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UR INNEHÅLLET 
 Regelverk och direktiv inom informations- och IT-säkerhet samt hur man ur ett praktiskt perspektiv  

 anpassar digitaliseringen efter de krav som ställs

 Ledningssystem för informationssäkerhet – så utvecklar du en god säkerhetskultur i verksamheten

 Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete – så arbetar du strukturerat för att öka den  
 digitala säkerheten

 Hur du accelererar och skalar upp er digitala informationsförvaltning på ett säkert sätt

 Digitalt utbyte av information – så garanterar du säkerhet i hela kedjan

 Molntjänster i samhällsbärande verksamhet – risker, lämplighet och vägen framåt

Informationssäkerhet  
i offentlig sektor 2021 

DIGITALT VIA LIVESTREAM ELLER PÅ PLATS I STOCKHOLM



ONSDAG 1 SEPTEMBER

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.

09:00-09:10 INLEDNING

Moderator meddelas senare

09:10-10:00 EXPERTANFÖRANDE

Cyberhot och – säkerhet för organisationer inom 
offentlig sektor 
• Allvarliga cyberangrepp mot samhället – exempel från 

verkligheten  
• Aktörerna – vilka är det som angriper oss och varför? 
• Hur skyddar vi oss på bästa sätt? 

Pontus Johnson
Professor samt föreståndare
KTH, Centrum för cyberförsvar och 
informationssäkerhet

Pontus Johnson är professor vid den Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH). Han är också föreståndare för Försvarsmaktens, KTH:s och 
Försvarshögskolans gemensamma Centrum för cyberförsvar och 
informationssäkerhet (CDIS). Pontus håller kurser i etisk hackning, 
i vilka studenterna får träna sina offensiva cyberförmågor. Hans 
forskningsintressen rör sig kring cybersäkerhet och systemarkitektur, 
med särskilt fokus på simuleringar av cyberangrepp. Han är 
handledare till flera doktorander som fokuserar på maskininlärning 
relaterat till sådana simuleringar. Pontus är även ledamot i den 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och är en av grundarna till 
företaget foreseeti, som är en spin-off från forskningen.

10:05-10:55 EXPERTANFÖRANDE

Säkerhetsskyddsreglering, NIS-direktivet och 
GDPR – så integrerar du regelverk och direktiv i 
informationssäkerhetsarbetet 
• Vilka är lagarna och regelverken du måste ha koll på? 
• Nyheter och senaste utvecklingen i regelverken som påverkar 

arbetet med informationssäkerhet 
• Hur du omsätter legala krav i verksamheten och bedriver 

informationssäkerhetsarbete enligt föreskrifterna
• Integritetsskydd i offentlig sektor – hur hantera dataöverföring 

samt lagring rättsenligt?

Karl-Fredrik Björklund
Advokat och Partner
Wikström och Partners Advokatbyrå 

Digital utveckling inom offentlig förvaltning innebär normalt att en 
rad rättsliga överväganden behöver göras. Karl-Fredrik Björklund 
arbetar frekvent med olika former av IT-rättsliga spörsmål och 
har vidare över sjutton års erfarenhet av att arbeta praktiskt med 
samt föreläsa rörande integritetsskyddsfrågor. Karl-Fredrik är en 
mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare och går under denna 
föreläsning igenom vad som gäller rent juridiskt inom informations- 
och IT-säkerhet samt hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar 
digitaliseringen efter de krav som ställs. 

10:55-11:15 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:15-12:05 EXPERTANFÖRANDE

Så utvecklar du en god säkerhetskultur i verksamheten
• Strategi, mål och styrning
• Policy, ansvar, organisation
• Genomförande, uppföljning och resultat
• Införande av ledningssystem för informationssäkerhet

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef
Internetstiftelsen Foto: Kristina Alexanderson.

Anne-Marie Eklund-Löwinder är Chief Information Security Officer, 
CISO, på Internetstiftelsen och säkerhetsexpert. Hon kan svara 
på de flesta frågor kring strategisk informations- och IT-säkerhet 
både för verksamheter och vanliga användare, till exempel 
ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27001 men också 
om kryptering, lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster 
och nätverk. Under detta anförande får du ta del av hur du utvecklar 
en säkerhetskultur i din verksamhet, vilket inte byggs på en dag. 
Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och 
uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till 
säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhetskulturen har alltså stor betydelse 
för hur man arbetar. En verksamhet med en säkerhetskultur är 
en verksamhet där säkerhetstänkandet är en naturlig del av 
verksamhetens själ. 

12:05-13:05 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:05-13:45 PRAKTIKFALL

Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhets-
arbete – så arbetar du strukturerat för att öka den 
digitala säkerheten 
• Hur bedriver du ett systematiskt informationssäkerhetsarbete 

som tar hänsyn till risker? 
• Så utvecklar du ett sammanhållet informationssäkerhetsarbete 

och en säker informationshantering inom hela verksamheten 
• När säkerhetsintrång är ett faktum – hur hanterade samt tog vi 

oss igenom attacken och vilken roll fyller krisledningen?

Per-Johan Gelotte
IT-arkitekt
Lidingö Stad

Per-Johan har sedan sin civilingenjörsexamen från KTH arbetat 
dryga tjugo år inom IT-branschen. Innan han iklädde sig rollen som 
IT-arkitekt på Lidingö stad 2017 jobbade han som biträdande IT-chef 
på Kulturhuset Stadsteatern. På Lidingö innebärIT-arkitektrollen 
utöver teknikutveckling ett delansvar för IT-säkerheten och 
delaktighet i informationssäkerhetsarbetet. Lidingö tilldelades under 
2019 priset som årets digitaliseringskommun.
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13:50-14:30 PRAKTIKFALL

Hur du accelererar och skalar upp er digitala 
informationsförvaltning på ett säkert sätt
• Så garanterar du informationstillgångens tillgänglighet, riktighet, 

konfidentialitet och spårbarhet
• Stöd i form av standarder och ramverk för att arbeta med 

informationssäkerhet
• Praktiska arbetet med informationssäkerhet – verksamhetsanalys, 

informationsklassning, riskanalys, säkerhetsåtgärder, 
säkerhetsarkitektur till uppföljning 

Anders Bergman
Informationssäkerhetsansvarig 
Karlstads kommun

Michael Wikstrand
IT-säkerhetssamordnare och biträdande 
Säkerhetsskyddschef
Karlstads kommun

Anders har arbetat med IT- och informationssäkerhet på 
kommunal, regional och statlig nivå sedan 1991. Han arbetar 
idag med informationssäkerhet på strategisk nivå inom 
kommunala sektorn och är också sedan 1997 anlitad som extern 
informationssäkerhetsexpert av de nationella ackrediteringsorganen 
SWEDAC och Norsk Akkreditering vid bedömningar mot 
standarderna ISO 17025, 15189, 27001 och 20000. Michael 
Wikstrand har mångårig erfarenhet från IT och IT-drift som tekniker, 
konsult och chef inom privat, statlig och kommunal verksamhet. 
Han arbetar idag med säkerhet inom områdena dataskydd, 
informationssäkerhet, IT-säkerhet, cybersäkerhet, säkerhetsskydd 
och civilt försvar.

14:30-14:50 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:50-15:30 EXPERTANFÖRANDE

Digitalt utbyte av information – så garanterar du 
säkerhet i hela kedjan
• Hur skall vi samverka säkert när mängden av information växer 

och arenan blir allt större?
• Utmaningarna och möjligheterna med en nationell infrastruktur 

för ett säkert meddelandeutbyte

Thomas Nilsson
Ägare och IT- och informationssäkerhetskonsult
Certezza

Andreas Dahlqvist
Jurist
Certezza 

Andreas Dahlqvist, jurist, och Thomas Nilsson, säkerhetsexpert 
och delägare, vägleder er fram i djungeln för att hitta en långsiktigt 
hållbar väg fram för att skydda organisationens mest värdefulla 
informationstillgångar.

15:35-16:15 PRAKTIKFALL

Säkra kommunikationer – nya möjligheter att säkert 
skydda känslig information vid elektronisk överföring
• Hur länsstyrelserna arbetar med att höja förmågan till säkra 

kommunikationer, nationellt och regionalt
• Säkra kommunikationer ställer krav på säker 

informationshantering i hela kedjan
• Vad är konceptet Signe kryptodator och hur det togs fram?

ANMÄL DIG IDAG! Telefon 08-694 91 00, fax 08-694 91 04 eller bok-
ning@abilitypartner.se | Besök oss gärna på www.abilitypartner.se!

Jonas Lindgren
Signalskyddschef, Nationell projektledare  
”Säkra kommunikationer”
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Jonas har varit en av projektledarna för det nationella projektet 
Säkra kommunikationer inom Länsstyrelserna. Projektet syftade 
till att införa säkra kommunikationer för alla 21 länsstyrelsernas 
samarbetspartners i och inför fredstida kriser samt höjd beredskap. 
Projektet har tagit fram ett koncept för kommunikation och 
hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information upp till 
säkerhetsklass Begränsat Hemlig.

16:20-17:00 PRAKTIKFALL

Molntjänster i samhällsbärande verksamhet – risker, 
lämplighet och vägen framåt
• Hur ni tar er ut i molnen på säkrast sätt och vilka rättsenliga 

lösningar finns det för offentlig sektor?
• Hur kan molnleverantören garantera att det vi bedömer som 

skyddsvärt verkligen hanteras därefter? 
• Hur säkerställs att molnleverantören inte behandlar vår 

information på annat sätt än avsett?

Anna Fors
Senior digital strateg
Försäkringskassan

Anna arbetar som senior digital strateg på IT-Avdelningens 
ledningsstab. Hon har en bakgrund på Regeringskansliet och 
inom den privata sektorn, där både på globala företag och 
små startup. Anna är även en av handläggarna ansvariga för 
Försäkringskassans vitbok.

17:00-17:10 SAMMANFATTNING
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och 
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå 
goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations 
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, 
konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper 
dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden 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 telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka 
varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp 
såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget 
utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 
Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
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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

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
Nationell konferens 1 september 2021 
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream

 
Pris konferens – delta på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast  7 maj 5.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 juni 6.790  kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.490 kr

Mängdrabatt konferens i Stockholm
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Pris digital konferens – delta via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du
kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 7 maj 4.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 juni 5.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.490 kr

Mängdrabatt digital konferens
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.

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

Konferenskod: OFF1605

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Ta del av regelverk och direktiv inom informations- och IT-säkerhet samt hur man 
ur ett praktiskt perspektiv anpassar digitaliseringen efter de krav som ställs

 Lär dig mer om ledningssystem för informationssäkerhet och hur du utvecklar en 
god säkerhetskultur i hela verksamheten

 Lyssna till hur du ökar den digitala säkerheten i verksamheten genom systematiskt 
och riskbaserat Informationssäkerhetsarbete

 Få kunskap om hur du accelererar och skalar upp er digitala 
informationsförvaltning på ett säkert sätt

 Få insikt i hur du garanterar säkerhet i hela kedjan vid digitalt informationsutbyte

 Möjlighet att lära dig mer om molntjänster i samhällsbärande verksamhet 

 Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet!

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2021 


