
Citat från våra tidigare Registrator 
konferenser:

”Första gången på mycket länge där jag varit 
på konferens/kurs där ALLA föreläsarna höll 
bra och intressanta föreläsningar!”

”Samtliga talare var mycket kunniga och  
duktiga på att dela med sig av sina kunskaper”

”Intressanta föreläsningar med bra praktikfall 
och erfarenheter – bra att få bli uppdaterad 
samt uppmärksammad på det som komma 
skall”

RegistRatoR 2015
effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och 
serviceinriktade myndigheten
Konferens 15–16 april 2015 i scandic HasselbacKen, stocKHolm

anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

UR iNNeHÅLLet 

•	 Hur	du	hanterar	professionens	förändring	och	din	nya	roll	 
som	registrator

•	 Hur	du	kan	öppna	upp	och	webbpublicera	ärenden	utan	 
att	falla	utanför	PUL	och	offentlighet-	och	sekretesslagen

•	 Digitaliserad	ärendehantering	–	fallgropar	och	framgångs- 
faktorer	från	införandet	av	ett	digitalt	system.	Så	påverkas	 
ditt	dagliga	arbete

•	 Att	utveckla	hållbara	rutiner	för	registrering	och	diarieföring,	 
och	hur	koppla	till	verksamhetens	mål	för	att	få	verksamheten	 
att	jobba	på	ett	korrekt	och	framgångsrikt	sätt

•	 Framgångsfaktorer	för	införandet	av	klassificeringsstruktur	som	 
registreringsplan	–	från	förankring	till	implementering

•	 Diskussion-	och	kunskapsutbyte	med	kollegor	från	hela	 
Sverige	under	lunch	och	kaffepaus	med	olika	inriktningar

BegRÄNsat aNtaL DeLtagaRPLatseR – aNMÄL Dig iDag!
www.abilitypartner.se I Telefon	08-694	91	00	I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras	av:

Katarina ekelöf 
Ordförande 
Föreningen för arkiv  
och informationsförvaltning

olle ebbinghaus 
Konsult	och	arkivarie 
Dokumentinfo 

sPeCieLLt iNBjUDeN sPeCieLLt iNBjUDeN

ÖvRiga taLaRe oCH PRaKtiKFaLL

jens Larsson 
Chefsjurist 
Landstinget i Uppsala län

MoDeRatoR

Caspar almalander, IT-arkivarie,	eskilstuna stadsarkiv

Lars Bejstam, Universitetslektor	i	förvaltningsrätt,	Uppsala universitet

Wille von Platen, Huvudregistrator,	stockholms universitet

göran Rydeberg, Chef	för	sektionen	för	arkiv	och	registratur,	stockholms universitet 

gunnel johansson, Systemförvaltare/IT-konsult,	Region gotland

Hans Davidsson, Dokumentkontroller	och	samordnare,	Region gotland 

sandra Öhman, Dokumentcontroller,	Upplands väsby

emma Kaumheimer, Kommunsekreterare,	Upplands väsby

sePaRat BoKNiNgsBaR WoRKsHoP 16 aPRiL

juridiken kring elektronisk kommunikation för dig som registrator
Under	ledning	av	Cecilia Magnusson sjöberg,	Professor	i	rättsinformatik,	stockholms universitet



Onsdag 15 april 2015

08:30 Registrering och nätverkande med kaffe och 
smörgås

09:00 ability partner inleder konferensen och lämnar 
över till moderatorn

Jens Larsson 
chefsjurist 
Landstinget i Uppsala län

EXpErTanFÖrandE 
09:10 en profession i förändring – din nya roll som  
registrator och hur du hanterar förändringen
•	 Vad	innebär	den	förändrade	rollen	och	vilka	nya	kompetenser	 
	 behövs?
•	 Så	arbetar	du	med	kontroll	och	kvalitetssäkring	som	 
	 dokumentcontroller	
•	 Registratorns	roll	som	intern	kunskapsförmedlare	och	 
	 pedagog	–	hur	du	kan	planera	och	genomföra	internutbildning

Katarina Ekelöf
Ordförande	
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning

Karin	arbetar	även	som	chefsarkivarie	på	PostNord	AB	och	har	stor	
erfarenhet	kring	frågor	som	rör	registratorer.	Under	detta	anförande	
kommer	hon	att	prata	om	din	nya	roll	som	Registrator	och	hur	du	
kan	hantera	utvecklingen	både	för	dig	själv	men	även	för	de	hand-
läggare	som	behöver	handledning.	

EXpErTanFÖrandE
10:00 Ökad öppenhet och insyn för allmänheten – hur 
öppna upp och webbpublicera utan att falla utanför 
PUL och offentlighet- och sekretesslagen?
•	 Hur	uppfyller	en	organisation	aktuella	regelverk	vid	webpublicering	 
	 av	diarieuppgifter?
•	 Hur	får	du	behandla	personuppgifter,	och	vilka	överväganden	 
	 måste	man	göra	vid	utlämnande	av	känsliga	uppgifter?
•	 Vilken	typ	av	information	kan	man	lämna	ut	i	ett	diarium	på	 
	 webben	och	vad	ska	man	inte	lämna	ut?
•	 Vilken	organisationsstruktur	bör	man	ha,	och	hur	fördelas	 
	 befogenheterna	för	att	säkerställa	ett	rättssäkert	utlämnande	och	 
	 lagrande	av	uppgifter?
•	 Hur	kopplar	man	utvecklingen	inom	sociala	medier	till	PUL	och	 
	 OSL	till	registratorns	ansvar?
•	 Information	om	den	senaste	utvecklingen	gällande	publiceringen	 
	 av	patientjournaler	på	webben	och	Nationell	patient	översikt	 
 (npÖ)
•	 Information	och	erfarenheter	från	en	aktuell	rättsprocess,	där	 
	 landstinget	stämts	av	anhöriga	till	en	man	som	filmats	i	 
	 landstingets	lokaler

Jens Larsson 
chefsjurist 
Landstinget i Uppsala län

I	Landstinget	i	Uppsala	län	har	man	valt	att	webbpublicera	diarier	
som	ett	led	i	att	gå	mot	en	ökad	öppenhet	och	insyn	inom	lands-
tinget.	Under	detta	anförande	kommer	Jens	att	berätta	hur	du	kan	

hantera	de	lagmässiga	kraven	om	skydd	av	den	personliga	integri-
teten	och	hur	du	kan	undanhålla	sekretessbelagd	information	samti-
digt	som	du	blir	mer	öppen	som	organisation.	Du	kommer	också	få	
ta	del	av	hur	de	har	utformat	informationen	och	sökmöjligheterna	i	
diariet	för	ett	framgångsrikt	och	väl	fungerade	diarium.	

Sagt om Jens tidigare föreläsningar:

”Jens kan både förmedla och sätt in kunskaperna i sitt sammanhang 
och så att föreläsningen blir mycket intressant och givande”

“Jens Larsson var intressant och hade bra upplägg”

11:00 Förmiddagskaffe och diskussions- och  
kunskapsutbyte 
 
EXpErTanFÖrandE
11:30 Kommunal- och förvaltningslagen och hur din 
roll som registrator påverkas
•	 Det	senaste	inom	kommunal-	och	förvaltningslagen	samt	hur	du	 
	 bör	arbeta	för	att	följa	aktuell	lagstiftning	och	praxis

Lars Bejstam
Universitetslektor	i	förvaltningsrätt
Uppsala universitet

Lars	är	juris	doktor	och	docent	i	förvaltningsrätt	och	har	i	mer	än	35	
år	arbetat	som	lärare	vid	universiteten	i	Umeå	och	i	Uppsala.	Lars	
har	även	medverkat	som	expert	i	lagstiftningsarbete	och	har	skrivit	
ett	flertal	remissvar	över	olika	lagförslag.	Han	är	sedan	ca	15	år	
redaktör	och	ansvarig	utgivare	för	Förvaltningsrättslig	tidskrift.	Under	
detta	pass	kommer	Lars	att	gå	igenom	det	absolut	senaste	inom	
kommunal-	och	förvaltningslag	som	berör	dig	som	registrator	i	ditt	
dagliga	arbete.	

12:20 Lunch 

EXpErTanFÖrandE
13:20 att utveckla hållbara rutiner för registrering och 
diarieföring, koppla till verksamhetens mål och få  
verksamheten att jobba på ett korrekt sätt
•	 Så	utvecklar	du	goda	instruktioner	för	vilka	handlingar	som	ska	 
	 registreras,	vilka	som	inte	ska	registreras	samt	hur	registreringen	 
	 ska	gå	till	för	att	framgångsrikt	bidra	till	verksamhetens	mål
•	 Hur	utvecklar	du	väl	fungerande	rutiner	för	diarieföring	för	att	leva	 
	 upp	till	en	god	offentlighetsprincip?
•	 En	alltmer	digitaliserad	miljö	där	allt	fler	är	inne	och	jobbar	i	 
	 systemet	–	vad	innebär	det	för	diarieföringen?

Avbrott görs för eftermiddagskaffe och mingel

Olle Ebbinghaus
Konsult	och	arkivarie
Dokumentinfo

Under	detta	anförande	kommer	du	att	fördjupa	dig	inom	hur	du	
effektivt	och	framgångsrikt	kan	skapa	rutiner	för	dokumenthantering	
baserat	på	din	verksamhet.	Olle	arbetar	på	Dokumentinfo	och	är	
konsult	och	arkivarie.	Han	har	under	många	år	arbetat	med	ärende-	
dokument-	och	arkivfrågor,	mer	information	om	Olle	finns	på	 
www.dokumentinfo.se.	

RegistRatoR 2015
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Sagt om Olles tidigare föreläsningar:
”Olle Ebbinghaus var riktigt bra”

”Ventilerade mycket intressanta frågor samt delade med sig av sina 
egna erfarenheter”

16:00 Den första konferensdagen sammanfattas och 
avslutas

  TOrsdag 16 april 2015

08:00 samling och morgonkaffe

08:30 Moderatorn inleder konferensens andra dag

praKTiKFall 
08:40 Digitaliserad ärendehantering och säker informa-
tionshantering
•	 Hur	du	kan	ta	ett	helhetsgrepp	kring	kommunens	ärendeprocess
•	 Hur	du	utvecklar	informationshanteringen	och	diarieföringen	för	 
	 att	nå	en	effektiv,	säker	och	digital	hantering	samt	en	minskad	 
	 pappershantering
•	 Hur	är	den	nya	rollen	som	dokumentcontroller
 
Sandra Öhman
Dokumentcontroller	
Upplands Väsby

Emma Kaumheimer
Kommunsekreterare
Upplands Väsby
 

Sandra	och	Emma	jobbar	tillsammans	med	ärendeprocessen	runt	
kommunstyrelsen	och	kommunfullmäktige	och	hör	till	kanslienheten.	
Alla	nämndsekreterare	och	dokumentcontrollers	hör	till	samma	enhet	
och	sitter	fysiskt	samlade	viket	har	bidragit	till	att	de	kommit	så	långt.	
De	har	också	som	troligen	första	kommun	bytt	titel	på	alla	registra-
torer.	De	lägger	även	ut	sekretesshandlingar	i	deras	läsplattor	inför	
sammanträdena.	Under	detta	anförande	kommer	de	att	berätta	om	
hur	de	arbetar	med	digitaliserad	och	säker	ärendehantering.

praKTiKFall
09:30 att ta ett helhetsgrepp kring kommunens ärende-
process 
•		 Så	skapar	du	en	framgångsrik	central	och	gemensam	registratur	 
	 som	bidrar	till	effektiv	ärendehantering
•		 Att	skapa	ett	standardiserat	arbetssätt	och	dess	fördelar-	ta	del	 
	 av	praktiska	exempel
•		 Så	får	du	en	lyckad	kontinuerlig	styrning	och	samordning

Gunnel Johansson
Systemförvaltare/IT-konsult	 
-	W3D3
Region Gotland

Hans Davidsson
Dokumentkontroller	och	 
Samordnare
Region Gotland 

Under	detta	pass	kommer	du	att	få	lyssna	till	hur	region	Gotland	 
arbetar	med	deras	ärendeprocess.	Hur	de	skapat	samt	hur	de	 

aNMÄL Dig iDag! telefon 08-694 91 00, fax 08-694 91 04 eller bokning@abilitypartner.se | Besök oss gärna på www.abilitypartner.se!
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jobbar	med	en	gemensam	registratur	och	hur	de	arbetar	med	 
kontinuerlig	styrning	och	samordning	inom	registratur	och	 
förvaltningar.

10:20 Förmiddagskaffe och diskussions- och  
kunskapsutbyte 

praKTiKFall 
10:50 Ny klassificeringsstruktur möter verkligheten  
– praktiska erfarenheter från ett registratorsperspektiv 
vid den stora myndigheten
•	 Varför	ska	du	införa	klassificeringsstrukturen?	–	syftet	och	 
	 fördelarna	med	en	välstrukturerad	registreringsplan
•	 Modell	för	implementering	av	klassificieringsstrukturen	I	 
	 diarieföringssystemet	och	arbetet	med	arkiveringen
•	 Ta	del	av	praktiska	erfarenheter	från	Stockholms	universitet		

Wille Von Platen 
Huvudregistrator	
Stockholms universitet

Göran Rydeberg
Chef	för	sektionen	för	arkiv	och	
registratur
Stockholms universitet

Under	detta	anförande	kommer	Wille	och	Göran	att	berätta	om	hur	
de	implementerade	sin	klassificeringssttruktur	som	skulle	införas	
snabbt	och	samtidigt	bli	bra.	Willes	roll	förutom	att	vara	en	av	
myndighetens	huvudregistratorer,	är	att	vara	administratör	för	SU:s	
myndighetsövergripande	diarieföringssystem.	Göran	är	ansvarig	för	
arkiv	och	registratursektionen.	

praKTiKFall 
11:40 e-arkivets utveckling och hur påverkar den din 
roll som registrator? gör vi med gamla handlingar?  
Hur ska det rent praktiskt överföras?  
•		 Att	få	ett	fullt	fungerade	elektroniskt	arkiv	och	få	bort	pappers 
	 hanteringen	helt
•		 Vad	du	som	registrator	behöver	veta	gällande	den	nationella	 
	 utvecklingen	inom	e-arkiv
•		 På	vilket	sätt	påverkar	e-arkivets	utveckling	din	roll	som	 
	 registrator?
•		 Så	samverkar	du	över	avdelnings-	och	organisationsgränser	för	 
	 en	framgångsrik	utveckling	av	den	digitala	informations- 
	 förvaltningen

Caspar Almalander
IT-arkivarie
Eskilstuna stadsarkiv

Caspar	är	IT-arkivarie	på	Eskilstuna	stadsarkiv.	Från	2008	-	2011	
var	han	bl	a	projektledare	för	Sambruks	projekt	Elektroniskt	beva-
rande	och	från	2011	-	2014	var	han	biträdande	projektledare	för	
Riksarkivets	eARD	projekt.	Här	kommer	Caspar	att	berätta	om	
e-arkivets	utveckling	samt	hur	det	påverkar	dig	och	din	roll	som	
registrator	och	hur	du	kan	samverka	med	din	organisation	för	en	
framgångsrik	och	långsiktig	digital	informationsförvaltning.

12:30 Konferensen avslutas och lunch serveras 

sEparaT BOKningsBar WOrKsHOp 13:30–16:30

juridiken kring elektronisk kommunikation för dig 
som registrator

välkommen till mingel!
Passa	på	att	träffa	och	utbyta	erfarenheter	 
med	kollegor	från	hela	landet!
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I	övergången	till	en	mer	digitaliserade	ärendehantering	är	det	av	stor	vikt	att	du	som	registrator	 
håller	dig	uppdaterad	om	det	senaste	utvecklingarna	gällande	elektronisk	kommunikation	och	de	
juridiska	kraven	som	ställs.	Cecilia	Magnusson	Sjöberg	kommer	att	gå	igenom	det	absolut	senaste	
uppdateringarna	kring	Offentlighets-	och	sekretesslagen,	PuL	och	elektronisk	kommunikation.	

13:30 Workshopen inleds

Uppdatera dig på det absolut senaste inom juridiken samt dess möjligheter och begränsningar vid  
digital ärendehandläggning
•	 Ta	del	av	centrala	regelverk	och	nyheter	som	avser	offentlighet	och	sekretess
•	 Vem	har	ansvaret	för	ärendet	då	flera	myndigheter	samverkar?
•	 Vad	innebär	myndigheters	utredningsansvar	och	vad	säger	rättspraxis?
•	 Vilka	rättsregler	gäller	för	webben?	Exempelvis	skillnaden	mellan	internet	och	intranät,	länkad	information	i	ett	mail,	 
	 publicerad	information	på	webbplatsen	eller	webbaserad	blanketthantering

att möta kraven på en god offentlighetsstruktur
•	 Att	uppmärksamma	offentlighetslagstiftningen	i	ett	tidigt	skede	av	systemutveckling
•	 När	blir	handlingar	inkomna	respektive	upprättade?
•	 Vilka	uppgiftssammanställningar	går	att	åstadkomma	med	rutinbetonade	åtgärder?
•	 Vilka	handlingar	utgör	typiskt	sett	inte	allmänna	handlingar?
•	 Så	kan	du	nå	en	god	beredskap	för	sekretessprövning

sociala medier, e-post molntjänster och registratorns arbete
•	 Riktlinjer	och	vägledningar	från	Sveriges	Kommuner	och	Landsting	och	E-delegationen
•	 Aktuella	domstolsbeslut	om	myndigheters	användning	av	Sociala	medier
•	 Viktiga	frågor	som	du	bör	beakta	för	att	PuL	säkra	din	verksamhet

Avbrott görs för förmiddagskaffe och mingel

16:30 Workshopen avslutas

Workshopledare:
Cecilia Magnusson Sjöberg
Professor	i	rättsinformatik
Stockholms universitet

Cecilia	är	en	av	våra	mest	uppskattade	kursledare	för	registratorer	och	arkivarier	och	till	årets	konferens	fokuserar	hon	på	den	praktiska	
tillämpningen	av	juridiken	kring	elektronisk	kommunikation,	registrering	och	diarieföring.	Hon	har	lång	erfarenhet	av	utveckling	och	använd-
ning	av	informationssystem	inom	både	den	offentliga	och	den	privata	sektorn.	Cecilia	är	professor	i	rättsinformatik	vid	Stockholms	univer-
sitet	och	arbetar	med	rättsfrågor	som	rör	användningen	av	informationsteknik	(IT)	i	samhället.	Hennes	verksamhetsområde	omfattar	även	
IT-rättsliga	frågor	avseende	tolkning	och	tillämpning	av	bestämmelser	som	reglerar	bland	annat	offentlighet,	sekretess,	integritetsskydd,	
informationsfrihet,	informationssäkerhet	och	ansvar.	Hon	har	under	årens	lopp	medverkat	i	flera	statliga	utredningar	som	rör	e-förvaltningen.

sagt om Cecilia från våra tidigare konferenser:
“Cecilia Magnusson var jättebra och kunde vända och vrida på frågeställningar vilket jag tycker visar på en mycket god kunskap inom ämnet”
“Cecilia Magnusson Sjöberg är en jättebra föreläsare, trygg i sin roll och kunnig”
”Bra modernt innehåll med konkreta exempel”

sEparaT BOKningsBar WOrKsHOp 13:30–16:30

juridiken kring elektronisk kommunikation 
för dig som registrator
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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	 
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

Om	Ability	Partner
Ability	Partners	vision	är	att	förbättra	individers	och	organi-
sationers	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	telefon	08-694	91	00.

Goda	skäl	att	delta	på	konferensen:

•	 Uppdatera	dig	om	det	senaste	inom	offentlighets-	och	sekretesslagen

•	 Få	inspiration	till	nya	arbetssätt	vid	övergången	till	en	digitaliserad	diarieföring	och	ärendehantering

•	 Veta	mer	om	din	nya	roll	som	registrator	och	hur	du	hanterar	förändringen

•	 Få	den	senaste	inom	PUL	och	kommunal-	och	förvaltningslagen

•	 Möjlighet	att	lära	dig	mer	om	hur	du	ska	hantera	allmänhetens	insyn	

•	 Ta	del	av	praktiska	erfarenheter	och	lyssna	till	hur	andra	 
	 jobbar	framgångsrikt	med	deras	ärendehantering	och	 
	 klassificeringsstuktur	

•	 Ökade	kunskaper	inom	hur	du	utvecklar	välfungerande	rutiner	 
	 för	diarieföring	som	lever	upp	till	en	god	offentlighetsprincip	

•	 Nätverka	och	kunskapsutbyte	med	kollegor	från	 
	 hela	landet	bla.	under	våra	diskussionsledda	luncher!



Anmälan till: Registrator 2015

Tid & plats 
Konferens 15–16	april	2015	
Workshop	16	april	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	mer	än	2	personer	från	samma	organisation	så	betalar	person	3,	4,	5	
osv	endast	4.980 kr för	konferensen	och	2.480 kr	för	workshopen.

pEriOd pris OrdinariE  raBaTT
Boka senast 13 februari
Konferens		 6.480	kr		 7.680	kr		 1.200 kr
Workshop	 3.480	kr		 3.980	kr		 500 kr

Boka senast 27 mars
Konferens		 6.980	kr		 7.680	kr		 700 kr
Workshop			 3.680	kr		 3.980	kr		 300 kr

Boka efter 27 mars 
Konferens		 7.680	kr		 -		 -
Workshop			 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:	OFF1316

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Konferens	 Workshop	

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.


