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UR INNEHÅLLET 

• Viktiga juridiska uppdateringar som rör ditt kvalificerade arbete 

• Så utvecklar du hållbara och korrekta rutiner för din registratur 

• Väx i din roll som utbildare, ledare och intern kunskapsförmedlare 

• Så tydliggör du roll- och ansvarsfördelning för effektivitet och kvalitet 

• Nytt dokument- och ärendehanteringssystem – så tacklar du utmaningarna 

• Så tar du ett helhetsgrepp över din dokument- och informationshantering

Arrangeras av

KONFERENS  
30 NOVEMBER – 1 DECEMBER 
STOCKHOLM

FÖRDJUPNING I JURIDIK 
Förvaltningsrätt i förändring och en 
kommunallag för framtiden 
Lars Bejstam 
Universitetslektor i förvaltningsrätt 
Uppsala universitet

 
PuL, Offentlighets- och sekretesslagen 
och EU:s nya dataskyddsförordning
Kristina Blomberg 
Jurist 
PuL-Pedagogen 

INSPIRATION – UTVECKLA DIN ROLL 
Retorik och presentationsteknik – så 
når du fram med ditt budskap
Linda Therez Gerstenmayer 
Retorikexpert och skådespelare 
 

Så förbättrar du samspelet på jobbet 
genom bättre kommunikation
Emma Pihl 
Föreläsare, ledarskapskonsult

MODERATOR
Ebba Södersten 
Expert inom digital arkiv-
och informationshantering 
ArkivIT

 Karolinska Institutet
 Landstingen i Uppsala län 
 Svea hovrätt 
 Nacka kommun
 TA arkiv & informationskonsulter
 Försvarsmakten
 Eskilstuna Kommun och SKL

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL



ONSDAG 30 NOVEMBER

09:30 Registrering, kaffe och nätverkande

10:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensens moderator

Ebba Södersten
Expert inom digital arkiv- och informationshantering
ArkivIT

Ebba är utbildad arkivarie med fördjupning mot ärende- och doku-
menthantering samt verksamhets- och processkartläggning. Hon 
har även arbetat som registrator och har flerårig erfarenhet av att ta 
fram rutiner och processer för hantering av verksamhetsinformation 
och system inom statlig och kommunal förvaltning. Ebba intresserar 
sig särskilt för hur man bäst genomför arkiv- och dokumenthante-
ringsprojekt så att resultatet verkligen används i organisationen. Allt 
för att få ett effektivt flöde i hela kedjan av informationshantering, 
från registrering ända till arkivet.

EXPERTANFÖRANDE
10:10 PuL, offentlighet och sekretess och EU:s nya  
dataskyddsförordning – hur säkerställer du en rätts-
säker hantering av personuppgifter idag och imorgon?
• När får personuppgifter i handlingar publiceras på internet? 
 o Undantag från regelverket och hur detta förhåller sig till  

 offentlighet och sekretesslagstiftning
• Vad gäller kring strukturerade eller ostrukturerade uppgifter?
• Vad innebär de grundläggande kraven på behandlingar av per-

sonuppgifter?
• När är det tillåtet att behandla personuppgifter?
• När krävs samtycke och hur ska ett samtycke inhämtas?
• Tillåten behandling? Om när man får handskas med särskilda 

typer av personuppgifter
• Hur ska de registrerade informeras?
• Vilka sanktioner kan utdömas? 
• När kan man föra över personuppgifter till tredjeland? 
• Vilka säkerhetskrav ställs på behandlingen av personuppgifter?
• Vad ska ett personuppgiftsbiträdesavtal/avtal med registerförare 

innehålla?

Kristina Blomberg
Jurist
PuL-Pedagogen

I takt med digitaliseringen och ökade krav på transparens och 
tillgänglighet väljer många kommuner, landsting och myndigheter 
att publicera diarier och ärendehandlingar på internet för att öka 
tillgängligheten och transparensen i verksamheten. Men vad är det 
som får publiceras egentligen, med hänsyn till integritetsskyddet 
och reglerna om offentlighet och sekretess? Datainspektionen stäl-
ler stora krav på att det finns rutiner för hur detta ska hanteras och 
därför måste du som registrator vara väl insatt i hur du säkerställer 
det. EU:s nya Dataskyddsförordning kommer att innebära den i sär-
klass största förändringen för stat och myndighet inom integritets-
skyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. Hur påverkar det ditt 
dagliga arbete som registrator och hur bör du och din verksamhet 
förbereda er inför att lagen träder i kraft? Under denna föreläsning 
går vi igenom hur du ska hantera den många gånger svåra uppgif-
ten att skapa rättssäkra rutiner för hantering av personuppgifter på 
internet, elektronisk kommunikation och vid utlämnande av allmän 
handling. Kristina Blomberg är jurist och har mer än 22 års erfaren-

het som handläggare och utbildare inom integritetsskyddsfrågor på 
Datainspektionen. 

12:00 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL 
13:00 Vi har inget e-arkiv än! – Om att hantera  
utmaningarna i limbon mellan digitalisering och högar 
av utskrivna e-mail 
• Hur hanteras utmaningarna med den digitala omställningen  

– i praktiken? 
• Registrator, dokumentcontroller, dokumentstrateg, kärt barn…  

– hur förändras yrkesrollen i dagens digitala samhälle?

• Hur bygger du upp strukturerna i dokumentförvaltningen på ett 
effektivt och hållbart sätt?

• Utlämnande och åtkomst av allmänna och digitala handlingar  
– så hanterar du det praktiska arbetet vid stora utlämnanden 

• Omvärldsanalys och trendspaning – vad händer just nu  
internationellt på informationsförvaltningsfronten?

Dan Wistedt
Registrator/Dokumentcontroller
Karolinska Institutet

Digitaliseringen för med sig många och komplexa frågor som inte  
alltid har sina givna svar. På vissa håll, framförallt vad gäller ärende-
hanteringssystem ligger vi långt fram men många har fortfarande 
stora utmaningar framför sig när det kommer till slutskedet av den 
digitala kedjan, med arkiv och bevarande. Hur hanterar du omställ-
ningen och hur driver och utvecklar du processer och strukturer 
som blir hållbara – även i ett längre perspektiv? Och hur hanterar du 
vardagen här och nu när vi fortfarande befinner oss i gränslandet? 
Dan Wistedt är utbildad arkivarie och arbetar som dokumentcontroller 
vid Karolinska Institutets ledningskansli. Han har den senaste tiden 
arbetat mycket med utlämnande av allmänna handlingar och brinner 
för att driva och utveckla framtidens digitala informationsförvaltning.

PRAKTIKFALL
13:50 En profession i ständig förändring – om att hitta 
rollerna i den nya e-förvaltningen
• Registratorns mångfacetterade roll – från service till controller 

och allt där emellan – hur ser din vardag ut?
• Hur påverkas registratorn och arkivariens roller av förändrade 

arbetssätt? – Hur påverkas du?
• Vad kan registratorn lära av arkivarien och tvärtom och hur kan 

dessa roller stärka varandra? – Hur samverkar du?
• Nya arbetssätt och arbetsuppgifter – hur kan du utnyttja  

din potential på ett bättre sätt? – Vilka blir dina nya ansvars-
områden?

Ida Grönroos
Registrator
Kollektivtrafikförvaltningen, Landstingen i Uppsala län

E-förvaltning och ny processorienterad organisationsstruktur i  
kombination med den ökande mängden elektroniska handlingar har 
lett till många nya uppgifter och arbetssätt i rollen som registrator. 
Hur tas nya arbetsuppgifter emot och hur kan du genom att hitta 
dina olika roller ta en mer självklar plats i den nya organisationen? 
Under detta pass kommer vi att diskutera din roll idag och imorgon 
samt utbyta praktiska tips och råd för att hantera de utmaningar 
rollen innebär.
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PRAKTIKFALL
14:40 Spindeln i informationsnätet – så utvecklar du 
din ledarpotential för att säkerställa struktur och kva-
litet 
• Vilka förväntningar ställs på dig och vilket ansvar har du? Så 

utkristalliserar du din egen roll
• Hur hittar du gruppens drivkrafter? Om roller i gruppen och 
 organisationen samt hur du kan skapa förtroende 
• Att leda andra – konsten att agera framgångsrikt i rollen som 

formell- eller informell ledare
• Meningsfullhet och motivation – hur skapar du engagemang, 

klargör mål och skapar delaktighet i gruppen?
• Förankra förändringar av organisationen – så hanterar och  

bearbetar du rädsla, skapar nya förväntningar och nya mål
• Om att hantera balansgången mellan att vara både ledare och 

kollega

Marita Bjelkendal
Sektionschef arkiv och registratur 
Svea hovrätt

Som registrator går ditt arbetsområde in i all övrig verksamhet, högt 
som lågt. För att skapa den struktur och det engagemang som 
krävs för en hållbar dokumenthantering krävs en förmåga att skapa 
förtroende. Marita har arbetat som registrator på Säkerhetspolisen i 
över 20 år varav de senare 6 åren var som huvudregistrator.  
Efter det har hon arbetat som chef för arkiv och registratur inom 
Försvarsmakten samt senare som chef för dokumentadministration 
på Luftfartsverket. Hon har även arbetat ett antal år inom privat  
sektor på ett multinationellt företag och vet vad en effektiv och korrekt 
informationshantering har för vinning ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Sedan drygt två år är Marita ansvarig för arkiv och registratorverk-
samheten på Svea Hovrätt. Under denna föreläsning kommer du att 
få ta del av Maritas bästa ledarskapstips för att skapa den motivation 
och det engagemang som krävs för att driva förändring och utveck-
ling kring dokument- och informationshantering. 

15:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
16:00 Nytt dokument- och ärendehanteringssystem 
– så tacklar du utmaningarna med digitalt förändrings-
arbete 
• Centraliserad registratur – så upplever registratorerna föränd-

ringen och de nya roller och arbetssätt som de medför
• Nytt användarvänligt ärendehanteringssystem – så lyckas du 

med en tydlig kravställning gentemot leverantören
• Parallella system som ska migreras till ett – hur gör man över-

gången så smidig som möjlig?
• Automatregistrerad ärendehantering – fördelar vs utmaningar 

med att ha handläggarna inkopplade i diariet
• Motivation och statistik – så mäts och jämförs framsteg genom 

ett ökat antal registrerade handlingar

Fredrik Wickbom
Documentcontroller och Systemförvaltare 
Nacka kommun

Nacka kommun har placerat sig på kartan som en av Sveriges 
bästa kommuner vad gäller effektiv administration och innovativ 
användning av IT för att skapa en smartare och öppnare förvaltning 
med större ordning och reda på ärenden och dokument. Lång-
siktighet och användarvänlighet var ledord när man letade ett bra 
IT-stöd för att skapa anpassade och flexibla arbetsprocesser för en 
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helt digital ärendekedja. Ett viktigt krav var att systemet skulle kunna 
integreras med andra system i vilka beslutsunderlag tas fram. På 
denna föreläsning får du ta del av erfarenheter och lärdomar av att 
implementera ett nytt ärendehanteringssystem och leda en utveck-
lad, centraliserad registratorsfunktion.  

SPECIELLT INBJUDEN
16:40 Retorik och presentationsteknik – så når du  
fram med ditt budskap
• Hur förbereder jag mig på bästa sätt? – Viktiga faktorer att tänka 

på inför din presentation
• Hur vill du uppfattas? – Vilka signaler sänder du ut och vad  

avslöjar de om dig själv?
• Så använder du kroppsspråk, röst, och rum på ett strategiskt 

sätt för att förstärka ditt budskap
• Men jag har ju rampfeber – effektiva tekniker för att förebygga 

och hantera nervositet
• Och sedan är det bara jag som är intresserad av diarieföring  

– så håller du åhörarnas intresse under hela din presentation 

Linda Therez Gerstenmayer
Retorikexpert och skådespelare

Vill du bli bättre på att fånga människors intresse och vill du dess-
utom att människor ska komma ihåg vad du sagt? Som registrator 
har du ett stort ansvar av att föra ut viktigt kunskap kring diarie-
föring, dokumenthantering och övriga rutiner till handläggare och 
även till den övriga organisationen. Du besitter mycket viktig kun-
skap men når ditt budskap fram? Under denna föreläsning kommer 
skådespelaren och retorikexperten Linda Gerstenmayer ge dig de 
retoriska tekniker du behöver för att bli en bättre och mer intressant 
talare. 

17:30 Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensens första dag 

TORSDAG 1 DECEMBER

08:30 Kaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
09:00 Förvaltnings- och kommunalrätt i förändring 
– vad gäller här och nu och vad kan vi förvänta oss 
härnäst?

Ärendehandläggning – från initiativ till beslut
• Förvaltningslagen och ärendegången – vilka krav ställer lagen  

på dig?
• Hur långt sträcker sig myndigheternas serviceskyldighet?
• Effektivitet – vad innebär skyndsamt förfarande, egentligen?
• Rättssäkerhet – när ska en handling anses inkommen till en 

myndighet eller behörig tjänsteman?
• Partsinsyn och kommunikation – vilka krav ställs på  

myndigheten?
• Beslut – former och ramar för beslutsfattande
• Rättelse, omprövning och överklagande – vad kan och får  

myndigheten göra?
• Aktuella rättsfall 
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 Offentlighet och sekretess för registratorer
• Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar – vad innebär 

detta i det nya digitala samhället? 
• Hur ska du hantera nya elektroniska format som sms, mms och 

sociala medier?
• Vad är en allmän handling?
• Allmän handling – hur ska utlämnandet hanteras?
• Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad
• Sekretessregler och sekretessbrytande regler
• Ökad öppenhet och insyn för allmänheten – hur lever du upp till 

en rättssäker offentlighetsstruktur?
• Flera aktuella rättsfall angående sekretess och utlämnande av 

allmänna handlingar diskuteras

Lars Bejstam
Universitetslektor i förvaltningsrätt
Uppsala universitet

Lars Bejstam 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 och agerat 
rådgivare till en rad olika sammanhang, som t.ex. olika universitet, 
Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra 
internationella biståndsorgan, Europarådet men även privata företag 
och privatpersoner. Lars är också flitigt anlitad som föreläsare i olika 
sammanhang och han är sedan ca 15 år redaktör och ansvarig 
utgivare för Förvaltningsrättslig tidskrift. Under denna föreläsning 
kommer du få viktiga uppdateringar kring aktuell status vad gäller 
lagstiftning och aktuell praxis inom kommunal- och förvaltningsrätt. 

Vi bryter passet för kaffe och nätverkande kl.10:30-11:00 

12:00 Lunch och nätverkande 

PRAKTIKFALL
13:00 En hållbar informationshantering – vikten av 
kvalitet och samverkan för att öka registraturens och 
arkivets inflytande i organisationen
• Hur säkrar du upp behovet av rätt kunskap för ökat inflytande 

och förtroende i organisationen?
• Så skapar du delaktighet och engagemang genom att synliggöra 

registraturen och arkivets värde för organisationen
• Vikten av hållbara rutiner – så gör du en tydlig översikt av  

processer och arbetsmoment för att kvalitetssäkra diarieföringen
• Introduktion av nyanställda – så förmedlar du nyttan av korrekt 

informationshantering från start
• Utbildning och uppföljning för att få alla med på tåget – så  

hanterar du olika motivation och behov vad gäller digitalisering 

Therese Eriksson  
Arkivarie
TA arkiv & informationskonsulter

Annika Gattberg
Arkivarie
TA arkiv & informationskonsulter

Som ”spindeln i nätet” när det gäller informationshanteringen, är du 
som registrator ett viktigt stöd till verksamheten. Du besitter mycket 
viktigt kunskap och för att säkerställa en effektiv och rättssäker 
informationshantering för hela verksamheten krävs både samverkan, 
hållbara rutiner och en förmåga att förmedla den kunskapen till 
övriga anställda. Therese och Annika har båda jobbat som både  
registratorer och arkivarier främst inom den kommunala sektorn 
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(Järfälla kommun, Lidingö stad, Täby kommun och Stockholms 
stad). De har lång erfarenhet av digital informationshantering, 
förändring av arbetssätt och verksamhetsutveckling och på denna 
föreläsning får du ta del av konkreta verktyg för att stärka din roll 
som intern kunskapsförmedlare.

PRAKTIKFALL – Dokumenthantering i Försvarsmakten  
– vår verklighet 
13:50 En dokumenthantering som ska fungera i både 
fred, kris och krig 
• Så utvecklas hållbara rutiner för registrering och diarieföring  

– vad är det vi ska diarieföra för att bidra till verksamhetens mål?
• Att identifiera den egna verksamhetens egna behov och därifrån 

ta fram rutiner för den egna diarieföringen
• Hur tacklar vi utmaningen med att förankra rutinerna kring  

informationshanteringen i hela organisationen?
• Dokumenthanteringen i skarpt läge – så agerar vi vid en insats

Bente Alexandersson
Avdelningschef, utvecklings- och samordnings- 
avdelningen (UsA) dokumenthanteringsenheten 
Försvarsmakten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 
50.000 medarbetare och frivilliga. Ytterst är Försvarsmaktens upp-
gift att värna demokrati och mänskliga rättigheter men de är även 
ständigt redo att hävda Sveriges territorium, genomföra internatio-
nella insatser, samt stödja samhället vid större kriser. Det blir ganska 
tydligt att det är mycket som står på spel och att fel hantering av 
ärenden och information kan ha oerhörda konsekvenser. En effektiv 
och säker informationshantering är en förutsättning för att Försvars-
makten ska kunna lösa sina uppgifter. Under denna föreläsning 
kommer du att få en inblick i hur Försvarsmakten arbetar med att 
utveckla en dokumenthantering som ska fungera lika bra oavsett 
om det är fred, kris eller krig.

14:40 Kaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE – Från ord till digital handling
15:10 E-arkiv – att skapa en långsiktig och hållbar  
digital informationshantering
• Vad menas med e-arkiv och hur hänger det ihop med  

e-förvaltning?
• Vart är vi på väg och hur ser framtidens utveckling ut?
• Så skapas en hållbar digital informationsförvaltning
• Vilka nya krav ställs och hur påverkar dessa dig som registrator?

Caspar Almalander
Tf Stadsarkivarie
Eskilstuna kommun

När offentlig sektor i ökande takt går över till en digital informations-
hantering är helhetsperspektivet en betydande faktor för att säker-
ställa öppenhet, transparens, bevarande och återsökning. Caspar 
Almalander är tf stadsarkivarie på Eskilstuna kommun och arbetar 
främst med e-arkivfrågor. Han arbetar även som nationell samord-
nare för e-arkiv på Sveriges Kommuner och Landsting. Caspar har 
tidigare varit projektledare för Sambruks projekt Elektroniskt beva-
rande, ett nationellt projekt med 47 deltagande kommuner från hela 
landet samt projektledare för Riksarkivets prisade projekt e-arkiv och 
e-diarium (eARD). Under denna föreläsning kommer du få de senaste 
uppdateringarna kring e-arkiv och hur du som registrator kan hantera 
utmaningarna.
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SPECIELLT INBJUDEN
16:00 Så förbättrar du samspelet på jobbet genom 
bättre kommunikation
• Vilken typ är du på jobbet? – Så använder du dina egna styrkor 

och drivkrafter på bästa sätt
• Hur blir du bättre på att kommunicera genom insikt om egna och 

andras kommunikationsmönster?
• Bli ett kommunikativt proffs och hantera missförstånd och  

konflikter på ett konstruktivt sätt?

Emma Pihl 
Föreläsare, ledarskapskonsult 

En grupp är som bäst när den består av olika sorters människor 
men hur gör man för att inte fastna i konflikter när alla gör saker på 
sitt sätt? Föreläsningen ger dig enkla nycklar för hur god kommuni-
kation kan skapa arbetsplatser med högt i tak och fler individer som 
bidrar med sin fulla potential. Emma kommer att ge dig konkreta 
kommunikativa verktyg för hur du påverkar och når fram till andra. 
En föreläsning som garanterat lämnar insikter!

16:50 Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensen

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, se-
minarier, 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.

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varu-
märket 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!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Goda skäl att delta på konferensen

• Ta din yrkesmässiga utveckling på allvar – nya tider ställer nya krav och ger nya möjligheter
• Säkerställ att du är uppdaterad inom alla juridiska områden som rör ditt arbete
• Skapa hållbara rutiner för framtidens registratur och dokument- och ärendehantering
• Ta del av den senaste utvecklingen som rör din komplexa yrkesroll
• Nätverka och träffa andra kollegor från hela landet 
• Hör hur dina kollegor parerat dikeskörningar och slipp göra dom själv
• Kom ifrån och få perspektiv på din verksamhet  – diskutera, reflektera och smid planer
• Samla på dig nya och fräscha sätt att modernisera ditt arbete
• Energiboosta genom att lyssna till både experter, praktikfall och inspirationsföreläsare
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Konferenskod: OFF1395

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

Registrator 2016

Tid 
Konferens  
30 november - 1 december 

Plats 
Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46
Stockholm
Tel: 08-613 81 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

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
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Konferens 30 november - 1 december 2016 

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 7 oktober Boka senast 11 november Ordinarie pris

KONFERENS 6.980 kr 7.780 kr 8.480 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.980 kr exkl. moms per person.

1.500 kr rabatt
700 kr rabatt

 Ta din roll till nästa nivå! 


