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HUr bLIr det nU?

Välkomna till FALK:s konferens i Uppsala

FALK:s styrelse är glad över att bjuda in till konferens i Uppsala med temat Hur 
blir det nu?. Efter en turbulent vår med inställd arkivvecka beslutade styrelsen 
trots allt att arrangera en konferens med årsmöte under hösten. 

Många förändringar av olika slag ”drabbar” oss inom arkivsektorn. Gemensamma 
nämnder, entreprenader, friskolor, utmaningsrätt, kommunalförbund, bolag och 
stiftelser är bara några sätt att driva verksamhet på. Vi hade uppe ämnet på konfe-
rensen i Tällberg och erbjuder nu en fördjupning. 

Ulrika Gustafsson inleder första dagens föreläsningar med senaste nytt från Sam-
rådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Riksarkivet är inne i en spännande ut-
veckling och vi får höra Björn Jordell informera om den nya inriktningen. Vi får en 
historisk tillbakablick på alternativa driftsformer av Mats O Karlsson. Per Matsson 
lotsar oss genom juridiken och Ann-Marie Alfredsson ger oss konkreta exempel 
från projektet Tio100. Per Eliasson kommer att hålla ett föredrag om hur en ny 
historieundervisning påverkar arkivsektorn. 

Andra dagen inleder Mats Holmberg med att föreläsa om de juridiska aspekterna 
på olika samarbetsformer som förekommer inom Landstinget i Uppsala län. So-
ciala medier och tillhörande juridiska frågor behandlas sedan av Jens Larsson. 
Arkivering av EU-projekt har sitt eget regelverk och Bodil Fredriksson ger oss kun-
skap om detta. Särskilt glada är vi att Cristina Wahlström, en av initiativtagarna till 
att FALK grundades, vill ställa upp som föreläsare och delge oss reflexioner från en 
arkivverksamhet i ständig förändring. 

Förra året hölls konferensen i Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping. I år 
träffas vi i Uppsala Konsert & Kongress, beläget i centrala staden nära till Uppsala 
resecentrum. Byggnaden ritades av Henning Larsen Architects och invigdes i sep-
tember 2007. Det är en spektakulär byggnad som väcker känslor. 

När konferensen har avslutats är vi välkomna till Landstingsarkivet och Stadsarki-
vet/Folkrörelsearkivet för studiebesök. FALK bjuder på enkel förtäring. 

Eva Karlsson 
Ordförande FALK



ProgrAm 
tisdag 20 september  
09.00 –10.00 Registrering och kaffe 

10.00 –10.20 2011 års konferens inleds   
  Eva Karlsson, ordf. FALK, Erik Weiman, Landstings-   
  styrelsens ordf. Landstinget i Uppsala län,  
  Eva Edwardsson, Kulturnämndens ordf. Uppsala kommun
10.20– 11.00 Information från Samrådsgruppen för  
  kommunala arkivfrågor 
  Ulrika Gustafsson, ledamot i Samrådsgruppen för  
  kommunala arkivfrågor
11.00–11.10  Paus 

11.10–12.00  Riksarkivets förändrade arbetssätt  
  Björn Jordell, riksarkivarie
12.00 –13.00 Lunch i restaurangen  
  Uppsala Konsert & Kongress                                                                      

13.00–13.40  Alternativa driftsformer under 150 år.  
  Exemplet Landstinget i Uppsala län  
  Mats O Karlsson, socialdemokratiskt landstingsråd åren  
  1988–2006. Skriver nu landstingets historia inför 150 års- 
  jubileet 2012.
13.40 –14.20 Förändrade driftsformer – juridiken  
  Per Matsson, konsult och utbildare inom arkivfrågor
14.20– 14.50 Kaffe 

14.50–15.45  Förändrade driftsformer. Tio100 – ett landstings- 
  kommunalt projekt i Norrtälje kommun 
  Ann-Marie Alfredsson, arkivarie Norrtälje stadsarkiv 
15.45–16.30  En ny historieundervisning. Vad betyder det för  
  samarbetet mellan skola och arkiv?  
  Per Eliasson, universitetslektor, Malmö högskola
16.30  Årsmöte 

18.30  Välkomstdrink 

19.00  Buffé Uppsala Konsert & Kongress 

onsdag 21 september  
09.00 –09.40 Nya samverkansformer, juridiska reflexioner  
  Mats Holmberg, landstingsjurist, Landstinget i  
  Uppsala län
09.40 –10.10 Sociala medier och juridiken  
  Jens Larsson, avdelningschef/chefsjurist, Landstinget i  
  Uppsala län
10.10–10.40  Kaffe 

10.40–11.10  Reflexioner från en arkivverksamhet i ständig  
  förändring  
  Cristina Wahlström, Uppsala kommuns första stads-   
  arkivarie 
11.10–11.50  EU-projekt i arkiven  
  Bodil Fredriksson, arkivarie Region- och stadsarkivet i  
  Göteborg
11.50  Avslutning  
  Eva Karlsson, ordf. FALK
12.30 – 13.30 Lunch i restaurangen  
  Uppsala Konsert & Kongress 

14.00 –16.00 Öppet hus Landstingsarkivet, Stadsarkivet/Folk - 
  rörelsearkivet.  
  Visning av arkiven. FALK bjuder på enkel förtäring. 



FöredrAgsHåLLAre

Ann-Marie Alfredsson 
arkivarie Norrtälje stadsarkiv

Per Eliasson 
universitetslektor och ansvarig för historielärarutbildningen vid Malmö 
högskola 
Per Eliasson har varit ämnessamordnare för kursplanegruppen i historia i 
grundskolan och medverkande i ämnesplanearbetet för historia i gymnasiet. 
Han arbetar nu med förberedelser för det nya nationella ämnesprovet i historia 
för årskurs 9 i grundskolan och är med i ledningen för den nationella forskar-
skolan i historia och historiedidaktik för aktiva lärare.

Bodil Fredriksson 
arkivarie Region- och stadsarkivet i Göteborg

Ulrika Gustafsson  
ledamot i Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Mats Holmberg  
landstingsjurist, Landstinget i Uppsala län
 
Björn Jordell 
riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Tidigare stadsarkivarie och chef för 
Stockholms stadsarkiv. 

Mats O Karlsson 
socialdemokratiskt landstingsråd åren 1988-2006
Skriver nu landstingets historia inför 150 års-jubileet 2012.

Jens Larsson 
bred juridisk bakgrund från advokatbyrå, försäkringsjurist, bolagsjurist och 
nu chefsjurist, Landstinget i Uppsala län

Per Matsson 
konsult och utbildare i arkivfrågor

Cristina Wahlström 
arkivarie, lärare och författare
Uppsalas första stadsarkivarie 1971–2002. Under 15 år sekreterare och sakkun-
nig i Uppsala stads historiekommitté och författare till del X i serien ”Uppsala 
stads historia” där hon bl.a. har beskrivit stadens utveckling genom inkorpore-
ringar och kommunsammanläggningar till en storkommun med en vidsträckt 
landsbygd och dessutom lyft fram kvinnorna i kommunalpolitiken. Har också i 
en bok om kommunens landsbygd gjort en utvärdering av åren med kommun-
delsnämnder inom Uppsala kommun. Är idag aktiv i Föreningen för Kvinnors 
historia och ägnar sig åt personhistorisk forskning.

Anmälan: 
www.falkarkiv.se

Kontakt: 
Programinnehåll: Torgny Fransson tfn 042-10 58 52  
torgny.fransson@helsingborg.se
Praktiska frågor: Inger Löfgren tfn 011-15 50 21  
Inger.Lofgren@Norrkoping.se


