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SEPARAT BOKNINGSBAR FÖRDjuPNINGSDAG DEN 5 FEBRuARI 2015 

Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv 
– så tar du ett helhetsgrepp om er informationshantering

uR INNEHÅLLET

•	 Att	framgångsrikt	driva	projektet	och	komma	igång	med	e-arkiv	 
– från förstudie till en färdig lösning

•		Kring	vilka	delar	kan	du	samverka	framgångsrikt	och	vilka	delar	
krävs att du gör själv vad gäller införandet av e-arkiv?

•		Så	säkerställer	du	att	e-arkivet	är	effektivt,	säkert	och	bidrar	till	
ökad verksamhetsnytta

•	 Hur	inför	du	den	verksamhetsbaserad	arkivredovisningen	och	
arbetar framgångsrikt med klassificeringsstruktur och  
processbeskrivningar

•	 Hur	integrerar	du	e-arkivet	med	verksamhetens	andra	system	 
och e-tjänster?

•	 Så	visualiserar	du	informationen	i	e-arkivet	och	gör	det	sökbart	

•		Konkreta	tips	och	lärdomar	från	andra	som	redan	infört	e-arkiv

SENASTE NyTT FRÅN RIKSARKIVET, SKL OCH STATENS SERVICECENTER 

Karin Bredenberg, Funktions-
ansvarig förvaltningsgemensamma 
specifikationer 
Riksarkivet

Anna Gillquist, Programansvarig 
gemensamma tjänster & funktioner 
Avdelningen för digitalisering,  
Sveriges Kommuner och Landsting

Cia jarehov 
Projektledare 
Statens Servicecenter



ONsDAGEN DEN 4 fEbRuARI

08:30 Registrering, kaffe och smörgås

09:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensens moderator och inledningstalare 
Caspar Almalander

09:10 Så säkerställer du en långsiktig effektiv och  
säker informationshantering med stöd av e-arkiv
•	 Vad	krävs	för	att	ta	hand	om	digital	information	på	ett	enkelt	och	 
	 säkert	sätt?
•	 Rollen	som	arkivarie	vid	övergången	till	e-arkiv	och	en	digital	 
	 informationsförvaltning
•	 Var	går	ansvarsgränsen	för	dig	som	arkivarie	mellan	verksam- 
	 hetssystem,	mellanarkiv	och	slutarkiv?
•	 Vad	är	nästa	steg	inom	e-arkiv	och	rollen	som	arkivarie

Caspar Almalander 
IT-arkivarie 
Eskilstuna stadsarkiv 

Caspar	Almalander	arbetar	som	IT-arkivarie	på	Eskilstuna	kommun	
och	arbetar	främst	med	e-arkivfrågor.	Från	2008-2011	var	han	 
projektledare	för	Sambruks	projekt	Elektroniskt	bevarande,	ett	
nationellt	projekt	med	47	deltagande	kommuner	från	hela	landet.	
Därefter,	från	2011-2014,	var	han	projektledare	för	Riksarkivets	
projekt	e-arkiv	och	e-diarium	(eARD)	som	utvecklade	förvaltnings-
gemensamma	specifikationer.

09:50 Förvaltningsorganisationen för de förvaltnings-
gemensamma specifikationerna (FGS) har nu tagit 
emot resultatet från eARD-projektet – Hur går arbetet 
vidare?
•	 Vad	är	en	FGS	och	hur	kan	den/de	användas	för	att	märka	och	 
	 paketera	information?	
•	 Så	ser	läget	ut	idag	–	en	presentation	av	vad	som	sker	just	nu	i	 
	 utvecklings-	och	förvaltningsfasen	hos	förvaltningsorganisationen
 

Karin Bredenberg 
Funktionsansvarig	förvaltningsgemensamma	 
specifikationer,	Riksarkivet

 
Riksarkivets	förvaltningsgemensamma	specifikationer	för	e-arkiv	
och	e-diarium	(Ra-FGS:er)	kan	användas	av	statliga	myndigheter,	
kommuner	och	landsting	samt	system-	och	tjänsteleverantörer	för	
att	upphandla,	utveckla	och	tillhandahålla	e-tjänster	som	gör	det	
möjligt	att	överföra	information	mellan	olika	IT-system.	Riksarkivet	
bedriver	arbetet	i	samverkan	med	statliga	myndigheter,	kommuner	
och	landsting.

10:20 Så kan kommunerna få vägledning och stöd vid 
avrop och införande av e-arkiv
•	 Hur	ser	vi	på	utvecklingen	av	området	e-arkiv	och	vad	är	status	 
	 så	här	ett	år	efter	att	ramavtalet	för	e-arkiv	introducerades
•	 Hur	kan	din	organisation	dra	nytta	av	våra	erfarenheter	inom	SKL	 
	 för	att	få	stöd	i	ditt	projekt
•	 Så	kan	du	använda	SKLs	ramavtal	för	e-arkiv	

Anna Gillquist 
Programansvarig	gemensamma	tjänster	&	funktioner	
Avdelningen	för	digitalisering,	Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Kommuner,	landsting	och	regioner	har	visat	ett	stort	intresse	av	
att	införa	e-arkiv.	Därför	har	SKL	tillsammans	med	SKL	Kommentus	
Inköpscentral	AB	(SKI)	samordnat	en	upphandling	av	e-arkiv.	Ram-
avtal	tecknades	under	våren	2014	med	15	leverantörer	som	efter	
tester	uppfyller	Riksarkivets	förvaltningsgemensamma	specifikationer.	
Avtalet	omfattar	e-arkiv	som	produkt	och	e-arkiv	som	tjänst	och	rym-
mer	även	möjlighet	att	avropa	konsulttjänster	för	införande	av	e-arkiv.	
Avtalsperioden	löper	till	2016	med	möjlighet	till	förlängning	i	ett	år.	

10:50 Förmiddagskaffe och nätverkande

11:20 Det gemensamma e-arkivet kan nu bli verklighet!
– Så kan Statens servicecenter hjälpa och effektivisera 
din informationshantering
•	 Vilka	är	vinsterna	och	fördelarna	med	ett	gemensamt	e-arkiv	för	 
	 de	statliga	myndigheterna?	
•	 Så	kan	du	effektivisera	och	säkerställa	god	informationshantering	 
	 och	ett	långsiktigt	bevarande
•	 Senaste	utvecklingen	och	pilotprojekt

Cia Jarehov 
Projektledare 
Statens Servicecenter 

Statens	Servicecenter	är	Sveriges	nyaste	myndighet	som	erbju-
der	tjänster	inom	löneadministration,	ekonomiadministration	och	
e-handel.	Syftet	är	att	statliga	myndigheter	ska	kunna	sänka	sina	
kostnader	och	trygga	sin	kompetensförsörjning	i	tider	av	pensions-
avgångar	och	ökande	krav	på	effektivitet	och	kvalitet.	En	gemensam	
e-arkivtjänst	är	något	som	många	myndigheter	efterfrågar	och	
Statens	servicecenter	är	utsedda	att	tillsammans	med	Riksarkivet	ta	
fram	en	Förvaltningsgemensam	tjänst	för	långtidslagring	av	elek-
troniska	handlingar	(e-arkiv).	Statens	servicecenter	kan	genom	att	
erbjuda	en	e-arkivtjänst	göra	miljonbesparingar	åt	staten	samt	göra	
information	lättillgänglig	för	myndigheter,	medborgare	och	företag.

11:50 Hur du samverkar med andra för ett framgångs-
rikt införande av e-arkiv – lärdomar från landstingens 
R7 samarbete
•	 Vår	väg	till	en	fungerande	e-arkivlösning!
•	 Viktiga	lärdomar	om	samverkan	mellan	olika	organisationer	och	 
	 kompetenser	
•	 Vilka	har	våra	svåraste	utmaningar	varit	under	projektets	gång	 
	 och	hur	har	vi	kommit	vidare
•	 Hur	skapar	du	en	effektiv	förvaltningsorganisation	–	våra	 
	 erfarenheter	
•	 Vilka	utvecklingsmöjligheter	finns	framöver	–	Vad	är	nästa	steg	 
	 för	R7	samarbetet?

Leif Sandberg 
Förvaltningsledare/Projektledare 
Akademiska sjukhuset 

R-7	är	ett	regionalt	samarbete	mellan	Landstinget	Dalarna,	Lands-
tinget	Gävleborg,	Landstinget	Sörmland,	Landstinget	i	Uppsala	Län,	
Landstinget	i	Värmland,	Landstinget	Västmanland	och	Örebro	läns	
landsting.	I	R7s	e-Arkiv	ingår	dessutom	Landstingen	i	Jönköping	
och	Västernorrland.

12:30 Lunch och nätverkande
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13:30 Diskussionspunkt och erfarenhetsutbyte

Tema:  
Så tar du ett helhetsgrepp över er informationshante-
ring och vad bör du tänka på när du kopplar ihop ditt 
e-arkiv med andra system och e-tjänster

Medverkande:

Caspar Almalander 
IT-arkivarie 
Eskilstuna stads-
arkiv 

Åsa Hestner- 
Blomqvist 
Verksamhetskonsult 
CGI Sverige 

Fredrik Samson 
Affärsområdeschef 
Ida Infront

Fler	paneldeltagare	presenteras	senare	på	vår	webbplats,	 
www.abilitypartner.se

14:00 Så kommer du igång med e-arkivet i din verk-
samhet – praktiska råd och tips från Västerås Stad
•	 Hur	vi	har	arbetat	med	förstudie	och	målbilder	inför	införande	av	 
	 e-arkiv	–	från	vision	till	verklighet!
•	 Vilka	steg	kommer	härnäst	efter	att	förstudien	har	avslutats	
•	 Vad	krävs	att	man	gör	själv	och	i	vilka	delar	kan	man	samverka?

Emma Rimbe 
Projektledare 
Västerås Stad 

Västerås	Stad	är	precis	i	startgroparna	för	att	starta	upp	deras	
e-arkivprojekt	inkl.	upphandling	och	införande.	Emma	som	har	10	
års	erfarenhet	av	arbete	inom	kommun	och	landsting	kommer	bl.a.	
att	berätta	om	förstudien	och	det	fortsatta	arbetet	med	e-arkiv	i	
Västerås.

14:40 Så säkerställer du att e-arkivet bidrar till ökad 
verksamhetsnytta – praktiska erfarenheter från  
Skatteverket
•	 Hur	påverkas	verksamheten	och	verksamhetsutvecklingen	av	 
	 behovet	för	långtidsarkivering	av	elektronisk	information	
•	 Vikten	av	en	tydlig	överblick	av	alla	våra	processer	
•	 Så	arbetar	vi	med	vårt	e-arkiv	och	de	förvaltningsgemensamma	 
	 specifikationerna	
•	 Hur	säkerställer	du	att	verksamhetsutvecklingen	inom	e-arkivet	 
	 bidrar	till	en	ökad	effektivitet	–	våra	erfarenheter
•	 Genomgång	av	vår	nya	anslutningsprocess	och	förberedelser	av	 
	 anslutning	till	e-arkiv

Niklas Norée 
Verksamhetsutvecklare 
Skatteverket 

Niklas	är	IT-Arkivarie	och	verksamhetsutvecklare	på	Skatteverket	
och	har	arbetat	med	Skatteverkets	e-Arkiv	sedan	2007.	Niklas	
huvudfokus	är	att	underlätta	anslutningar	till	e-arkiv	och	förvaltning	
av	elektronisk	information	på	ett	effektivt,	rättssäkert	och	verksam-
hetsanpassat	sätt.

15:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande
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15:50 Så har vi implementerat den verksamhetsbase-
rade arkivredovisningen – praktiska erfarenheter från 
Nässjö kommun
•	 Hur	fungerar	verksamhetsbaserad	arkivredovisning	i	Nässjö	 
	 kommun?
•	 Vikten	av	att	ta	fram	arkivredovisningen	tillsammans	med	 
	 verksamheten	och	vara	lyhörd	för	deras	behov	och	önskemål
•	 Så	arbetar	vi	med	t.ex.	arkivbeskrivningar	och	klassificerings- 
	 struktur	med	processbeskrivningar
•	 Vilka	utvecklingsmöjligheter	finns	framöver	–	Vad	är	nästa	steg	 
	 för	verksamhetsbaserad	arkivredovisning	och	långsiktig	informa- 
	 tionsförsörjning	inom	kommunen?

Sara Salkvist 
Arkivarie 
Nässjö Kommun 

Nässjö	kommun	har	sedan	2009	arbetat	med	att	införa	verksam-
hetsbaserad	arkivredovisning	i	alla	nämnder	och	styrelser.	Det	har	
varit	ett	stort	projekt	som	snart	är	i	land.	Nässjö	var	en	av	de	första	
kommunerna	som	började	med	processbaserad	arkivredovisning	
och	lärdomarna	är	många.	Projektet	har	dessutom	klarat	av	att	byta	
arkivarie,	tillika	projektledare.

16:30 Hur visualisera informationen i e-arkivet och 
göra det sökbart – erfarenheter från Stockholms Stad
•	 Så	fyller	du	på	arkivet	med	olika	typ	av	material	och	gör	 
	 informationen	lättillgänglig	–	t.ex.	bygglovsritningar	
•	 Hur	koppla	ihop	e-arkivet	med	andra	system	som	t.ex.	e-tjänster?	
•	 Så	har	vi	byggt	en	egen	söktjänst	i	arkivet

Matilda Ekström 
Arkivarie 
Stockholms Stad 

Matilda	arbetar	som	arkivarie	och	ansvarar	för	leveranser	till	 
Stockholm	stads	e-arkiv.	e-arkiv	Stockholm	är	en	gemensam	infor-
mations-	och	arkivlösning	för	hela	staden	som	ökar	tillgängligheten	
till	stadens	information	och	minskar	kostnaderna	för	lagring	och	
hantering	av	information	samt	säkerställer	digital	lagring	på	lång	 
sikt	i	enlighet	med	gällande	lagkrav.	

17:10 Moderatorn sammanfattar och avrundar  
konferensen

ÅRETS E-ARKIV  
OFFENTLIG SEKTOR
För att inspirera införandet av ett användarvänligt  
och lättillgängligt e-arkiv som skapar verksamhetsnytta för 
organisationer inom offentlig sektor krävs goda förebilder 
och exempel på hur andra organisationer skapar nytta. Ability 
Partner har därför tagit initiativet till en ny utmärkelse - Årets 
e-arkiv offentlig sektor.

Läs mer om utmärkelsen och nominera på vår webbplats, 
www.abilitypartner.se!

E-ARKIVDAGEN
OFFENTLIG SEKTOR 2015

Mingel och utdelning av  
Årets E-arkiv Offentlig Sektor  
– passa på att nätverka under 
avslappnade former



framgångsrik kravhantering och  
införande av e-arkiv
- så tar du ett helhetsgrepp om er informationshantering 

En	stor	utmaning	för	kommuner,	landsting	och	myndigheter	är	hur	man	på	ett	framgångsrikt	sätt	kan	införa	
ett	e-arkiv	för	att	elektroniskt	kunna	lagra	och	återsöka	alla	handlingar	och	ärenden	som	hanteras	inom	or-
ganisationen.	Det	ska	också	vara	enkelt	för	alla	intressenter	som	t.ex.	allmänheten,	medarbetare	och	medier	
att	få	tillgång	till	offentlig	information	elektroniskt.	Detta	förutsätter	att	det	är	enkelt	att	långsiktigt	lagra	och	
bevara	handlingar	elektroniskt	och	att	du	kan	integrera	e-arkivet	med	era	befintliga	system	och	e-tjänster.	

Under	dagen	får	du	möjlighet	att	diskutera	och	utbyta	erfarenheter	med	kollegor,	lära	av	varandras	erfaren-
het	och	tillsammans	utveckla	er	kunskap.	Genom	det	interaktiva	upplägget	får	du	som	deltagare	möjlighet	
att	arbeta	med	just	de	frågor	som	du	behöver	få	svar	på.

08:30 Registrering och kaffe

09:00 Workshopen inleds

ur innehållet:
Hur implementerar du ett användarvänligt e-arkiv från ax till limpa som är baserat på verksamheten och 
”kundernas” önskemål.

Genomgång av vad du bör tänka på vid t.ex. 
1.	Förstudie	och	målbilder
2.	Kravställning	och	informationssäkerhet
3.	Inköpsprocessen	inför	upphandling	av	ett	e-arkiv,	att	välja	mellan	produkt	och	tjänst
4.	Inleveranser,	förvaltning	och	tillgängliggöra

Så integrerar du e-arkivet med dina andra befintliga system och e-tjänster.

Ett gemensamt e-arkiv, vad bör du tänka på?

Avslutande diskussion

16:00 Workshopen avslutas

Under dagen görs avbrott för lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Workshop ledare:

Åsa Hestner-Blomqvist 
Verksamhetskonsult 
CGI Sverige 

Pella Bergquist 
User	Experience	Strategist 
CGI Sverige 

CGI	är	en	av	de	ledande	aktörerna	inom	informationshantering	för	offentlig	sektor	med	lösningar	för	bl.a.	e-arkiv	och	
dokument	samt	ärendehantering.	De	har	idag	många	kunder	från	den	offentliga	sektorn	i	Sverige	både	kommuner,	
statliga	myndigheter	och	landsting.	CGI	levererar	kompetens,	erfarenhet	och	väl	beprövade	lösningar.	På	fördjupnings-
dagen	får	du	chansen	att	möta	flera	av	deras	bästa	specialister	inom	arkivområdet	och	ta	del	av	deras	tankar,	idéer	och	
lösningar	för	en	framgångsrik	kravhantering	och	införande	av	e-arkiv.

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se
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Läs mer om våra övriga evenemang på 
www.abilitypartner.se

Goda skäl att delta på konferensen:

•	 Möjlighet	att	uppdatera	dig	avseende	de	viktigaste	trenderna	 
	 och	utvecklingen	kring	införande	av	e-arkiv	och	verksamhets- 
	 baserad	arkivredovisning.

•		 Få	möjlighet	att	ta	till	dig	senaste	nytt	om	de	förvaltnings- 
	 gemensamma	specifikationerna	(FGS)	och	hur	arbetet	nu	går	 
	 vidare	hos	förvaltningsorganisationen	inom	Riksarkivet.

•		 Ta	del	av	hur	Sveriges	Kommuner	och	Landsting	(SKL)	kan	 
	 hjälpa	kommunerna	att	få	vägledning	och	stöd	vid	avrop	och	 
	 införande	av	e-arkiv.

•		Praktiska	exempel	på	hur	du	kan	visualisera	informationen	i	 
	 e-arkivet	och	göra	det	sökbart.

•		Du	får	ökad	kunskap	om	vad	som	händer	med	rollen	som	 
	 arkivarie	vid	övergången	till	e-arkiv	och	digital	informations- 
	 förvaltning.

•		 Lär	dig	hur	du	säkerställer	att	e-arkivet	bidrar	till	ökad	 
	 verksamhetsnytta!

•		Möjlighet	att	lära	dig	mer	om	hur	du	kan	samverka	med	andra	 
	 för	ett	framgångsrikt	införande	av	e-arkiv.

•		 Lär	dig	undvika	fallgroparna	vid	införandet	av	ett	e-arkiv	och	vad	 
	 du	bör	tänka	på	när	du	kopplar	ihop	e-arkivet	med	andra	system	 
	 och	e-tjänster.

•		Nätverka	och	utbyta	erfarenheter	med	kollegor	från	hela	landet!

Om Ability Partner
Ability	Partners	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	ambi-
tionen	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	telefon	08-694	91	00.

Intresserad av en affärsutställning?

Ability	Partner	erbjuder	ditt	företag	unika	möjligheter	att	stärka	
varumärket	och	bygga	relationer	med	en	väl	avgränsad	
målgrupp	såväl	under	som	efter	evenemanget.	Vi	skräddarsyr	
upplägget	utifrån	dina	behov	och	önskemål.	Kontakta	oss	så	
berättar	vi	mer!

Stefan Broman	I	Tel:	08-694	91	00	I	Mobil:	070-999	72	35 
E-post:	stefan.broman@abilitypartner.se	
 
Janne Huttunen	|	Tel:	08-694	91	00	|	Mobil:	070-495	73	50 
E-post:	janne.huttunen@abilitypartner.se



Anmälan till: E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015

Tid & plats 
Konferens	4	februari	2015
Fördjupningsdag	5	februari	2015 
Scandic	Hasselbacken
Hazeliusbacken	20,	Stockholm
Tel:	08-517	343	00

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.

Pris
Ability	Partner	premierar	tidiga	bokningar	samt	om	ni	är	flera	från	samma	
organisation	som	bokar	plats	samtidigt.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så	betalar	person	3,	4,
5	osv	endast	3.480 kr	för	fördjupningsdagen	och 4.480 kr	för	konferensen.
Vid	olika	bokningsalternativ	gäller	rabatten	för	det	alternativ	som	har	lägst	pris.

PERIOD PRIs ORDINARIE  RAbATT
Boka senast 14 november
Konferens		 4.980	kr	 5.980	kr		 1.000 kr
Fördjupningsdag		 3.980	kr	 -	 	 - 
Boka senast 19 december
Konferens		 5.480	kr	 5.980	kr		 	 500 kr
Fördjupningsdag		 3.980	kr	 -	 	 -

Boka efter 19 december
Konferens		 5.980	kr		 -	 -
Fördjupningsdag		 3.980	kr	 -	 -

I	konferenspriset	ingår	kaffe,	lunch	och	dokumentation.	Ovanstående	rabatter	
kan	ej	kombineras	med	andra	erbjudanden.	Obs!	Alla	priser	är	exkl.	moms.	

Anmäl dig idag! 
Webb:	www.abilitypartner.se E-post:	bokning@abilitypartner.se
Telefon:	08-694	91	00	|	Fax:	08-694	91	04
Traditionell	post:	Ability	Partner,	Telegrafgränd	5,	111	30	Stockholm
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Konferenskod:	OFF1306

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Förnamn	 Efternamn	 	e-post	adress	

Befattning	 Avdelning	 		

Telefon	 Fax 

Företag	/	organisation	 Adress	 		

Post	nr	 Ort

Tel	växel	 Bransch	 Antal	anställda

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 
ordinarie pris. Glöm inte att uppge att du är 
medlem vid bokningstillfället.


