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UR INNEHÅLLET 
 Juridiken kring offentlig sektors digitalisering – rättsliga nyheter med fokus på integritet och säkerhet
 Senaste utvecklingen rörande GDPR – praxis från domstolar och EDPB – var står vi idag?
 Molntjänster, Tredjelandsöverföringar, Trans-Atlantic Data Privacy Framework – riskbedömning och vägval
 NIS, NIS 2, säkerhetsskyddslagstiftningen, lagarna kring cybersäkerhet – nyheter och tillämpning
 Öppna datalagen, Offentlighet- och sekretesslagen, NIS och GDPR – vägar till en säker datadelning
 Nationellt juridiskt arbete för en hållbar digitalisering – AI-projekt, innovationsprojekt, molntjänster 

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL
Moderator
Monika Wendleby 
Passacon

Dalia Masri 
Integritetsskydds- 
myndigheten

Nina Hellgren 
Integritetsskydds- 
myndigheten

Stefan Carlson 
Stockholms stad

Karin Matsson 
Knowit Cybersecurity 
& Law

Tommy  Wahlman 
Knowit Cybersecurity  
& Law

Conny Larsson 
Advokatfirman  
Singularity Law 

Per Tuvall 
Trafikverket

Linda Lindström 
eSamverkans- 
programmet

IT-RÄTT OFFENTLIG  
SEKTOR 2023
Med fokus på integritet, säkerhet och 
juridik i den öppna och digitala förvaltningen
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TISDAG 22 MARS 2023

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:05 INLEDNING

Ability Partner hälsar välkommen och lämnar över till konferensens 
moderator och inledningstalare 

Monika Wendleby 
Jurist, managementkonsult, partner 
Passacon

09:05-10:35 EXPERTANFÖRANDE

Vad händer inom GDPR-området och hur förhåller sig 
olika IT-rättsliga regelverk till varandra?
• Hur förhåller sig olika regelverk som GDPR, 
säkerhetsskyddslagen, NIS, OSL och öppna data lagen till 
varandra? 

• Hur kan kommande lagstiftning som NIS 2 komma att påverka?
• Senaste utvecklingen rörande GDPR – praxis från domstolar och 
EDPB – var står vi idag?

• Tredjelandsöverföringar och möjligheten att få ett nytt 
adekvansbeslut: EU-USA – uppdatering och praktiska effekter av 
olika alternativ

Monika Wendleby 
Jurist, managementkonsult, partner 
Passacon

Monika Wendleby är både kvalificerad jurist och management-
konsult. Hon har en bred erfarenhet från offentlig sektor, men hon 
har också arbetat mycket med både företag och ideell 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 
men hon har också arbetet med NIS- och öppna datalagen. Hon 
har hjälpt ett stort antal kunder med frågor inom de områdena, 
bland annat som dataskyddsombud. Hon har också skrivit 
ett antal GDPR-böcker. Monika har också utkommit med en 
digitala lagkommentar till NIS-lagen, öppna data-lagen och 
dataskyddslagen och arbetar för närvarande med en kommentar 
till patientdatalagen. Hon arbetar även med utbildning inom 
samtliga områden, där juridik och kvalitetsfrågor ingår.

10:35-11:00 PAUS

11:00-11:40 EXPERTANFÖRANDE

GDPR och tillsynspraxis – aktuell uppdatering från IMY
• GDPR-uppdatering kring registrerades förstärkta rättigheter - 
vad får det för konsekvenser i praktiken? 

• Vad kan vi lära oss av nya tillsynsärenden? 
• Ska registrerade få ha klagorätt utifrån gällande rättspraxis?

Dalia Masri
Jurist 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Fotograf: Thron Ullberg

Nina Hellgren
Jurist 
Integritetsskyddsmyndigheten

Dalia Masri och Nina Hellgren är båda jurister vid Integritetsskydds-
myndigheten (IMY). Nina Hellgren arbetar främst med GDPR-frågor 
kopplat till myndigheter, vård, utbildning och arbetsliv. Ninas arbete 
är framförallt inriktat på tillsyn och klagomål. Dalia Masri jobbar som 
jurist inom IMY:s utåtriktade verksamhet och arbetar främst med 
klagomålshantering, utbildning och vägledning. Under anförandet 
redogör de för det senaste från IMY:s tillsynspraxis.

11:50-12:30 PRAKTIKFALL

Molntjänster och digitala samarbetsverktyg  
– erfarenheter från Stockholms stad 
• Molntjänster och tredjelandsöverföring – vilka utmaningar 
innebär detta och hur har dessa hanterats i det kommunala 
perspektivet?

• Vilka beslut har Stockholms stad fattat och hur har staden 
kommit fram till dessa?

• Vilken är vägen framåt för Stockholms stad och för offentlig 
sektor generellt?

 
Stefan Carlson
CTO
Stockholms stad
 

Stefan Carlson har ca 25 års erfarenhet av ledarskap och offentlig 
sektor med fokus på it och digitalisering. Stefan arbetar idag som 
CTO i Stockholms stad och är chef för enheten för Gemensam it på 
stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering. Detta i en 
verksamhet med ca 40000 medarbetare och runt 120 000 barn och 
elever fördelat på ca 50 olika förvaltningar och bolag. I anförandet 
så ger Stefan sin beskrivning av hur han som ”icke jurist” upplevt 
de senaste årens problematik kopplat till molntjänster och 
tredjelandsöverföringar, och hur Stockholms stad hanterat och 
planerar att fortsatt hantera dessa svåra och viktiga frågor.  

12:30-13:30 LUNCH

13:30-14:20 EXPERTANFÖRANDE

NIS 2 införs i Sverige med nya legala krav – vad betyder 
det för offentlig förvaltning?
• NIS i Sverige och under de senaste åren
• Revidering av NIS-direktivet (NIS2) – vad blir skillnaderna?
• Tillsynsmyndigheter och CSIRT-enhet: hur fungerar rollerna?
• Incidenthantering: krav på förebyggande arbete och insatser vid 
incidenter

• Hur utökas ansvar och krav på kompetens hos styrelse/ledning 
och personal i och med NIS2?

Karin Matsson
Jurist
Knowit Cybersecurity & Law

Tommy  Wahlman
Informationssäkerhetskonsult
Knowit Cybersecurity & Law

Karin Matsson är jurist med bakgrund inom domstol och 
advokatbyrå. Som konsult på Knowit har hon arbetat med en 
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mängd uppdrag inom säkerhet, främst säkerhetsskydd och 
dataskydd. Tommy Wahlman är informationssäkerhetskonsult, 
med en bakgrund inom verksamhetsutveckling, 
informationsbearbetning, säkerhet och regelutveckling. 
Tommy har arbetat med NIS-direktivet sedan 2016, inklusive 
genomförandet i Sverige, tillsynsutveckling samt internationell och 
nationell samordning av informationssäkerhet.

14:30-15:20 EXPERTANFÖRANDE

De säkerhetsjuridiska regelverken – vilka regler kan 
bli aktuella och hur förhåller de sig till varandra när det 
gäller informationssäkerheten?
• Förhållandet mellan begreppen informationssäkerhet, 
cybersäkerhet och IT-säkerhet – hur ser gränsdragningen ut 
och vad har detta för betydelse?

• Säkerhetskraven – vilka olika krav ställs på informationss-
äkerheten, hur ser kraven ut och hur kan vi rent praktiskt leva 
upp till dem? 

Conny Larsson
Advokat och VD
Advokatfirman Singularity Law 

Fotograf: Stefan Wahlberg

 
Conny Larsson är advokat och driver Advokatfirman Singularity 
Law AB. Han är juris magister med specialisering på IT-rätt 
och har cirka 33 års yrkeserfarenhet av de flesta IT-rättsliga 
frågor genom att han varit verksjurist vid Televerket Radio, 
bolagsjurist hos olika bolag inom Telia-koncernen, bolagsjurist 
hos Flextronics Network Services samt verksjurist hos 
Kronofogdemyndigheten. Han har skaffat sig breda och 
djupa kunskaper om olika slags IT-avtal (leverans, utveckling, 
underhåll, licenser och inte minst molntjänster) jämte andra 
IT-rättsliga frågor (behandling av information, personuppgifter, 
incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, IT-tvångsmedel, 
uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt, offentlighet och sekretess). 
Han tillhandahåller rådgivning, biträde och utbildning i dessa 
frågor till olika aktörer inom både privata och offentliga 
sektorn. Utöver advokatverksamheten är han sedan 2019 
ordförande i Sig Security, styrelseledamot i Svenska Föreningen 
för IT och juridik (SIJU) och integritetsskyddsombud vid 
Försvarsunderrättelsedomstolen.

15:20-15:30 PAUS

15:30-16:20 PRAKTIKFALL

Säker och hållbar datadelning i linje med Öppna 
data-lagen, OSL, NIS och GDPR – erfarenheter från 
Trafikverket
• Skydd av känsliga uppgifter vid datadelning – konsekvens-
bedömning och riskhantering – informationssäkerhetsanalyser 
som ett viktigt verktyg

• DPIA, Privacy by design – infosäkanalyser inbyggt i processen, 
molngrupp, informationsklassning

• Tillsyn - integrerad tillsyn respektive på förekommen anledning
• IT-säkerhet – ISO27000, säkerhetsorganisation, 
informationsklassning

• Juridiken: Öppna data-lagen, Offentlighet- och sekretesslagen, 
NIS2 och GDPR 

• OSL, GDPR och digital suveränitet styrande för molntjänster

• NIS, NIS2 – anmälningsplikt, systematiskt säkerhetsarbete
• Informationskrav avseende art GDPR 12-14 vid upphandling

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”

16:25-16:55 EXPERTANFÖRANDE

Nationellt juridiskt arbete för offentlig sektors 
digitalisering – juridiska nyheter kopplat till 
digitaliserbar lagstiftning, molntjänster samt AI
• Digitaliserbar lagstiftning
• Vägledning om outsourcing
• Juridiken i AI-projekt

Linda Lindström
Jurist
eSamverkansprogrammet
 

Linda Lindström är jurist på eSamverkansprogrammet och 
har en lång erfarenhet av juridiska frågor inom den offentliga 
förvaltningen. Hon har en bakgrund från Regeringskansliet och 
Tullverket, bl.a. som enhetschef för en rättslig enhet med ansvar 
för digitaliseringsfrågor. Linda leder eSams expertgrupp i juridik 
samt administrerar eSams rättschefsforum som består av samtliga 
rättschefer från eSams medlemsmyndigheter.

16:55-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.  

17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS
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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.
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

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

 Uppdatera dig på den senaste utvecklingen rörande GDPR – praxis från 
domstolar och EDPB samt lärdomar från Integritetsskyddsmyndighetens 
tillsyn

 Få ökade kunskaper om molntjänster, Tredjelandsöverföringar,  
Trans-Atlantic Data Privacy Framework – riskbedömning och vägval

 Stärk din organisations beredskap! Lär dig mer om NIS, NIS 2, 
säkerhetsskyddslagstiftningen och lagarna kring cybersäkerhet

 De säkerhetsjuridiska regelverken – vilka regler kan bli aktuella och hur 
förhåller de sig till varandra när det gäller informationssäkerheten?

 Inspireras till hur du kan nå en säker delning av data och 
informationsutbyte i linje med öppna data-lagen, Offentlighet- och 
sekretesslagen, NIS och GDPR

 Få aktuell information om nationellt juridiskt arbete för offentlig sektors 
digitalisering – juridiska nyheter kopplat till digitaliserbar lagstiftning, 
molntjänster samt AI

Konferenskod: OFF1722

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 22 mars 2023  

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 3 februari 6.990 kr          1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 10 mars 7.790 kr          700 kr i rabatt
Ordinarie pris  8.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

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


