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TISDAG 27 APRIL

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator

Caspar Almalander 
Informationshanteringsstrateg 
SKR

Caspar Almalander är informationshanteringsstrateg på SKR. 
Fram till dess var han enhetschef för kommunarkivet samt 
registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan arbetade han som 
IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun. 
.

09:10-09:40 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens arkiv och informationsförvaltning – trender 
och utveckling
• Senaste utvecklingen inom arkiv och informationsförvaltning  

– digitalisering, öppna data, arkivutredningen 
• Varför måste arkiv och informationsförvaltning bli en integrerad 

del av verksamheten?

Erik Borglund
Professor i arkiv- och informationsvetenskap
Mittuniversitetet 

Erik Borglund är professor i arkiv- och informationsvetenskap 
och docent i data och systemvetenskap vid Mittuniversitetet. 
Under anförandet redogör Erik för aktuell forskning kring digital 
informationsförvaltning och arkiv. Du får även höra om projektet 
Digikon och arbetet med en ny modell för informationsvärdering sam 
hur Covid-19 pandemin har förbättrat informationsförvaltningen.

09:45-10:15 PRAKTIKFALL

Sammanslagen informationsstyrning som strategisk 
enhet	–	så	sammanlänkas	IT,	digitalisering	och	arkiv	
för en framtidssäkrad informationshantering 
• Så utvecklar Botkyrka kommun ett nytt koncept för 

informationsstyrning, arkiv, digitalisering och IT 
 

Mikael Dahlin
Enhetschef, kommun-
ledningsfövaltningen
Botkyrka kommun

Tommy Säll 
Enhetschef, kommun-
ledningsförvaltningen 
Botkyrka kommun 

Mikael är informationsspecialist och enhetschef på kommun- 
ledningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Tommy är Chief Digital 
Officer i Botkyrka kommun. De har båda en lång erfarenhet av 
digitalisering.

10:15-10:40 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:40-11:10 PRAKTIKFALL

Att nå en hållbar informationsförvaltning genom 
ledningssystem för verksamhetsinformation 
• Ledningssystem för verksamhetsinformation – vad är nyttan 

med det? 
• Hur ett ledningssystem för verksamhetsinformation kan leda till
 en rättssäker och informationssäker informationshantering

Nils Mossberg 
Arkivarie 
Energimyndigheten 

På Energimyndigheten har man gjort ett stort och strukturerat
arbete med att styra upp informationsförvaltningen genom att
införa ett ledningssystem för en långsiktigt hållbar hantering av
all verksamhetsinformation. Ta del av intressanta erfarenheter!

11:15-11:45 PRAKTIKFALL

Framtidens	e-arkivverksamhet	–	strategier	för	styrning,	
förvaltning och tillgänglighet 
• Att uppnå en konsoliderad, säker och framåtsyftande arkiv-

verksamhet
• Strategiska vägval kopplat till styrning, förvaltning och tillgänglighet
• Hur dessa strategiska val har påverkat verksamheten och vad det 

har resulterat i

Anders Söderlind
Enhetschef 
Regionarkivet Region Stockholm

Anders är enhetschef för enheten Arkiv- och informationsförvaltning 
på Regionarkivet, Region Stockholm. Enhetens uppdrag är att ha 
ett helhetsansvar för förvaltning och vård av informationen som 
bevaras på Regionarkivet, oavsett förvaringsmedia.

11:50-12:20 PRAKTIKFALL

Att	effektivt	leda	och	förankra	förändringsprojekt	för	
informations- och arkivhantering 
• Hur leder du utvecklingsprojekt så att det resulterar i en hållbar 

förändring?
• Hur förankrar och skapar du delaktighet i projektet? 
• Hur kan ett anslutningsprojekt till e-arkiv driva utveckling av 

informationshantering och arkiv som helhet?
 

Sofie Eriksson
Huvudregistrator
Nybro kommun

Karin Becker
Nämndsekreterare 
och registrator 
Nybro kommun

För att genomföra en förändring kan praktiska saker som en plan 
eller ett system behöva tas fram, men de mjuka värdena som 
förvaltningskultur och förutsättningar för samverkan är lika viktigt. 
Att skapa de praktiska förutsättningarna är oftast inte det svåra. 
Utmaningen ligger i att förankra och visa nyttan med nya arbetssätt. 
Lyssna till spännande erfarenheter från Nybro kommuns arbete 
med ökat ägandeskap för informationshanteringsfrågor.

12:20-13:20 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:20-13:50 PRAKTIKFALL

Utveckling och förvaltning av leveransprocess till 
e-arkiv – erfarenheter från  Arbetsförmedlingen
Under införandeprojektet av e-arkiv har Arbetsförmedlingen tagit 
fram en leveransprocess, vilken har både strategiska och operativa 
komponenter. Dessa är bland annat en arbetsprocess för att driva 
leverans, en metod för förteckning av arkivobjekt i e-arkiv och 
en metod för att bedöma filformat. Du får också höra om deras 
erfarenheter av systemdokumentation.

Malin Åkerlund
Arkivarie 
Arbetsförmedlingen

Rickard Lundstedt
Arkivarie
Arbetsförmedlingen
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Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten och 
deras jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker 
medarbetare med dem som söker jobb. Malin och Rickard arbetar 
huvudsakligen med Arbetsförmedlingens e-arkiv. I detta arbete så är 
fokus på att genomföra leveranser samt utveckla arbetssätten kring 
e-arkivet och förutsättningarna för digitalt bevarande.

13:55-14:25 PRAKTIKFALL

Digitalt bevarande och tillgängliggörande av  
arkiv – smarta funktioner och tjänster
• Hur arbetar du med metadata för att åstadkomma funktioner i 

tillgängliggörandet? 
• Hur tillgängliggör du information från e-arkivet till olika tjänster? 
• Hur uppfyller du behoven för bevarande och tillgängliggörande?

Johan Nordinge 
Digitaliseringssamordnare
Riksantikvarieämbetet 

Maria Jonsson
E-arkivarie 
Riksantikvarieämbetet
  

Riksantikvarieämbetet arbetar på olika sätt för att digitalt tillgänglig-
göra arkiv. I det digitala landskapet öppnas fler möjligheter att dela 
och använda arkivinformation. Samtidigt möts man av många 
utmaningar när vill utnyttja dessa nya möjligheter. Johan Nordinge, 
digitaliseringssamordnare, Riksantikvarieämbetet och Maria Jonsson, 
e-arkivarie på Riksantikvarieämbetet delar med sig av erfarenheter. 

14:30-15:10 EXPERTANFÖRANDE

Uppdatera dig inom juridiken – så hanterar du GDPR 
och närliggande lagar  
• Begreppet personuppgifter och principerna för den logiska trappan
• Vad innebär det att få tillämpa ”arkivändamål för allmänt intresse”?
• Likheter och skillnader mellan GDPR och regelverket om 

allmänna handlingar, tryckfrihetsförordningen, offentlighet och 
sekretesslagen

• Registrerades rättigheter – skillnad i bedömning för arkiv-
myndigheter och andra

• Schrems II: Kan vi arkivera handlingar i molntjänster längre?
 

Monika Wendleby 
Jurist, dataskyddsombud, partner 
Passacon

Monika Wendleby är kvalificerad jurist med en bred erfarenhet av 
offentlig sektor. Hon har bland annat en mångårig erfarenhet som 
rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från regerings-
kansliet. Monika har haft flera roller i olika statliga myndigheter såsom 
Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket. Under  
senare år har arbetet främst rört dataskyddsförordningen. Hon har 
hjälpt ett stort antal kunder med olika GDPR-frågor.

15:10-15:35 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:35-16:05 PRAKTIKFALL

Organisation och process för framtidens informations- 
och arkivhantering
• Organisation och process för informationshantering 

utifrån perspektiven arkiv, registrering, dataskydd och 
informationssäkerhet – tillsammans är vi starka 

• Tydligare roller och ansvar för informationshantering genom 
informationshanteringsgrupp och informationssamordnare

• Effektiv och rättssäker informationshantering genom nya 
arbetssätt för informationskartläggning och klassificering

Pernilla Matsson
Stadsarkivarie
Norrköpings kommun

Pernilla Matsson är stadsarkivarie i Norrköpings kommun. Hon 
har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som arbetsledare och 
chef i statlig, regional och kommunal arkivverksamhet och har 
de senaste fem åren arbetat som stadsarkivarie och chef för 
Norrköpings stadsarkiv. 

16:10-16:40 PRAKTIKFALL 

Struktur	och	styrning	för	en	effektiv	och	rättssäker	
informationshantering
• Så utformar du ett effektivt och säkert ägarskap för informations-

hantering  
• Så nås en hållbar informationshantering i hela dess livscykel 

baserat på samverkan 
• Så skapar du nytta för såväl arkivering, dataskydd som informations- 

säkerhet genom inventering av verksamhetsinformation

Pernilla Stafstedt                                                            
Verksarkivarie  
Migrationsverket 

Pernilla Stafstedt är verksarkivarie på Migrationsverket med över 
25 års erfarenhet, till största delen från den statliga sektorn. 
På Migrationsverket arbetar Pernilla med att driva, utveckla 
och kvalitetssäkra strategier, riktlinjer och metoder för en god 
informationsförvaltning. Hon har också varit drivande i utvecklingen 
av deras e-arkiv. 

16:45-17:25 EXPERTANFÖRANDE  
Senaste utvecklingen inom cybersäkerhet – så påverkas 
ditt arbete med arkiv och informationsförvaltning
Under föreläsningen får du lyssna till en av Sveriges främsta 
experter inom cybersäkerhet. Därefter följer en diskussion om 
informationssäkerhet, arkiv och informationsförvaltning under 
ledning av Caspar Almalander, SKR.
•  Allvarliga cyberangrepp – exempel från verkligheten
•  Hotaktörerna – vem är det som angriper oss?
•  Hur skyddar vi oss på bästa sätt?

Pontus Johnson
Professor, KTH och föreståndare,  
Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Pontus Johnson är professor vid KTH. Hans forskning ligger främst 
inom området cybersäkerhet och analys av arkitekturmodeller 
av datanätverk, särskilt simulering av cyberangrepp. Han är 
föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, 
som är ett samarbete mellan KTH och Försvarsmakten. Utöver det 
är Pontus medlem i IVA och ordförande i akademins Avdelning II. 
Han är också medgrundare av Foreseeti, ett forskningsföretag som 
utvecklar programvara för attacksimulering. 

17:25-17:30 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

17:30 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Konferens 27 april 2021 
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream

Pris konferens
 På plats  Digitalt
Anmäl dig senast 19 februari  5.990 kr  4.990 kr
Anmäl dig senast 16 april 6.790 kr  5.790 kr
Ordinarie pris  7.490 kr  6.490 kr

I konferenspriset på plats ingår frukost, kaffe, lunch och
dokumentation. I det digitala konferenspriset ingår dokumentation
och att du kan ta del av streamat material efteråt.

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt
så betalar person 3, 4, 5 osv 4.990 kr exkl. moms per person
vid deltagande på plats och 3.990 kr per person vid deltagande
digitalt.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Uppdatera dig om juridiken kring informationsförvaltning 
och hur du förhåller dig till aktuella lagar
 Lär dig mer om hur du säkerställer kvalitet 
och verksamhetsnytta av arkivfunktionen och 
informationsförvaltningen
	Ta	del	av	hållbara	strukturer	och	strategier	för	effektiv,	
långsiktig och rättssäker informations- och arkivhantering
 Få kunskap om hur du framgångsrikt inför och förvaltar ett 
e-arkiv i din verksamhet
 Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor!
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DU KAN TA DEL AV KONFERENSEN PÅ PLATS I
STOCKHOLM ELLER DIGITALT VIA LIVESTREAM!

LÄS ME R PÅ VÅR HEMSIDA!


