Riksarkivets arkivkonferens 2013
Årets konferens samlade ett hundratal deltagare som fick ta del av anföranden från inbjudna
talare och information om verksamheterna på Divisionen för offentlig informationshantering
(DOI) och Tillsynsavdelningen vid Riksarkivet. Dagen inleddes av riksarkivarie Björn Jordell
som pratade om den förändring som förvaltningen nu genomgår, en förändring som ställer
krav på nya teorier, metoder och begrepp för arkivsektorn, och där arkivarierna har viktig
kompetens att tillföra. De inbjudna talarna lyfte fram olika perspektiv på e-samhället, på de
gamla nya och nya regelverk som sätter ramarna för utvecklingen och på de utmaningar och
förväntningar som möter förvaltningen. Nedan följer en kort sammanfattning av de inbjudna
talarnas presentationer. [Presentationsmaterialet finns här http://riksarkivet.se/presentationer ]
Allmänna handlingar och EU: Förslaget till dataskyddsförordning
Talare: Sören Öman, föreståndare för Stockholm Center for Commercial Law och expert på
bl.a personuppgiftsskydd.
Sören Öman informerade om bakgrunden till och om vissa delar av EU-kommissionens
förslag till dataskyddsförordning. Om Artikel 17 – Rätten att bli glömd – nämnde Sören
Öman bl.a. att bestämmelsen kommer att bli svår att tillämpa i praktiken, dvs. att den
personuppgiftsansvarige måste försöka radera offentliggjorda uppgifter även hos andra,
exempelvis hos Google.
Offentlighet och PSI
Talare: Gustaf Johnssén, kansliråd vid Socialdepartementet och ansvarig för det svenska
införandet av PSI-direktivet (Public Sector Information).
Gustaf Johnssén diskuterade och jämförde bakgrunden till bestämmelserna i
Tryckfrihetsförordningen 2 kap. och lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Regelverken har olika syften och enligt Gustaf Johnssén
kan PSI-lagen medföra att det skapas förväntningar på att myndigheterna ska hålla mer
information tillänglig och inte bara lämna ut den vid begäran.
Informationshanteringsutredningen – integritet, effektivitet och öppenhet i en modern eförvaltning
Talare: Henrik Jermsten, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och särskild utredare i
informationshanteringsutredningen.
Henrik Jermsten informerade om utredningens uppdrag och arbete. Utredningen ska bl.a.
lämna förslag på en enhetlig utformning av registerförfattningarna och hur
personuppgiftsbestämmelser ska hanteras. Henrik Jermsten hoppas också på att nå en enhetlig
definition av begreppet gallra. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande om ca 1,5 år.
Arbetet påverkas till viss del av förslaget om dataskyddsförordning. Henrik Jermsten
uppmanade också dem som har exempel på konkreta svårigheter som dagens
registerförfattningar orsakar att kontakta utredningen. Mer information om utredningen finns
på: www.sou.gov.se – pågående utredningar – justitiedepartementet
(http://www.sou.gov.se/sb/d/17225)
Vidareanvända verksamhetsbaserad arkivredovisning
Talare: Annica Rénud, samordningsarkivarie och Elin Johansson, samordningsregistrator på
Transportstyrelsen.
Annica Rénud och Elin Johansson berättade om hur deras arbete med Transportstyrelsens
klassificeringsstruktur fått genomslag i andra delar av myndighetens utvecklingsarbete, bl.a.

vid informationsklassning enligt LIS. Klassificeringsstrukturen kommer också att användas
för att kunna redovisa vilken information finns tillgänglig som öppna data eller för
vidareutnyttjande enligt PSI-lagen.
Offentlig information – en länk i ett system
Talare: Peter Krantz, CIO på Kungliga biblioteket och expert på bl.a. e-förvaltning och öppna
data.
Peter Krantz resonerade om olika perspektiv på informationsanvändningen. Bland annat lyfte
Peter Krantz fram skillnaderna mellan PSI-bestämmelserna och öppna data. PSI-direktivet
ställer inga krav på att informationen ska vara fri vilket är en av grundstenarna för öppna data.
Information som tillgängliggörs som öppna data får man inte ta betalt för (för definition av
öppna data, se opdendefinition.org). För att det ska bli enklare att använda informationen och
utveckla tjänster behöver myndigheterna enligt Peter Krantz sammanlänka data och använda
gemensamma standarder.

Paneldiskussion – Tillgängliggörande och tillgång till information
Deltagare i panelen var Henrik Jermsten, Peter Krantz och Gustaf Johnssén. Moderator för
diskussionen var Björn Jordell. Diskussionen berörde bl.a. tolkning och tillämpning av
avgiftsförordningen och elektroniskt utlämnande. Såväl panelen som röster från deltagarna
uttryckte att det finns ett behov av ett enhetligare och tydligare regelverk på området. Björn
Jordell nämnde också att riksarkivarierna i EBNA (European Board of National Archivists)
författat en gemensam skrivelse där man påpekar hur ”rätten att bli glömd” i förslaget till
dataskyddsförordning strider mot arkivens uppdrag.

Vi tackar samtliga talare och deltagare för att ni bidrog till en informativ och trevlig
konferens.

