INBJUDAN

FALK:s konferens
Norrköping 25-27 maj 2010

Välkomna till Norrköping!

För arkivet i tiden!

Jag är glad att ni har valt Norrköpings kommun som värd för
årets konferens. Förutom allt det intressanta som själva
konferensen erbjuder, hoppas jag att ni hinner med att uppleva en
del av staden Norrköping.

Välkomna till Norrköping och FALK:s konferens.

Norrköping, med stolta anor som industristad, har genomgått en
spännande förvandling. När textilepoken gick i graven och det
stora pappersbruket lämnade centrala Norrköping blev många
stora industrikvarter i innerstan tomma. Industrilandskapet är den
största symbolen för den omvandling som inletts i Norrköping.
Från att ha varit ett tungt, slutet industriområde har det via en
period i starkt förfall utvecklats till dagens öppna och levande
stadsdel. En stadsdel som ständigt utvecklas.
I dagens Industrilandskap kan du strosa mellan museer, butiker
och restauranger. På vägen passerar du Campus Norrköping,
Visualiseringscentret och en mängd företag inom den kreativa
sektorn. För shoppingälskaren är kvarteren Knäppingsborg ett
måste. De anrika kvarteren från 1700-talet har fått nytt liv. Här
hittar du numera trendiga designbutiker blandat med kaféer och
delikatessaffärer.
Som en blå tråd genom staden rinner Motala ström. Det var kring
den som allting en gång började. Fortfarande tas vattenkraften
tillvara. I turbinerna som ligger här produceras tillräckligt mycket
el för att driva dagens spårvägsnät, och än i dag kan den som vill
fånga lax och annan fisk i de strömmande virvlarna!
Jag önskar er varmt välkomna till en givande arkivkonferens i
Norrköping!

Det är mycket glädjande för styrelsen att än en gång få bjuda in
till en konferens med FALK. Nu förflyttar vi oss från förra årets
dalabygd till industrilandskapet i Norrköping. Konferensen
kommer att äga rum i hjärtat av det gamla industriområdet.
Någon tycker kanske att det inte låter så inbjudande men var så
säkra, det är fantastiskt! Här finns det kända Arbetets Museum
i den gamla industribyggnaden strykjärnet, som vi kommer att
besöka kvällen före konferensen. Konferensen hålls i Louis De
Geer konsert och kongress beläget i före detta Holmens pappersbruks lokaler.
Årets tema är För arkivet i tiden! Vi tänker belysa ett par
områden som är aktuella för arkivsektorn just nu – processbaserad arkivredovisning och det digitala bevarandet. Även om
vi inom landsting och kommun inte behöver ersätta det förteckningssätt vi redan har så hoppas vi att ni är nyfikna på hur man
gör och vad som görs inom den nya arkivredovisningen. Vi ägnar
konferensens första dag till detta.
Under andra dagen kommer vi att följa upp det seminarium som
FALK höll hösten 2008 tillsammans med Sveriges kommuner
och landsting - Digital arkivering i praktiken. Företrädarna för
projekten kommer tillbaka och berättar om läget nu nästan två år
senare. Vad har hänt under den här tiden? Det ska bli spännande
att få höra om utvecklingen i R7, Reda, Stockholms läns
landsting, E-arkiv Stockholm, Sambruk och Järfälla kommun.
Såsom brukligt är får vi en rapport från samrådsgruppen och så
avslutar vi konferensen med en frågestund. Skicka in Dina frågor
till FALK per e-post, se nästa sida.
Efter avslutningen är vi välkomna till Norrköpings stadsarkiv på
en visning.

Li Teske
Kommunfullmäktiges ordförande

Mycket varmt välkomna!

Eva Karlsson
FALK

PROGRAM
Tisdag 25 maj
18.00 - 22.00 		

			

Stadsvandring och därefter mingel med buffé på Arbetets museum.
Buffé serveras kl 19.30.

Onsdag 26 maj
09.00			
Kaffe och registrering
				
10.00			
Invigning av konferensen. Representant från Norrköpings kommun och
			
Eva Karlsson, ordförande i FALK
10.15			

Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, Ulrika Gustafsson, SKL		

11.00			
			

Processorienterad arkivredovisning - från teori till praktik. Exempel från den statliga 		
sektorn. Niklas Gustafsson, Domstolsverket

12.00			
Lunch
				
13.00			
Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Stockholms läns landsting 2012.
			
Johanna Lagerström, Stockholms läns landsting
13.45			
Paus
				
14.00			
Processerorienterad arkivredovisning - från teori till praktik. Exempel från den
			
kommunala sektorn. Petra Dornbusch, Täby kommun
14.45			
Kaffe
				
15.15			
Processorienterad arkivredovisning med Klara arkivinformationssystem.
			
Claes Bengtsson och Tobias Jonasson, Know IT Karlstad AB
15.45			

Processbasering med VisAlfa Dokplan. Bertil Axelsson

16.15			
Paus
				
16.30			
FALK:s årsmöte
19.00			

Middag med musik

Torsdag 27 maj
08.30			
			

R7e-arkiv; regional samverkan kring elektronisk långtidsarkivering i Uppsala-Örebro 		
sjukvårdsregion. Birgitta Torgén, Donald Johnson

09.00			
			

REDA-projektet (Region Skåne, Lunds universitet, Lunds kommun och Riksarkivet)
Jörgen Andersson

09.30			

Kaffe

10.00			
			

En inblick i ett operativt e-arkiv idag och hur e-arkivet kan se ut i framtiden gällande 		
optimerad leverans och access. Steve Olsson

10.30			

E-arkiv Stockholm. Från vision till verklighet. Karin Arvidsson, SSA

11.00			
			

Elektroniskt bevarande - Sambruk, ett kommunalt samverkansprojekt. Caspar 			
Gielissen, IT-arkivarie och konsult

11.30			

Elektroniskt bevarande - Förstudie i Järfälla kommun. Susanne Strangert

12.00			
		
13.00			
			

Lunch

13.30			

Frågestund och avslutning. Ulrika Gustafsson, Eva Karlsson

14.30			

Kaffe

15.15			

Visning av stadsarkivet i Norrköping. Rolf Sjögren med personal

Arkivfrågornas placering i landstingens och kommunernas IT-strategiska arbete. En 		
sammanfattande reflektion. Håkan Gustavsson, Regionarkivet Göteborg

Skicka in Dina frågor till frågestunden senast 12 maj per e-post till eva.karlsson@alingsas.se

Föredragshållare
Jörgen Andersson, regionarkivarie, Region Skåne
Karin Arvidsson arbetar som arkivarie vid Stockholms stadsarkiv på enheten för tillsyn och
rådgivning och har varit med och tagit fram e-arkiv Stockholm.
Bertil Axelsson är en av grundarna av förteckningssystemet Visual Arkiv. Förutom det så har
han ett nästan tjugoårigt förflutet som processkonsult inom Göteborgs Stad.
Claes Bengtsson är säljare på Know IT i Karlstad. Know IT finns på 21 orter i Sverige samt i
Norge, Tallin, Seattle och Beijing. Know IT arbetar med idéer och koncept, nyutveckling och
systemförvaltning.
Petra Dornbusch är arkivarie i Täby kommun och ledamot av FALK:s styrelse.
Caspar Gieliessen, IT-arkivarie och konsult, arbetar sedan 2007 med elektroniskt bevarande på
Eskilstuna kommun, Stadsarkivet. Är inblandad i Sambruks projekt för Elektroniskt bevarande som IT-konsult och samordnare.
Niklas Gustafsson har en bakgrund som arkivarie inom Stockholms stad, bland annat som
tillsynsarkivarie på Stockholms stadsarkiv. Arbetar sedan hösten 2006 på Domstolsverket med
samordning, utveckling, rådgivning och utbildning i arkivfrågor gentemot Sveriges domstolar.
Ulrika Gustafsson är SKL:s kontaktperson för kommunala arkivfrågor och 1:e arkivarie vid
Stadsarkivet i Västerås.
Håkan Gustavsson är verksamhetschef på Regionarkivet med utvecklingsansvar i arkivfrågor
inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Han är också produktansvarig för arkivredovisningssystemet Visual arkiv.
Donald Johnson, landstingsarkivarie, Landstinget i Uppsala län.
Tobias Jonasson utvecklare i Klara-teamet på Know IT i Karlstad.
Johanna Lagerström är arkivarie och arbetar på tillsynsenheten hos Stockholms läns Arkiv och
biobankscentrum.
Steve Olsson är arkivarie och leveransansvarig, Stockholms läns Arkiv och biobankscentrum.
Susanne Strangert är arkivarie med tidigare erfarenhet från STORA, Stockholms läns landsting
och Stockholms stad. Är numera ansvarig för kommunarkivet och föreningsarkivet i Järfälla.
Har senast gjort en förstudie, tillsammans med IT-styrningsfunktionen, kring vägval för ”earkiv”/system för bevarande.
Birgitta Torgén, områdeschef Information och dokumentation Örebro läns landsting. Ledamot i
FALK:s styrelse.

UPPLEV NORRKÖPING AB

