lindroth, Hägersten

Katarina Hammarström, Norrköping

Christel Snitr, Sundbyberg

Ann Gustavsson, Sundbyberg

Evakarin Sundqvist, Hägersten

Rolf Myr6n, Ljusne

Pehr Hedenqvist, Spånga

Helena Lindahl, Stockholm

Lena 0d6n. Östersund

Katharina Wänlund, Täby

Martina Engsjö Lindgren, Sollentuna

Jan Ahlström. IVlalmö

lVlagnus Karlsson, Stockholm

Bernhard Neuman, Uppsala

Linda Norrby 0ttemalm, Uppsala
Daniel Höffker Märsta

Åsa Larsdotter, Stockholm

Ann

Lars Häger

Kristina 0lsson, Farsta
3,rgittä Härndahl, Hässelby

j :-

a Llljefors, Johanneshov

:,'r.
:

ABM Produkter Sverige AB,

a'smaktens logistik,

-:

- ..

Karin Pettersson, Ljusterö
Åsa Haglund, Örnsköldsvik
lan Tollerud, Södertälje

e:a Swiecicka

WM-data, Mathias Laitila Kälvemark

:'.coiler.Askim

Bombardier Transportation,

: . _ --.,r..slce.g,

S;'.

Pelle Ericsson. Sundsvall

Härnösand

!.' ::-,r Bagarmossen

Arkiv
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Kristina Still

FALK
Marianne Brännlund, Ragunda
kommun
Jon Räftegård, Karlstads kommun

FALK
c/o Erik Lindblad
Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, 753 75 UPPSALA

E-posl erik.lindblad@uppsala.se
ffn:018-727 1 I 75 . Fax 018-727 11 84
Ordförande:
Eva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn:0322-6'16 114
E-post: eva.karlsson@alingsås.se

Personalskvaller
. Staffan Smedberg

lämnade sin tjänst

som biträdande stadsarkivarie i Stockholm den 22 december (pensionering),
men kvarstår som lärare i arkivvetenskap
vid Stockholms universitet. Som ny chef

T,ema fö,l|dq:, Po:pulär, ho,k,
Text: Johan Linde, student vid KTH

FForsdasen den 30 november 2006
L,,. eti t.etriotal personer från hela
landet samlade på Riksarkivet i Stock-

för enheten lör tillsyn och rådgivning vid

holm. Det hade nämligen blivit dags lor

stadsarkivet tillträder Jonas Engardt.
Han kommer närmast från NUTEK.

NlA-dagen 2006. Årets tema foljde på
NLA:s senaste och mycket populara bok
" Dokumentstyrning i processorientera-

. Amanda Bartak b,orjade

den 4

juli

2005 som Chelsregistrator vicl Åklagarmyndigheten. Hon gick på föräldraledighet den 31 jan 2006 men återkom i tjänst
den 10 ianuari 2007. Amanda lämnade
sin tjänst som Områdesarkivföreståndare
Syd vid Polismyndigheten i Stockholms

lan.

. Anne-Lie Filipsson

borjade den

I

feb-

ruari som stadsdelsarkivarie lör Stockholm stad. Hennes arbetsgivare är Katarina-So{ia Stadsdelslon altning som byter
namn till Södermalms stadsdelsförvaltning från 1 juli. Anne-Lie kommer att ha

de organisationer".

Egentligen var det bara en ren tillfällighet att jag hade hamnat mitt bland
dessa dokumentalister och arkivarier.
Då jag til1 vardags är student vid KTH
inom data, nätverk och gör mitt examensarbete på SKB, hade en av mina
handledare på SKB tyckt att NLAdagen kanske skulle kunna vara inlressant for

mitt

Mina favoriter

alla sradsdelrlörualrningarna 1u1sm §rrermalm) som uppdragsgivare. Stockhol ms
stadsdelsförvaltningar gick samman 2003
och 6nansierar gemensamt två så kallade
stadsdelsarkivarier med uppgift att sarrr-

Arkiwisa

ordna, eflektivisera och utveckla stadsdelslorvaltningarnas arkivvård.

av Börje

PR-biblioteöverstadsbibliotek,
vid
Eskilstuna
karie
gick från och med den 17 lebruari till en
ny tjänst som projektledare lör ABM
Eskilstuna.

utan tack vara att de var så intressanta
och åhörarna inte fick nog.
Två av mina favoriter var "Dokumentstyrning och arkivering inom näringslivet" och "Kunskapsåtervinning i
100 000 år". Förutom detta talades det
om dokumentstandarder, nyttan med
strukrurerad doku menrhanteri ng samt
Banverkets erfarenheter vid inftirandet
av ett dokumenthanteringssystem.

Trevlig stämning
Själva tillställningen var omgärdad av
en trevlig stämning och den förtäring
som en dag som denna kräver.

När alla loreläsningar var klara av-

arbete.

Själva NlA-dagen i sig var uppdelad i
två delar, en innan lunch och en efter
Iunch. Rent spontant kändes det som
om en dag var i kortaste laget då många
av loreläsningarna tenderade i att dra

. Björn Lindwall, tidigare

över. Inte på grund av dålig planering,

slutades det hela med en utlottning av
en plats rill Arkivdagarna 2007. Även
om jag inte var den lyckliga vinnaren

kommer jag glatt att ta med mig en
helt ny syn och lorståelse för dokumenthantering samt dess Positiva
effekter.

I arkivet, i arkivet finns det kanske diur
somliga är smärre, andra mycket mindre
dammet ryker, luften tätnar
i den 1illa kur.

Hjorth

(Melodi: Gutrben Noa)

läser sakta, tänker mycket

Arkivarien, arkivarien är en stark person
lyfter gamla buntar, spänner sina muskler
fyller hyllor, staplar pärmar

efter viss Fason.

i en enda rad.

Arkivarien, arkivarien är en vis person
samlar gamla luntor, ordnar nya paPper

Arkivarien, arkivarien tar ibland ett glas
låter vinet flöda, spiller ingen möda
på att glader, på att goder

På

såns

..,

1714

Svenska Arkivsamfundets temadag
Arkiv till salu. Stockholm

8-10/5

FALK-konferens, Karlstad.

18-19/6

Nord l&D-konferens. Tema The
Human Side of lT. Stockholm

stundtals känna sig.

I arkivet, i arkivet finns det kanske lius
under mörka taket, ljuset sakta rinner
skuggor vandrar, bilder visar
på en bokfylld vägg.

I arkivet, i arkivet är det ofta tyst
litet pip hors, mössen finns i fdllan
här är saligt, lugnt och varligt
som ett paradis.
ej ett

79111

Arkivens dag. Tema lVlänniskan

i

arkiven

21-91/7-oa lCAs konferens; XVI lnternational

... i arkiven

34

Congress on Archives, Kuala LamPur,
lVlalaysia.

I arkivet, i arkivet blir man ganska klok
perspektiven klarnar, tankarna blir större
ibland papper, i lokalen
finns det mången bok.

Nrr.2oo7

Ärkiv

IV
DETTA ÄR
VISUAL.SERIEN

Yisuol Arkiv:
Här kan du skapa fullständiga arkivredovisningar
och återsöka information
på ett effektivt sätt.

Visuol lnternet:
En modul

för den som

i egen regi vill förenkla
åtkomst till informationen
i Visual Arkiv och tillgängliggöra den via intrandtet
eller via lnternet.

Yisuol Dol<plon:
Utvecklas vidare till Visual
WebbDok som gör det
möjligt för förvaltningar
och bolag m fl att arbeta
rationellt med dokumentplaneringen och samtidigt
redovisa sina arkiv.

Det enkla, professionella arkivredovisningssysternet
Visual Arkiw utvecklas för att administrera ditt arkiv på basta
sätt och tillgodoser alla de krav du kan ställa på ett arkir,,redowisningssystem. Visual Arkiv är enkelt att hantera för den mer
ovane användaren men samtidigt ett fullgott verkqrg för den
som kräver lite mer.
Visual-serien består av olil<a moduler som kan kombineras eller
fungera var för sig.

www.visualarkiv.se
Besök vår nyawebbplats. Där kan du:

'
.
o
.
o
.
.

Skaffa dig information om vad Visual Årkiv står för
id6n med Visual Arkiv
Få exempel på arkivinstitutioner
som använder Visual Arkiv
Läsa om våra produktutvecklingsplaner och
studera vår referensmodell
Läsa om vårt produktutbud och våra användarträffar
Beställa en demoversion av Visual Arkiv
Anmäla dig till en tvådagarskurs i att
förteckna med Visual Arkiv
Se demoversion av Visual Internet produkten
for den som will publicera på egen hand

På Webbplatsen finns nu också Visual arkiv på nätet, den
gemensamma publiceringsplatsen för Visual arkivanvändare
Pionjärerna är:

@

RECIONARKIVET

.
.
'

Skånes Naringslivsarkiv

Växjö kommun
Umeå kommun

Och så förstås Regionarkivets tre institutioner
Vänersborg, Mariestad och Goteborg

i

Regionarkivet . Box 2154
403 I3 GÖTEBORG
besöksadress: Otterhällegatan 5

telefon 03 I-701 50 00

fax03l-130996
e-Post
arl<ivnamnden@arkivnam nden.goteborg.se

www.regionarkivet.se

r-

Vill du veta mer om våra produkter och den spännande utveckling som är på

gång?

Kontakta: Bertil Axe/sson, produktansvarig
E-post: bertil.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se . Mobil: 0702 -73 28 29
Hdkon Gustoysson, enhetschef, Regionarl<ivet
E-post hakan.gustavsson@arkivnamnden.goreborg.se . Tel:03 l-70 I 50 70,0705-69 19 70

POSTTIDNING B
Returer

till:

Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11

Få ordning

på dokument
och örenden
Diabas ör Sveriges ledande produkt
för d i a ri efö ri n g, ö ren d eh a nteri n g
och doku m enth a nteri n g.
Nu hor vi lanserat Diabos 5.
Diabas ger stöd för allt från diarieföring till publicering av
ärendeinformation och dokument på intranät eller lnternet.
Det nya användargränssnittet ger högre effektivitet och
snabbare tillgänglighet till ärenden, dokument och beslut.
Användaren kan själv anpassa utformningen av gränssnittet
efter egna behov.
Man kan enkelt definiera vilka aktiviteter som skall ingå i
ärendeprocessen. Detta resulterar i en effektiv handläggning
med god kvalitet. Handläggare kan ge förslag på beslut som
beslutsfattare kan hantera på digitala sammanträden.

-{

Nya Diabas 5 är mer än ett vanligt lT-stöd. Det är ett helhetskoncept för ärende- och dokumenthantering som ger ökad
service såväl internt som till medborgare.
Konceptet stödjer Windows, Linux, 5QLServer och Oracle.
För mer information, gå in på www.siriusit.lg eller kontakta
oss via e-post på info.se@sirius.com

fl

r.

Sirius lT bildades t november 2006 då islöndska
Siminn i samarbete med delar av den befintliga
ledn i ng en fö rvdrvade TietoEnators afförsområd e

Government Services i Sverige, Norge och
Danmark.
Vårt fokus är att leverera vördeskopande lTlösningar anpassade för offentlig sektor samt
utvalda branschet i privat sektor.
Sirius lT har 420 medarbetare varav 1 40 i Sverige.

Diobas avropos direkt

försörjning 2005"

'

Sirius IT

