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Ny version av bevarande- och
gallringsplanen för vårdhandlingar på
papper och andra analoga format
Bevarande- och gallringsplanen (B/G-planen)
har kompletterats med ett förtydligande vad
gäller bevarande respektive gallring av
paramedicinska journaler.
Om det i B/G-planen står att en viss journaltyp ska
bevaras, eller gallras, gäller samma villkor för alla handlingar i den journalen.
Detta gäller oavsett vad som anges för en specifik handlingstyp på annat håll i
planen. Vi har lagt in förtydligandet dels i inledningen till planen, under rubriken
"Gallring av vissa handlings- och journaltyper", dels i anmärkningskolumnen för
respektive journaltyp.
A-Ö-registret
Vi har dessutom uppdaterat A-Ö-registret med nya handlingstyper och lagt in vissa
förtydliganden i anmärkningskolumnen.
Bevarande- och gallringsplanen revideras regelbundet för att hållas aktuell. Har du
frågor om eller synpunkter på planen går det bra att kontakta planens förvaltare
Cecilia Boström, cecilia.bostrom@sll.se.

Utbildning för arkivredogörare i maj
Vårens utbildningar för arkivredogörare hålls i Landstingshuset den 21 maj
och 26 maj. Inbjudan till de två kurstillfällena skickas ut senare.
Kursen tar upp vad rollen som arkivredogörare innebär och de regler och rutiner
som gäller för informationshanteringen och arkivvården inom Stockholms läns
landsting.
Boka datumen i din kalender redan nu!
Om du har frågor om våra utbildningar är du välkommen att kontakta Maria Litton
på Landstingsarkivet, maria.litton@sll.se.

Landstingsarkivet förenklar hanteringen av
samrådsärenden
Landstingsarkivet förenklade förra året
handläggningen av gallringsärenden. Nu finns det
mallar även för övriga samråd där landstingsarkivets
tillstyrkan behövs.
Förenklingen innebär att myndigheten har fattat ett beslut
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redan i och med att en begäran skickas in till landstingsarkivet. Det kan gälla t.ex.
godkännande av arkivlokal eller införande av dokumenthanteringssystem. Om
landstingsarkivet tillstyrker beslutet träder detta i kraft. Därefter behöver inte
myndigheten fatta ytterligare beslut och inte skicka in någon kopia av beslutet till
landstingsarkivet.
Framställan/beslutet ska vara undertecknat av arkivansvarig, eller den som
arkivansvarig har delegerat sin rätt att underteckna samrådsärenden till. Kopia av
delegationsbeslutet ska skickas in till landstingsarkivet.
Kompletteringar
Precis som förut kan landstingsarkivet begära att myndigheten kompletterar
framställan/beslutet. Kompletteringarna som då skickas in behöver inte vara
undertecknade av arkivansvarig.
Om den ursprungliga framställan/beslutet inte är komplett, eller om vissa delar av
den inte tillstyrks, kan landstingsarkivet villkora tillstyrkan. Vi skickar sedan
tillstyrkan till arkivansvarig med en kopia till handläggaren.
Mallar på arkivportalen
Du hittar mallarna på www.landstingsarkivetstockholm.se under rubriken
”Dokument/mallar”:
·
·
·
·

Basmall för samrådsärenden
Gallringsframställan för system och/eller för informationen i systemet
Gallringsframställan för analoga handlingar (papper m.m.)
Gallringsframställan för inskannade analoga handlingar

Du får besked om ärendenumret och handläggaren för ditt ärende senast tre hela
arbetsdagar från det att ärendet kom in till oss.

Nätverksträff för registratorer i vår
Temat för vårens nätverksträff för registratorer är verksamhetsbaserad
informationsredovisning, VIR.
Vi berättar om vad den nya redovisningen innebär och fokuserar framförallt på hur
den påverkar diarieföringen och dig som registrator.
Träffen är planerad till den 20 maj och hålls i Landstingshuset. Om du arbetar som
registrator och vill delta på nätverksträffen, men inte har fått någon inbjudan, går
det bra att kontakta Cecilia Söderman, cecilia.soderman@sll.se.

Öka dina kunskaper om
verksamhetsbaserad
informationsredovisning!
Landstingsarkivets VIR-projekt anordnar i
vår en utbildningsdag i VIR-införande.
Kursen riktar sig särskilt till arkivarier och
andra som ska arbeta med införandet av VIR
på den egna myndigheten.
Utbildningen hålls av kunniga arkivarier från
konsultföretaget BRA Arkiv. De har mångårig
erfarenhet av VIR-införanden från den statliga
och kommunala sektorn. Utbildningen är praktiskt inriktad och fokuserar på hur
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man gör när man tar fram en informationsredovisning enligt VIR.
Utbildningen anordnas endast en gång, så passa på!
Inbjudan till denna utbildning går ut inom kort till VIR-nätverket. Om du kommer
att vara inblandad i arbetet med VIR-införandet och vill gå kursen, kontakta
arkivarien på din myndighet eller Sara Jacobson sara.jacobson@sll.se och Cecilia
Boström cecilia.bostrom@sll.se på Landstingsarkivet.

Välkommen på studiebesök hos oss
Om ni är intresserade av landstingsarkivets verksamhet är ni välkomna att boka in
ett studiebesök hos oss. Vid ett besök på landstingsarkivet berättar vi om vår
verksamhet och visar er runt i våra arkivdepåer, med plats för 130 000 hyllmeter
handlingar från landstingets verksamheter.
Ha mötet hos oss
Vi har nyligen haft besök från bland andra Trafikförvaltningen, SLL Personal och
Storstockholms genealogiska förening. Det går också bra att boka någon av våra
möteslokaler om ni vill kombinera studiebesöket med ett möte för er egen
verksamhet.
Om du vill boka in ett studiebesök för din verksamhet är du välkommen att
kontakta Veronika Lövgren, veronika.lovgren@sll.se eller telefon 08-737 27 28. Du
kan också kontakta din myndighets tillsynsarkivarie, se kontaktuppgifter på
www.landstingsarkivetstockholm.se.

Tekniska högskolan - tunnelbanestation
som konst
När Tekniska högskolans tunnelbanestation invigdes
den 30 september 1973 fick den pris för årets bästa
byggnadsverk. Konstnären Lennart Mörks
utsmyckning av stationen är utformad efterTekniska
högskolans vetenskaper.
Stationen är uppbyggd kring Platons syn på de fyra elementen och etern (luften).
Vart och ett av dem representeras av en månghörning som hänger i taket i
stationens fyra hörn och i mittvalvet. På golvet nedanför var och en finns en utvikt
projektion.
Konstnärens ursprungliga idé var att de fyra elementen skulle illustreras av riktig
eld, verkligt vatten, elektriskt framställt norrsken och vanlig jord med växtlighet i.
Detta ansågs dock för djärvt och underhållskrävande.
Konstnärlig helhet
När landstinget blev huvudman för kollektivtrafiken 1971 inrättades Trafikens
konstnämnd som rådgivande organ för SL och Waxholmsbolaget. Nämnden tillsatte
en arbetsgrupp för utsmyckningen av Tekniska högskolans tunnelbanestation.
I arbetsgruppens förslag står det att: ”.. vi skall betrakta utsmyckningsförslaget
som en helhet avsedd att med konstnärliga medel minna om betydande insatser i
mänsklighetens historia och om landvinningar av genomgripande och allmängiltig
art inom naturvetenskap och teknik.”
Kasper Salin-priset
Från SL befarade man att fristående föremål i utsmyckningen skulle skymma
trafikinformation, hindra gångtrafik och medföra risk för personskador. Konstnären
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gjorde därför en ny utformning av vissa delar. När Tekniska Högskolans
tunnelbanestation invigdes 1973 tilldelades den tillsammans med Stadions station
det årets Kasper Salin-pris. Priset delas ut av Svenska arkitektföreningen till årets
bästa byggnadsverk.
Källor: Trafikens konstnämnds arkiv och "Vägvisare till konsten i tunnelbanan" av
Jan Ohlsson och Lars Ryding. Citat hämtade ur "Vägvisare till konsten i
tunnelbanan"
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