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Landstingsarkivet önskar er alla en fin sommar!

Arkivportalen i ny skrud och med ny adress
Den 26 maj lanserade landstingsarkivet en ny arkivportal. Förutom att
portalen fått en ny och modern layout har även strukturen arbetats om.
En nyhet är bland annat att vi har samlat allt som är relevant för dig som arbetar
inom landstinget under fliken ”För SLL”. Här hittar du arkivhandboken,
gallringsbeslut, mallar vid samråd med mera. Vi har dessutom skapat en layout där
våra mest besökta sidor fått en mer framträdande plats. Och så publicerar vi fina
verksamhetsfotografier ur våra arkiv.
Utöver den nya layouten och strukturen har vi utvecklat våra webbtjänster för att
kunna ta emot beställningar av allmänna handlingar och leveranser av arkiv. Besök
oss på adressen https://www.landstingsarkivet.sll.se .

Konsten på tunnelbanestation
Tekniska högskolan
I förra numret av nyhetsbrevet skrev vi
om konsten på Tekniska högskolans
tunnelbanestation. Artikeln var kraftigt
förkortad och här kommer den
fullständiga versionen av den.
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I februari 1971 beslutade landstinget
att inrätta tre konstnämnder.
Trafikens konstnämnd var en av
dem. Landstinget hade samma år
blivit huvudman för kollektivtrafiken
och i och med det också för tunnelbanans vidare utbyggnad.
Nämnden var ett rådgivande organ för SL och Waxholmsbolaget. I februari 1972
tillsatte nämnden tre arbetsgrupper bl.a. en för station Tekniska högskolan.
Lennart Mörks förslag bäst
Arbetsgruppens första möte hölls i mars. Man vandrar genom stationsbygget ifrån
Valhallavägen till Östra Station och beslutar att samla in namnförslag på konstnärer
som kan tänkas medverka. Under april och maj kommer det in principunderlag
ifrån tre konstnärer. Konstnär Lennart Mörks förslag anses bäst utformat för att
passa in med Tekniska högskolans vetenskaper.
I november presenteras förslaget för Trafikens konstnämnd med hjälp av en
modell, en ritning, en beskrivning med kostnadsberäkning och konstnärens
beskrivande manus. I ordförande Lennart Nyströms manus till presentationen kan
man läsa följande: ”.. 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.”
Invigning 1973
SL:s representanter framför betänkligheter mot fristående föremål som kan befaras
skymma trafikinformation, hindra gångtrafik, medföra risk för personskador och för
skadegörelse och bidra till oväntade underhålls- och andra kostnader. En översyn
sker med målsättning att utan avkall på den konstnärliga ambitionsnivån tillgodose
praktiskt önskemål och krav.
Vid gruppens nittonde och sista möte i början på december presenterar konstnären
alternativa utformningar av vissa delar och kostnaden beräknas till 180.000 kronor
för väggstrukturering, framställning av planerade utsmyckningselement samt
arvode till konstnären och till medhjälpare. Station Tekniska högskolan invigs den
30 september 1973.
Utformning av stationen
”Stationen ger en konstnärlig beskrivning av elementen och naturlagarna. Hur vi i
alla tider arbetat med att skaffa oss en ordnad verklighetsuppfattning. Behovet av
en ordning för att slippa kaos.”
De fyra elementen
Stationen är uppbyggd kring Platons syn på de fyra elementen och etern (luften).
Vart och ett representerat av en månghörning. Dessa 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.
”Det ansågs för djärvt och underhållskrävande”.
Prisbelönt verk
1973 tilldelades Station Tekniska Högskolan tillsammans med station Stadion det
årets Kasper Salin-pris. Kasper Salin-priset delas ut av Svenska arkitektföreningen
till årets bästa byggnadsverk.
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Cecilia Söderman, arkivarie på landstingsarkivet
Historikuppgifterna är hämtade ur Trafikens konstnämnds arkiv där inget annat
anges. Citaten och uppgifterna om utformningen är hämtade ur Vägvisare till
konsten i tunnelbanan av Jan Ohlsson och Lars Ryding.

Nya mallar för samråd på arkivportalen
Som tidigare meddelats har landstingsarkivet
ändrat sin rutin för samrådsärenden.
Beskrivning av den nya rutinen och mallar för
samrådsskrivelser finns på
www.landstingsarkivet.sll.se/for-sll/mallar-vidsamrad.html. Vi får fortfarande in samrådsärenden
som är upprättade i våra gamla mallar och enligt vår
gamla rutin. Vi handlägger dessa i vanlig ordning
men vill be er att i möjligaste mån använda den nya rutinen och de nya mallarna.
Har ni frågor om rutinen och mallarna vill vi att ni hör av er så ska vi hjälpa till.
Johanna Lagerström
Enhetschef, Tillsyn och utredning

Grundkurs för arkivredogörare i maj
I maj höll landstingsarkivet två fulltecknade grundkurser för
arkivredogörare i Landstingshusets Stockholmssal. Kursen är en halvdag
och går igenom de grunder du behöver i din roll som arkivredogörare.
På kursen tar vi bl. a. upp offentlighet och sekretess, registrering av allmänna
handlingar, gallring och informationsredovisning. Kursen ger de teoretiska
grundkunskaper du behöver och är inriktad på vilka regler och bestämmelser som
styr dokument-/informationshanteringen och arkivvården inom landstinget.
Kurserna den 21 och 26 maj, med plats för 25 personer vardera, blev snabbt
fulltecknade. Vi har därför satt in ett extra kurstillfälle efter sommaren för alla er
som anmälde er till kurserna i maj men inte fick plats. Meddelande om detta har
gått ut till er.
Du som ännu inte har gått landstingsarkivets grundkurs för arkivredogörare är
hjärtligt välkommen att gå den. Vi kommer att ge grundkursen senare i höst och
återkommer med inbjudan och information på arkivportalen när kursdatum är
bestämda.

Uppdatering av föreskrifterna för arkivansvarig och
arkivredogörare
Den första juli börjar en uppdaterad version av föreskrifterna 2A för
arkivansvarig och 2B för arkivredogörare att gälla.
Landstingsarkivet fann att de tidigare versionerna av föreskrifterna från 2010 var
otydliga vad gällde uppgifterna och ansvarsfördelningen. Vi tror att detta nu blir
tydligare. Som bilaga till båda föreskrifterna finns det också en presentation med
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exempel på lämpliga arkivorganisationer utifrån myndighetens storlek. De nya
versionerna kommer att publiceras på landstingsarkivets webbportal.

Nätverksträff för registratorer
med VIR-tema
Den 20 maj träffades
registratorsnätverket som samlar
registratorer från hela landstinget.
Uppslutningen var stor vilket vi
tycker är glädjande!
Temat för dagen var VIR: vad det är och
hur det påverkar registratorerna.
Huvudbudskapet var att registratorerna
har en viktig del i framtagandet av
informationsredovisningen eftersom de har stor kunskap om informationsflödena i
sina verksamheter. När VIR införs är det därför viktigt att registratorer och
arkivarier samarbetar för att få ett bra resultat.
Vi fick också information från Birgitta Rehnberg som är förvaltningsledare för det
nya förvaltningsobjektet Ärende- och dokumenthantering.

Ny version av bevarande- och
gallringsplan för
personalhandlingar
Landstingsarkivets föreskrift nummer 4,
Bevarande- och gallringsplan för
personalhandlingar, har uppdaterats.
Bland annat har vissa skrivfel rättats till.
B/G-planen har versionsnummer 2.1.
och finns på arkivportalen
www.landstingsarkivet.sll.se.

Nyhetsbrev från Landstingsarkivet kommer fyra gånger per år med information och nyheter om dokument- och
informationshanteringen i Stockholms läns landsting. Nyhetsbrevet riktar sig till alla som arbetar med dokumentoch informationshantering och arkiv inom landstinget.
Du hittar nyhetsbrevet på vår arkivportal www.landstingsarkivet.sll.se. Här kan du läsa mer om våra tjänster och
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