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FRAMTIDENS ARKIV OCH
INFORMATIONSFÖRVALTNING 2022
Framgångsrika strategier och arbetssätt för en effektiv och
säker informationsförvaltning

KONFERENS I STOCKHOLM ELLER DIGITALT 9 FEBRUARI 2022 KURS 10 FEBRUARI
UR INNEHÅLLET

Organisation och roller i framtidens digitaliserade arkivverksamhet
Processorienterad informationskartläggning ur ett helhetsperspektiv – strategi och arbetssätt
E-arkiv 2.0 – så lyckas du med implementering, leveransprocesser och informationsvärdering
Informationssäkerhet och arkiv – vilka är de största riskerna och hur undviker du dem?
GDPR, dataskydd och integritet – detta behöver du känna till för att uppnå rättssäkerhet
E-underskrifter och arkiv – den senaste utvecklingen inom validering och bevarande
E-tjänster och tillgängliggörande av digitalt material – den senaste utvecklingen
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Benno van Tilburg
Amsterdam stad

EXPERTANFÖRANDEN

Maria Kallberg
Khanahmadi
Mittuniversitetet

Lisa Knutsson Fröjd
Region Gävleborg

KURS I STOCKHOLM 10 FEBRUARI

Dataskydd och informationssäkerhet
i framtidens informationsförvaltning
Under ledning av

Monika Wendleby
Passacon

Patrik Jonasson
IT-säkerhetsbolaget

MODERATOR
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ONSDAG 9 FEBRUARI
08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.
09:00-09:10 INLEDNING

Konferensens moderator inleder konferensen.
Caspar Almalander
Informationshanteringsstrateg
SKR
Caspar Almalander är informationshanteringsstrateg på SKR.
Dessförinnan arbetade han som enhetschef för kommunarkivet
och registratur i Botkyrka kommun och innan dess som ITarkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun. Han har deltagit i
flertalet stora nationella projekt och uppdrag. Caspar är en mycket
uppskattad föreläsare och moderator.
09:10-09:50 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens arkiv och informationsförvaltning
– processorienterad informationskartläggning ur ett
helhetsperspektiv

• Framgångsrika strategier och arbetssätt för en effektiv
och säker informations- och arkivhantering i den digitala
förvaltningen – vad kan det vara i praktiken?
• Organisation och roller för en väl fungerande
informationsförvaltning – att bygga framtidens arkivverksamhet
i en alltmer digitaliserad förvaltning
• Informationsförvaltning som ett myndighetsgemensamt
utvecklingsprojekt – att skapa en gemensam färdväg och
arbeta mot gemensamma mål
• Processorienterad informationskartläggning ur ett
helhetsperspektiv där funktionerna registratur, arkiv,
informationssäkerhet och dataskydd arbetar mot ett och
samma mål
• Vikten av metodutveckling, förankring, kompetensutveckling att
arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt
• Lärdomar och erfarenheter från Region Gävleborgs införande
av processorienterad informationskartläggning
Maria Kallberg Khanahmadi
Ph D och universitetslektor
Mittuniversitetet
		
Lisa Knutsson Fröjd
Enhetschef informationssäkerhet
Region Gävleborg
Maria Kallberg Khanahmadi är universitetslektor i Arkiv- och
informationsvetenskap och forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten,
Institutionen för informationssystem och -teknologi samt i Forum för
Digitalisering, Mittuniversitetet. Maria har avslutat sin doktorsexamen
vid Mittuniversitet. Hon har förutom Fil. Dr. examen, en Fil. Lic.
examen i data och systemvetenskap samt en Fil. Kand. examen
i Arkiv och Informationsvetenskap. Maria har även varit verksam
som chef i offentlig sektor och där ingått i flera projekt. Marias
forskningsintresse är kompetensfrågor/professionsfrågor, relationen
arkiv, informationsförvaltning och informationssäkerhet. Lisa Knutsson
Fröjd är enhetschef informationssäkerhet på Region Gävleborg. Lisa
har en master inom Informatik med inriktning mot informationssystem
och verksamhetsutveckling och senare har hon även genomfört
studier på avancerad nivå inom informationssäkerhet. Därutöver har
Lisa erfarenhet av dataskyddsfrågor på europeisk och nationell nivå.

09:50-10:10 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:10-10:50 PRAKTIKFALL

Verksamhetsarkitektur för en säker och effektiv
informationshantering – till nytta för hela myndigheten

• Verksamhetsarkitekturen som en stabil grund i verksamheten i
en föränderlig värld
• Förbättrad arkivredovisning genom utveckling av
verksamhetsarkitekturen
• Framgångar och utmaningar med att utveckla en
processorienterad myndighet
Fredrik Danielsson
Arkivarie
MSB
Sara Leion
Verksamhetsutvecklare
MSB
Fredrik är arkivarie på Informationshanteringsenheten på MSB.
Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp
registrering, utlämnande och lagring av myndighetens information.
Sara är verksamhetsutvecklare på Planerings- och uppföljningsenheten på MSB. Enheten ansvarar bland annat för myndighetens
styrprocess och kvalitetsarbete. Sara och Fredrik ingår i samma
tvärfunktionella team som förvaltar och utvecklar myndighetens
verksamhetsarkitektur.
10:50-11:00 PAUS
11:00-11:40 PRAKTIKFALL

Livscykelperspektiv – så når vi en god informationsförvaltning genom att utveckla och samordna teknik,
processer och kompetensförsörjning

• Livscykelperspektiv för en god informationsförvaltning
• Att leda informationen rätt från början
• Så utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra en effektiv och
långsiktig informationsförsörjning
• Hur får vi arkivfrågan på agendan från början?
• Om att skapa en lärande organisation för att möta
utmaningarna för en modern informationshantering
• Våra vägval för ett sammanhållet system för bevarande
Birgitta Torgén
Förvaltningschef
Västra Götalandsregionen/Göteborgs stad
Thomas Bengtsson
Förvaltningsledare
Västra Götalandsregionen/Göteborgs stad
Birgitta har varit verksam i arkivsverige sedan 90-talet, hon är bl a
initiativtagare till R7e-arkiv och har tidigare drivit dess utveckling.
Thomas har mångårig erfarenhet av digital informationsförvaltning
och digitalt bevarande från flera olika organisationer. I sin roll som
förvaltningsledare på Regionarkivet är Thomas ”spindeln i nätet” i
arbetet med att förvalta och vidareutveckla Regionarkivets system
för bevarande.
11:40-11:50 PAUS
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11:50-12:30 PRAKTIKFALL

Så utvecklade vi funktioner och tjänster för att fler ska
kunna använda arkiven – Riksantikvarieämbetets nya
söktjänst

• Så tog vi fram den nya söktjänsten Arkivsök – våra erfarenheter
av utvecklingen
• Vi visar funktioner och innehåll i Arkivsök – live demo
• Vi berättar om framtidsplaner för e-arkivet för att göra det
mer användbart såsom utveckling av arkivsök, e-arkivet och
länkade tjänster
Johan Nordinge
Digitaliseringssamordnare
Riksantikvarieämbetet
Maria Jonsson
E-arkivarie
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet har tagit fram en ny söktjänst för att söka bland
publicerade digitala arkivhandlingar. 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 visar
Arkivsök och delar med sig av sina erfarenheter.
12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:30-14:10 PRAKTIKFALL

Samarbete för strategisk informationsförvaltning

• Så hittar du ett samarbete mellan juridik, säkerhet, arkiv, it,
arkitektur och verksamhetsutveckling
• Ett gemensamt sätt att tänka och arbeta genom informationsförvaltningens livscykel
• Informationsägarens roll och ansvar
• Vägen till ett målgruppsanpassat stöd av dataskyddsförordningens
styrning
Annica Rénud
Samordnande arkivarie
Transportstyrelsen
Annica Rénud har en lång erfarenhet som arkivarie och har
arbetat i olika roller inom arkivverksamhet. På Transportstyrelsen
arbetar hon idag med strategisk informationsförvaltning. Just nu
innebär det att tydliggöra informationsansvaret, leda analysen
kring några processer och delta i det tvärfunktionella Team
personuppgifter. Annica ingår även i Transportstyrelsen interna
eSam-grupp och bistår arbetet med öppna data.

14:10-14:20 PAUS
14:20-15:00 PRAKTIKFALL

Att använda e-arkiv fullt ut och skapa nytta och
tillgängliggöra digitalt material – från informationskvalitet
i det som ska bevaras till utlämnandet av information
• För vem är vi till och hur når vi ett effektivt och nyttoskapande
e-arkiv?
• Hur uppnås informationskvalitet i det som ska bevaras för att
underlätta återsökning, återanvändandet och utlämnandet av
information?
• Hur tillgängliggör du information från e-arkivet till olika tjänster?
Jonas Engardt
Avdelningschef
Stockholms stadsarkiv
Jonas är avdelningschef på Stockholms stadsarkiv med ansvar för
fem av stadsarkivets processer och 25 medarbetare. Processerna
är Tillsyn och rådgivning, Uppdragsverksamhet, Arkivleverans,
Arkivvård och e-arkiv Stockholm. Jonas är utbildad arkivarie och
har arbetat i både statlig, kommunal och privat sektor. Under åren
har han haft många olika roller där han de senaste 15 åren främst
har haft olika chefsroller.
15:00-15:20 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
15:20-16:00 EXPERTANFÖRANDE

E-underskrifter och arkiv – hur gör vi med
e-underskrifter i arkivsammanhang till förmån för en
god informationsförvaltning?

• Vad är skillnaden mellan e-legitimering, e-underskrifter och
stämplar vad gäller säkerhetsnivå och hur dessa ska användas?
• Validering av e-underskrifter – hur garantera du äktheten och
giltigheten?
• Bevarande av e-underskrifter – hur tar du rätt beslut?
Roger Fagerud
IT-strateg
DIGG
Roger Fagerud är IT-strateg med särskild inriktning mot eIDAS,
eID och e-underskrift. Roger har en lång erfarenhet som strateg
och ledare av digitaliseringsprojekt inom offentlig sektor. Under
de senaste 9 åren har Roger arbetat med e-ID och e-underskrifter,
först på E-legitimationsnämnden och sedan hösten 2018 på
DIGG.

Sagt om konferensen av tidigare deltagare
”Bra mix med intressanta talare”
”Jag fick med mig mycket intryck och uppslag till vårt arbete här hos oss så konferensen gav mig väldigt mycket.”
”BRA och intressanta ämnen och talare genom hela konferensen.”
”Högaktuella ämnen som togs upp och bra föreläsare som delade med sig av väldigt kloka tankar och pedagogiska upplägg och exempel.”
”Intressanta föreläsare och mycket matnyttigt”
”Toppenbra!”
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16:00-16:10 PAUS
16:10-16:50 EXPERTANFÖRANDE
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Arkivet som resurs för att skapa samhällsnytta i den
serviceinriktade och transparanta myndigheten – att nå
ett effektivt tillgängliggörande av arkivmaterial

• Hur arbetar Amsterdams stad med att göra det enkelt för
många målgrupper att få tillgång till stadens arkivmaterial?
• ”Open Government Act” – ny förordning från och med 2022
som tar tillgängliggörande av digitalt material till en ny nivå
• Amsterdams strategier för transparens och tillgängliggörande
av material
• Publicering av dokument och handlingar på stadsarkivets
webbplats
• Open by design
• System och applikationer för tillgängliggörande som staden
använder
Benno van Tilburg
Manager of Public Access
Amsterdam stad, Nederländerna
Benno van Tilburg är utbildad historiker och har arbetat inom
Amsterdam stad sedan 2018, först som chef på stadsarkivet
och nu som chef för publicitetsavdelningen. Benno är också
programchef för konferensen ”KVAN Archiefdagen”
Föreläsningen hålls på engelska
16:50-17:00 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka
varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp
såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget
utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!
Janne Huttunen
Tel: 08-694 91 00 • Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

DIGITALT BONUSMATERIAL

Så säkerställs arkivbeständigheten i elektroniska
handlingar – om användning och hanteringen av
underskrifter med elektroniska materiel och metoder

• Om förstudien – bakgrund, syfte och nuläge Funktionella behov
och krav på underskrifter – hur kan det hjälpa oss att bedöma
vilka handlingar som kräver vilken typ av underskrift, och hur
dessa kan ersättas med elektroniska materiel och metoder?
• Vilka tekniska metoder kan användas (t.ex. standarder) och vad
är skillnaden mellan att använda ”systemberoende metoder”
och ”digitala signaturer”?
• Vad innebär äkthet och hur garanteras äktheten i elektroniska
handlingar?
• Hur kan underskriften bli ogiltig?
• Vad händer om handlingstypen ändras?
• Vad behöver vi bevara och hur bevarar vi den underskrivna
handlingen över tid? T.ex. hur kan vi hantera behov av
konvertering av handlingar med underskrifter?
Benjamin Yousefi
Jurist & teknisk rådgivare och utredare
Riksarkivet

DIGITALT BONUSMATERIAL

Erfarenheter från Örebro kommuns införande
av elektroniska underskrifter för en effektiv och
sammanhållen informationshantering

• Förändringsresan – så blev e-underskrifter sista pusselbiten för
en helt digital dokument- och ärendehantering
• Strategiska val – Identifiering, certifikat, inbäddad signatur,
avancerad elektronisk underskrift, dokumentkonvertering
PDF/A, Validering PAdES LTV/LTA, Arkivering
• Hur vet man om en teknisk lösning uppfyller kraven från
verksamheten, DIGG och eIDAS?
• Underskrift av sekretesshandlingar – praktiska exempel på
åtgärder för att säkra sekretessen
Johanna Vikström
Enhetschef Dokumentstyrning och registratur
Örebro kommun
Lena Lindström
Delprojektledare e-signering
Nexer Group

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå
goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier,
konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper
dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder.
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang,
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens
informationsförvaltning
Många arkivarier och ansvariga för informationsförvaltning behöver utveckla sitt arbete med att nå en säker och hållbar
informationsförvaltning som uppfyller både de juridiska kraven inom dataskydd samt direktiven och förfarandet kopplat till
informationssäkerhet. Därtill behöver man få ökade kunskaper om hur man får juridik, teknik och arkiv att samverka i praktiken.
Därför har Ability Partner tagit fram den nya kursen ”Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens informationsförvaltning”
under ledning av Monika Wendleby, jurist, managementkonsult och partner, Passacon och Patrik Jonasson, IT-säkerhetsspecialist,
dataskyddsombud och VD, IT-säkerhetsbolaget.
Kursen ger dig den senaste juridiska uppdateringen inom GDPR och närliggande lagar samt tar upp tillämpningen av NIS-direktivet och
övrigt regelverk kring informationssäkerhet. Därtill får du ökade kunskaper om vad som är viktigt att ta hänsyn till vid processkartläggning
och framtagandet av informationshanteringsplaner i syfte att säkerställa dataskydd samt informationssäkerhet.

UR INNEHÅLLET
Dataskydd och informationsförvaltning
• GDPR och närliggande lagar i den digitala informationsförvaltningen
• GDPR och ”logiska trappan” – arkivändamål av allmänt intresse, inbyggt dataskydd, dataskydd som standard, krav på incidenthantering,
rättigheter, personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträden
• Tryckfrihet och offentlighets- och sekretesslagen i förhållande till dataskyddsreglerna – allmän handling i en digital värld, hantering av
registerutdrag/begäran att utfå allmän handling, finalitetsprincipen, yttrandefrihet och journalistiska ändamål
• Arkivlagen och arkivförordningen i förhållande till dataskyddsreglerna och skillnaden för myndigheter respektive arkivmyndigheter
• Processkartläggning GDPR som juridisk metod
• Värdet av informationshanteringsplan utifrån GDPR och OSL
• Schrems II: kan man arbeta med amerikanska system (molntjänster) och vad krävs då?
• Juridiken kring digitalisering och ny teknik såsom AI och automatiserat beslutsfattande samt elektroniska signaturer

Informationssäkerhet och informationsförvaltning
•
•
•
•
•
•

Informationssäkerhet för arkivarier - vad är det?
Olika typer av risker och angrepp och vad man kan göra för att skydda sig
Direktiven och föreskrifterna kring informationssäkerhet
Processkartläggning och informationssäkerhet
Samverkan mellan arkivenhet och IT-enhet
Hur du går tillväga för att få till ett väl fungerande systematiskt informationssäkerhetsarbete i praktiken

KURSEN LEDS AV

Monika Wendleby		
Jurist, managementkonsult, partner
Passacon

Patrik Jonasson
IT-säkerhetsspecialist, dataskyddsombud, VD
IT-säkerhetsbolaget

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 regeringskansliet. 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 i bland annat som dataskyddsombud. Hon har
också skrivit ett antal GDPR-böcker och just nu håller hon på att
skriva en digital lagkommentar till NIS-förordningen.

HÅLLTIDER
08:30
09:00
10:20

Registrering
Kursen startar
Kaffe/te

12:00
14:20
16:00

Patrik Jonasson är VD och grundare av IT-säkerhetsbolaget. Han
har arbetat med IT och Informationssäkerhet i 20 års tid som konsult
och beslutsfattare inom stora offentliga organisationer. Patriks
styrka är att förmedla tekniskt komplexa problem så att alla förstår
samt att han att identifiera trender tidigt och omsätta dessa till
verksamhetsutveckling. IT-säkerhetsbolaget arbetar intensivt med
GDPR, där de håller utbildningar och är externt dataskyddsombud
för ett flertal kunder.

Lunch
Kaffe/te
Avslutning
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

FRAMTIDENS ARKIV OCH INFORMATIONSFÖRVALTNING 2022
Tid och plats

Allmänna villkor

Konferens 9 februari

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller följa konferensen
digitalt via livestream

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

Boende

Kurs i Stockholm 10 februari

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

Pris konferens i Stockholm

I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.

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

ordinarie pris

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

Anmäl dig senast 26 november
Anmäl dig senast 28 januari

6.290 kr
6.790 kr

7.290 kr

1.000 kr i rabatt
500 kr i rabatt

Mängdrabatt

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.290 kr per person.

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

Pris konferens digitalt

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

I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan
ta del av streamat material efteråt.

Anmäl dig senast 26 november
Anmäl dig senast 28 januari

ordinarie pris

5.790 kr
6.290 kr

6.790 kr

1.000 kr i rabatt
500 kr i rabatt

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

Mängdrabatt

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.790 kr per person.

Anmäl dig idag!

Pris kurs i Stockholm

www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Pris konferensdeltagare

Ordinarie pris

4.990 kr

6.490 kr

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
Konferenskod: OFF1625

ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

ARRANGÖR

