Inbjudan
Säker rättsinformation

Stiftelsen för rättsinformation

Workshop 21 april 09.00-12.00. Kaffe från 08.30
Plats: Sveriges advokatsamfund, Laboratoriegatan 4
Workshopen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer. Sprid således
denna inbjudan internt. Föranmälan om deltagande är nödvändig och sker via
https://rattsinfo.wordpress.com/saker-rattsinformation/ senast 18 april. OBS begränsat
antal platser.

Temat för vårens workshop är Säker rättsinformation. Bakgrunden är att
rättsinformationen kompletteras och byter skepnad. Digitaliseringen skapar nya
förväntningar och ställer nya krav. Kvalitativa förbättringar och effektivitetsvinster hägrar men utvecklingen medför också risker. Producenter, marknadsaktörer, myndigheter och enskilda användare påverkas på olika sätt och en rad
säkerhetsfrågor uppkommer.
I producentleden handlar det om att kontinuerligt se över arbetsrutiner och kunna
integrera medieformat som förändras i en allt snabbare takt. Hur hanterar man
t.ex. frågor om konsolidering då lagar kungörs elektroniskt?
De etablerade förlagen har hitintills anpassat sig – databaser och olika e-tjänster
presenteras allteftersom – men kommande teknikskiften kan antas bli än mer
dramatiska. Innebär appifiering och ett ökat utbud av interaktiva myndighetssystem att markanaden helt byter karaktär och drastiskt krymper?
Hur ska man som jurist och slutanvändare bedöma vad som är bra och dåligt då
utbudet av produkter och tjänster blir alltmer mångfacetterat och svåröverskådligt
– hur ser checklistan ut?
Vilka samhälleliga frågor bör uppmärksammas? Hänger riskerna samman med
decentralisering och fragmentering, eller bör vi oroa oss för uppkomsten av
monopol och ett allt för stort teknikberoende? Finns risker för rättsförluster och
vad händer då centrala myndigheters infrastruktur kollapsar? Är skatteverkets
digitaliserade hantering av skattebestämmelserna rättsligt certifierad, kan vi förlita
oss på att programvarorna hanterar reglerna korrekt och finns back-up?
Utvecklingen väcker många frågor och syftet med sammankomsten är att bättre
förstå vilka risker utvecklingen för med sig. Inledarna arbetar alla i olika roller
med de frågor som berörs.
Varmt välkomna!
Peter Wahlgren

Program
8.30

Kaffe

9.00

Presentation av dagens tema

9.05

Säker rättsinformation i
advokatverksamhet

Magnus Sundqvist
Head of Knowledge Management,
Advokatfirman Cederquist

9.30

Att säkerställa innehållskvalitet och
utvecklingen av källor och
inhämtning av ”grundmaterial”

Petter Envall Head of Business
Development, Business Unit Legal
& Regulatory, Wolters Kluwer
Marcus Lindahl, Product Manager
Wolters Kluwer

Diskussion och frågor

10.10

Kaffe

10.30

Integration, kontinuitet och
bevarande: ett arkivperspektiv

Mats Berggren, Riksarkivet

10.55

Säker rättsinformation ur ett
samhällsperspektiv

Helena Andersson, Verksamheten
för samhällets informations- och
cybersäkerhet. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

11.20

Riskanalys: upphandling av
rättsinformation

Peter Wahlgren, professor i
rättsinformatik, Stockholms
universitet

Diskussion och frågor

12.00

Avslutning

