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Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering
19-20 maj 2021

- Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande - informationssäkerhet
- Konsekvenserna av arkivutredningen & 3 år med GDPR
- Framgångsfaktorer och praktiska tips kring leveranser till e-arkiv
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Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet
“Praktiska tips på hur du kan göra mycket själv”
Fördjupning: 20 maj 2021

Leksands kommun
Andrew Tutt-Wixner, arkivarie & dataskyddsombud

Högkvalitativ digital konferens
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IVO:
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Blomqvist
Arkivarie

SKR:
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Informationshanteringsstrateg

17 år har gått sedan Arkivforum startades och intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större.
Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla.
Arkivutredningen, konsekvenserna av GDPR och ny lagstiftning kring digital informationsförvaltning kommer ha en stor påverkan
på ditt arbete. Frågorna kring hur man på bästa sätt ska säkra långtidslagringen är många.
Arkivforum 19-20 maj kommer att fokusera på de stora utmaningarna:
1. Så lyckas du med förvaltningen och leveranserna till e-arkivet.
2. Konsekvenserna av GDPR och arkivutredningen.
3. Säkerställa bevarandet och tillgängliggöra informationen.
För att hjulet inte ska behöva uppfinnas på nytt och för att hjälpa dig i ditt arbete har vi samlat de organisationer som kommit
långt med sina projekt. Under två fullspäckade dagar får du ta del av:
1. Digitaliseringsresan – våra erfarenheter & praktiska tips - IVO
2. Juridiken kring digital informationsförvaltning 2021 - Cecilia Magnusson Sjöberg
3. 3 år med e-arkiv – framgångsfaktorer och tips på hur vi lyckats - Härnösands kommun
4. Leveranserna till e-arkivet – så lyckades vi - Arbetsförmedlingen
5. Vilka är de största riskerna med digitalinformationsförvaltning och hur undviker du dem? - SKR

Varmt välkommen till Arkivforum!

Niko Fastman
Projektledare Arkivforum & Årets Arkiv
e-post: niko.fastman@kompetensinstitutet.se
tel: 073-670 60 32
www.arkivforum.se

De tolv senaste Arkivforumen blev fullsatta
tidigt och fick snittbetyget 4,45 av 5.0!

Missa inte möjligheten att delta på fördjupningen om e-arkiv:

Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet
“Praktiska tips på hur du kan göra mycket själv”
Fördjupning: 20 maj 2021

Leksands kommun
Andrew Tutt-Wixner, arkivarie & dataskyddsombud

Högkvalitativ digital konferens: Precis som om du vore närvarande i rummet
Du som deltagare tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig fysiskt
där det passar dig bäst. Föreläsningar, frågestunder, diskussioner och nätverkande - allt innehåll är
samlat i ett webbaserat verktyg, som är smidig att ta del av.
Vid frågor, vänligen mejla till: kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Anmäl dig redan i dag
www.arkivforum.se/anmalan

19 MAJ 2021
08.45 Registrering och morgonkaffe med smörgås
09.30 Ordförande Caspar Almalander presenterar sig
och öppnar konferensen

EXPERTANFÖRANDE:
09.40 Arkivutredningen – var står vi nu?
Arbetet med de samhällsviktiga arkiven

EXPERTANFÖRANDE:
13.45 3 år med GDPR – detta har hänt
- Hur påverkar GDPR arkiv och informationsförvaltningen?
- Vilka förändringar har GDPR medfört i praktiken?
- Aktuella rättsfall inom GDPR och konsekvenserna av dem.
Ulrica Harnesk, jurist, Integritetsskyddsmyndigheten
(Datainspektionen har bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten.)

- Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet

14.20 Frågor till Integritetsskyddsmyndigheten

PRAKTIKFALL:
10.10 Vårt e-arkiv: Från lagringsapplikation till

Frågor kan ställas anonymt via vårt webbbaserade verktyg.

- Daniel Höffker, verksamhetsutvecklare inom
informationshantering, Skatteverket
- Leonard Noreé, verksamhetsutvecklare, Skatteverket

PRAKTIKFALL
15.10 3 år med e-arkiv – framgångsfaktorer och

10.50 Förmiddagskaffe

- Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till
e-arkivet och så har vi löst dem
- Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och
vad har vi gjort för att överkomma dessa?

regelverkstjänst

PRAKTIKFALL:
11.20 E-arkiv för 16 kommuner – erfarenheter och

framgångstips från införande och samarbete

14.40 Eftermiddagskaffe

praktiska tips

Stefan Berggren, arkivarie, Härnösands kommun

- Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad
har vi gjort för att överkomma dessa?
- Samverkan med andra kring e-arkiv – hur få till det på bästa sätt?
- Så arbetar vi med leveranser till e-arkivet

PRAKTIKFALL
15.55 Digitaliseringsresan – våra erfarenheter &

Under våren 2019 införde 16 kommuner i Skåne ett e-arkiv. Lunds
kommun är den drivande och förvaltande organisationen. SkånEarkiv
är ett av de största samarbeten kring e-arkiv i Sverige.

- Att arbeta agilt i block och strömmar – så har vi gjort
- Hur kan vi få bättre kontroll över våra system, så att vi kan samköra
dem?
- Hur kan man göra bättre analyser av it-system?

Målet är att e-arkivet ska öka tillgängligheten för offentlig information,
skapa struktur, samt innebära besparingar för de kommuner som valt
att ansluta sig.

Åsa Hestner-Blomqvist, arkivarie, Inspektionen för vård och omsorg
(IVO)

- David Nekham, systemförvaltare/projektledare, Lunds kommun
- Anette Lenander, projektledare e-arkiv, Lunds kommun

Åsa har över 20 års erfarenhet av att arbeta med arkiv i både
kommun och myndighet. IVO har haft e-arkiv sedan 2018.

PRAKTIKFALL:
12.00 Leveranserna till e-arkivet – framgångsfaktorer och

16.35 Ordförande Caspar Almalander summerar och

praktiska tips på hur vi lyckats
- Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till earkivet och så har vi löst dem
- Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och
vad har vi gjort för att överkomma dessa?
- Så har vi använt oss av FGS:erna vid leverans
- Vilka kompetenser behövs det för att lyckas med självförsörjande i
hela arkiveringsprocessen?
Malin Åkerlund, arkivarie, Arbetsförmedlingen
Rickard Lundstedt, arkivarie, Arbetsförmedlingen
Våren 2019 upphandlade Arbetsförmedlingen ett e-arkiv och under
hösten 2019 och våren 2020 har system levererats till e-arkivet.

12.45 Lunch

praktiska tips

avslutar konferens första dag

16.45 ÅRETS ARKIV 2021 UTSES

Om Arkivforum:
Arkivforum är den årliga konferensen för dig som
arbetar med arkiv och informationshantering.
Under 17 år har över 5500 personer deltagit på
Arkivforums konferenser och kurser.

www.arkivforum.se

20 MAJ 2021
08.50 Ordförande Caspar Almalander öppnar andra
konferensdagen

Årets Arkiv:
Årets Arkiv har sedan starten 2008 etablerat sig till
arkivsveriges främsta utmärkelse.

PRAKTIKFALL:
09.00 Hur man leder utveckling i förvaltning med
hjälp av arkiv
- Så förflyttar vi arkivet från att vara en passiv mottagare till att vara en
aktiv kravställare i förarsätet.
- Vad har arkivfunktionen att tillföra om den får möjligheten att leda
arbetet med informationssäkerhet, GDPR med mera?
- Våra erfarenheter av att vara i förarsätet i en organisation som är
“långt ifrån lagom”.
Daniel är arkivarie och har doktorsexamen från Handelshögskolan i
Stockholm.
Daniel Nyberg, arkivarie, Botkyrka kommun

EXPERTANFÖRANDE:
09.45 Vilka är de största riskerna med digital
informationsförvaltning och hur undviker du dem?
- Nya säkerhetsutmaningar i en föränderlig värld – vilka är riskerna och
hur skyddar vi oss?
- Hur bör du tänka när du gör dina riskanalyser?
- Hur skyddar du din information och säkerställer dess autencitet?
- Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

Läs mer om Årets Arkiv och hur du nominerar på:
www.arkivforum.se/aretsarkiv

Tidigare vinnare:
2008: Eskilstuna stadsarkiv
2009: Arkivcentrum i Örebro
2010: SLL arkiv & biobankcentrum
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2012: Dokument & arkivservice Ringhals AB
2013: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2014: Arkivcentrum i Dalarna
2015: Swedbank
2016: Malmö stadsarkiv
2017: Migrationsverket
2018: Vara kommunarkiv
2019: Helsingborgs stadsarkiv
2020: Riksantikvarieämbetet

Jonas Nilsson, informationssäkerhetsspecialist, SKR

10.30 Förmiddagskaffe
SAGT OM TIDIGARE ARKIVFORUM:
EXPERTANFÖRANDE:
11.00 Juridiken kring digital informationsförvaltning 2021
- Genomgång på vad som är nytt och hur det påverkar dig
- Nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen
- Aktuella rättsfall och exempel
Cecilia Magnusson Sjöberg, Professor i rättsinformatik

”Mycket värdefulla dagar! Bästa konferensen jag
deltagit på.”
Emil Ahlbertz, arkivarie, Vellinge kommun
”Det märks att arkivforum kommer ur ett brinnande intresse
och kunskap inom området.”
Lamin Kivelä, Webb- och bildredaktör, Statens Konstråd

Sagt om Cecilia:
– ”Att lyssna på Cecilia var exakt det jag behövde. Kommer ha stor
nytta av detta!”

“Arkivforum är ett lysande tillfälle till att träffa kollegor
från hela landet på en nationell svensk arena. Arkivforum
är ett mycket uppskattat och bra initiativ!”

– ”Mycket inspirerande och proffsigt! Hon gör ett svårt ämne
lättbegripligt. Kan varmt rekommendera Cecilia!”.

William Försth, arkivchef, Regionarkivet Göteborg

11.55 Ordförande Caspar Almalander summerar och

”Väldigt nöjd med dagarna! Mycket intressanta inslag med
verksamhetsnytta i fokus.”
Göran Rydeberg, arkivchef, Stockholms universitet

avslutar konferensen

12.10 Gemensam lunch för deltagarna på
eftermiddagens fördjupning ”E-arkiv”

20 MAJ 2021

Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet
”Praktiska tips på hur du kan göra mycket själv”
Den stora utmaningen för många organisationer är införandet av ett e-arkiv. Efter att e-arkivet är infört ska
det förvaltas och data ska levereras till e-arkivet, vilket är och kommer vara en stor utmaning för många.
Leksands kommun har många system som behöver e-arkiveras antingen delvis eller i sin helhet. Den
accelererande digitaliseringstrenden innebär att ännu fler digitala arkiveringar kommer behöva göras de
kommande åren. Att hinna ta hand om denna information är en budgetmässig utmaning.
Med nyfikenhet, vilja och lite kunskap har Andrew Tutt-Wixner från Leksands kommun lärt sig att ta hand om den
digitala informationen själv. Den stora fördelen med detta är att kommunen har råd med fler leveranser per år och
har större flexibilitet tidsmässigt.
För att hjulet inte ska uppfinnas på nytt har Arkivforum tillsammans med Andrew skapat denna fördjupning, där
du kommer få ta del av mängder av praktiska tips på hur du själv kan förbereda dina e-arkiv leveranser.

Fördjupningen kommer innehålla:
– Min vision och mitt arbetssätt med e-arkiv
– Så fick jag mandat att göra detta
– Så har Leksands kommun med hjälp av olika verktyg förberett enklare
leveranser från grunddata till e-arkivets dörr.
– Tips och genomgång av användarvänliga verktyg och koncept som kan
användas för arkivleveranser.
Senast Andrew Tutt-Wixner talade på Arkivforum fick han 4,39 av 5.0 i betyg.
Sagt om Andrew:
“Leksands kommuns bevarande av Cappella var inspirerande, då min arbetsplats också har detta system
som ännu inte har e-arkiverats. Bra att vi lär oss av varann!”
“Väldigt intressanta föreläsningar. Särskilt Andrew!”

Tider för fördjupningen, 20 maj 2021:
12.10
12.50

Gemensam lunch 			
Fördjupningen inleds 			

14.20-14.40
16.30

Eftermiddagskaffe
Fördjupningen avslutas

Kursen leds av Leksands kommun:
Andrew Tutt-Wixner, arkivarie & dataskyddsombud
Andrew har arbetat i Leksands kommun i fem år. Förutom att
ansvara för e-arkivet har Andrew lett kommunens GDPR-arbete.
Leksands kommun har haft e-arkiv sedan 2019 och har
levererat fem system till sitt e-arkiv.

För 17:e året - den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med arkiv och informationsförvaltning

Anmäl dig till Arkivforum på:

Arkivforums konferens:
Fördjupning “e-arkiv”:

19-20 maj 2021
20 maj 2021

www.arkivforum.se/anmalan
kundtjanst@kompetensinstitutet.se
Tel: 08- 20 03 73

Priser:
Konferens & fördjupning “e-arkiv”
Konferens
Fördjupning “e-arkiv”

10 980 kr
6 990 kr
3 990 kr

Högkvalitativ digital konferens: Precis som om du vore närvarande i rummet
Du som deltagare tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig fysiskt
där det passar dig bäst. Föreläsningar, frågestunder, diskussioner och nätverkande - allt innehåll är
samlat i ett webbaserat verktyg, som är smidig att ta del av.
Vid frågor, vänligen mejla till: kundtjanst@kompetensinstitutet.se

- Önskar du titta på konferensen tillsammans med
kollegorna, mejla till:
kundtjanst@kompetensinstitutet.se för mer information
Vi garanterar en högkvalitativ webbsändning via vår
eventplattform, där deltagarna kan ställa frågor till
talarna och även digitalt nätverka med varandra.

Arkivforum arrangeras av Kompetensinstitutet.

De tolv senaste Arkivforumen blev fullsatta
tidigt och fick snittbetyget 4,45 av 5.0!
Avbokning & överlåtelse av deltagarplats:

Anmälan är bindande. I det fall Kompetensinstitutet ställer in ett evenemang krediteras du 100 % av det inbetalda beloppet. Du kan när
som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före
evenemangets startdatum får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig
eller en kollega från din organisation på annat av Kompetensinstitutet anordnat evenemang. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än
14 dagar före evenemangets start uteblir värdebrev eller ersättning. Fullständiga villkor: https://www.kompetensinstitutet.se/villkor

www.arkivforum.se

