
UR INNEHÅLLET

•	 Öka	dina	kunskaper	om	regelverket	kring	offentlighet	och	sekretess	och	vad	som		
gäller	enligt	rättspraxis

•	 Uppdatera	dig	på	det	senaste	vad	gäller	förvaltningslagen	och	hur	du	förhåller	dig	till		
lagförändringarna

•	 Lär	dig	mer	om	tillämpningen	av	juridiken	kring	arkivering	och	gallring	
•	 Vilken	är	den	senaste	rättsutvecklingen	vad	gäller	användning	av	e-post,	SMS/MMS,		
Chat	och	webb	samt	etablering	i	sociala	medier?

•	 Hur	du	PuL	säkrar	din	verksamhet	och	anpassar	dig	till	nyheter	i	lagstiftningen.		
Vad	innebär	PuL	för	det	praktiska	arbetet	med	dokumenthantering?

•	 Öka	dina	kunskaper	om	säkerhetsjuridiska	krav	som	du	bör	ta	hänsyn	till	och	vad	det		
innebär	i	praktiken	för	din	verksamhet

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER - ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se	I	Telefon	08-694	91	00	I	Fax	08-694	91	04
bokning@abilitypartner.se

Arrangeras	av:

Praktisk tillämpning av 

Juridiken kring 
elektronisk kommunikation,  
dokumenthantering och arkiv

Anmäl dig tidigt 
–	antalet	deltagarplatser	är	begränsat!a bility training & seminars

2	DAGARS	EXKLUSIV	UTBILDNING	–	VÄLJ DET 
KURSTILLFÄLLE SOM PASSAR DIG BÄST!

Kurstillfälle 1: 13-14 maj 2014
Kurstillfälle 2: 11-12 november 2014

KURSLEDARE
Cecilia Magnusson Sjöberg
Professor	i	rättsinformatik
Stockholms universitet

På begäran arrangerar vi den uppskattade kursen med  
Cecilia Magnusson Sjöberg:
Vi de två senaste tillfällena har kursen fått 4,6 i snittbetyg och 100% av deltagarna rekommenderar  
någon annan att gå på en kurs arrangerad av Ability Partner.

Citat från kursen
”Mycket bra kursledare, intressant innehåll och välplanerad kurs”
”En av de bästa kurserna jag deltagit i”
“Cecilia Magnusson Sjöberg är en jättebra föreläsare, trygg i sin roll och kunnig”
”Bra modernt innehåll med konkreta exempel”

SAMARBETSPARTNER
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PRAKTISK TILLÄMPNING AV JURIDIKEN KRING 
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Detta är en kvalificerad utbildning för dig som vill fördjupa dina  
kunskaper inom juridiken kring elektronisk kommunikation,  
dokumenthantering och arkiv. Utbildningen ger dig en fördjupning i 
det gällande regelverket kring offentlighet/sekretess, vad som  
klassas som allmän handling, förvaltningslagen, PuL samt det  
aktuella rättsläget vad gäller hantering av elektroniska dokument. 

MÅLGRUPP
Alla som har ett behov av att lära sig mer om hur du ska tolka  
och i praktiken tillämpa juridiken kring elektronisk kommunikation. 
Du arbetar idag med arkivfrågor, ärenderegistrering, dokument- 
hanteringsfrågor, kommunikation/webb eller IT-utvecklingsprojekt. 

BAKGRUND
I övergången till en mer digitaliserad hantering av information är det 
viktigt att du som offentlig organisation håller dig uppdaterad om hur 
du sköter elektronisk kommunikation och dokumenthantering i enlig-
het med gällande juridiska krav. Många står idag inför ett eller flera 
utvecklingsprojekt där du behöver känna till hur du på ett rättssäkert 
sätt hanterar elektronisk kommunikation. Att känna till juridiken kring 
elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är många 
gånger avgörande för att ta rätt beslut vad gäller organisationens 
framtida rutiner för dokumenthantering.

SYFTE OCH MÅL
Syfte och mål är att du som deltagare ska få lära dig mer om  
tolkningen av aktuell lagstiftning och gällande rättspraxis samt få 
ökade kunskaper om arbetssätt för en rättssäker kommunikation 
och informationshantering.

PEDAGOGIK
Kursen utgår från de olika lagarna och regelverken kring elektronisk 
kommunikation och exemplifieras med fallstudier och inkluderar 
interaktiva sessioner. Genom det interaktiva upplägget får du som  
deltagare möjlighet att arbeta med just de frågor som du behöver  
få svar på. Du får lära dig mer om arbetssätt för en rättssäker  
informationshantering och du får tips och idéer på praktisk  
tillämpning av lagen.

HÅLLTIDER UNDER KURSDAGARNA
08:30  Registrering, kaffe och smörgås
09:00  Kursen inleds
12:00  Lunch
16:30  Kursdagen avslutas

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen.

KURSINNEHÅLL

INTRODUKTION
•	 Från	fysiska	pappersdokument	till	digitala	informationsobjekt	i	

informationsöverskridande nätverk
•	 Juridiken	är	endast	delvis	anpassad	till	digitala	miljöer	och	dess	

konsekvenser för verksamheten
•	 Vikten	av	att	se	över	riktlinjer	för	arkivering	och	gallring

E-POST, SMS/MMS, CHAT OCH WEBB
•	 E-post	–	myndigheters	serviceskyldighet	enligt	förvaltningslagen
•	 Hur	du	bör	tolka	tryckfrihetsförordningens	reglering	av	upptag-

ningar vad gäller chat-meddelanden
•	 Aktuell	rättspraxis	vad	gäller	sms-meddelanden

PERSONUPPGIFTSLAGEN OCH ELEKTRONISK 
KOMMUNIKATION
•	 När	är	det	inte	tillåtet	att	publicera	allmänna	handlingar	på	Internet?
•	 Hur	tolkas	PuL	enligt	rättspraxis?
•	 Viktiga	frågor	som	du	bör	beakta	för	att	PuL	säkra	din	verksam-

het

ETABLERING I SOCIALA MEDIER
•	 Riktlinjer	och	vägledningar	från	Sveriges	Kommuner	och	Landsting	

och E-delegationen
•	 Aktuella	domstolsbeslut	om	exempelvis	myndigheters	användning	

av Facebook och bloggar
•	 Viktiga	frågor	som	du	bör	beakta	för	att	PuL	säkra	din	verksamhet

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS
•	 De	tre	central	insynsrätterna:	offentlighetsprincipen,	partsinsyn	

och rätt till registerutdrag 
•	 Allmän	handling	och	hur	du	bör	tolka	”upptagning	för	 

automatiserad behandling”
•	 Vilka	är	undantagen	från	handlingsoffentligheten?
•	 Sekretess	och	dess	definitioner:	begreppet	sekretess,	sekretess-

reglerad uppgift samt sekretessbelagd uppgift 
•	 I	vilka	fall	och	på	vilket	sätt	kan	du	lämna	ut	en	del	av	handling	

som	innehåller	sekretessbelagda	uppgifter?
•	 Hur	snabbt	och	på	vilket	sätt	ska	utlämnandet	av	handling	ske	

enligt	rättspraxis?

NYHETER FRÅN E-OFFENTLIGHETSKOMMITTÉN 
OCH FÖRVALTNINGSLAGSUTREDNINGEN
•	 Säkerhetskopiors	rättsliga	status
•	 Offentlighet	och	integritet	vad	gäller	allmänna	handlingar	i	elektro-

nisk form
•	 Den	nya	förvaltningslagen	och	aktuellt	om	utredningen

ARKIVERING OCH GALLRING
•	 Vilka	är	undantagen	från	den	generella	registreringsskyldigheten?
•	 Vad	kan	gallras	enligt	gällande	författningar?

Praktisk tillämpning av

Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv
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ATT MÖTA KRAVEN PÅ EN GOD OFFENTLIGHETS-
STRUKTUR
•	 Att	uppmärksamma	offentlighetslagstiftningen	i	ett	tidigt	skede	av	

systemutveckling
•	 När	blir	handlingar	inkomna	respektive	upprättade?
•	 Vad	menas	med	”omhändertagande	för	arkivering”?
•	 Vilka	uppgiftssammanställningar	går	att	åstadkomma	med	rutin-

betonade	åtgärder?	
•	 Vilka	handlingar	utgör	typiskt	sett	inte	allmänna	handlingar?
•	 Hur	du	kan	nå	en	god	beredskap	för	sekretessprövning	
•	 I	vilken	utsträckning	är	en	myndighet	skyldig	att	tillgodose	allmän-

hetens villkorade rätt att själv använda myndighetens tekniska 
hjälpmedel?

ÄRENDEHANDLÄGGNING
•	 Förvaltningslagen	och	myndigheters	serviceskyldighet?
•	 Vem	har	ansvaret	för	ärendet	då	flera	myndigheter	samverkar?
•	 Vad	innebär	myndigheters	utredningsansvar	och	vad	säger	rätts-

praxis?
•	 Vilka	rättsregler	gäller	för	webben?	Exempelvis	skillnaden	mellan	

internet och intranät, länkad information i ett mail, publicerad 
information på webbplatsen eller webbbaserad blanketthantering

VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETERS  
INFORMATION
•	 Lagen	(2010:566)	om	vidareutnyttjande	av	handlingar	från	den	

offentliga förvaltningen (PSI lagen)
•	 PSI	direktivet	2003/98/EG,	E-delegationens	vägledning	och	den	

ny utredningen (Dir 2013:2)
•	 Hur	får	respektive	måste	upphovsrätten	hanteras?

INFORMATIONSSÄKERHET
•	 Vad	som	är	viktigt	att	beakta	när	du	utreder	vad	det	finns	för	

legala krav på tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder
•	 Aktuella	domstolsbeslut	kring	exempelvis	elektronisk	signering
•	 Vad	som	är	på	gång	inom	E-legitimationsnämnden

KURSLEDARE
Cecilia Magnusson Sjöberg
Professor i rättsinformatik
Stockholms universitet

Kursen leds av Cecilia Magnusson Sjöberg som är professor i 
rättsinformatik vid Stockholms universitet, arbetar med rättsfrågor 
som rör användningen av informationsteknik (IT) i samhället. Hon har 
lång erfarenhet av utveckling och användning av informationssystem 
inom både den offentliga och den privata sektorn. Hennes verksam-
hetsområde omfattar även IT-rättsliga frågor avseende tolkning och 
tillämpning av bestämmelser som reglerar bland annat offentlighet, 
sekretess, integritetsskydd, informationsfrihet, informationssäkerhet 
och ansvar. Cecilia är också föreståndare för Institutet för rättsinfor-
matik, ordförande för Stiftelsen för rättsinformation samt lärare vid
King´s College, London University.

UTBILDNINGS- OCH SEMINARIELEVERANTÖR
Kursen arrangeras av Ability Partner vars vision är att förbättra  
individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa 
och uppnå goda resultat. 

Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi  
kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, 
nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet 
och stärker konkurrenskraften. 

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen 
att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 
100 % nöjda och återkommande kunder.

För mer information om Ability Partner eller detta evenemang,  
kontakta oss via info@abilitypartner.se alternativt tfn 08-694 91 00. 

Ability training & seminars är ett affärsområde inom Ability Partner. 
Evenemangen är speciellt utformade för att ge insikter och färdigheter 
som du som deltagare har konkret nytta av i ditt arbete. 

Vi lägger stor vikt vid pedagogiken och anpassningen av kursen för att 
du som deltagare ska kunna ta till dig innehållet så bra som möjligt.

För att klara av att leverera detta är våra kursledare pedagoger med 
stor praktiskt erfarenhet inom området. 

Alla våra kurser har också begränsat antal deltagare vilket möjliggör 
interaktivitet, diskussioner och konkreta övningar. 

ability training & seminars

Läs mer om Ability Partners
övriga konferenser och kurser
på www.abilitypartner.se!

Vid de två senaste tillfällena har Cecilia fått  
4,7 för framförandet och 4,6 för innehållet.  
Deltagarna har bedömt Cecilia på en skala 1-5, 
där 1 är underkänd och 5 är mycket bra.

Praktisk tillämpning av

Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv



Tid & plats 
urstillfälle 1: 13-14 maj 2014 
Kurstillfälle 2: 11-12 november 2014 
Plats: Båda kurstillfällena genomförs i centrala Stockholm
Kurslokal meddelas till deltagarna innan kurstillfället

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: 08-506 400 50
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller 
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbok-
ning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. 
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evene-
mang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan 
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och 
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr. 

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma 
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall 
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability 
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se. 

Fotografering och filmning 
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan komma 
att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare godkänner 
du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på dessa sätt. 

Övrigt 
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av 
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också 
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Anmäl dig idag! 
Webb: www.abilitypartner.se 
E-post: bokning@abilitypartner.se

Tel: 08-694 91 00 
Fax: 08-694 91 04

Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm

Om du skickar in din anmälan per traditionell post eller fax kan du använda 
nedanstående anmälningstalong
 

Pris
11.980 kr exkl. moms

I kurspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. 

Kurstillfälle 1: 13-14 maj 2014  Kurstillfälle 2: 11-12 november 2014  

Förnamn Efternamn  e-postadress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Telefon växel Bransch Antal anställda

Adressändring, kryssa i och faxa denna sida till 08-694 91 04.
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Konferenskod: INF1273/1274

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE
“Cecilia Magnusson var jättebra och kunde vända och vrida på frågeställ-
ningar vilket jag tycker visar på en mycket god kunskap inom ämnet”

”Trots det omfattande kursinnehållet kändes det som att vi hann gå igenom 
och diskutera det vi behövde”

”Gediget och välplanerat. Gav mig mycket ny kunskap”

Anmälan till: Praktisk tillämpning av Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv

100% av deltagarna  
rekommenderar kursen
– Testa du också!

Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.
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Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.
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Kontakta mattias.halvarsson@par.se så berättar han mer.

Som medlem i DIK erhåller du  
20 % rabatt på aktuellt pris. 

Glöm inte att uppge att du är  
medlem vid bokningstillfället.


