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Arrangeras av

VÄLJ DITT KURSTILLFÄLLE 
23 NOVEMBER 2022 | STOCKHOLM

16 FEBRUARI 2023 | STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 
	 Vilka juridiska utmaningar ställs företag, myndigheter och organisationer inför vid leveranser av olika typer  
av IT-relaterade produkter och tjänster?

	 Hur väljer du rätt mellan standardavtal och ett egenutvecklat kontrakt anpassat till leveransen?

	 Vilka leveransmodeller används för IT-avtal? 

	 Vad ska ingå i en i en anbudsförfrågan när det gäller avtalsvillkor?

	 Hur regleras immateriella rättigheter och användning av beställarens data?

	 Vad skiljer upphandling och avtal när det gäller molntjänster från andra IT-leveranser? 

	 Hur bör avtalet reglera hanteringen av tvister mellan beställare och leverantör? 

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE PÅ VÅRA KURSER: 
”Mycket bra mix mellan teori och praktik, diskussioner och föreläsningar” 
”Bra föreläsare med stor erfarenhet och kunnighet inom området och branschen” 
”Bra med fokus på praktisk tillämpning”

abilitypartner  kurser & utbildningar

 
KURSLEDARE

Johanna Linder 
Partner
Advokatfirman Cederquist

Henrik Lindstrand
Partner
Advokatfirman Cederquist

Mängdrabatt – gå flera personer!
Läs mer om vår förmånliga rabatt på baksidan!
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Johanna Linder 
Partner
Advokatfirman Cederquist

Johanna	Linder	är	ansvarig	för	Cederquists	
verksamhetsgrupp	för	Immaterialrätt,	Mediarätt	och	IT-
rätt.	Johanna	är	specialiserad	på	IT-	och	immaterialrätt	
sedan	20	år	och	företräder	löpande	börsbolag,	statliga	
bolag	och	andra	större	kunder	i	samband	med	komplexa	
IT-affärer	som	outsourcing,	systemupphandlingar,	avtal	
om	molntjänster	och	teknikrelaterade	samarbeten.	Hon	
arbetar	också	med	frågor	i	anslutning	till	Internet,	sociala	
medier,	e-handel,	samt	kommersialisering	av	rättigheter	
och	integritetsskydd.

Henrik Lindstrand
Partner
Advokatfirman Cederquist

Henrik	är	delägare	i	Cederquists	praktikgrupp	för	IT-rätt,	
immaterialrätt	och	medierätt	och	är	specialiserad	på	IT	och	
outsourcing,	datasekretess,	e-handel,	fintech	och	allmänna	
kommersiella	avtal.	Henrik	har	tidigare	arbetat	som	intern	
rådgivare	på	en	global	tillverkare	av	utomhuskraftprodukter,	
främst	med	stöd	till	inköps-	och	IT-avdelningarna	med	
inköp	och	kontrakt	relaterade	till	IT.	Henrik	har	även	
agerat	som	tillfällig	chefsjurist	på	en	leverantör	av	
teknologitjänster	med	verksamhet	i	flera	länder.	Henrik	är	
erkänd	som	en	Rising	Star	inom	IT	och	telekom	i	Sverige	av	
Legal	500.

KURSLEDARE

TRYGGA OCH TYDLIGA IT-AVTAL
– I PRAKTIKEN 

Hur du skriver trygga och heltäckande IT-avtal för molntjänster för 
samarbetstjänster och lagring av data
För	svenska	företag,	myndigheter	och	kommuner	är	det	nödvändigt	att	kunna	använda	IT-tjänster	i	någon	form	för	att	lyckas	
med	digitaliseringen	och	driva	den	dagliga	verksamheten.	

Du	som	är	ansvarig	för	upphandling	av	olika	typer	av	IT-tjänster	och	produkter	behöver	veta	hur	du	ska	skriva	ett	avtal	som	
täcker	in	de	skyldigheter	och	rättigheter	som	din	verksamhet	och	leverantören	har.	Ett	tydligt	avtal	är	grunden	för	ett	bra	
samarbete	och	en	hög	tillförlitlighet	i	leveransen.	Ett	genomarbetat	avtal	skyddar	era	rättigheter	som	beställare	och	reglerar	
hur	ni	ska	hantera	eventuella	tvister	med	era	leverantörer.	

Vem riktar sig kursen till?  
Du	som	upphandlar	eller	beslutar	om	inköp	av	IT-tjänster	och	produkter	inom	IT-drift	inom	företag,	myndigheter,	kommuner	
har	all	anledning	att	delta	på	kursen!	Din	roll	kan	vara	IT-strateg,	CIO,	IT-chef,	Verksamhetschef,	Digitaliseringsstrateg,	
Molnstrateg,	CDO,	Projektledare	digitalisering,	Enhetschef	eller	Verksamhetsutvecklare,	

Syfte och mål med kursen 
Kursen	syftar	till	att	ge	dig	en	kunskap	om	hur	du	som	upphandlar	olika	typer	av	IT-tjänster	och	produkter	väljer	rätt	typ	av	
avtal.	Du	får	även	lära	dig	hur	du	analyserar	vilka	områden	som	ska	regleras	i	avtalet	och	hur	de	kan	regleras.	Kursen	kräver	
inte	förkunskaper	i	avtalsrätt	eller	juridik	inom	upphandling.	Kursens	mål	är	att	du	inför	en	upphandling	kunna	ställa	krav	på	
en	leverantör	och	kunna	avgöra	när	ett	standardavtal	eller	ett	mer	anpassat	kontrakt	är	lämpligt.	Som	köpare	av	IT	kommer	du	
att	få	en	bättre	kontroll	över	avtalet	med	leverantören	och	hur	det	ska	tillämpas.

Varmt välkommen till en kurs med experter på juridik och avtal!
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Introduktion till IT-avtal – Vad behöver du tänka på i olika slags  
IT-upphandlingar och hur undviker du vanliga misstag?
Kursen	ger	dig	förståelse	för	innehållet	i	IT-avtal	och	konkreta	råd	för	hur	du	bör	arbeta	med	dem	för	ökad	trygghet	och	

tydlighet.	Kursen	omfattar	också	praktiska	moment	och	utrymme	för	diskussion	och	frågor.

Exempel på områden och frågeställningar som tas upp är: 

•	 Vilka	leveransmodeller	används	i	IT-avtal,	vad	skiljer	dem	åt	och	vad	behöver	du	reglera	i	vart	och	ett	av	dem,	exempel	på	
avtal:	projektavtal	om	systemutveckling	eller	systemimplementation,	olika	typer	av	tjänsteavtal,	däribland	molntjänsteavtal	

•	 Hur	påverkar	avtalet	vilka	delar	av	er	IT-miljö	som	omfattas	av	en	IT-leverans?

•	 Hur	ska	du	tänka	kring	avtalsstruktur,	frågan	om	ramavtal	eller	kontrakt,	tidpunkter	för	avtalstecknande	när	affären	omfattar	
flera	faser?

•	 När	bör	du	ta	fram	ett	eget	avtal	och	när	bör	du	utgå	från	leverantörens	avtal?	När	används	standardavtal	och	villa	finns	på	
marknaden,	till	exempel.	Almegas	allmänna	villkor	och	eSams	nya	avtalsvillkor	för	tjänster	inom	offentlig	sektor?	

•	 Vad	bör	du	lägga	med	i	anbudsförfrågan	när	det	gäller	avtalsvillkor?

•	 Vad	bör	du	generellt	fånga	upp	vid	kravställning	i	anbudsförfrågan,	särskilt	om	lagkrav,	säkerhetskrav,	med	mera?

•	 Frågor	kopplade	specifikt	till	användning	av	molntjänster

•	 Reglering	av	immateriella	rättigheter

•	 Reglering	av	rätt	att	få	åtkomst,	till	samt	använda	data

•	 Några	specifika	frågor	kopplade	till	offentlig	upphandling	(LOU/LUF)

•	 Villkor	som	brukar	uppfattas	svåra	att	förhandla	om	och	hur	du	kan	tänka	kring	dessa

•	 Tvistlösning	och	åtgärder	som	man	kan	vidta	vid	avtalsbrott

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.

KURSPROGRAM 

TRYGGA OCH TYDLIGA IT-AVTAL
– I PRAKTIKEN 

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.
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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: INF1693/1694
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Tid och plats – VÄLJ DITT KURSTILLFÄLLE
23 November 2022 | Stockholm

16 Februari 2023 | Stockholm

Pris
8.990 kr exkl. moms.

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så 
betalar person 3, 4, 5 osv endast 6.490 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
 Få en kunskap om de olika befintliga standardavtalen inom 
IT-området samt eSams nya avtalsvillkor för IT-tjänster inom 
offentlig sektor
 Lär dig vilka krav du bör ställa och hur du skriver juridiskt 
heltäckande IT-avtal anpassade till vad som köps in och vad 
som är viktigt för er verksamhet 
 Ta del av vilka krav du kan ställa på leverantörer av 
molntjänster och IT-drift för säkerhet samt hög kvalitet och 
tillgänglighet till IT-tjänster?
 Försäkra dig om att skydda immateriella rättigheter och data 
vid samarbete med leverantörer
 Öka dina kunskaper om hur du ställer krav på leverantören 
redan i upphandlingen som försäkrar dig om ett heltäckande 
avtal anpassade kontrakt för leveransen av IT-tjänster
 Lär dig mer om när du ska välja standardavtal och när du ska 
ta fram ett eget avtal
 Ta del av vilka åtgärder man kan vidta vid avtalsbrott hur man 
kan hantera tvister 
 Få svar på dina frågor vad gäller IT-avtal


