
 

  

 

Välkommen till temadag 
 
Tid  Fredag 23 mars 2018  
Plats  IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm  
Pris  2 200 kronor, medlem (ej medlem 3 200 kr) i priset 

ingår morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe 
Rabatt Gå två betala för en  
 
Anmälan  
Anmäl dig via vår webbplats www.fai.nu  
Senast den 15 mars 2018  
Kom ihåg att avanmäla dig om du inte kan komma! 
Med reservation för ändringar i programmet. 
 
 
 
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning 
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26 120 30 Stockholm 
08-121 60 61 42, info@fai.nu, www.fai.nu 
 

Välkommen till Föreningen för arkiv och 
informationsförvaltnings temadag 
GDPR och Arkiv samt efterföljande 
årsmöte 
 
Tid  Fredag 23 mars 2018 
Plats  IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm 

http://www.fai.nu/
mailto:info@fai.nu


PRO GRA M  
 
09.00–09.10 
Välkomstord från moderator  
 
09.10–10.50 
Lotta Hahn Kavtaradze, jurist, PrivacyWorks, om principerna för 
behandling av personuppgifter, bland annat om lagringsminimering 
och de registrerades rättigheter, med fokus på arkivändamål.  
 
11.00 -11.50  
Andrew Tutt Wixner, arkivarie, Leksands kommun – Praktikfall, så 
förbereder vi oss för dataskyddsförordningen 
 
12.00–13.00 
Lunch 
 
1300–14.30 
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, Stockholms universitet, 

om möjligheter och begränsningar vid behandling av 
personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse  
 
14.30–15.00 
Kaffe 
 
15.00–15.50 
Annica Rénud, arkivarie med samordningsansvar, 
Transportstyrelsen, Praktikfall, i dataskyddsförordningens 

kölvatten 
 
15.50.16.00  
Slutord från moderator 
 

DA GENS T EM A  
 
Vilken påverkan får kraven på bland annat lagringsminimering och 
gallring på arkiv och informationsförvaltning. En viktig skillnad från 
tidigare är att undantaget för att få behandla personuppgifter i 
ostrukturerat material inte kommer att finnas kvar. Ostrukturerat 
material är bland att pärmar, e-post, lagring på filserver mm. 
 
En viktig fråga är att enskilda arkiv i vissa fall inte har någon laglig 
grund för att hantera personuppgifter. Ett skäl till att det över 
huvud taget ska kunna göras är att det ska kunna anses vara av 
”allmänt intresse”, ett begrepp som inte är tydligt definierat och där 
rättspraxis nog på sikt får fastställa vad som avses. Förslaget är att 
Riksarkivet får i uppgift att förordna tillstånd. Detta kan vara en 
underhandslösning i väntan på arkivutredningen. 
 
Hur förhåller sig dataskyddsförordningen till allmänhetens möjlighet 
av att ta del av allmänna handlingar, öppna data eller 
vidareutnyttjande? Kommer dataskyddsförordningen rent av att 
driva på digitaliseringen? 
 
Moderator för dagen är Desirée Veschetti Holmgren, utredare och 
stabsjurist vid Riksarkivet. Vi får en nulägesbeskrivning kring 
Riksarkivets föreslagna uppgift att meddela föreskrifter om att även 
utpekade enskilda arkiv som inte omfattas av arkivlagen får 
behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. 
 
Registrering och Kaffe från 8.30 
 

Årsmöte i föreningen FAI  
I anslutning till temadagen bjuder FAI in till årsmöte med start  
kl. 16.00 enligt särskild kallelse. 

  


