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Arrangeras av

Kursen fick 5,0 i betyg vid  
förra tillfället (skala 1-5)

UR INNEHÅLLET 
	 Juridiken kring digital informationsförvaltning – uppdatera dig inom det senaste inom dataskydd, sekretess, e-signaturer 
och informationshantering i offentlig sektor

	 Myndigheters och kommuners möjligheter att fatta beslut automatiserat – vad gäller idag och vad är på gång inom 
utvecklingen av lagarna?

	 GDPR – så anpassar du din verksamhet utifrån aktuellt rättsläge och når ett gott dataskydd 
	 Offentlighet- och sekretess, arkivlagstiftningen och öppna data-lagen - vilka är de legala kraven på arkivering och gallring 
och vad gäller vi tillgängliggörande av data?

	 Molntjänster och sociala medier – hur hanterar du de legala kraven i praktiken? 
	 Säkerhetsjuridiska krav – vad innebär reglerna för incidentrapportering för din verksamhet? 
	 E-signaturer och stämplar – tillämpning av lagstiftningarna och innebörden av lagförslagen om betrodda tjänster

NÖJDA RÖSTER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE: 
”Bra ämnen och talare med både djup och bred kompetens. Berörde ämnet från olika perspektiv och gav en helhet” 
”Fantastiskt bra, framförallt hög kvalitet på föreläsarna!” 

abilitypartner  kurser & utbildningar

 
KURSLEDARE

Katarina Fast Lappalainen
Universitetslektor i rättsinformatik
Institutet för Rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Mängdrabatt – gå flera personer!
Läs mer om vår förmånliga rabatt på baksidan!
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Katarina Fast Lappalainen
Universitetslektor i rättsinformatik
Institutet för Rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Katarina	är	jur.	dr.	i	offentlig	rätt	och	universitetslektor	i	rättsinformatik	vid	Institutet	för	rättsinformatik	(IRI),	juridiska	
institutionen,	Stockholms	universitet.	Hennes	forskning	är	för	närvarande	inriktad	på	olika	områden	inom	juridik	
och	e-förvaltning.	Den	omfattar	bl.a.	myndigheters	användning	av	artificiell	intelligens	för	urval	och	kontroll	samt	
digitaliseringen	av	vården	och	omsorgen.	Hon	har	tidigare	publicerat	sig	inom	flera	olika	rättsområden,	såsom	
förvaltningsrätt,	skatterätt	och	mänskliga	rättigheter.	Katarina	är	också	ledamot	i	Societal	Committee	inom	Digital	Futures,	
ett	tvärvetenskapligt	forskningscenter	inom	teknik	och	digital	transformation,	som	bedrivs	genom	ett	samarbete	mellan	
KTH,	SU	och	RISE.	Katarina	har	en	lång	erfarenhet	som	lärare	på	juristprogrammet	vid	Stockholms	universitet	samt	andra	
universitet	och	högskolor	i	Sverige.	För	närvarande	är	hon	kursföreståndare	för	kurserna	Rättsinformatik	(6	hp)	och	IT-rätt	
(15	hp).	Katarina	är	en	mycket	uppskattad	föreläsare	och	anlitas	som	utbildare	både	i	Sverige	och	internationellt.	

KURSLEDARE

JURIDIKEN KRING DIGITAL INFORMATIONSFÖRVALTNING

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning  
– så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, 
e-signering och informationssäkerhet

Den	digitala	informationshanteringen	i	offentlig	sektor	är	omgärdad	av	ett	omfattande	och	dynamiskt	regelverk	och	som	gäller	
under	hela	informationens	livscykel	och	är	en	nödvändig	del	i	varje	riskbedömning.	

Du	som	beslutsfattare	i	offentlig	sektor	behöver	kunna	orientera	dig	i	detta	regelverk	och	hålla	dig	uppdaterad	om	
rättsutvecklingen	på	området	för	att	ta	rätt	beslut.	Du	behöver	kunna	göra	en	korrekt	riskbedömning	vad	gäller	de	juridiska	
kraven	för	digitalisering,	digital	informationshantering	och	automation	av	processer.

Du	som	är	beslutsfattare	för	rättsliga	digitaliseringsfrågor,	jurist,	informationssäkerhetsansvarig,	arkivarie,	dataskyddsansvarig,	
registrator,	digitaliseringsstrateg,	IT-chef,	IT-strateg,	enhetschef	eller	verksamhetsutvecklare	inom	offentlig	sektor,	har	all	
anledning	att	delta.

Varmt välkommen till kursen!

Kursen	arrangeras	av	Ability	Partner	vars	vision	är	att	förbättra	individers	och	organisationers	förmåga	att	hantera	förändring,	växa	och	uppnå	goda	
resultat.	Genom	att	lära	känna	dig	och	din	organisations	utvecklingsbehov	kan	vi	kontinuerligt	erbjuda	kurser,	utbildningar,	seminarier,	konferenser,	
events,	nätverk	och	konsultativa	tjänster	som	hjälper	dig	i	det	dagliga	arbetet	och	stärker	verksamheten.	Ability	Partner	arbetar	utifrån	ambitionen	att	
erbjuda	evenemang	som	ger	mest	värde	för	pengarna	samt	att	ha	100	%	nöjda	och	återkommande	kunder.	
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via info@abilitypartner.se eller 08-694 91 00.

abilitypartner  kurser & utbildningar
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Del 1: Introduktion – Juridiken kring digital 
informationsförvaltning 
I	ett	historiskt	perspektiv	har	informationshanteringen	inom	
offentlig	sektor	genomgått	en	stor	förändring,	från	att	tidigare	
varit	primärt	pappersbaserad	till	hantering	av	stora	mängder	
digital	information.	

I	allt	tilltagande	omfattning	sker	en	automatisering	av	
förvaltningen,	vilket	även	inbegriper	att	rättsliga	beslut	fattas	
automatiserat	(rättsautomation).	Detta	var	under	ett	antal	
decennier	ett	tämligen	oreglerat	område.	En	tydlig	vändning	
innebar	2017	års	förvaltningslag,	där	ett	generellt	och	
uttryckligt	lagstöd	infördes	för	automatiserat	beslutsfattande	av	
myndigheter.	Sedan	1	juli	2022	har	även	kommuner	uttryckligt	
stöd	i	kommunallagen	för	att	använda	sig	av	automatiserat	
beslutsfattande	(proposition	2021/22:125)	som	vi	också	
kommer	att	beröra.	Du	kommer	vid	detta	tillfälle	att	få	anledning	
att	reflektera	och	diskutera	över	hur	du	påverkas	av	denna	
lagstiftning	i	din	verksamhet.	Detta	pass	är	något	kortare	i	form	
av	en	introduktion.

Del 2: GDPR – allmänna dataskyddsförordningen
Vilka	krav	ställer	GDPR	på	den	digitala	informationshanteringen	
i	offentlig	sektor	och	vad	innebär	det	för	din	verksamhet,	med	
andra	ord	hur	ska	du	GDPR-säkra	din	verksamhet?	På	senare	år	
har	frågan	om	tredjelandsöverföringar	fått	stor	uppmärksamhet,	
vilket	kan	utgöra	en	utmaning	för	hela	eller	delar	av	en	
verksamhet	som	planerar	eller	som	redan	har	”migrerat	till	
molnet”.	

Den	digitala	tekniken	med	blockkedjor	innebär	ett	nytt	sätt	
att	hantera	information	på	ett	säkert	sätt,	men	innebär	också	
utmaningar	i	förhållande	till	GDPR.	Detta	är	några	områden	som	
vi	kommer	att	behandla	och	diskutera	i	denna	del	av	kursdagen.

Del 3: Offentlighet, sekretess, 
arkivlagstiftningen och öppna datalagen
Offentlighetsprincipen	är	en	grundbult	i	den	svenska	offentliga	
rätten.	Den	har	flera	viktiga	funktioner	i	vårt	samhälle	såsom	att	
motverka	korruption,	felaktig	hantering	av	skattemedel,	samt	
bidra	till	en	effektiv	förvaltning,	identifiera	behov	av	reformer	
med	mera.	Offentlig	information	anses	också	vara	väsentlig	
för	den	s.k.	informationsmarknaden	och	för	främjandet	av	
innovation.	

I	denna	del	kommer	vi	att	fokusera	på	handlingsoffentlighet	i	
en	digital	kontext,	den	offentliga	sektorns	tillgängliggörande	av	
data	(öppna	data)	med	mera.	Vi	ska	också	diskutera	reglering	
som	begränsar	och/eller	säkerställer	ett	förverkligande	
av	offentlighetsprincipen	i	form	av	sekretesslagen	och	
arkivlagstiftningen.	Vad	innebär	sekretesslagstiftningen	vid	
användning	av	sociala	medier	eller	molntjänster?	Vad	menas	
exempelvis	med	meningsfull	information	i	relation	till	en	
myndighets	AI-system?	Vad	säger	regelverket	om	arkivering	och	
gallring	i	en	digital	miljö?	

Avslutningsvis	ska	vi	också	kort	beröra	upphovsrättsliga	
frågeställningar.				

Del 4: Säkerhetsjuridiska krav – GDPR,  
NIS-lagstiftningen och signaturförordningen
Cyberattacker	har	tilltagit	under	pandemin,	men	har	nu	även	
fått	ökad	aktualitet	på	grund	av	kriget	i	Ukraina.	För	närvarande	
anses	cyberattacker	utgöra	ett	de	största	hoten	mot	säkerheten	i	
Sverige.	De	säkerhetsproblem	som	den	digitala	tekniken	har	fört	
med	sig,	har	föranlett	reglering	på	såväl	EU-nivå	som	i	nationell,	
svensk	rätt.	

Detta	pass	har	till	syfte	att	ge	dig	en	överblick	och	uppdatering	
över	det	regelverk	som	finns	i	bland	annat	GDPR	rörande	skydd	
för	personuppgifter,	den	så	kallade	NIS-lagstiftningen	(Network	
Information	Security)	som	rör	skyddet	för	samhällsviktiga	
tjänster	samt	eIDAS-förordningen	(signaturförordningen)	som	
reglerar	betrodda	tjänster	såsom	exempelvis	e-signaturer	och	
stämplar.	Vilka	handlingar	kan	och	bör	undertecknas	digitalt?	

Vi	kommer	att	diskutera	vilka	utmaningar	och	möjligheter	som	
den	dynamiska	säkerhetsjuridiken	kan	innebära	för	den	digitala	
informationshanteringen	i	offentlig	sektor.	Vilka	krav	finns	
exempelvis	på	incidentrapportering?	Vad	gäller	om	användning	
av	privat	bank-id	i	tjänsten	och	vad	innebär	den	föreslagna	
regleringen	om	betrodda	tjänster	för	din	verksamhet?	

Respektive tema ovan har en föreläsningsdel, någon interaktiv 
övning i grupp eller individuellt och en genomgång av exempel 
med efterföljande diskussion.

KURSPROGRAM 

JURIDIKEN KRING DIGITAL INFORMATIONSFÖRVALTNING

HÅLLTIDER FÖR KURSDAGEN 

08:30		 Registrering	och	kaffe
09:00		 Kursdagen	inleds
16:30		 Kursdagen	avslutas

Under dagen gör vi avbrott för kaffe och lunch.



ARRANGÖR
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

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

Nöjda röster från tidigare deltagare:
”Bra innehåll! Jag fick med mig väldigt mycket matnyttigt 
som kliniker” 

”Det digitala formatet fungerade över förväntan”

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

Kurskod: OFF1702/1703

JURIDIKEN KRING DIGITAL INFORMATIONSFÖRVALTNING

Begränsa
t  

antal plats
er  

– anmäl dig  

redan idag
!

Pris
7.490 kr exkl. moms.

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 priset ingår dokumentation, fika och lunch.

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

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KURSEN
 Uppdatera dig på de legala krav som styr den digitala  

 informationsförvaltningen i offentlig sektor

 Lär dig att identifiera rättsliga krav rörande informationshanteringen  
 av persondata, öppna data och få kunskap om hur det påverkar din  
 verksamhet

 Få en juridisk uppdatering vad gäller arkivering och gallring av digital  
 information

 Öka dina kunskaper om hur du identifierar rättsliga utmaningar samt  
 tillämpar legala krav rörande användning av molntjänster, blockkedjor  
 och AI

 Ta del av det senaste inom juridiken kring e-signaturer och stämplar

 Säkerhetsjuridiska krav och NIS-lagstiftningen – få koll på kraven kring  
 incidentrapportering och vad de innebär

 Fördjupa dig inom de juridiska kraven som rör din verksamhets  
 digitaliseringsprojekt i synnerhet dataskydd och informationssäkerhet


