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KONFERENSEN SOM SÄTTER INFORMATIONEN
I FOKUS, FRÅN SKAPANDE TILL BEVARANDE
En mötesplats för alla som arbetar med eller
är intresserade av informationsförvaltning.
Vi utvecklar informationsförvaltningen i Sverige
och bidrar till dynamik, delaktighet och
professionalism.
FÖRENINGEN FÖR ARKIV OCH
INFORMATIONSFÖRVALTNING ÄR EN
NY FÖRENING MED RÖTTER I SVENSKA
ARKIVSAMFUNDET OCH ARKIVRÅDET AAS
Sammanslagningen av de båda föreningarna fullbordades den 6 mars. Vi vänder oss till alla samhälls
sektorer och till alla delar av Sverige. Var helst du
bor eller i vilken verksamhet du arbetar så är du
välkommen som medlem. För bästa medlemsnytta erbjuder vi olika typer av medlemskap för
yrkesverksamma, studenter och organisationer.
Genom vår medlemsmångfald skapar vi dynamik
och ser till informationshanteringens hela livscykel.
GARTNER FÖRUTSPÅR SVÅR
INFORMATIONSKRIS ÅR 2017
På grund av organisationers oförmåga att effektivt
värdera, styra och lita på sin information. Hur väl
rustad är din organisation? www.cio.idg.se
• En uppskattad repris är moderator Lennart Ploom
• Nyhetsbyrån Sirén delar ut priset årets registratur

DAG 1 · 22 OKTOBER
9–9.30

REGISTRERING OCH FIKA
Med föreningsinformation

9.30–9.35

FAI ÖPPNAR KONFERENSEN
Katarina Ekelöf, ordförande, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning

9.35–9.40

MODERATOR LENNART PLOOM PRESENTERAR SIG
Lennart Ploom, stadsarkivarie, Stockholms stad

9.40–10

RIKSARKIVETS ROLL I INFORMATIONSFÖRVALTNINGEN
Björn Jordell, riksarkivarie, Riksarkivet

10–10.40

CENTER FÖR ESAMHÄLLET – CESAM
Vårt samhälle befinner sig i ett paradigmskifte med en mycket snabb teknisk utveckling.
Vad gör CeSam för att driva utvecklingen mot det nya e-samhället?
• Hur utvecklas digital samverkan mellan kommuner?
• Hur ser man på utvecklingen av området e-arkiv och vad händer nu efter upphandlingen (ramavtalet)?
Anna Gillquist, Programansvarig gemensamma tjänster och funktioner CeSam, SKL
KORT PAUS

11–11.30

NY SYN PÅ INFORMATION
Hur arkiv definieras och förändras i e-förvaltningen. Aktuellt från ny avhandling om registratorns
och arkivariens roll och arbetssätt i e-förvaltningen.
Maria Kallberg, Fil. dr., Mittuniversitetet

11.40–12.20

RECORDS IN CLOUD (RIC)
Informationsförvaltning i molnet. Vad bör man tänka på?
Göran Samuelsson, projektledare CEDIF, Mittuniversitetet
Erik Borglund, docent i data- och systemvetenskap, Mittuniversitetet

12.30–13.30

LUNCH

13.30–14.10

SPÅR 1 – COMPLIANCE
EU-rätt som påverkar informationen
Vilka konsekvenser får EU-lagstiftningen
på din informationsförvaltning? Urholkas
offentlighetsprincipen?
Mats Burell, ämnesråd, Regeringskansliet

14.20–15

SPÅR 1 – COMPLIANCE
PUL i praktiken. PUL vid publicering av protokoll
och diarier. PUL vid publicering av bildmaterial och
fotografier. PUL i framtiden, vad är på gång kring viten?
Lotta Kavtaradze, jurist, PUL-akademin

15–15.30

KAFFE

15.30–16.10

KOMMUNALT PERSPEKTIV – VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING
Från och med årsskiftet 2014 inför Vallentuna kommun verksamhetsbaserad arkivredovisning.
Den är anpassad för modern administration, där information produceras digitalt i allt större utsträckning.
Marianne Sarberg, kommunarkivarie, och Karolin Staaf, arkivarie, Vallentuna kommun

16.20–17

INTERNATIONELL UTBLICK – DEN BRINNANDE PLATTFORMEN
Hur definieras och tillämpas Records Management i Danmark? Hur ser yrkesrollen ut i Danmark?
Tine Weirsøe, Managing Partner at Scandinavian Information Audit
and External Lecturer at Aalborg University and IVA

17–17.45
17.45–

MINGEL
MIDDAG MED UNDERHÅLLNING

SPÅR 2 – STUDIEBESÖK
Nordiska museets arkiv.

DAG 2 · 23 OKTOBER
8.30–8.40

VÄLKOMNA TILL DAG 2
Lennart Ploom, stadsarkivarie, Stockholms stad		

8.40–9.20

BEHÖVS REGISTRATUR I ETT FÖRETAG?
SKB berättar varför de vill etablera ett registratur. Vilka roller och kompetenser behövs?
Anastasia Pettersson, arkivsamordnare, Svensk kärnbränslehantering AB

9.20–10

INFORMATIONSKARTLÄGGNING SOM GRUND FÖR SYSTEMUTVECKLING
När Strålsäkerhetsmyndigheten bytte system för ärende- och dokumenthantering bytte man ut diarieplanen
mot verksamhetsområden och processer. Syftet var att underlätta uppföljning och rapportering och samtidigt
uppfylla kraven på verksamhetsbaserad arkivredovisning. Går det att få ihop Riksarkivets syn på arkivbildning
med verksamhetens behov att ständigt förbättra och utveckla processer?
Elisabeth Öhlén, säkerhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
KORT PAUS		

10.10–10.50

ALLA SKA KUNNA GÖRA RÄTT
Exempel på ett färgstarkt ramverk för informationssäkerhet. Vad ska man tänka på vid Bring your own device?
Åsa Kidman, CISO, PostNord		

10.50–11.30

INFORMATIONSHANTERING VID RIKSGÄLDEN
Exempel på ett gott samarbete mellan arkivfunktion och informationssäkerhet.
Lotta Oscarsson, säkerhetschef, och Helena Sääf, arkivarie, Riksgälden		

11.30–12.30

LUNCH		

12.30–13.10

SPÅR 1 – GODA EXEMPEL
Informationsstyrning och produktionsstyrning.
Effektiv verksamhetsstyrning ur ett informationsperspektiv.
Petrus Folkegard, processutredare, Energimyndigheten
		

SPÅR 2 – GODA EXEMPEL
eArkiv för den lilla organisationen.
ArkivIT delar med sig av goda exempel på hur
man fixar digital arkivering, dokumenthantering
och registratur i den mindre organisationen.
Susanna Winkler, arkivkonsult, ArkivIT

KORT PAUS
13.20–14

SPÅR 1 – GODA EXEMPEL
Informationsförvaltning av Big Data –
myran i skogen. Allmän handling vs Big data
och Business Intelligence. Vad ska arkiveras?
Magnus Wåhlberg, sektionschef för SAVE, Riksarkivet

SPÅR 2 – GODA EXEMPEL
Karriärvägar för registratorer. Förändringar och karriärvägar för registratorer både allmänt och på FMV.
Marita Lindgren, verksamhetsutvecklare, FMV
Sarah Petrikat, registrator, FMV

14–14.40

SPÅR 1 – GODA EXEMPEL
Håll koll på kraven.
Från avtalstecknande till leverans av lösning.
Kravarbetet är inte slut efter avtalstecknandet.
Hur säkerställer du spårbarhet i krav och hur
kopplas det till konfigureringsledning?
Per Kristoffersson, arkivkonsult, HQ

SPÅR 2 – GODA EXEMPEL
Bra exempel på klassificeringsstrukturer.
Bra Arkiv delar med sig av goda exempel
på hur man bygger upp en struktur
för informationen.
Katharina Prager, VD och
Anna Cederlöf, arkivkonsult Bra Arkiv

14.40–15.10

KAFFE – NYHETSBYRÅN SIRÉN DELAR UT PRISET ÅRETS REGISTRATUR		

15.10–15.40

VÄGEN TILL ÅRETS REGISTRATUR
Förvaltningsrätten i Stockholm – Årets Registratur 2013 – berättar om sitt arbete med öppenhet och
tillgänglighet, en kedja av aktiviteter som involverar flera på arbetsplatsen, allt från domstolssekreterare
till registratur och arkiv.
”Som landets största domstol föregår Förvaltningsrätten i Stockholm med gott exempel när det gäller
snabbhet, tillförlitlighet och service. Med sin lösningsorienterade inställning till utlämnande av omfattande
mängder handlingar visar domstolen att den sätter offentlighetsprincipen i främsta rummet.”
Sussie Holm, chef för registraturen, och Meg Goldmann, arkivarie, Förvaltningsrätten i Stockholm

15.40–16.20

NAZISTERNAS ARKIV
Arkivforskning inför kommande bok om nazisternas arkivplundring. Anders Rydell, journalist och
författare till “Plundrarna” (2013) som beskriver Sveriges medverkan i den nyligen avslöjade sanna
historien om hanteringen av konstskatter i nazityskalnd, aktuell i George Clooneys film “The Monument
men”, berättar om sitt researcharbete i arkiven.
Anders Rydell, journalist och författare		

16.20–16.30

SLUTORD
Moderator summerar och avslutar konferensen		
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Medlemspris
Ej medlem

4 900 kr
5 900 kr

SLUTPRIS
Medlemspris
Ej medlem

5 900 kr
6 900 kr

STUDENTPRIS
(max 5 platser)

600 kr
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RABATTERBJUDANDE
Boka två eller fler personer från samma
arbetsgivare och få 10 % rabatt på slutpris.
• Priset inkluderar konferens, lunch, kaffe,
3-rätters middag med underhållning.
• Programmet är preliminärt med reservation
för ändringar.
• Anmälan är bindande.
• Platsen på konferensen kan överlåtas till kollega.

Plats
CITYKONFERENSEN, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
www.citykonferensen.se

Sista anmälningsdag
16 oktober. Anmäl dig nu på www.fai.nu!

Upplysningar
FAI kansli, 08-55 60 61 42, info@fai.nu
Följ och dela konferensen #infoforvaltning2014
www.fai.nu
FOTOGRAFERING Vi tar ibland bilder och filmar på våra konferenser.
Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker och på webben.
Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra arrangemang
och att materialet får användas på ovanstående sätt.

Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm
08-55 60 61 42, info@fai.nu, www.fai.nu

