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Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering
4-5 november 2020 - Bygget konferens, Stockholm

- Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande - Informationssäkerhet
- Konsekvenserna av arkivutredningen & 2,5 år med GDPR
- Framgångsfaktorer och praktiska tips kring leveranser till e-arkiv
Talare:

Arbetsförmedlingen: DIGG:
Rickard Lundstedt
Daniel Antonsson
Arkivare
Strateg
digital utveckling

Arbetsförmedlingen:
Malin Åkerlund
Arkivare

Riksarkivet:
Karin Åsröm Iko
Riksarkivarie

Linköpings kommun:
Maria Dalbark
Kommunarkivarie

FRA:
Robin Blokker
it-säkerhetsexpert

Sundsvalls kommun:
Niklas Edén
Specialist inom
e-arkiv och
informationshantering

Fördjupning: 5 november 2020

Guldsponsor:

Sponsorer:

Linköpings kommun: Riksantikvarieämbetet:
Johan Nordinge
Dan Malmsten
Chef för stadsarkivet Digitaliseringssamordnare

Leksands kommun:
SKR:
Riksantikvarieämbetet:
Andrew Tutt-Wixner Caspar Almalander Maria Jonsson
Arkivare
Informationshante- E-arkivarie
ringsstrateg

“17 år med e-arkiv”
Regionarkivet
Anders Söderlind &
Martin Olsson

Datainspektionen:
Ulrica Harnesk
Jurist

Riksarkivet:
Benjamin Yousefi
Jurist & teknisk
utredare

“Juridiken kring digital
informationsförvaltning”
Kurs: 3 november 2020:

Cecilia Magnusson Sjöberg,
professor
Samarbetspartners:

16 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, nya RAFS 2009:2 och DIGG:s arbete med att skapa ett säkrare och ett mer effektivt informationsutbyte
kommer ha en stor påverkan på ditt arbete. Frågorna kring hur man på bästa sätt ska säkra långtidslagringen är många.
Arkivforum 4-5 november 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. Praktiska tips kring “Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande” - Riksantikvarieämbetet
2. Så skapar vi ett säkrare och mer effektivt informationsutbyte inom den offentliga sektorn - DIGG
3. 17 år med E-arkiv – Framgångsfaktorer och tips på hur vi lyckats - Regionarkivet
4. Leveranserna till e-arkivet – framgångsfaktorer och praktiska tips på hur vi lyckats - Linköpings kommun
5. Vilka är de största riskerna med digitalinformationsförvaltning och hur undviker du dem? - FRA

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 kurserna med Regionarkivet och Cecilia Magnusson Sjöberg:

“17 år med e-arkiv - Så lyckas du med leveranser och förvaltning”
Fördjupning: 5 november 2020
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. För att inte hjulet ska behöva uppfinnas på
nytt arrangerar vi den efterfrågade fördjupningen där du kan lära dig av hur Region
Stockholm framgångsrikt arbetat med sitt e-arkiv under 17 års tid.

Juridiken kring digital informationsförvaltning
Kurs: 3 november 2020
Kursen leds av :
Cecilia Magnusson Sjöberg , Professor i rättsinformatik vid Stockholms Universitet

Anmäl dig redan i dag - senast blev konferensen fullsatt tidigt
www.arkivforum.se/anmalan

4 NOVEMBER 2020
08.45 Registrering och morgonkaffe med smörgås

12.45 Sittande lunch

09.30 Ordförande Caspar Almalander presenterar sig

EXPERTANFÖRANDE:
13.45 2,5 år med GDPR – detta har hänt

och öppnar konferensen

EXPERTANFÖRANDE:
09.40 Arkivutredningen – var står vi nu?
- Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet

EXPERTANFÖRANDE:
10.10 Så skapar vi ett säkrare och mer effektivt

informationsutbyte inom den offentliga sektorn

- Hur påverkar GDPR arkiv och informationsförvaltningen?
- Vilka förändringar har GDPR medfört i praktiken?
- Aktuella rättsfall inom GDPR och konsekvenserna av dem.
Ulrica Harnesk, jurist, Datainspektionen

14.20 Frågor till Datainspektionen
Frågor kan ställas anonymt via det webbbaserade verktyget.

- Hur kan du förbereda dig redan nu?
Bristen på en nationell digital infrastruktur och avsaknaden av styrning
och samordning har lett till att många myndigheter har lösningar,
som skiljer sig från varandra, vilket i stor utsträckning resulterar i
ineffektivitet.
Sedan 2019 arbetar DIGG tillsammans med åtta andra myndigheter
med att etablera en gemensam digital infrastruktur för
informationsutbyte. Under anförandet får du ta del av det senaste
från arbetet och hur du kan redan nu börja förbereda dig.
Daniel Antonsson arbetar som strateg inom digital utveckling på
DIGG. Daniel har över 25 års erfarenhet från digitalisering inom
offentlig förvaltning och kommer senast från SKL:s avdelning för
digitalisering.
- Daniel Antonsson, Strateg digital utveckling,
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

10.50 Förmiddagskaffe
PRAKTIKFALL:
11.20 4,5 år med e-arkiv –erfarenheter av leveransarbete

14.40 Eftermiddagskaffe
PRAKTIKFALL
”NOMINERAD TILL ÅRETS ARKIV 2020”:
15.10 Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande
- Vad händer efter att e-arkivet är infört och leveranserna är
påbörjade?
- Tillgängliggörande av informationen i e-arkivet – utmaningar och
praktiska tips
- Olika strategier kring att arbeta med metadata i e-arkivet
Maria Jonsson, e-arkivarie, Riksantikvarieämbetet
Johan Nordinge, digitaliseringssamordnare, Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet införskaffade ett e-arkiv 2016 och har sedan
våren 2018 levererat information till e-arkivet. En stor del av
informationen som levereras är tillgänglig för allmänheten via
webben.
Under föredraget kommer Maria och Johan dela med sig av
praktiska tips kring hur du arbetar med e-arkivet och tillgängliggör
informationen.

till e-arkivet i Linköping

-Så arbetar vi med förvaltningen av e-arkivet
-Så arbetar vi med leveranser från verksamheterna
- Så har vi gjort PDF-dokument sökbara i Arkivportalen

EXPERTANFÖRANDE:
15.50 Vilka är de största riskerna med digital

- Dan Malmsten, Chef för stadsarkivet, Linköpings kommun
- Maria Dalbark, Kommunarkivarie, Linköpings kommun

- Hur skyddar du din information och säkerställer dess autencitet?
- Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

PRAKTIKFALL:
12.00 Leveranserna till e-arkivet – framgångsfaktorer och

- Robin Blokker, it-säkerhetsexpert, FRA

praktiska tips på hur vi lyckats

informationsförvaltningoch hur undviker du dem?

16.45 ÅRETS ARKIV 2020 UTSES

- 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.

Delta digitalt eller på plats

För mer information om webbsändning mejla till:
kundtjanst@kompetensinstitutet.se

5 NOVEMBER 2020
08.50 Ordförande Caspar Almalander öppnar andra
konferensdagen

EXPERTANFÖRANDE:
09.00 Riksarkivets nya strategi för att framställa och
bevara elektroniska handlingar

PRAKTIKFALL:
De tio senaste Arkivforume
11.20 Informationshanteringsplaner
och e-arkiv
snittbetyget
4,46 av 5.0!
- Så har vi fått in data från äldre system som inte längre supporteras in i e-arkivet
- Så har vi arbetat agilt med vårt e-arkiv
Niklas Edén, specialist inom e-arkiv och informationshantering,
Sundsvalls kommun

Riksarkivets nya strategi rör sig framåt och kommer beröra alla.
Sundsvalls kommun har haft e-arkiv under två år.
Aktuell status kring arbetet och vad som kommer hända framöver:
– de nya författningarna
– elektroniska underskrifter
Benjamin Yousefi, Jurist & teknisk utredare, Riksarkivet
Benjamin arbetar som jurist och teknisk utredare och rådgivare hos
Riksarkivet. Han har varit aktiv i ArkivE, Preforma, arbetet med elektroniska underskrifter, och är nu projektledare för FormatE och ansvarar
bland annat för översynen av RA-FS 2009:2.

12.05 Ordförande Caspar Almalander summerar och
avslutar konferensen

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

PRAKTIKFALL:
09.30 Min väg från arkivarie till e-arkivarie
- Så har jag lärt mig programmering på ett enkelt sätt
- Hur kan kunskaper i programmering användas vid leveranser till
e-arkivet?
- Så har jag lyckats e-arkivera äldre it-system helt på egen hand
- Inscanning och OCR behandling av dokument och leveranserna av
dessa till e-arkivet
Genom att skanna in och OCR-behandla utvalda serier av
pappersdokument har Leksand på ett effektivt sätt fått mycket
bättre sökbarhet i e-arkivet. Under anförandet ger Andrew också
praktiska tips och strategier på hur du med små resurser ökar
sökbarheten.
Andrew Tutt-Wixner, arkivarie, Leksands kommun

10.20 Förmiddagskaffe
PANELDISKUSSION & FRÅGESTUND:
11.50 Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till
e-arkivet
- Hur får du ut data från källsystemen? Kostnader? Vem betalar?
- Ta del av praktiska erfarenheter och tips
- Hur bör man arbeta med sök vid urval för arkivering?

Panelen består av:
- Fredrik Samson, Ida Infront
- Peter Eriksson, Qrawler
- Lena Svensson, Documaster

SAGT OM TIDIGARE ARKIVFORUM:
”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
“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!”
William Försth, arkivchef, Regionarkivet Göteborg

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

Arkivforum 19-20 maj 2021:
Arkivforum är den årliga konferensen för dig som
arbetar med arkiv och informationsförvaltning.
Under 15 år har över 5500 personer deltagit på
Arkivforums konferenser och kurser.

www.arkivforum.se

5 NOVEMBER 2020

en har fått

”17 år med e-arkiv”
- Så lyckas du med leveranser och förvaltning
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.
För att inte hjulet ska behöva uppfinnas på nytt arrangerar vi den efterfrågade fördjupningen där du kan lära dig
av hur Region Stockholm framgångsrikt arbetat med sitt e-arkiv under 17 års tid.

Fördjupningen kommer främst att behandla leveranser
till och förvaltning av ett e-arkiv:
1. Vad är e-arkiv och e-arkiv 3.0?
2. Den digitala arkivprocessen
3. Leveranser
- Förarbete
- Genomförande
- Olika leveranssätt
- Praktiska tips vid leveranser
4. Förvaltning av e-arkivet
5. Lärdomar och insikter

Senaste fördjupningen med Regionarkivet fick 4,33 av 5.0 i betyg.
Sagt om fördjupningen:
“Mycket värdefullt! Kommer ha mycket hjälp av detta.”
”E-arkiv är svårt och det är väldigt bra att man kan lyssna på de som har haft e-arkiv länge”

Tider för kursen, 5 november 2020:
12.10
12.50

Gemensam lunch 			
Fördjupningen inleds 			

14.20-14.40
16.30

Eftermiddagskaffe
Fördjupningen avslutas

Kursen leds av Regionarkivet :
Anders Söderlind, enhetschef arkiv- och informationsförvaltning.
Martin Olsson, förvaltningsledare.
Region Stockholm gick i drift med sitt e-arkiv 2003 och är idag inne på
sin tredje generation av e-arkiv.

Delta på plats eller digitalt
För mer information om webbsändning mejla till:
kundtjanst@kompetensinstitutet.se

KURS: 3 NOVEMBER 2020
Många anser att juridiken gällande informationshanteringen är bland det svåraste i arbetet. Därför arrangerar Arkivforum
kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och
dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav. Uppdaterad kursbeskrivning (se nedan).

Frågor som avhandlas:
Förvaltningsutvecklingen och aktuellt arbete som rör
elektronisk dokumenthantering i e-förvaltningen
- Fortsatt digitalisering
- Intensivt utrednings- och lagstiftningsarbete, bland annat
It-driftsutredningen, Öppna data-utredningen
-Reglering av Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bear
betning eller lagring av uppgifter

Offentlighet och sekretess i digitala miljöer
- Genomgång av centrala begrepp som allmän handling
- Hur snabbt och på vilket sätt ska utlämnandet av en allmän
handling ske enligt regelverken?
- Vad förstås med ”GDPR-sekretess”?

Så GDPR-säkrar du din verksamhet och anpassar dig
till nyheter i lagstiftningen och i rättspraxis
- Vilka är konsekvenserna av GDPR i den offentliga
förvaltningen?
-När är det inte tillåtet att publicera allmänna handlingar på
internet?
- Vad finns det för krav vid användning av s.k. molntjänster?

Rättsutvecklingen kring e-post, sms, chat och
e-tjänster
- Hur tolkar och tillämpar du bestämmelser om offentlighet,
sekretess, arkivering och gallring?
- Vilka praktiska rutiner kan underlätta en balansering av
bestämmelserna om arkivering och gallring?
- Vad gäller om beslutsautomation?

Juridiken kring sociala medier – vilka skyldigheter
finns som offentlig organisation?
- Hur ska du förhålla dig till riktlinjerna från SKR och eSam?
- Ta del av aktuella ställningstaganden om exempelvis myndigheters användning av Facebook, Twitter och bloggar
- Så möter du kraven på en god offentlighetsstruktur

E-signaturer och säkerhetsjuridiska krav – vad bör du
ta hänsyn till och vad innebär det i praktiken för din
verksamhet?
- Hur skapar du säker dokumenthantering som uppfyller krav
på integritetsskydd och sekretess?
- Hur utformar du rutiner för e-signaturer som följer aktuella
bestämmelser om elektroniska original, kopia och underskrift?
- Vad innebär kraven på säkerhet i GDPR?

Schema över kursen, 3 november 2020:
Cecilia Magnusson Sjöberg
Professor i rättsinformatik vid
Stockholms universitet

08.45 Registrering och morgonkaffe 12.15 Lunch
14.40 Eftermiddagskaffe
09.15 Kursen inleds
16.30 Kursen avslutas
10.30 Förmiddagskaffe

Senaste fem kurstillfällena har fått snittbetyget 4,67 av 5.0. Sagt om Cecilia:
“Att lyssna på Cecilia var exakt det jag behövde. Kommer ha stor nytta av detta!”
“Mycket inspirerande och proffsigt! Hon gör ett svårt ämne lättbegripligt!”
“Kan varmt rekommendera Cecilia!”
För att säkra kvalitén har vi begränsat antal deltagarplatser till kursen.
Under dagen kommer Cecilia gå igenom de frågor du önskar få belysta och besvarade.
Maila dem gärna i förväg till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

För 16:e året - den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med arkiv och informationsförvaltning

Anmäl dig till Arkivforum på:
www.arkivforum.se/anmalan

Arkivforums konferens:
Fördjupning “e-arkiv”:
Kurs “Juridik”:		

4-5 nov 2020
5 nov 2020
3 nov 2020

Konferenslokal: 4-5 november 2020
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm

kundtjanst@kompetensinstitutet.se
Tel: 08- 20 03 73

Bygget Konferens ligger precis bakom NK,
cirka 8 minuters promenad från
Centralstation.

Priser
Konferens & fördjupning “e-arkiv”
Konferens
Fördjupning “e-arkiv”
Kurs: “Juridiken kring digital
informationsförvaltning”

10 980 kr
6 990 kr
3 990 kr
6 990 kr

I konferensen inkluderas lunch, förtäring i pauser,
samt dokumentation.

Kurslokal: 3 november 2020
Bonnier Conference
Torsgatan 21, Stockholm
Bonnier Conference ligger bredvid S:t Eriksplans
tunnnelbana. Det går att promenera till Bonnier
Conference på cirka 12-15 min från centralstation.
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Delta på plats eller digitalt
För mer information om webbsändning mejla till:
kundtjanst@kompetensinstitutet.se

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
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