
Information från Stiftelsen för rättsinformation          
den 12 april 2007  
Ordförande professorn Cecilia Magnusson Sjöberg 08 16 28 93 cecilia.magnussonsjoberg@juridicum.su.se   
Redaktör forskningsamanuensen Staffan Malmgren  08 16 25 49 staffan.malmgren@juridicum.su.se   
 

 

Dokumentation från 2006 års höstkonferens 
Den 28 november 2006 hölls konferensen ”Rättsinformation som arbetsredskap”. Dokumentation från konferensen 
finns tillgänglig på Stiftelsens hemsida, http://www.rattsinfo.se/061128.htm  
 

Stiftelsens årliga konferens 2007 
Vi kan redan nu avisera att temat för höstkonferensen 2007 är  
 

”Den rättsliga informationsförsörjningen: tillit, standarder och säkerhet” 
 
Information om datum, program. m.m. kommer så fort det är bestämt att skickas ut till samma mottagare som 
detta nyhetsbrev, samt publiceras på Stiftelsens hemsida. 

Information om anknytande arrangemang 
Den juridiska fakultetens jubileumsseminarier 
Den 10-11 maj 2007 firar juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 100-årsjubileum. Detta uppmärksammas 
bland annat med en serie rättsvetenskapliga seminarier. Av särskilt intresse för läsarna av detta nyhetsbrev är 
kanske ett av de seminarier som Institutet för rättsinformatik (IRI) anordnar om ”Nya kanaler för rättsinformation: 
innehåll och ansvar” (se nedan). Här skall även nämnas seminariet ”Juridikens förändrade form och funktion” vid 
vilket Peter Seipel kommer att hålla ett anförande om ”rättsinformation i elektronisk dräkt”.  Mer information om 
seminarierna finns på Juridicums hemsida: 
http://www.juridicum.su.se/jurweb/nyheter/jubileum/3.html. Anmälan till de seminarier som IRI ansvarar för kan 
göras på http://www.juridicum.su.se/iri/jubsem/ 
 

Program för seminariet ”Nya kanaler för rättsinformation: innehåll och ansvar”  
som äger rum torsdagen den 10 maj 2007 
Tid Talare Rubrik 
13:00-13:30 Lena Jönsson, generaldirektör Verva Det offentliga rättsinformationssystemet 
13:30-14:00 Lars Klasén, informationsspecialist, Infotorg Marknaden för rättsinformation online - 

dåtid, nutid och framtid 
14:00-14:30 David Eriksson, System Development Lawyer, 

Mannheimer Swartling 
Knowledge sharing med klienten 

14:30-15:00 Mingel och bensträck  
15:00-15:30 Hans Ragnemalm, professor, fd regeringsråd  Beslutsfattande genom webbpublicering 
15:30-16:00 Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik Regleringen av rättsinformationen: Access, 

personuppgiftsskydd och upphovsrätt 
16:00-17:00 Paneldebatt: 

Moderator: Cecilia Magnusson Sjöberg, professor 
i rättsinformatik  
Jörgen Nilsson, chefsjurist Domstolsverket 
Staffan Malmgren, Jur stud  
Christine Kirchberger, doktorand i rättsinformatik 
Annina Persson, docent i civilrätt 

 
 
Rättsinformation för alla? 

 

LISA-möte om tillämpningen av PSI-direktivet 
Måndagen den 14 maj anordnar LISA-nätverket (Legal Information Standards Action network) ett möte om 
vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, med särskilt fokus på tillämpningen av PSI-
direktivet (Dir 2003/98/EG).  Mer information om mötet finns på LISAs hemsida: 
http://www.lisan.org/li/news/news.htm.  
Anmälan sker på sidan http://www.w3c.se/events/20070425-lisa/register.html  


