Informationsförvaltning 2022
med informationen i centrum

FAI BJUDER IN TILL HÖSTKONFERENS
ett digitalt event 12–13 oktober!
Två välfyllda dagar med praktikfall, inspirations- och expert
anföranden. En mötesplats för alla som arbetar med informations
förvaltning. Temat vid årets konferens är På väg mot en samlad
informationsredovisning? Vi ser att fler och fler organisationer tar
ett samlat grepp över sin informationsförvaltning. Vi tar även upp
elektroniskt bevarande, format för bevarande och specifikationer.
För tredje året är FAI-konferensen helt digital.
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12 O K TOBE R
PÅ VÄG MOT EN SAMLAD INFORMATIONSREDOVISNING?
09.00–09.10

MODERATOR ÖPPNAR KONFERENSEN.

09.10–09.50

RIKSARKIVARIEN INLEDER. I juni gick riksarkivet ut med ett pressmeddelande ”Riksarkivets förslag om hur
de framtida arkiven ska säkras”. Av särskilt intresse är förvaltningsgemensamt e-arkiv och dess finansiering.
Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

10.00–10.40

FORMATE – NULÄGE OCH FRAMTID. Under hösten 2021 skickades författningsförslagen från FormatE ut på
remiss. Det har inkommit ungefär 300 svar. Under denna presentation kommer Benjamin Yousefi att reflektera
kring remissvaren och berätta om det fortsatta arbetet. Benjamin Yousefi, ansvarig utredare, utredare, Riksarkivet

FORMAT FÖR
BEVARANDE

10.40–11.00

FÖRMIDDAGSPAUS

11.00–11.40

KRIMINALVÅRDENS PROCESS FÖR ATT BESKRIVA VERKSAMHETSPROCESSER. Hur Kriminalvården
arbetar med att beskriva verksamhetsprocesser utifrån RA-FS 2008:4, SIS-ISO/TR 26122:2009 och grafisk
notation ISO/IEC 19510:2013 (BPMN). Kopplingen till dokumenthanteringsplan, klassificeringsstruktur och PM3.
Mikael Odengrund, systemförvaltare och informationshanteringsexpert, K riminalvården

PÅ VÄG MOT
EN SAMLAD
INFORMATIONS
REDOVISNING?

11.50–12.30

NATURVÅRDSVERKETS PRAKTISKA ARBETE MED ÖPPEN OCH SÄKER INFORMATIONSH ANTERING.
Hur vi dokumenterar sin informationshantering i myndighetens ledningssystem. Vi samarbetar kring dessa
frågor mellan olika professioner inom säkerhet, GDPR, arkiv, tillgängliggörande av information samt IT och juridik.
Anette Brännkärr, informationshanteringsspecialist, Susanne Borenberg, informationssäkerhetssamordnare,
Naturvårdsverket

12.30–13.30

LUNCHPAUS

13.30–14.10

RIKSANTIKVARIEÄMBETET KOPPLAR GREPPET PÅ INFORMATIONSHANTERINGEN. Hur vi arbetar
systematiskt med informationssäkerhetsfrågor och sett över både klassificeringsstruktur, rutiner för diarieföring, process
beskrivningar, bevarandeplaner samt leveranser till och tillgängliggörande genom e-arkivsystemet. En intern Wiki knyter
ihop allt och sprider information om den samlade informationshanteringsplanen. Anders Gidlöf, e-arkivarie och Camilla
Rennstam Vaara, tf. verksarkivarie, Riksantikvarieämbetet

14.20–15.00

KLASSA OCH KLASSA. Hur hänger informationshantering och informationssäkerhet ihop? Hur kan arkivarier, informations
hanterare och informationssäkerhetsspecialister samarbeta i frågor som informationskartläggning. Idag lever vi delvis i olika
begreppsvärldar trots att vi arbetar i samma verklighet – kan vi hitta en större gemensam beskrivning av hur informations
mängder, processer och IT-tjänster hänger ihop? Fia Ewald, expert inom informationssäkerhet, Fia Ewald Consulting AB

15.00–15.20

EFTERMIDDAGSPAUS

15.20–15.30

PRISTUTDELNING – Årets FAI-pristagare tillkännages

15.30–16.10

HUR FÅR MAN SINA 10 000 NÄRMASTE KOLLEGOR ATT RENSA FILKATALOGER? På Skatteverket genom
fördes 2019–2020 ett uppdrag för att få kontroll över vad som lagras på filkatalogerna. Fokus låg inte bara på att
gallra och rensa utan också på att skapa en förståelse för regelverket och på så vis kunna upprätthålla god ordning framöver. Sara Naeslund Lems, verksamhetsutvecklare, och Maarit Kangas, a rkivarie/verksamhetsutvecklare
Skatteverket

16.20–17.00

DIGITAL EARTH SWEDEN. Rymdstyrelsen arbetar tillsammans med RISE för att utveckla ett nationellt marksegment för att hantera rymddata från i första hand det europeiska Copernicusprogrammat. Målsättningen är
att tillgängliggöra data, verktyg och beräkningskapacitet på samma ställe och i en miljö uppbyggt med öppen
källkod. Tobias Edman, Innovationschef, Rymdstyrelsen

17.00–17.15

MODERATOR AVRUNDAR DAGEN.

PRAKTIKFALL
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13 O K TO BE R
PÅ VÄG MOT TREDJE GENERATIONENS LÖSNINGAR?
09.00–09.10

MODERATOR INLEDER DAGEN.

09.10–09.50

EN GOD FÖRVALTNING UNDVIKER INLÅSNING GENOM ÖPPNA FORMAT. Många organisationer ställer krav
på användning av olämpliga patentbelastade format som orsakar inlåsningseffekter och hinder för en långsiktigt
god informationsförvaltning. Aktuell forskning presenterar utmaningar och konkreta rekommendationer som kan
vägleda beslutsfattare att undvika fallgropar vid anskaffning och utveckling av olika IT-lösningar. Björn Lundell,
professor, Ph.D, Högskolan i Skövde

10.00–10.40

STRATEGI FÖR E-ARKIVERING FÖRSÄKRINGSKASSANS FRAMTIDA E-ARKIV – PROJEKTET SOM TOG
EN OMVÄG. Hösten 2021 påbörjade Försäkringskassan ett projekt för att kravställa och upphandla en standardprodukt för e-arkiv (COTS). Projektet insåg behovet av att undersöka alternativet att införskaffa en e-arkivslösning
baserad på öppen källkod. Nu delar de med sig om sin resa i vägvalet. Gert Ytterby, verksamhetsutvecklare,
Försäkringskassan

10.40–11.00

FÖRMIDDAGSPAUS

11.00–11.40

SPECIFIKATIONER I DET VILDA.Specifikationer gör det möjligt att utveckla lösningar för att enklare flytta data.
Lever och frodas FGS paketstruktur och ärendehantering hos våra medlemmars systemleverantörer?
Vilka möjligheter ser vi framöver med Europeiska CSIP och CITS? Karin Bredenberg, metadatastrateg samt ordförande i DILCIS Board, Elin Jonsson, bevarandestrateg, Kommunalförbundet Sydarkivera

11.50–12.30

FRÅN ENSKILT E-ARKIV TILL E-ARKIVCENTRUM. I Sverige ligger vi generellt efter med digitisering och
tillgängliggörande av kultursektorn. I den enskilda sektorn finns det ytterst få e-arkivlösningar. 2017 inleddes
arbetet med Enskilda e-arkivet, ett samarbete mellan flera arkivinstitutioner i den enskilda sektorn, som gick ut på
att genom open source skapa ett gemensamt e-arkiv. Anna Andersson, arkivchef Föreningsarkivet i Västernorrland,
Annika Bergsland, arkivchef och David Johansson, E-arkivarie & projektledare E-arkivportalen, Arkiv Sörmland

12.30–13.30

LUNCHPAUS

13.30–15.00

HÄNDELSEDRIVET BEVARANDE FRÅN STRATEGI TILL PRAKTIK. Erfarenheter från ett långsiktigt samarbete
mellan enterprise arkitektur och arkiv med strategier för att säkerställa ett informationscentriskt bevarande av
information. Johan Planmo, enterprise arkitekt vid IT-enheten och Anna Danielsson, utvecklingsledare vid sektionen
för arkiv och registratur, Göteborgs universitet

15.00–15.20

EFTERMIDDAGSPAUS

15.20–16.00

ARCHIVING BY DESIGN – INBÄDDAD ARKIVERING. Inbyggd arkivering är ett användarorienterat förhållningssätt till hur offentlig förvaltning kan ta hand om dokumentation i en digital tidsålder. En uppsättning av
standardiserade krav för arkivering av elektroniskt född information. I Norge testar ett antal myndigheter
konceptet och vi får ta del av några av erfarenheterna. Espen Sjøvoll, director, Riksarkivet i Norge

16.10–16.50

DIGISAM:S VÄGLEDNING TILL DIGITALT BEVARANDE 2021 färdigställdes Digisams Vägledning till digitalt
bevarande. Vägledningen förklarar hur det digitala kulturarvet tas med in i framtiden. Den är uppbyggd kring ett
antal teman som är centrala i arbetet med digitalt bevarande och tar bland annat upp regelverk, bevarandefaser,
OAIS-modellen och bevarandeformat. Maria Jonsson, e-arkivarie, Riksantikvarieämbetet

16.50–17.00

MODERATOR AVRUNDAR KONFERENSEN.

FORMAT FÖR
BEVARANDE

ELEKTRONISKT
BEVARANDE

SPECIFIKA
TIONER

ELEKTRONISKT
BEVARANDE
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Konferenspris
Konferenspriset inkluderar tillgång till Livesändning via länk, möjlighet att lyssna till programpunkter 3 månader efter konferensen
och dokumentation. Länken är personlig men du kan i efterhand
dela inspelat material till kollegor mot ett tillägg.
Medlemspris 2 800 kr (medlemi FAI eller FALK)
Ej medlem
3 800 kr
Studentpris Gratis
Avbokningsvillkor
Deltagarplats kan alltid överlåtas till en kollega (meddela oss om
du ändrar deltagare). Anmälan är avbokningsbar fram till och med
14 september 2022, en avbokningsavgift tas ut på 500 kr efter 14
september..
Sista anmälningsdag
6 oktober. Anmäl dig nu via fai.nu!
Upplysningar
FAI kansli, 08-121 513 21, info@fai.nu
Använd gärna hashtaggen #iFörvaltning2022 i sociala medier
Fotografering
Vi tar ibland bilder och spelar in våra konferenser. Bilderna och
filmerna kan komma att användas i trycksaker och på webben för
att informera om vår verksamhet. Som deltagare har du rätt att
göra invändningar. Du kan läsa mer om föreningens behandling av
personuppgifter på vår webbplats.
Reservation för programändringar
För aktuellt program hänvisas till fai.nu/konferens-2022

PRISUTDELN IN G
Priset till Torbjörn Hörnfeldts minne delas ut årligen av FAI för främjande av arkiv och informations
förvaltning i Sverige ”FAI-priset”. Priset består av en prissumma och ett diplom. Nomineringar skickas
in via formulär på föreningens webbplats och styrelsen fattar beslut om vem/vilka som får priset.
Priset delas ut vid höstkonferensen. Priset kan delas ut till en eller flera personer som under de
gångna åren bidragit till att främja arkiv och informationsförvaltning i Sverige. I samband med pris
utdelningen ska styrelsen presentera en motivering till årets utmärkelse.
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