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UR INNEHÅLLET

• Juridiken kring informationsförvaltning – aktuella lagar och hur du förhåller dig till dem
• Arkivutredningen – så kommer utredningen att påverka arkiven och din roll som arkivarie
• Framgångsrik informationsförvaltning – så säkerställer du kvalitet och verksamhetsnytta av
arkivfunktionen
• Hållbara strukturer och strategier för effektiv, långsiktig och rättssäker informations- och
arkivhantering
• Framgångsrikt införande och förvaltande av e-arkiv i din verksamhet
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ONSDAG 16 SEPTEMBER
09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.
09:30-09:40 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens
moderator.
Maria Boman
E-arkivarie och dataskyddsombud
Huddinge kommun
Maria Boman har varit verksam som arkivarie sedan 1995, först
inom den statliga sektorn och sedan i många år inom den enskilda
sektorn som arkivarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Sedan
2017 är hon anställd som e-arkivarie på Huddinge kommun.
09:40-10:30 EXPERTANFÖRANDE

Arkivutredningen – så kommer utredningen att
påverka arkiven och din roll som arkivarie

● Vad innebär egentligen arkivutredningen för dig i din roll som
arkivarie och hur kan du anpassa dig efter bestämmelserna?
● Så påverkar utredningen framtidens arkiv- och
informationshantering generellt
Lars Ilshammar
Biträdande riksbibliotekarie,
Särskild utredare
I slutet av oktober 2017 beslutade regeringen om direktiv för
utredningen ”Översyn av arkivområdet”. Det är alltså dags att ge
arkivområdet, i vid mening, en ordentlig genomlysning. Senast
arkivsektorn blev föremål för samma uppmärksamhet var för 16 år
sedan, en lång tid i ett snabbt samhälle. Regeringens övergripande
syfte med arkivutredningen är att säkerställa samhällets tillgång
till allmänna handlingar både nu och i framtiden och uppdraget
redovisades den 18 november 2019. Lars Ilshammar är historiker
med samtidsinriktning, i dag verksam vid Kungliga biblioteket
och regeringens arkivutredare. Öppenhet och digitaliseringens
möjligheter att bidra till ett demokratiskt och inkluderande samhälle
är teman som ligger honom varmt om hjärtat.
10:30-11:00 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:00-12:00 EXPERTANFÖRANDE

GDPR och och förhållandet till offentlighets- och
sekretesslagstiftningen

● Den nya dataskyddsförordningen – vilka är de viktigaste
förändringarna och hur påverkar det dig som arkivarie i
praktiken?
● Personuppgifter – bestämmelser, skyldigheter och ansvar
● Informationssäkerhet, diareföring och arkivering – aktuellt om
lagstiftningen
● GDPR och förhållandet till annan lagstiftning
Ulrika Hedberg
Biträdande jurist
Foyen Advokatfirma

Ulrika Hedberg på Foyen Advokatfirma i Malmö har tidigare arbetat
som chefsjurist i kommunal verksamhet och har lång erfarenhet
av arbete med såväl dataskydd som offentlighet och sekretess.
Ulrika arbetar nu i stor utsträckning som rådgivare åt både
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och håller även
utbildningar angående dataskyddslagstiftningen.
12:05-12:55 EXPERTANFÖRANDE

Så skapa en säker digital informationshantering med
KLASSA

● KLASSA – ett självskattningsverktyg som hjälper dig att klassa
era verksamhetssystem och datalagring
● Så kan du analysera, identifiera och förbättra
informationssäkerheten i din organisation
● Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?
Jonas Nilsson
Informationssäkerhetsspecialist
SKR
Jonas Nilsson har nästan 20 års erfarenhet inom
informationssäkerhetsområdet och jobbar nu som
informationssäkerhetsspecialist på SKR. Jonas innehar också
rollen CISO på SKR. Han har tidigare jobbat på Danderyds Sjukhus
AB som Informationssäkerhetssamordnare och på Försvarets
Materielverk som informationssäkerhetsspecialist. Jonas är också
certifierad revisor inom informationssäkerhet.
12:55-13:55 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:55-14:55 EXPERTANFÖRANDE

Kommunal- och förvaltningslagen – tillämpningen av
den nya lagen
● Kommunal- och förvaltningslagen – vad gäller?
● Vilka är förändringarna i den nya lagen?
● Förhållandet till privata utförare – laglighetsprövning – de
anställdas ställning
● Vad betyder de nya principerna i den nya förvaltningslagen?
● Utökad rätt till tolk och översättning i förvaltningslagen
● Så stärks rättssäkerhet och kontroll vad gäller hur beslut
tillkännages, laglighetsprövning och upphävande av olagliga
beslut
● Utökad serviceskyldighet?
● Förändrade järvsregler i förvaltningslagen
● Aktuell praxis och JO-uttalanden
Olle Lundin
Professor i förvaltningsrätt
Uppsala universitet
Från och med den 1 januari 2018 gäller den nya kommunallagen. I
halvårsskiftet år 2018 trädde förvaltningslagen i kraft. Som arkivarie
gäller det att vara uppdaterad på vad förändringarna innebär och
hur dessa kommer att påverka ditt arbete. Olle Lundin, professor
i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet kommer under denna
föreläsning att reda ut de mest aktuella riktlinjerna och diskutera
dess konsekvenser i praktiken. Han är en flitigt anlitad och mycket
uppskattad föreläsare både inom och utanför universitetet.
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14:55-15:25 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
15:25-16:15 PRAKTIKFALL

Nyheter från Riksarkivet – vart befinner vi oss och
vart är vi på väg?

● Vart befinner vi oss i dagsläget och vilka satsningar står vi
inför?
● Relationen med offentliga myndigheter och DIGG samt
strategin för en digital samverkande statsförvaltning
● Tankar om arkivutredningen och vilka behov och utmaningar
ser vi i gällande framtidens informations- och arkivhantering
Peter Sivervall
Avdelningschef
Riksarkivet
Peter Sivervall arbetar på Riksarkivet där han är chef för Avdelningen
för informationshantering. Peter har tidigare bland annat arbetat i
Försvarsmakten, Socialstyrelsen och QZ. Under denna föreläsning
får du ta del av en nulägesrapport från Riksarkivet samt reflektioner
över framtidens arkiv- och informationsförvaltning.
16:20-17:10 PRAKTIKFALL

Kommunal klassificeringsstruktur – en möjlighet
i informationsförvaltningen att effektivisera,
tillgängliggöra och skapa en ny dimension av
spårbarhet till arkiven

● Så kan ordning och reda skapas i verksamhetens information
genom kommunal klassificeringsstruktur
● Gallra och bevara – så kan struktur skapas utifrån processen
och verksamheten för ökad spårbarhet och tillgänglighet
Niklas Edén
Arkivarie
Sundsvalls kommun
Anders Andersson
Arkivarie
Sundsvalls kommun
Niklas började på digitaliseringsspåret inom kommunen redan
för 20 år sedan med mediakonvertering och digitala register. Han
har sedan arbetat med införande av e-arkiv i kommunkoncernen
sedan 2013, från förstudie till ett e-arkiv i drift. Anders har mångårig
erfarenhet från offentlig verksamhet både regionalt och nationellt och
började i kommunen 2012 med brett traditionellt arkivarbete.
17:10-17:20 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar den första konferensdagen

TORSDAG 17 SEPTEMBER
08:00-08:30 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås
08:30-08:40 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen
08:40-09:30 PRAKTIKFALL

Proaktiv arkiv- och informationshantering hos
Sveriges största kommunala/regionala arkiv

● Så har vi utvecklat vår verksamhet för att skapa förutsättningar
för en effektiv och långsiktig informationshantering
● Hur skapar vi en lärande organisation för att möta
utmaningarna för en modern informationshantering
● Våra vägval för ett sammanhållet system för bevarande
Birgitta Torgén
Förvaltningschef
Regionarkivet, Västra Götalandsregionen och
Göteborgs Stad
Peter Nilsson
Avdelningschef
Regionarkivet, Västra Götalandsregionen och
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.
Peter har arbetat med arkiv sedan 2010 och är i sin nuvarande roll
som avdelningschef ansvarig för implementeringen och förvaltningen
av Regionarkivets system för bevarande.
09:35-10:25 PRAKTIKFALL

Så tar Uppsala stadsarkiv ett helhetsgrepp om
informationsförvaltningen i kommunen

● Så har vi byggt upp en organisation som stödjer en
framgångsrik informationsförvaltning
● Så arbetar vi tillsammans med IT kring kommunens
informationsförvaltning och digitalisering
● Så tänker vi kring informationsägarskapsmodell och regelverk
för en hållbar informationsförvaltning
Sara Håkansson
Stadsarkivarie
Uppsala kommun
Sara Håkansson har arbetat som stadsarkivarie i Uppsala
kommun sedan 2012 och har under den tiden bland annat arbetat
med att bygga upp en övergripande informationsförvaltning i
kommunen. Under denna föreläsning delar hon med sig om hur
Uppsala stadsarkiv utvecklat en övergripande struktur över dess
informationshantering för att säkerställa en framgångsrik arkiv- och
informationsförvaltning.
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10:25-10:55 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:55-11:45 PRAKTIKFALL

Att utveckla, förvalta och samverka i ett kommungemensamt e-arkiv

● Hur skapade vi samsyn och ett liknande arbetssätt för
arkivansvariga i kommunerna kring långtidslagring av digital
information
● Så sköts drift och förvaltning från ett och samma ställe för ett
billigare och enklare sätt att underhålla e-arkivet
● Så utbyter vi erfarenheter och lösningar kring leveranser till
e-arkiv mellan kommunerna
Marta Blomberg
Kommunarkivarie
Värnamo kommun
Frida Krantz
Kommunarkivarie
Vetlanda kommun och Sävsjö kommun
Sedan några år tillbaka har tolv kommuner i Jönköpings län
ett kommungemensamt e-arkiv. Kopplat till e-arkivet finns
arbetsgruppen FREDA, där representanter från varje kommun
medverkar för att hjälpas åt med leveranserna till e-arkivet.
Kommunerna har olika förutsättningar när det kommer till
kompetenser och resurser, så samarbetet kommunerna emellan
har varit en stor vinst. Marta Blomberg och Frida Krantz arbetar
tillsammans i arbetsgruppen FREDA med leveranser till det
gemensamma e-arkivet. Tillsammans har de levererat information
ifrån samma system där erfarenheter om problematik och lösningar
har delats.
11:50-12:40 PRAKTIKFALL

Framgångsrikt införande och förvaltande av e-arkiv i
din verksamhet – metoder och verktyg för en effektiv
övergång och sömlösa leveranser
● Metoder och verktyg för att förbereda och klassificera
information inför en effektiv övergång till e-arkivering
● Effektiv förvaltning och drift av e-arkivet efter införandet – tips
och råd
● Hantera elektronisk information långsiktigt - så bevara, vårda
och skapa en säker åtkomlighet
Maria Boman
E-arkivarie och dataskyddsombud
Huddinge kommun

13:40-14:30 PRAKTIKFALL

Försäkringskassans resa mot ett framtida e-arkiv
– förutsättningar och utmaningar

● Så förvaltar vi elektronisk information långsiktigt på ett säkert
och tillgängligt sätt
● Framgångsrik verksamhetsutveckling av e-arkiv – så
säkerställer vi kvalitét och nytta av vår informationsförvaltning
David Leidenborg
Arkivarie
Försäkringskassan
David Leidenborg är arkivarie och verksamhetsspecialist på
Försäkringskassan. I sitt uppdrag är han ansvarig för sakområdet
elektronisk arkivering, där man just nu genomför en förstudie
med namnet framtida elektronisk arkivering. Myndigheten har
sedan år 2011 ett e-arkiv, men den pågående förstudien tar
höjd för vilka förutsättningar och utmaningar som det finns runt
informationshanteringen och ett framtida nytt e-arkiv och vilka
förmågor som då behövs.
14:30-15:00 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
15:00-15:50 PRAKTIKFALL

Så säkerställa att e-arkivet bidrar till en ökad
effektivitet och verksamhetsnytta

● Vem ska klassificera äldre ostrukturerad data och hur ska
detta ske?
● Vilka problem har vi stött på i arbetet med att arkivera stora
mängder ostrukturerad data?
Jens Larsson
Arkivchef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jens Larsson är arkivchef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
projektledare för införandet av ett nytt dokumenthanteringssystem
och mellanarkiv. Under denna föreläsning kommer Jens att informera
om hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar för att säkerställa
kvalitét i deras arkiv- och informationshantering.
15:50-16:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.
16:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

Maria Boman har varit verksam som arkivarie sedan 1995, först inom
den statliga sektorn och sedan i många år inom den enskilda sektorn
som arkivarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Sedan 2017
är hon anställd som e-arkivarie på Huddinge kommun. I sitt dagliga
arbete arbetar hon främst med e-arkivfrågorna, men även med att ta
fram ett kommunövergripande processregister med utgångspunkt i
KLASSA 2.0.
12:40-13:40 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
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Goda skäl att delta på
konferensen
Få insikt i hur arkivutredningen kommer
att påverka arkiven och din roll som
arkivarie
Uppdatera dig om juridiken kring
informationsförvaltning och hur du
förhåller dig till aktuella lagar
Lär dig mer om hur du säkerställer kvalitét
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 runt om i landet!

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

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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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ANMÄLAN

Fyra sätt att anmäla sig
Webb: www.abilitypartner.se

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2020
Tid
Nationell konferens
16-17 september 2020
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Mail:

bokning@abilitypartner.se

Tel:
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Post:

Ability Partner
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Pris

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON
KONFERENS 2 HELA DAGAR

Boka senast 12 juni
6.990 kr

att
00 kr rab

1.5

Boka senast 4 september
7.790 kr

att
00 kr rab

7

Ordinarie pris
8.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Nationell konferens 16-17 september 2020

Förnamn

Efternamn

E-post adress

Befattning

Avdelning			

Telefon

Fax

Företag / organisation

Adress			

Post nr

Ort

Tel växel

Bransch

Antal anställda

Betalningsvillkor

Boende

Avbokningsvillkor

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

Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega.
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning
tas en administrativ avgift på 500 kr.

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

Djurgården
Hotell 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

Konferenskod: OFF1576

© Ability Partner 2020

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

