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UR INNEHÅLLET 
 GDPR och dataskyddsområdet – rättsfall, riktlinjer och lärdomar från tillsyn 
 Schrems II, tredjelandsöverföringar, standardavtalsklausuler – regelverk och konsekvenser 
 Molntjänster, samarbetsverktyg och IT-tjänster – möjligheter och vägval för offentlig sektor
 Stärkt säkerhetsskyddslagstiftning – aktuell tillämpning av lagen
 Vägledning till föreskrifterna om säkerhetsåtgärder i informationssystem – stöd för en korrekt  
 tillämpning av regelverket
 Rättsliga nyheter kopplat till informationsutbyte och tillgängliggörande av data inom offentlig sektor
 AI och juridik – aktuellt om förslaget till ny EU-förordning om harmonisering av regler 

IT-RÄTT OFFENTLIG  
SEKTOR 2022
Fokus på integritet, säkerhet och juridik i  
den digitala och öppna förvaltningen

TALARE

Moderator och talare  
Monika Wendleby, 

Passacon

Katarina Tullstedt 
Integritetsskydds- 

myndigheten 

Per Tuvall 
Trafikverket

Daniel Melin 
Skatteverket 

Marie Sjöberg 
Knowit Cybersecurity 

& Law

Helena Andersson 
MSB 

Louise Wikström 
DIGG

Mathea Franzén 
DIGG 

Linda Lindström 
eSamverkans- 
programmet 

Miriam Ben Hadj Ali 
Regeringskansliet



ONSDAG 30 MARS 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.

09:05 INLEDNING 

Konferensens moderator och experttalare Monika Wendleby, jurist, 
managementkonsult, partner, Passacon, hälsar välkommen.

09:05-10:20 EXPERTANFÖRANDE

Juridiken som rör integritet och säkerhet i den öppna 
och digitala förvaltningen – GDPR, dataskyddspraxis, 
tredjelandsöverföringar
• Tredjelandsöverföringar – hur hantera rekommendationer, 

standardavtalsklausuler och artikel 3 GDPR?
• Relations- och processkartläggning som juridisk metod
• Konsekvensbedömningar, bland annat hur hantera 

riskbedömningar utifrån den registrerades perspektiv
• Sociala medier, GDPR och yttrandefrihet
• Uppförandekoder och GDPR inklusive exemplet EU Cloud Code 

of Conduct
• Senaste nytt inom dataskyddsområdet – intressanta rättsfall, 

riktlinjer och beslut 

Monika Wendleby
Jurist, managementkonsult, partner
Passacon

Monika Wendleby är kvalificerad jurist med en bred erfarenhet 
av offentlig sektor. Hon har bland annat mångårig erfarenhet 
som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från 
Regeringskansliet. Monika har haft flera roller i olika statliga 
myndigheter såsom Skatteverket, Bokföringsnämnden och 
Migrationsverket. Under senare år har hennes arbete främst rört 
dataskyddsförordningen. Hon har hjälpt ett stort antal kunder med 
olika GDPR-frågor, bland annat som dataskyddsombud. Hon har 
också skrivit ett antal GDPR-böcker. Monika har också utkommit 
med en digital lagkommentar till NIS-förordningen.

10:20-10:45 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:45-11:20 EXPERTANFÖRANDE

Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn – aktuella 
rättsfall och lärdomar från de senaste granskningarna
• IMY:s arbete med tillsyn och granskning – vilka är de senaste 

lärdomarna?
• Aktuella rättsfall inom GDPR och konsekvenserna av dem

Katarina Tullstedt
Enhetschef
Integritetsskyddsmyndigheten

Katarina Tullstedt är ansvarig för utvecklingen av IMY:s 
tillsynsprocess. Under anförandet redogör Katarina för hur 
IMY arbetar med tillsyn, samarbetet kring tillsyn inom EU och 
intressanta tillsynsbeslut men också vad du inom offentlig 
förvaltning kan lära av det.

11:25-12:00 PRAKTIKFALL

Molntjänster och nya digitala samarbetsverktyg  
– erfarenheter från Skatteverkets tillämpning
• Molntjänster och tredjelandsöverföring – vilka blir effekterna på 

samhället när många myndigheter använder samma tjänster?
• ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor” – vad har hänt 

sedan i november?
• Hur förhåller sig Skatteverket till resultaten – hur använder vi 

nya digitala samarbetsverktyg?
• Vad är nästa steg i arbetet framåt?

Daniel Melin
Strateg
Skatteverket 

Daniel Melin arbetar med strategiska frågor runt IT-drift, datacenter 
och molntjänster på Skatteverket. Han har en bakgrund som 
upphandlare på Kammarkollegiet och som IT-konsult. Daniel var 
även utredningssekreterare i Statens servicecenters utredning 
om en statlig molntjänst. Under anförandet berättar Daniel om 
resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet med ”Digital 
samarbetsplattform för offentlig sektor” och vad som har hänt sedan 
i november sam vilken strategi som man har valt på Skatteverket.

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-13:35 PRAKTIKFALL

Schrems II, molntjänster och sociala medier  
– Trafikverkets strategi och väg framåt 
• Informationsklassning, offentlighet och sekretess och 

personuppgifter – hur Trafikverket förhåller sig till molntjänster 
och tillämpar rekommendationerna från tillsynsmyndigheter

• Relationer och samarbete med leverantörer som använder 
amerikanska molntjänster

• Riskbaserat förhållningssätt och anpassning av användningen 
av sociala medier till rättsutvecklingen

Per Tuvall
Dataskyddsombud
Trafikverket

Per Tuvall är dataskyddsombud på Trafikverket och expert 
inom GDPR, med certifiering i enlighet med Certified Privacy 
Professional/EU-Data Protection Officer (CPP/EU-DPO). Han har 
också en mångårig erfarenhet av kvalificerat IT-säkerhetsarbete. 
Per är en uppskattad utbildare inom inbyggt dataskydd så kallad 
”Data Protection by Design and by Default”.

13:45-14:15 EXPERTANFÖRANDE

Det senaste inom DIGGs rättsliga frågor inom 
digitalisering med fokus på informationsutbyte och 
tillgängliggörande av data inom offentlig sektor
• Rättsligt stöd
• Informationsutbyte
• Tillgängliggörande av data
• Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för 

informationsutbyte 
• Övriga pågående aktiviteter inom rättsliga frågor kopplat till 

digitalisering, integritet och säkerhet
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ansvar för tjänsteområdet säkerhetsskydd. Dessförinnan 
arbetade Marie i många år på Säkerhetspolisen, bl.a. som chef 
för den externa tillsyns- och rådgivningsverksamheten under 
säkerhetsskyddslagstiftningen. Marie har också arbetat som jurist 
på Försvarsmakten respektive Polismyndigheten.

16:10-16:50 EXPERTANFÖRANDE

Nytt stöd för efterlevnad och uppföljning av MSB:s 
föreskrifter på informationssäkerhetsområdet  
– vägledning för säkerhetsåtgärder i informationssystem 
och Infosäkkollen
•  MSB:s krav på informationssäkerhetsområdet
•  Så nås säkra informationssystem – genomgång av ny 

vägledning till föreskrifterna om säkerhetsåtgärder i 
informationssystem

•  Infosäkkollen – uppföljning av informationssäkerhet i offentlig 
sektor

Helena Andersson    
Jurist och verksamhetsstrateg 
MSB     

Helena Andersson är jurist och arbetar som verksamhetsstrateg inom 
informations- och cybersäkerhetsområdet. Hon har en lång erfarenhet 
av att ha arbetat med dessa frågor på MSB. Under anförandet berättar 
Helena om MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet, om den nya 
vägledningen som MSB har tagit fram för att underlätta tillämpningen 
av kraven på säkerhetsåtgärder i informationssystem samt Infosäkkollen 
– ett verktyg för att mäta informationssäkerheten i offentlig sektor.

17:00-17:30 EXPERTANFÖRANDE

Den nya AI-förordningen – det senaste om förslaget till 
gemensamma EU-regler för Artificiell Intelligens
• Presentation av innehållet i förslaget till ny EU-förordning om 

harmoniserade regler för AI
• Särskilda krav på offentlig förvaltning vid användning av  

AI-system såsom vid ansökan om bidrag eller till högre 
utbildning eller liknande områden som har en särskild  
påverkan på individen

• De pågående förhandlingarna – vad händer nu med förslaget?

Miriam Ben Hadj Ali
Departementssekreterare, Enheten för samhällets 
digitalisering
Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet

2021 presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag till 
gemensamma EU-regler för AI. Utöver att etablera gemensamma 
regler på området, syftar förslaget till att stärka EU:s konkurrenskraft, 
samt skydda hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter. Förslaget 
utgår från ett riskbaserat synsätt, där viss användning av AI föreslås bli 
förbjuden, medan annan användning föreslås omfattas av restriktioner 
och krav i form av bland annat tillsyn och registrering hos en myndighet. 
AI-system som innebär mer begränsade risker föreslås få användas utan 
restriktioner. Förslaget till förordningen förhandlas för närvarande mellan 
EU:s medlemsstater och mellan ledamöterna i Europaparlamentet. 
Under detta anförande presenterar Miram förordningsförslaget och 
ger en inblick i de pågående förhandlingarna. Du får också höra om de 
särskilda krav som föreslås gälla för offentlig förvaltning.

17:30 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.

Louise Wikström 
Jurist
DIGG 

Louise Wikström är jurist på DIGG och arbetar bland annat med 
digital infrastruktur och rättsligt stöd. Dessförinnan arbetade Louise 
som förvaltningsjurist i Håbo kommun. Under anförandet går Louise 
tillsammans med Mathea Franzén igenom arbetet med rättsligt stöd 
till offentliga aktörer i digitaliseringsfrågor, samt hur rättsligt stöd 
kommer ges till offentliga aktörer i frågor som rör informationsutbyte 
samt tillgängliggörande av data inom offentlig sektor.

Mathea Franzén
Jurist   
DIGG

Mathea Franzén är jurist på DIGG. Mathea har tidigare bland annat 
arbetat som juristkonsult inom digitaliseringsområdet och arbetar 
på DIGG sedan 2021 med juridiska frågor kring datahantering och 
informationsförsörjning. Under anförandet går Mathea tillsammans 
med Louise Wikström igenom arbetet med rättsligt stöd till offentliga 
aktörer i digitaliseringsfrågor, samt hur rättsligt stöd kommer ges 
till offentliga aktörer i frågor som rör informationsutbyte samt 
tillgängliggörande av data inom offentlig sektor.

14:20-14:50 EXPERTANFÖRANDE

Offentlig sektor i samverkan – nyheter från 
eSamverkansprogrammet gällande rättsliga frågor 
kopplat till digitalisering
• Registerförfattningarna
• Pseudonymisering av uppgifter
• Övriga pågående aktiviteter inom rättsliga frågor kopplat till 

digitalisering, integritet och säkerhet

Linda Lindström
Jurist
eSamverkansprogrammet 

Linda Lindström är jurist på eSamverkansprogrammet och har en 
lång erfarenhet av juridiska frågor inom den offentliga förvaltningen. 
Senast kommer Linda ifrån Tullverket där hon arbetade som chef 
för den juridiska enheten. Under anförandet presenterar Linda 
eSamverkansprogrammets pågående arbete med rättsliga frågor 
kopplat till digitalisering.

14:50-15:15 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:15-16:00 EXPERTANFÖRANDE

Stärkt säkerhetsskyddslagstiftning – hur lever din 
verksamhet upp till de nya kraven? 
• Nya krav kopplade till säkerhetsskyddschefens placering och 

ansvar
• Säkerhetsskyddsavtalet – så har det förändrats 
• Förändringar i tillsynsförfarandet samt nya verktyg för 

tillsynsmyndigheterna med bl.a. sanktioner och viten – detta vet 
vi 4 månader efter att ändringarna trädde i kraft

 
Marie Sjöberg 
Senior jurist 
Knowit Cybersecurity & Law 

Marie Sjöberg är senior jurist med lång erfarenhet av såväl 
strategiskt som operativt säkerhetsarbete. Idag arbetar hon 
som senior jurist på Knowit Cybersecurity & Law med särskilt 

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

IT-RÄTT OFFENTLIG SEKTOR 2022
KONFERENS 30 MARS I STOCKHOLM ELLER DIGITALT



ARRANGÖR
ANMÄL DIG IDAG!  
www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

IT-RÄTT OFFENTLIG SEKTOR 2022

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Ta del av den senaste IT-rättsliga utvecklingen inom offentlig sektor och hur  

 du uppfyller integritetsskydd och informationssäkerhet vid digitalisering

 GDPR och dataskyddsområdet – rättsfall, riktlinjer och lärdomar från tillsyn  
 under ledning av ledande jurister och lntegritetsskyddsmyndigheten 

 Öka dina kunskaper kring hur du hanterar tredjelandsöverföringar,  
 standardavtalsklausuler och artikel 3 GDPR

 Molntjänster i offentlig sektor – juridiken och användning av olika digitala  
 samarbetsverktyg för att svara upp mot tillsyns- och säkerhetskrav

 Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen samt vägledning till föreskrifterna  
 om säkerhetsåtgärder i informationssystem – så lever du upp till kraven

 Uppdatera dig kring rättsliga nyheter för digitalisering och informationsutbyte   
 inom offentligs sektor och vilket stöd du kan få

 Ta del av den senaste utvecklingen av den nya AI-förordningen och vilka  
 konsekvenserna väntas bli för offentlig sektor OFF1634

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
Konferens 30 mars 2022
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller följa konferensen 
digitalt via livestream

 

 

 

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

Pris konferens i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 18 februari  6.490 kr  1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 mars 6.990 kr  500 kr i rabatt
ordinarie pris  7.490 kr

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.

Pris konferens digitalt
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan  
ta del av streamat material efteråt. 
Anmäl dig senast 18 februari 5.990 kr 1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 mars 6.490 kr 500 kr i rabatt
ordinarie pris  6.990 kr

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


