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Bäste arkivkollega!

Återigen har vi glädjen att få bjuda in dig till en arkivkonferens som 
tar upp ämnen som är aktuella för vårt viktiga arbete i den offentliga 
förvaltningen. Samtidigt vill vi uppmärksamma att det är 40 år sedan 

föreningen startades. Vad passar väl inte bättre än att förlägga denna jubileums-
konferens till arkivlänet Västernorrland? Möjligheten att göra en liten ”hurtig-
rut” och få se Västernorrlands kustlinje står öppen samtidigt som det fi nns 
tillfälle att under avslappnade former knyta nya kontakter med kollegor och 
återigen få träffa dem du redan känner. 

Ämnet för årets konferens är tillämpning, anpassning och kollegialt samarbete. Arkiv-
professionen är mitt inne i ett paradigmskifte mellan det traditionella analoga 
och det moderna digitala. Det för med sig många utmaningar som antingen 
triggar äventyrslusten eller fl yktbeteendet som vi måste anpassa oss till. Det 
har gjort det viktigt att samarbeta över gränserna, alla gränser. Många använ-
der samma informationssystem och står inför samma utmaning att ta hand om 
informationen för framtiden. Som arkivarie behöver man vara med och ställa 
krav innan systemen köps in och man måste göra gallringsutredningar innan de 
börjar användas. Det underlättar att göra detta tillsammans med andra som an-
vänder systemet. Hur vet jag vilka som använder samma system? Att prata med 
kollegor på konferensen kan ge svaren på denna och många andra frågor.

Trots dessa nya utmaningar med informationens bevarande har vi också utma-
ningen att följa olika lagar, de måste tillämpas i vår verksamhet. Vad lagen krä-
ver har betydelse för de styrande dokument som måste fi nnas och som måste 
uppdateras i takt med de förändringar som sker. Här är det arkivarien som är 
experten och den som behöver leda utarbetandet av nya versioner av styrande 
dokument. En princip som är viktig när det gäller de styrande dokumenten är 
vår unika offentlighetsprincip. Vi vill därför passa på att under konferensen 
uppmärksamma att det är 250 år sedan den kom till.

Därför hoppas vi att du under årets konferens ska få tillfälle att fördjupa din 
kunskap, få nya intryck, höra tankar som du inte tänkt och knyta kontakter som 
kan förgylla din vardag. Årets program innehåller inte bara föreläsningar som är 
aktuella utan även fl er och längre pauser för att ge dig tillfälle till att skapa kon-
takt med både kollegor och utställare. Styrelsen vill därför hälsa dig välkommen 
till årets arkivkonferens som vi hoppas ska sporra dig i ditt för samhället mycket 
viktiga arbete och bidra till personlig och yrkesmässig utveckling.

Tomy Eklöv
Stf  Ordförande FALK 

Fotografi et från fröken Selma Tjernelds sterbhus, Härnösand Ångermanland, ur Länsmuseet 
Västernorrlands bildarkiv. 



      

Onsdag 25 maj

18:00  M/S Ådalen III – en båtfärd på Ångermanälven med buffé
  Båten avgår från Skeppsbron i centrala Härnösand. Obs! Begränsat antal platser

Torsdag 26 maj

09:00   Registrering, kaffe, smörgås och utställningsbesök
  Murberget, Länsmuseet Västernorrland, Murbergsvägen 31, ca 1,3 km nordväst om    
  Härnösands centrum

10:00   Välkommen

10:15   Offentlighet i princip och praktik För att hävda sin rätt måste man känna den. 
  Arkivpedagogen och arkivchefen för Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om hur vi 
  metodiskt kan arbeta för att fl er ska lära känna arkiven.
  Eva Tegnhed, Föreningsarkivet i Jämtlands län

11:00   Frukt, vatten, godsaker och utställningsbesök

11:15   Aktuellt från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

11:30   Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Hur kan och bör arkivverksamheten organiseras i  
  en kommun? Vad säger kommunallagen om styrning och ansvar och vad säger arkivlagen om  
  kommuner? Hur förenar vi dessa båda lagar i syfte att ordna en ändamålsenlig styrning av den  
  kommunala arkivhanteringen? Kan fullmäktige delegera möjligheten att meddela föreskrifter om  
  arkivvård till arkivmyndigheten och vem ska egentligen besluta om gallring?   
  Eva Lindelöw-Sjöö, Gävle kommunarkiv och Lars Harbe, Regionarkivet Gävleborg

12:00   Lunch Gästgiveri Spjutegården, Friluftsmuseet Murberget, intill Länsmuseets byggnad

13:00   Den ökade ”offentlighetsprincipen” i  skolor och vård och vad det kan innebära för 
  arkivariernas ansvarsområde Paneldebatt, moderator: Anneli Brattgård

13:30  Verksamhetsbaserad arkivredovisning Regionarkivet för Västra Götalands regionen och 
  Göteborgs Stad berättar om sitt arbete med nya riktlinjer avseende gallring och redovisning   
  av allmänna handlingar. Normförslag till klassifi ceringstruktur för styrande och stödjande 
  processer, presentation av handledning i att upprätta klassifi ceringsstruktur, utbildningsinsatser  
  m.m. är exempel på vad som att kommer tas upp under föredraget.  
  My Jansson, Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

14.00   Kaffe, kaka och utställningsbesök

14:30   Nedslag i Tryckfrihetsförordningens historia
  Jan Samuelsson, Avd. för Humaniora, Mittuniversitetet

15:00   Proveniensprincipen i det moderna informationssamhället - arkivering inom verksamma  
  IT-system i samband med omorganisationer
  Erik Norgren, Landstinget Västernorrland

15:30   Interoperabilitet och verksamhetsinformation Det tänks och byggs e-arkiv runt om i 
  Sverige, mycket av vårt fokus är på hur vi skall strukturera informationen i arkivet, men mindre  
  tid har lagts på hur vi får med oss önskvärd information från våra digitala verksamhetssystem.  
  Hur skall vi tänka kring urval och gallring, hur skall vi skapa de tekniska förutsättningarna?
  Göran Samuelsson, Avd. för Arkiv- och datavetenskap, Mittuniversitetet

16:00   Frukt, vatten, godsaker och utställningsbesök

Program



16:15   Utveckling av FGS för personakter och patientjournaler Tankar och idéer hur vi tillsammans  
  arbetar fram en nationell specifi kation. Från informationskartläggning till slutarkiv. Workshop. 
  Magdalena Nordin och Anders Danielsson, Kommunalförbundet Sydarkivera

17:00   FALK:s Årsmöte

19:00   Middag S:t Petrilogen, Brunnshusgatan 1

Fredag 27 maj

08:30   ”En riktigt god morgon!” En yrkesmässig refl ektion om ett samhälle i förändring, om alla   
    dessa utvecklingar, om nu och framtiden. Ett resonemang om vad det innebär för våra arkiv och  
  om betydelsen för arkivyrket. Framtidens informationshantering bäddar för en riktigt god 
  morgon! Caspar Almalander, Eskilstuna stadsarkiv

09:15   3R och arkivsamverkan med livscykelperspektiv Regionarkiven i VGR och RS samt   
  Landstingsarkivet i SLL samverkar kring arkivkrav och informationsstruktur för långsiktigt 
  bevarande. Gemensamt projekt med fokus på slutarkiv och livscykelperspektiv på information.
  Inger Mattson, Landstingsarkivet Stockholm, Boel Sjöstrand, Området för Informationsförsörjning och   
  Regionarkiv, Region Skåne, Birgitta Torgén, Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

09:45   Kaffe, smörgås och utställningsbesök

10:15   Aktuellt från SKL  
  Caspar Almalander, SKL och Eskilstuna stadsarkiv

10:30   Fotografi ska revolutioner Sedan fotografi ns födelse 1839 har den tekniska utvecklingen   
  förändrat vårt arbete med fotografi ska samlingar och det ställer nya krav på hur vi hanterar 
  samlingarna i bildarkiven när det handlar om vård, arkivering, tillgängliggörande i sociala medier  
  och databaser och det väcker frågor om upphovsrätt och vad som händer med den digitala 
  informationen i våra arkiv.
  Björn Grankvist, Länsmuseet Västernorrland

11:00   Frukt, vatten, godsaker och utställningsbesök

11:15   Ett samlat & strategiskt grepp om informationsförsörjningen Så har vårt uppdrag breddats  
  och så har vi konkret hanterat det.
  Boel Sjöstrand, Området för Informationsförsörjning och Regionarkiv, Region Skåne

11:45   Avslutning

12:00   Lunch Gästgiveri Spjutegården, Friluftsmuseet Murberget, intill Länsmuseets byggnad

13:15   Studiebesök Länsmuseet Murbergets samlingar och arkiv

Fiskare Hägglund med sin fångst
Fotograf: Viktor Lundgren, 1936, 

Härnösand Ångermanland, ur Läns-
museet Västernorrlands bildarkiv.

Henrietta Kempes trasskola, en skola i sömnad för fattiga 
barn Fotograf: Arvid Holmstedt, Härnösand Ånger-
manland, ur Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv. 

Program



Presentation av föreläsare FALK:s konferens

Härnösand 2016

Eva Lindelöw Sjöö och Lars Harbe
Eva Lindelöw Sjöö, Enhetschef  för Gävle kommunarkiv 
och Lars Harbe, Landstingsarkivarie vid Region Gävle-
borg har på uppdrag av Samrådsgruppen för kommunala 
arkivfrågor utrett frågan om styrning av kommunal arkiv-
verksamhet och presenterar här vad de kommit fram till. 

Eva Tegnhed
Eva Tegnhed, Arkivpedagog och arkivchef, 
Föreningsarkivet i Jämtlands län.

My Jansson
My Jansson, Arkivarie, Regionarkivet för Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs Stad 

Jan Samuelsson 
Jan Samuelsson, Docent/universitetslektor vid Avd. för 
Humaniora (HUM), Mittuniversitetet

Erik Norgren 
Erik Norgren, Landstingsarkivarie, 
Landstinget Västernorrland

Göran Samuelsson
Göran Samuelsson, Lektor, Avdelningen för Arkiv- och 
datavetenskap, Mittuniversitetet. 

Magdalena Nordin och Anders Danielsson
Magdalena Nordin, Tillsynsarkivarie, Kommunalförbundet 
Sydarkivera, Anders Danielsson, Informationssäkerhets-
specialist Kommunalförbundet Sydarkivera



Inger Mattsson, Boel Sjöstrand, Birgitta Torgén 
Inger Mattsson, Avdelningschef/landstingsarkivarie, Lands-
tingsarkivet, Stockholms läns landsting, Boel Sjöstrand, En-
hetschef, Enheten för informationsstyrning, Region Skåne, 
Birgitta Torgén, Förvaltningschef, Regionarkivet för Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs Stad 

Björn Grankvist 
Björn Grankvist, Fotograf, Murberget, Länsmuseet 
Västernorrland

Caspar Almalander
Caspar Almalander arbetar sedan 2008 med hållbar digital 
informationshantering. Han var bland annat projektle-
dare för Sambruks projekt Elektroniskt bevarande och 
Riksarkivets projekt e arkiv och e diarium (eARD). Idag 
är Caspar stadsarkivarie i Eskilstuna kommun och arbetar 
även som nationell samordnare för e arkiv på Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).

Fotograf  Viktor Lundgren, fotografi  daterat till 1937-03-04 
Härnösand Ångermanland, ur Länsmuseet Västernorrlands 
bildarkiv

Fotograf  Viktor Lundgren fotografi daterat till 1937-03-04 



Torghandel, samer, i bakgrunden f.d. AB Harald Andersson, Härnösand Ångermanland, ur Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv. 



Konferenspris

Medlemspris  4 400 kr exl. moms (medlem i FALK eller FAI)
Ej medlem   5 500 kr exl. moms

Plats 

Murberget, Länsmuseet Västernorrland, Murbergsvägen 31, ca 1,3 km nordväst om Härnösands centrum.

Anmälan och logi

Anmäl dig nu via FALK:s hemsida med möjlighet till hotellbokning www.falkarkiv.se 
Sista anmälningsdag är 9 maj
Anmälan är bindande men kan överlåtas på en kollega

Båtut$ ykt med bu% é och studiebesök

Konferensen inleds med en båttur på Ångermanälven med buffé (begränsat antal platser) 
Konferensen avslutas med lunch på Gästgiveri Spjutegården. Efter lunch erbjuds möjligheten till studiebesök, 
Länsmuseet Murbergets samlingar och arkiv  

Upplysningar
Konferensinnehåll

Stf  Ordförande Tomy Eklöv tomy.eklov@rjl.se
Kassör Erik Norgren erik.norgren@lvn.se

Anmälan och logi

Konferensarrangören Meetagain Emelie Franck/Anna Linderoth support@meetagain.se tfn 08-664 58 00

Fotografering

De bilder som tas i samband med våra konferenser kan komma att användas i trycksaker 
och på webben. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder på våra arrangemang och att 
fotografi erna får användas.

Stadskarta och konferensfakta


