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MÅNDAG 24 OKTOBER

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator.

Caspar Almalander
Informationshanteringsstrateg
SKR 

Caspar Almalander arbetar som informationshanteringsstrateg på 
SKR:s avdelning för digitalisering. Innan dess var han enhetschef 
för kommunarkiv och registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan 
arbetade han som IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna 
kommun och deltog i ett antal stora nationella projekt och uppdrag. 
Caspar är en kunnig och välkänd person inom branschen och en 
mycket uppskattad föreläsare. 

09:10-09:40 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens digitala identitet och digitala underskrifter i 
ett nordiskt och europeiskt perspektiv
• Kvalificerade elektroniska underskrifter i tider av eIDAS2-
plånboken – vad händer på området just nu?

• Gränsöverskridande identifiering och signering – vilka är 
möjligheterna redan innan EU:s ”gemensamma digitala ingång” 
är klar?

• 5 råd och tips för en hållbar implementering och användning av 
e-underskrifter

• Fallstudier och praktiska exempel

Johan Nyman
Nordics thought leader 
eID Easy

 
I samband med uppdateringen av eIDAS lanseras EU:s digitala 
plånbok som är tänkt att bära e-legitimationer, attributintyg som 
exempelvis körkort eller utbildningsmeriter och utgöra en grund 
för elektroniska underskrifter. Vad innebär detta i praktiken? Hur 
förändras befintliga strukturer för e-legitimering och e-underskrifter 
och är vi på väg mot kvalificerade elektroniska underskrifter och 
e-legitimering på tillitsnivå 4 nu? Johan Nyman har länge följt 
utvecklingen kring eID och elektroniska underskrifter och har ett 
stort intresse för användarperspektivet, Public Key Infrastructure och 
eIDAS-kompatibla kvalificerade elektroniska signaturer (QES). Johan 
brinner för plattformsoberoende e-signeringslösningar och arbetar 
med norden som fokusområde på eID easy som är specialiserat 
på digitala autentiserings- och signaturmetoder. Han har även en 
koppling till den finska universitetssektorn där han arbetat med IT-
utveckling och implementerat elektroniska underskrifter.

09:40-10:00 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:00-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Senaste nytt inom elektroniska underskrifter – vad 
händer just nu och vad kan vi förvänta oss framöver?
• eIDAS förordningen, krav och reglerade betrodda tjänster
• Vad är skillnaden mellan betrodda tjänster och kvalificerade 
betrodda tjänster?

• Vilka krav ställs på tillhandahållare av betrodda tjänster?
• Validering av e-underskrifter – hur kan vi garantera äktheten i 
elektroniska dokument? 

• Hur granskas tillhandahållare och tjänster enligt eIDAS-
förordningen och nationella kompletterande regler?

Björn Scharin
Senior adviser, Avdelningen för säker kommunikation 
Post- och telestyrelsen

Säkra och effektiva tjänster behövs för att öka tilliten till digitala 
transaktioner och betrodda tjänster enligt eIDAS-förordningen är 
centrala i digitaliseringsarbetet för att skapa en säker digital miljö.
Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet för betrodda tjänster 
vilket bland annat innebär att de tar emot incidentrapporter och 
granskar att reglerna i eIDAS-förordningen följs. Under denna 
föreläsning kommer du att få en guidning i vad som är viktigt att 
känna till kring eIDAS-förordningen för dig inom offentlig sektor 
och vart ni kan vända er för olika frågor. Björn Scharin har arbetat 
med e-legitimationer, e-underskrifter och betrodda tjänster i 
20 år. Han var utredningssekreterare för utredningen Ökad och 
standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga 
förvaltningen vid Statens offentliga utredningar och var också en 
av Statskontorets representanter i SAMSET-projektet. 

10:50-11:20 EXPERTANFÖRANDE

Upphandling och kravställning av tjänster för 
e-underskrifter – vad är viktigt att tänka på?
• Att kartlägga behov och rannsaka dem – om grunden till en 
framgångsrik upphandling

• Vad behöver skrivas under – legala krav och andra behov
• Vad styr e-underskrifter i Sverige idag – lagar, regler och olika 
organ

• Strategiska val – identifiering, certifikat, enkel/avancerad/
kvalificerad elektronisk underskrift, dokumentkonvertering, 
bevarandeformat, validering och arkivering 

• Krav och kriterier – vad är viktigt att tänka på inför 
kravställningen?

• Tips och råd om hur man kan anskaffa och implementera 
e-underskrifter 

 
Lena Lindström
Verksamhetsnära produktspecialist 
Nexer Group

 
När en organisation ska anskaffa och implementera e-underskrifter 
är det många frågor som behöver besvaras. Hur kan man hitta de 
reella behoven och vad är viktigt att tänka på för att inte riskera 
att stå utan svar i upphandlingen? Lena har lång erfarenhet 
som IT-konsult och projektledare och har under de senaste 
åren arbetat med implementering av elektroniska underskrifter i 
Örebro kommuns samt som sakkunnig inom e-underskrifter på 
olika sätt i ett flertal kommuner. Under denna tid har hon samlat 
på sig mycket verksamhetsnära kunskap kring vad som är viktigt 
att tänka på inför en upphandling och vid implementering av 
elektroniska underskrifter för att få allt att landa rätt. Under denna 
föreläsning kommer Lena att dela med sig av sina bästa tips kring 
hur man lyckas med upphandling och kravställning för att få den 
bästa grunden att jobba vidare från sedan.
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11:30-12:00 EXPERTANFÖRANDE 

Digital säkerhet och tillförlitlighet genom heltäckande 
e-tjänstelegitimation
• Varför behövs e-tjänstelegitimationer?
• Vad krävs för att en identitet ska vara tillförlitlig?
• Vad gäller kring tillitsnivåer? Vad innebär egentligen de olika 
tillitsnivåerna och vilka nivåer krävs? 

• Federering – vilka är möjligheterna? 
• Avtalet med DIGG – så ökas användningsområdet 
för e-tjänstelegitimationer genom samordning över 
organisationsgränser

Dragoljub Nešić 
CIO
Freja eID Group

E-tjänstelegitimationer blir allt vanligare inom offentlig sektor i 
Sverige och i ett digitaliserat samhälle behöver systemen vara 
tillgängliga – men också säkra, robusta och redundanta. Att 
cybersäkerhet fått en allt viktigare och mer framträdande roll 
visar den senaste tidens utveckling med skrämmande tydlighet. 
Freja E-id har vunnit Årets säkerhetspris i Security Tech Award 
2022 som delades ut i samarbete med Orange Cyberdefense. 
Freja E-id är ur flera perspektiv en central del i att skapa en 
högre robusthet i samhället genom att erbjuda ytterligare att 
alternativ till Bank-id. Under denna föreläsning kommer Dragoljub 
Nešić att förklara skillnader mellan privata e-legitimationer 
och e-tjänstelegitimationer och deras beröringspunkter. Han 
kommer även att förklara hur det nya avtalet som Myndigheten 
för digital förvaltning (DIGG) tagit fram för användning av 
e-tjänstelegitimationer utanför den egna organisationen är tänkt 
att fungera och vad det betyder i praktiken. Dragoljub har över 
30 års erfarenhet av analys, design och utveckling av datasystem 
samt marknadsföring och affärsutveckling av IT-säkerhetssystem. 
Han är diplomerad civilingenjör inom data vid Universitetet i 
Belgrad och har dessutom en MBA från Warwick Business School.

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-13:30 PRAKTIKFALL

Så har Malmö stad implementerat mobil e-tjänste-
legitimation som är trygg och säker för både 
medarbetare och organisation
• Resan mot den mobila e-tjänstelegitimationen – om den förstärkta 
identiteteten, inloggningen och signeringen

• Om vikten att utgå från verksamhetens krav och behov – vad är 
viktigt för att lyckas med förändringsprocessen?

• Att digitalisera för ökad verksamhetsnytta – vad har detta konkret 
inneburit för såväl medborgare som verksamheter?

• Förankring och genomförande – hur skapas det engagemang som 
krävs och hur hanterar man utmaningarna längs vägen? 

• Viktiga lärdomar längs vägen och utvecklingsplaner framåt
 

Madeleine Davidsson
Projektledare, IT & Digitalisering
Malmö stad

 
Sverige ligger långt framme vad gäller försörjning av mobila 
e-legitimationer för privatpersoner men det har funnits få 
bra alternativ vad gäller e-tjänstelegitimation som uppfyller 

grundläggande krav. Detta har lett till att många kommuner och 
myndigheter tvingats be sina medarbetare använda sin privata 
e-legitimation i tjänsten men detta kan skapa problem kring 
frågor som ansvar och rättssäkerhet. Malmö stad har avtalat 
om Freja Organisations eID för anställda och har framgångsrikt 
implementerat e-legitimationen för anställda och på sikt även 
skolelever som kommer att innefatta runt 75 000 användare. 
Denna e-tjänstelegitimation har tillitsnivå 3 och är godkänd för 
det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, av DIGG – 
Myndigheten för digital förvaltning. Under denna föreläsning 
kommer Madeleine att berätta om hur denna förändringsprocess 
förankrats i organisationen och vad detta bidragit till i 
verksamheten.
 

13:40-14:10 PRAKTIKFALL

Mina ombud – nationell lösning för digitala fullmakter
• En nationell infrastruktur som möter behovet av att företräda andra 
digitalt – bakgrund, syfte och metodik 

• Digitalisering av fullmakter – så kan både privata och offentliga 
aktörer enkelt digitalisera sina fullmakter genom en standardiserad 
process 

• Vilka har behov av att företrädas av någon annan och vilken typ av 
behörighet ser man behov av? 

• Effekter och resultat 

Michelle Ludovici 
Verksamhetsutvecklare 
Bolagsverket

Möjligheten att digitalt företräda andra personer och företag 
saknas till stor del idag i Sverige. I takt med digitaliseringen har 
behoven att företräda andra digitalt ökat. Mina ombud är en tjänst 
för digitala fullmakter där en person kan företräda andra personer 
eller företag i digitala tjänster. Många kommuner och myndigheter 
ser behov av en nationell behörighetslösning och det finns mycket 
att vinna på att använda sig av denna anpassningsbara tjänst 
istället för att ta fram egna lösningar. Tjänsten Mina ombud gick 
vidare till final i den europeiska digitaliseringstävlingen inom 
offentlig sektor ”Tech for Government” i Paris och presenterades 
för en tävlingsjury i Paris i januari 2022. Under denna föreläsning 
får du ta del av hur denna tjänst kan hjälpa er att ta ännu ett steg 
mot framtidens digitala förvaltning. Mina ombud är beräknad att 
lanseras hösten 2022 och är ett samarbete mellan Bolagsverket, 
Skatteverket och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). 

14:10-14:40 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:40-15:20 EXPERTANFÖRANDE

Gapet mellan regleringen av e-underskrifter och 
verkligheten – vad kräver regleringen och varför når 
nästan ingen upp till den?
• Måste personnumret finnas med i underskriften för att den ska 
vara giltig? Krävs tidsstämplar, och vad är ens en tidsstämpel? Kan 
offentlig förvaltning neka en elektroniskt underskriven handling?

• Vad är en elektronisk underskrift rent tekniskt i praktiken och vilka 
hinder och möjligheter ger det?

• Vad krävs för att offentlig sektor ska lita på elektroniskt underskrivna 
handlingar från andra organisationer eller direkt från medborgare?

• Hur arkiverar man en elektroniskt underskriven handling?

eID och e-underskrifter i framtidens  
digitala förvaltning 2022
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Jonas Appelqvist
IT- och informationssäkerhetskonsult 
Certezza 

Det finns ett gap mellan regleringen av e-underskrifter och 
verkligenheten. För att förstå att tolka regleringen behövs 
också förståelse för hur tekniken faktiskt hänger ihop. Syftet 
med föreläsningen är att bringa klarhet i lagstiftningen och 
regleringen på området och vad den faktiskt betyder och vilka 
praktiska utmaningar det innebär. Det finns många lösningar på 
problemen men tyvärr ger dessa många gånger nya problem 
då få har förståelse för helheten. Jonas Appelqvist är IT- och 
informationssäkerhetsexpert på Certezza som är ett oberoende 
informations- och cybersäkerhetsföretag som erbjuder spets-
kompetens till näringsliv och offentlig sektor i områden från juridik 
ner till kvalitativa slumptal. Jonas har mer än tjugofem år inom 
IT-branschen och är rådgivare åt många kunder inom området 
elektroniska underskrifter.
 

15:30-16:00 EXPERTANFÖRANDE

Vad ryms i en underskrift? – Ett verksamhetsperspektiv 
på övergången från analoga underskrifter till digitala 
flöden med e-identifiering, attester och e-underskrifter
• När och vad behöver man skriva under? Vilka legala krav ligger till 
grund för krav på underskrift och när kan det lösas på annat sätt än 
med underskrift? Vad säger verksamheten? 

• Underskriften har många olika funktioner, fler än man tror  
– om varför man inte kan byta en analog underskrift rakt av till 
e-underskrift och om vikten av att analysera vad som är behovet 
när man tar fram sina digitala processer

• Behöver vi validera e-underskriftens giltighet över tid och behöver 
vi tillämpa rekursiv tidsstämpling? Hur kan man tänka?

• Det ekonomiska perspektivet – vad är viktigt att tänka på för att 
pressa kostnaderna både på kort och lång sikt?

• E-arkiv och långtidbevarande – format för bevarande för att säkra 
hela livscykeln för underskriven handling 

Helena Sääf
Kommunarkivarie
Ekerö kommun

Intresset för elektroniska underskrifter är stort och många 
införandeprojekt drivs ute i kommunerna med fokus på att göra 
beslutsprocesser snabbare och säkrare. Vikten av att skapa 
ett helhetsperspektiv kring hur de nya processerna påverkar 
både verksamheten och dess informationshantering kan inte 
nog poängteras men området är stort och hur får man till det i 
praktiken? När och vad behöver man skriva under? Vilka legala 
krav ligger till grund för krav på underskrift och när kan det lösas på 
annat sätt än med underskrift? Vad säger verksamheten? Helena 
arbetar som kommunarkivarie på Ekerö kommun och brinner för 
informationsförvaltning och verksamhetsutveckling. Hon har varit 

med och arbetat fram Sambruks erfarenhetssammanställning 
kring e-underskrifter och har lång erfarenhet av förändringsarbete 
kring e-förvaltning, bla som arkivkonsult på Arkiv IT, samt dom 
verksarkivarie (PUL- ombud och systemförvaltare) på Riksgälden. 
Helena har också ett förflutet som kommunregistrator och 
nämndsekreterare. Denna breda bakgrund har givit Helena värdefulla 
erfarenheter och under denna föreläsning kommer du att få ta del av 
hennes tankar om vad som egentligen ryms i en underskrift.

16:10-16:50 EXPERTANFÖRANDE

Juridiken rörande e-legitimering och e-underskrifter  
– vilka juridiska krav ställs och vilka är riskerna? 
• Behovsanalys 1 – när och varför krävs underskrifter? 
• Behovsanalys 2 - när och varför är det bra/dåligt med elektroniska 
underskrifter? 

• Vilka är de juridiska skillnaderna mellan analoga underskrifter på 
papper och digitala underskrifter i en e-handling? 

• Vilka krav på skydd ska man ställa vid bestämmande av 
säkerhetsnivå på underskrifter? 

• Vad händer om en obehörig person använder någons BankID eller 
annan e-legitimation?

• Är det viktigt att underskriften uppfyller straffrättsligt skydd mot 
urkundsförfalskning?  

 
Christina Ramberg
Professor i civilrätt
Stockholms universitet

Digital utveckling inom offentlig förvaltning innebär normalt att 
en rad rättsliga överväganden behöver göras. Juridiken kring 
eID och elektroniska underskrifter är komplex och det gäller 
att ha koll på vilka formkrav som ställs och vilka riskerna är. 
Området tangerar många olika juridiska områden och under 
detta anförande kommer Christina att behandla grunderna för att 
skapa en rättssäker hantering av elektroniska underskrifter och 
digitala identiteter. Christina Ramberg är professor i civilrätt sedan 
1998 och verksam vid Stockholms universitet sedan 2011. Hon 
är specialiserad på avtalsrätt och är författare till ett stort antal 
juridiska läroböcker och standardverk inom sitt område. Christina 
har varit Sveriges representant i UNCITRAL:s Working Group on 
Electronic Commerce, i förhandlingar om elektroniska signaturer 
och är en uppskattad föreläsare och har vunnit utmärkelser som 
Årets Jurist och Årets lärare. Hon är ofta anlitad som skiljeman och 
rättssakkunnig i tvister och har skrivit ett ”restement” av svensk 
modern avtalsrätt på www.avtalslagen2020.se.

16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.  

17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS
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DIGITALT BONUSMATERIAL

Senaste nytt inom digital identitet – vad händer just nu 
och vad kan vi förvänta oss framöver?
• Vad är skillnaden mellan e-legitimering, e-underskrifter och 
stämplar vad gäller säkerhetsnivå och hur dessa ska användas?  
– vad är viktigt att tänka på?

• eIDAS för ett gränsöverskridande Europa – så ska det bli enklare att 
använda svenska e-legitimationer i andra EU-länder 

• Validering av e-underskrifter – hur kan vi garantera äktheten i 
elektroniska dokument?

• E-legitimation i tjänsten – hur når man upp till kraven på 
fungerande och säkra sätt att identifiera medarbetare i tjänsten 
över organisationsgränserna?

• När auktorisationssystem ersätter valfrihetssystem – vad betyder 
det i praktiken?

Eva Sartorius
Specialist, Digital identitet 
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

E-legitimation och e-underskrift är nyckeln till en sömlös digital 
förvaltning men att få till detta i praktiken är lättare sagt än gjort. DIGG 
stöttar och samordnar offentlig sektor i dessa frågor i syfte att göra 
den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Under 
denna föreläsning kommer Eva Sartorius att ge viktiga uppdateringar 
om vad som händer just nu inom digital identitet och vad som är 
viktigt att känna till på området framöver. Eva Sartorius är utredare, 
uppdragsledare och expert inom identitet på DIGG – Myndigheten 
för digital förvaltning. Eva har arbetat med digital utveckling i mer 
än 25 år, senast som konceptutvecklare på Internetstiftelsen där 
hon bland annat arbetade med Skolfederation som möjliggör säker 
och pålitlig standardiserad inloggningsfunktion för både elever och 
personal. Hon har även arbetat på E-legitimationsnämnden med 
ansvar för e-legitimering och e-underskrifter och på Skatteverket 
med bland annat Mina meddelanden. Eva har även bidragit till 
regeringens e-förvaltningsstrategi och har koordinerat projekt inom 
E-delegationen. 

DIGITALT BONUSMATERIAL

Så har Domstolsverket implementerat eID och 
elektroniska underskrifter som möter krav på 
effektivitet och rättssäkerhet
• Resan mot eID och elektroniska underskrifter – viktiga milstolpar 
mot en förvaltningsgemensam infrastruktur som tillvaratar 
digitaliseringens möjligheter

• Om vikten att utgå från verksamhetens krav och behov – vad är 
syftet med underskriften, vad ska bevisas och hur länge? 

• Hur får man tekniska standarder och ramverk att matcha 
verksamhetens krav och behov?

• Vad har detta konkret inneburit för teknisk realisering i form av 
underskriftstjänst och eID?

• Stora utmaningar på området, våra lärdomar längs vägen och 
utvecklingsplaner framåt

Pedro León
IT-arkitekt
Domstolsverket

Under de tre senaste åren har Sveriges Domstolar lanserat nya 
e-tjänster med avancerade elektroniska underskrifter för bl.a. 
gemensam ansökan om skilsmässa samt digital signering och 
inskick av olika ansökningshandlingar, fullmakter och andra 
handlingar i pågående mål. Parallellt drivs projektet ”Digitalisering 
av brottmålshanteringen” som bl.a. kommer att tillhandahålla 
elektronisk underskrift av avgöranden för ett enklare och mer 
rättssäkert informationsflöde genom rättskedjan. En förutsättning 
i projektet är e-tjänstelegitimation för medarbetare. Pedro 
León är en certifierad IT-arkitekt med över 20 års erfarenhet 
inom IT-branschen både som konsult och som offentligt 
anställd. Några av hans fokusområden på Domstolsverket är 
identitets- och åtkomsthantering, elektronisk legitimering och 
signaturprocesser. Pedro har också representerat Domstolsverket 
i regeringsuppdraget (som numera heter ”Ena – Sveriges 
digitala infrastruktur”) för ett säkert och effektivt elektroniskt 
informationsutbyte inom hela den svenska offentliga sektorn. 
Färdplanen med Enas byggblock ”identitet” har som mål att 
etablera en nationell myndighetsövergripande digital infrastruktur 
för e-tjänstelegitimation och e-underskrifter. Under denna 
föreläsning kommer du att få ta del av praktiska erfarenheter 
och lärdomar från Domstolsverkets implementering av eID och 
elektroniska underskrifter.

DIGITALT BONUSMATERIAL

Från e-signering till e-arkivering – hur 
säkerställs arkivbeständigheten och en hållbar 
informationshantering med digitala underskrifter
• Varför är det viktigt att den digitala signeringsfunktionen är lika 
tillgänglig som en penna i den analoga? 

• Hur översätter vi de analoga principerna för signering och 
vidimering till en digital miljö? 

• Bevarande av e-underskrifter – vad behöver vi bevara, hur tar du 
rätt beslut och hur bevarar vi den underskrivna handlingen över tid?

• Vad händer vid ändring av handlingstyp på handling med 
avancerade elektroniska underskrifter?

• Hur hanteras konverteringen till långtidsbevarande format och vad 
ska du tänka på ur ett bevarandeperspektiv? 

Caspar Almalander 
Informationshanteringsstrateg 
SKR 

Att säkerställa arkivbeständigheten för att skapa en hållbar 
informationshantering med digitala underskrifter är ofta en stor 
utmaning. Vad ska bevaras, hur hanteras konverteringen till 
långtidsbevarande format och vad är viktigt att tänka på ur ett 
bevarandeperspektiv? Under denna föreläsning kommer Caspar 
Almalander att ge er viktig kunskap kring hur ni skapar en hållbar 
informationshantering med elektroniska handlingar. Caspar 
arbetar som informationshanteringsstrateg på SKR:s avdelning för 
digitalisering. Innan dess var han enhetschef för kommunarkiv och 
registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan arbetade han som 
IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun och deltog i 
ett antal stora nationella projekt och uppdrag. Caspar är en kunnig 
och välkänd person inom branschen och en mycket uppskattad 
moderator och föreläsare. 

EID OCH E-UNDERSKRIFTER I FRAMTIDENS  
DIGITALA FÖRVALTNING 2022
KONFERENS 24 OKTOBER 2022 I STOCKHOLM ELLER DIGITALT
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eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2022

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Ta del av expertanförande med senaste nytt inom digitala identiteter och 
elektroniska underskrifter
 Lär dig mer om juridiken kring e-legitimering – när behövs vilka 
underskrifter och hur skapas en rättssäker hantering? 
 Uppdatera dig kring validering av e-underskrifter och hur man kan 
garantera äktheten av underskrifter i elektroniska dokument
 Ta del av kunskap kring bevarandefrågor - vad behöver vi bevara och hur 
bevarar vi den underskrivna handlingen över tid?
 Ta del av viktiga erfarenheter vad gäller kravställning vid upphandling och 
hur man vet om en teknisk lösning uppfyller kraven från både verksamhet, 
DIGG och eIDAS
 Vilka är riskerna att signeringen förvanskas och hur kan man upptäcka och 
motverka missbruk av e-leg? 
 Ta del av erfarenheter av att implementera mobil e-tjänstelegitimation som 
är trygg och säker för både medarbetare och organisation
 Öka säkerheten genom att ta del av effektiva sätt att se över rutinerna för 
IT-säkerheten kring elektronisk identifiering
 Inspireras och ta del av konkreta tips om hur digital identifiering och 
signering kan revolutionera digitaliseringen i verksamheten

Konferenskod: OFF1683

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Konferens 24 oktober 2022
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 16 september  6.490 kr  1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 14 oktober  6.990 kr 500 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


