SAMORDNING – SAMVERKAN – SAMARBETE

VÄLKOMMEN TILL
FALK:S KONFERENS
JÖNKÖPING 20 – 22 MAJ 2014

VÄLKOMMEN TILL FALK:S
Konferensens tema är samordning – samverkan – samarbete. Detta är viktigare än
någonsin för alla som arbetar med att hantera information och för att få fler att
intressera sig för och använda sig av arkiven. Alla som hanterar information behöver
förståelse för varandras uppgifter för att lyckas bra!
Vi är stolta över att kunna erbjuda ett omfattande program med många intressanta
föreläsare. När e-förvaltning införs krävs samordning. Ulrika Gustafsson, som
bevakar arkivfrågor för SKL:s räkning, ger oss en översikt över senaste förändringarna. Eva Lindelöw Sjöö och Lars Harbe tar upp frågan hur den moderna arkivverksamheten ska styras utifrån arkivlagens och kommunallagens bestämmelser.
Vem ska fatta besluten? Arkivarier och andra som hanterar information måste vara
proaktiva och finnas med i verksamheten där den bedrivs. Elisabeth Klett och Karl
Sjödin berättar om standarder som kan ge stöd i detta. Lars-Erik Hanssen diskuterar
hur arkivarier och registratorer påverkas vid införande av e-förvaltning.
Samverkan är nödvändig för att kommuner ska kunna införa och förvalta e-arkiv.
Bertil Thunberg och Caspar Almalander berör i sina föredrag olika aspekter på
detta. En annan form av samverkan som ofta är värdefullt är den mellan arkiv och
museer. Cecilia Marnetoft och Susanne Nickel från Eskilstuna stadsmuseum delar
med sig av sina erfarenheter av att bevara, registrera och vårda foton.
Fler goda exempel ges: Sara Salkvist delar med sig av sina erfarenheter när Nässjö
kommun inför verksamhetsbaserad arkivredovisning. Kerstin Svensson redogör för
möjligheterna för små som stora organisationer med ensartad dokumentprocess.
Fia Ewald berättar om hur arkivarier och informationssäkerhetsansvariga kan
samarbeta.

KONFERENS I JÖNKÖPING
VI ÄR GLADA ÖVER ATT HA FLERA FÖRELÄSARE FRÅN
FORSKARVÄRLDEN:
MARIA KALLBERG presenterar resultatet av sin mycket aktuella doktorsavhandling i arkiv- och datavetenskap vid Mittuniversitetet, ’The Emperor’s New
Clothes’ Recordkeeping in a New Context, som ställer frågor såsom hur införandet
av e-förvaltning påverkar registratorer och arkivarier.
THOM AXELSSON fil.dr i Tema barn och verksam vid Malmö högskola berättar
i sitt föredrag Tattare, zigenare och skolan – några nedslag i arkiven hur samhället
identifierade och klassificerade mindre begåvade elever och hur detta så småningom
knöts till etnicitet.
BO ERIKSSON fil.dr i historia vid Stockholms universitet och känd från TV-serierna ”Det hände här” och ”Historieätarna” delar med sig av sina erfarenheter av att
samarbeta med TV och hur då historisk forskning, grävande efter källmaterial, kan
lyftas fram.
Konferensen hålls på Jönköpings teater, en miljö med både historik och charm.
Bankettmiddag är i en av Jönköpings vackraste byggnader, Elite Stora hotellet, vid
Vätterns strand.
Vi ses i Jönköping den 20-22 maj 2014!
NILS MOSSBERG
Ordförande FALK

VÄLKOMMEN TILL JÖNKÖPING!
Jag har det stora nöjet att hälsa FALK och dig som konferensdeltagare
hjärtligt välkommen till Jönköping!
Jönköping är en av landets tio största kommuner. I kommunen ingår Jönköping,
som fick stadsprivilegier redan 1284, Gränna som fick grevliga stadsprivilegier 1652,
Huskvarna som blev stad 1911 och Norrahammar som blev köping 1942 samt flera
landskommuner med rötter i det medeltida sockenväsendet. Kommunens läge runt
södra Vättern har genom århundradena varit en viktig strategisk tillgång och gjort
Jönköping till en viktig handels- och mötesplats. Här reser sig också landmärken
som Visingsö, Taberg och Hovleden som i alla tider fascinerat resenärer längs med
den gamla riksvägen. Idag är Jönköping en kommun som kännetecknas av
historia, utveckling och framtid. Här finns en diversifierad arbetsmarknad med
över 500 branscher och kommunen växer med drygt 1 000 personer om året. Rent
allmänt kännetecknas bygden av entreprenörskap och samarbete. Här finns
högskola, flygplats, Elmia som arrangerar världens största skogsmässa och
LAN-mässan DreamHack. Kommunen har dessutom ett samordnat ABM-hus och
ett nybyggt kulturhus benämnt Spira beläget vid Munksjös strand. Dessutom har
Jönköping ett rikt och mångfasetterat föreningsliv.
Så varmt välkommen till Jönköping med förhoppning om att ni får en givande
konferens och kommer att trivas här!
ANDERS HULUSJÖ
Kommunfullmäktiges ordförande

Landstinget i Jönköpings län vill hälsa alla deltagare i FALK-konferensen
välkomna till länet. Att som årets tema välja samordning – samverkan –
samarbete är strategiskt viktigt då vi ser en utveckling som gör att vi behöver
samverka och samarbeta över alla gränser.
Landstinget i Jönköpings län är från och med 2015 Region Jönköpings län vilket
innebär ett större ansvar med samverkan men som också kommer att skapa nya
möjligheter till utveckling för regionen.
Jag önskar er givande och trevliga konferensdagar i Jönköping!
HANS ROCÉN
Landstingsfullmäktiges ordförande

PROGRAM

TISDAG 20 MAJ

18.00 Guidad tur och mingel i ABM-huset, ingång från Slottsgatan.

ONSDAG 21 MAJ

09.00 Registrering och kaffe i Jönköpings Teater, Hovrättstorget
10.00 VÄLKOMMEN

FALK:s ordförande Nils Mossberg, kommunalråd Anna Mårtensson

10.15

Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
Ulrika Gustafsson

10.45 Paus med frukt och vatten
11.00

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? – Råd om styrning av
arkivverksamheten
Lars Harbe och Eva Lindelöw Sjöö

11.20

Standarder – källa till kunskap och utveckling
Elisabeth Klett och Karl Sjödin

12.00 Lunch
13.00 Projekt Verkan – verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö
kommun
Sara Salkvist

13.20

Arkivarien och e-arkiv, att förvalta e-förvaltning
Caspar Almalander

13.50

Fotografier och negativ i arkiven. Identifiering, bevarande och
tillgängliggörande
Cecilia Marnetoft och Susanne Nickel

14.30 Kaffe

15.00 Kejsarens nya kläder
Maria Kallberg

15.30

Tattare, zigenare och skolan – några nedslag i arkiven
Thom Axelsson

16.00 Erfarenheter från Ersättningsnämnden
Gunilla Malmborg

16.25

Kommun- och landstingsarkiv i NAD
Kerstin Söderman

17.00 FALK:s årsmöte
19.00 Middag på Stora hotellet, Spegelsalen, och underhållning

TORSDAG 22 MAJ

08.30 Informationsförvaltning i en ny tid
Lars-Erik Hansen

09.10 Möjligheterna för små som stora organisationer med ensad
dokumentprocess
Kerstin Svensson

09.40 Paus med frukt
10.00 Skydd av information - centrala frågor inom informationssäkerhetsområdet
Fia Ewald

10.30 e-arkiv – samverkan möjlig och nödvändig?
Bertil Thunberg

11.00

Hur hände det här? – historia för TV
Bo Eriksson

11.45

Avslutning

12.00 Lunch
13.15

Studiebesök i ABM-huset och information om ABM-samarbetet

FÖRELÄSARE
CASPAR ALMALANDER:

IT-arkivarie på Eskilstuna Stadsarkiv. Mellan åren 2008-2011 inblandad i
Sambruks projekt Elektroniskt bevarande. Från 2011 biträdande projektledare för Riksarkivets projekt e-Arkiv och e-Diarium (e ARD).
Arkivariens roll i e-förvaltning. Att införa e-arkiv, mer än ”bara”
upphandling. e-Arkiv i samverkan

THOM AXELSSON:

Fil.dr i Tema barn och verksam som lektor vid Malmö högskola. Axelsson
forskar kring barndom och skola ur ett historiskt perspektiv. Han har
särskilt intresserat sig för hur skolan har kategoriserat och sorterat sina
elever efter begåvning. Låg begåvning knöts under 1900-talet inledande
decennier till en rad olika sociala problem i samhället, som kriminalitet,
alkoholism och lösdriveri. Det ansågs därför angeläget att tidigt identifiera de mindre begåvade individerna och i denna process fick skolan
en central roll. Intelligens kom med tiden att kopplas till kön, social
bakgrund och geografi. I samband med ”tattarfrågan” under slutet av
1930-talet länkades intelligens också till etnicitet, en koppling som också
gjordes i samband med ”zigenarfrågan” under 1950-talet.

BO ERIKSSON:

Fil.dr i historia vid Stockholms universitet. Har bl.a. skrivit böckerna I
skuggan av tronen: en biografi över Per Brahe d.ä, Svenska adelns historia
och Sveriges historia, band 3. Han tilldelades 2009 Hertig Karls pris,
Sveriges största historiepris. Vid sidan av forskningen och författandet av
böcker har han även medverkat i radio och TV i bland annat TVserierna ”Det hände här” och ”Historieätarna”. Bo Eriksson föreläser om
sina erfarenheter av att samarbeta med TV – ”Det hände här” och
”Historieätarna” – och om hur historisk forskning, grävande efter
källmaterial, kan lyftas fram. Vad kan vi göra respektive inte göra när vi
arbetar tillsammans med TV? Vad vill vi helst se?

FIA EWALD:

Arbetar som enhetschef på enheten för systematisk informationssäkerhetsarbete på MSB. Informationssäkerhet handlar ju precis som
arkivverksamhet om att skydda information och i mitt föredrag tänker jag
prata om gemensamma frågor som:
- Hur kan arkivarier och informationssäkerhetsansvariga samarbeta?
- Vad är det vi ska skydda informationen från?
- Ska vi titta bakåt eller framåt?

LARS-ERIK HANSEN:

Har varit verksam som arkivarie i skilda befattningar sedan år 1995.
Han är för närvarande arkivchef för TAM-Arkiv, som ägs av TCO och
Saco med förbund och samverkansorgan. Informationsförvaltningen
har förändrats i takt med digitaliseringen. Vad händer med arkiv- eller
registratorsfunktionen i övergången från i huvudsak pappers- till digital
informationsförvaltning? Hur påverkas befattningarna?

LARS HARBE:

Landstingsarkivarie, landstinget Gävleborg. Har tidigare arbetat bl.a. på
Regeringsrätten, Landsarkiven i Härnösand och Uppsala.

MARIA KALLBERG:

Disputerade i december 2013 med avhandlingen ’The Emperor’s New
Clothes’ Recordkeeping in a New Context. Jag är verksam vid avdelningen för Arkiv- och datavetenskap i Härnösand och inom Centrum för
digital informationsförvaltning CEDIF vid Mittuniversitetet. Mitt
forskningsområde fokuserar på relationen e-förvaltning/arkiv/profession.
För närvarande pågår en omdaning av den offentliga förvaltningskostymen för att möta politiska mål vad gäller e-förvaltning. Studien
använder den nuvarande offentlighets- och arkivlagstiftningen som en
referenspunkt i syfte att undersöka vad, varför och hur implementering
sker, samt hur detta påverkar arkivariers och registratorers professionella
status. Resultatet baseras på fallstudier i svenska kommuner.

ELISABETH KLETT:

Arkivarie med bred erfarenhet från olika roller i stat och kommun.
Strategisk utvecklare på Stockholms stadsarkiv med fokus på digital
informationsförsörjning. Internationell expert inom standardisering och
ordförande i TK 546 Ledningssystem för verksamhetsinformation på SIS.
För arkivarier och andra med ansvar för information och dokumentation handlar det många gånger om att vara proaktiv och att finnas med
i verksamheten där den bedrivs. Det finns ett antal standarder som kan
ge stöd. Tillsammans är de goda källor till hur uppgifter och problem
kan angripas för att koppla samman verksamhet och arkiv i den digitala
e-förvaltningen.

EVA LINDELÖW SJÖÖ:

Chef för Stadsarkivet i Gävle och ledamot i Samrådsgruppen för
kommunala arkivfrågor. Hur bör den kommunala arkivverksamheten
styras med hänsyn till regler i arkivlagen och kommunallagen? Eva och
Lars har tittat närmare på kommunala förutsättningar och tagit fram
en beskrivning över på vilken nivå i kommunerna man fattar beslut om
arkivverksamheten.

GUNILLA MALMBORG:

Kanslichef på Ersättningsnämnden och innan dess departementsråd på
Socialdepartementet. Jag har också under många år arbetat inom socialtjänsten i Stockholms kommun. Ersättningsnämnden har snart hunnit
halvvägs på sin resa som beräknas pågå i sammanlagt ca 3 år. Jag berättar
om våra erfarenheter med särskilt fokus på arkivsökning.

CECILIA MARNETOFT:

Arkivarie på Eskilstuna stadsmuseum, handledare av digitaliseringsprojekt, webbredaktör för Eskilskällans hemsida.

SUSANNE NICKEL:

Samordnare för Eskilskällan och verksamhetsansvarig för samlingarna
på Eskilstuna stadsmuseum. Vad för slags fotografiskt material går att
finna i arkiven? Hur borde foton och negativ hanteras, rengöras och
förpackas samt förvaras på bästa sätt? Hur tillgängliggörs materialet och
vilka rutiner och arbetsflöden för digitalisering och långtidslagring av
digitala filer behövs? Vi visar praktiska exempel på hur vi gör och delger
våra erfarenheter från Eskilstuna.

SARA SALKVIST:

Kommunarkivarie i Nässjö kommun sedan 2012, har tidigare läst
språkvetenskap och historia. Intresserar sig bland annat för pragmatisk
och semantisk grammatik, samt hur historia och kulturarv används för
olika syften. Föredrag om arbetet med att ta fram och införa verksamhetsbaserad arkivredovisning. Varför behöver vi införa ett nytt system för
informationsredovisning? Hur gör man? Vem ska göra det?

KARL SJÖDIN:

Arkivarie. Tidigare anställd på Utbildningsförvaltningen i Stockholms
Stad, numera på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Under
tiden som anställd i Stockholm deltagare i TK 546 på SIS.

KERSTIN SVENSSON:

Kallar sig för strukturhäxa. Utbildad byggnadsingenjör som jobbat 20 år
i IT-branschen med processorientering och dokumentstyrning. Sedan 3
år tillbaka dokumentstyrningsstrateg i Region Skåne. Varför har vi olika
planer som styr olika skeden i dokumentslivscykeln? Varför organiserar
vi oss i stuprör beroende på vilken del av dokumentets livscykel vi jobbar
med? Vad är nyttan med att vända på detta? Exempel från Region Skåne,
tillämpbara på alla organisationer.

KERSTIN SÖDERMAN:

Arkivarie, Enheten för arkivinformationssystem, Riksarkivet. Har tidigare
arbetat på Föreningsarkiven i Stockholms län, Nordiska museet och
Centrum för näringslivshistoria. Sakta men säkert börjar NAD på
Internet fyllas med information från landets arkivinstitutioner. Vi skulle
gärna vilja att flera kommun- och landstingsarkiv levererade data till oss.
I de kommunala arkiven finns ofta arkiv från både offentliga och enskilda
sektorn, många gånger av stort lokalt eller regionalt intresse.

BERTIL THUNBERG:

Har varit projektledare för e-arkiv-förstudien i Jönköpings län med 13
kommuner och landstinget som deltagare. Resultatet blev en rekommendation att inleda samverkan inom e-arkiv. Bertil har även varit medförfattare till Guide för effektiv regional e-utveckling som tagits fram av
e-utvecklingsrådet i Jönköpings län. E-arkiv är ett området som prioriterats av bl a SKL genom sin ramavtalsupphandling. Utmaningarna är
flera, t ex hur små kommuner ska kunna allokera resurser och bygga
kompetens inom området. Samverkan är en nödvändighet. Föredraget
visar på några lämpliga samverkansområden.

KONTAKT

Fotografi Jönköpings Läns Museum

FRÅGOR RÖRANDE INNEHÅLLET I KONFERENSEN:
nils.mossberg@eskilstuna.se
tomy.eklov@lj.se

FRÅGOR RÖRANDE ANMÄLAN:
malena.rendahl@reservationjonkoping.se

HEMSIDA: www.falkarkiv.se
ANMÄLAN SKER VIA: www.falk2014.axaco.se

