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UR INNEHÅLLET 
 Att upphandla molntjänster och IT-drift - ta del av praktiska erfarenheter och vad du behöver tänka  
 på för en lyckad och rättssäker upphandling
 Strategier och modeller för sourcing med privata och offentliga leverantörer
 Hur samordnad statlig IT-drift kan lösa behov av datalagring och samarbetsplattformar
 Vilken säkerhet och sekretess kan privata molnleverantörer erbjuda? 
 Så genomför du en korrekt informationsklassning för molntjänster
 Hur kan molntjänster användas på ett säkert sätt enligt juridiska regler?  
 Hur en risk- och sårbarhetsanalys underlättar upphandlingen av säkra molntjänster 

MOLNTJÄNSTER OCH IT-DRIFT 
I OFFENTLIG SEKTOR 2022
Fokus på juridik, säkerhet och vad som  
krävs för en lyckad upphandling

Nils Sjöblom 
Rådman
Utredningssekreterare i  
IT-driftsutredningen

Louise Callenberg
VD Singula och  
grundare av ARTS



TISDAG 12 MAJ

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator

Louise	Callenberg
VD Singula och  
grundare av	ARTS

Louise Callenberg är teolog och en av Sveriges ledande rådgivare 
inom AI etik, digital transformation och innovationsledning i 
offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. Hon är expert inom 
styrning, strategi och ledarskap för digital transformation och hållbar 
utveckling med över 15 års chefsuppdrag och ledarpraktik från 
samtliga sektorer. Louise har erfarenhet av nationell styrning och 
policyutveckling kring digital utveckling och har varit expert inom 
regeringsuppdrag kring främjande av AI i offentlig sektor. Tidigare 
chef för digital samverkan och förnyelse på Sveriges kommuner 
och regioner, chef smart verksamhetsutveckling och förvaltning på 
Stockholm stad samt som generalsekreterare och kanslichef inom 
ideell sektor. Idag är hon rådgivare till nationella och internationella 
organisationer, VD för ett nystartat techkunskapsbolag och grundare 
av förändringsledningsutbildarna ARTS. Styrelseledamot för den 
digitala tjänsten Public Insight och förtroendevald styrelseledamot 
på Söderenergi AB. 

09:10-09:50 SPECIELLT INBJUDEN

Vilka rättsliga utmaningar ställs statliga myndigheter 
inför vid användning av privata IT-driftsleverantörer och 
vilka lösningar föreslår IT-driftsutredningen?
• Vad föreslår IT-driftsutredningen för att underlätta en statligt 

samordnad IT-drift? 

Nils	Sjöblom	
Rådman, tidigare utredningssekreterare i IT-
driftsutredningen
Attunda	tingsrätt

Nils Sjöblom är för närvarande rådman vid Attunda tingsrätt. 
Tidigare var han utredningssekreterare i IT-driftsutredningen. 
Nils Sjöblom har också tjänstgjort i Justitiedepartementet 
vid grundlagsenheten och där bland annat arbetat med 
dataskyddsfrågor. 

10:00-10:40 PRAKTIKFALL

Att driva digitaliseringen av offentlig sektor genom 
molntjänster – vilka perspektiv behöver man ta hänsyn 
till?
• På vilket sätt kan digitalisering och molntjänster vara en lösning 

på offentlig sektors utmaningar?  
• Vilka aspekter finns det kring molntjänster som man behöver 

väga mot varandra; vilka är problemen respektive möjligheterna? 
• Hur ska vi förhålla oss till legala krav och kunna fortsätta 

digitaliseringen med hjälp av molntjänster?
• Molntjänster för kommuner – behövs ett statligt initiativ? 

Brita	Molavi	Rösblad
Enhetschef, Stödenheter / Digitaliseringsenheten IT-
Teknik
Nacka	kommun

Brita Molavi Rösblad är chef för digitaliseringsenheten på Nacka 
kommun som består av c:a 25 medarbetare. Enhetens uppdrag är 
tredelat; att tillhandahålla en stabil och säker IT-infrastruktur, att 
stödja verksamheterna med IT-nära systemförvaltning samt att driva 
på och samordna den digitala utvecklingen i kommunen. Nacka 
kommun har byggt upp processer för strukturerad upphandling 
och införande av IT-tjänster och system. Därigenom vill Nacka 
säkerställa att systemen och tjänsterna uppfyller funktionella 
behov, legala krav, IT-säkerhet, att de digitala lösningarna är 
framtidssäkrade, men också kostnadseffektivitet – att få ut maximalt 
värde för skattepengarna.

10:40-11:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:05-11:45 PRAKTIKFALL

Upphandling av moderna och rättssäkra molntjänster  
– så jobbar Skatteverket
• Målbild, handlingsalternativ och färdriktning för val av tjänster
• Arbetet i eSam med frågor om upphandling av molntjänster
• Agera för att uppnå resultat: molntjänster med korrekt 

uppgiftshantering

Arman	Borghem
Molnstrateg
Skatteverket

eSam och Skatteverket har varit engagerade i arbetet med 
molntjänster sedan 2015. Sedan dess, har regelutvecklingen 
accelererat och många av lösningarna på marknaden har inte hunnit 
anpassas till de nya rättsliga förutsättningarna. e-Sam vill finna 
effektiva, legala och säkra tjänster, i samarbete med marknaden, 
som kan bidra till en positiv utveckling för Sverige som helhet.

11:50-12:30 PRAKTIKFALL

Hur en risk- och sårbarhetsanalys underlättar 
upphandlingen av säkra molntjänster 
• Så får du en tydligare bild av kraven på hantering av data vid 

upphandling av datalagring och IT-tjänster 
• Vad ska ingå i en riskbedömning? 
• Hur bedömer du kraven på IT-säkerhet respektive 

informationssäkerhet i analysen
• Hur kan du bedöma en molntjänsts uppfyllnad av säkerhets- och 

sekretesskrav? 

Nina	Friberg
Informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare
Region	Skåne

Nina Friberg har mer än 10 års erfarenhet av arbete med 
dataskydd inom offentlig verksamhet inom Region Skåne och 
Räddningstjänsten. Ett av hennes viktigaste fokusområde är 
juridiska frågor inom säkerhet och lagring av data. 

Peter	Feldt
Säkerhetsansvarig IT
Region	Skåne
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• Vad händer om leverantörer utanför EU väljer att stänga 
ner tjänster om data inte får lagras utanför EU eller om 
leverantörer utanför EU tvingas stänga ner sina tjänster av t.ex. 
handelspolitiska skäl?

• Vilka krav ska kommuner, regioner och myndigheter ställa på 
leverantörer vid upphandling av molntjänster?

• Hur kan offentliga organisationer bli bättre på att samverka när 
det gäller molntjänster?

• Hur ska offentlig sektor ha rådighet över sin egen information i 
en orolig omvärld?

I panelen:  
Sandra	Elvin	
National Security 
Officer
Microsoft	

Daniel	Melin
Strateg
Skatteverket

Jonas	Nilsson
CISO, Avdelningen för ledningsstöd, Sektionen för 
digitalisering och inköp
SKR

16:10-16:50 PRAKTIKFALL 

Vad innebär digital suveränitet för möjligheten att 
använda molntjänster och extern drift?
• Vad innebär digital suveränitet och är det verkligen relevant, 

möjligt eller ens önskvärt i Sverige?
• Vilka vägar finns det framåt och hur kan man använda 

molntjänster?
• Hur ser it-driftsutredningens förslag på lösningar för användning 

av externa tjänster ut?
 

Anna	Fors
Kommittésekreterare
Kommittén	för	inrättande	av	utbetalningsmyndigheten
 

Anna Fors har varit drivande i frågor om digitala tjänster och digital 
transformation på Försäkringskassan. Agila metoder för utveckling 
och leverans av tjänster är ett viktigt fokusområde för henne. 
Samtidigt är informationssäkerhet vid utveckling av nya tjänster 
ett område som Anna ständigt återkommer till i sitt arbete. Nyligen 
har Anna Fors fått ett nytt uppdrag som Kommittésekreterare för 
Kommittén för inrättande av utbetalningsmyndigheten

16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

Peter Feldt har de senaste 18 åren arbetat med ledning av IT-
verksamhet och säkerhetsfrågor. Han har lång erfarenhet av 
hur rätt val av teknik är en förutsättning för att uppfylla kraven 
på säkerhetslösningarna när det gäller informationssäkerhet, 
integritetsskydd och dataskydd. 

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:10 EXPERTANFÖRANDE

Hur ska kommuner, regioner och myndigheter göra för 
att handla rätt när de vill använda molntjänster – vad 
gäller vid upphandling?
• Så ska statligt samordnad tillgång till IT-drift lösa dagens 

problem. 
• Så kan samordning av upphandling gå till för att ge kommuner, 

regioner och myndigheter kostnadseffektiva och säkra IT-tjänster. 

Anders	Asplund	
Chefsjurist 
Upphandlingsmyndigheten

Anders Asplund har mer än 20 års erfarenhet av upphandlings-
frågor inom offentlig verksamhet både på myndigheter och i 
kommuner. Han har medverkat i flera offentliga utredningar om 
upphandling och skrivit flera publikationer inom ämnet.

14:20-15:00 EXPERTANFÖRANDE  

Så jobbar du systematiskt med informationssäkerhet i 
molntjänster – KLASSA
• Vilka konsekvenser får resultatet av informationsklassningen för 

val av leverantör?
• Vilka möjligheter har jag att förhandla med stora leverantörer om 

hur data hanteras? 
• Hur vet du om data flyttas utanför EU för att hålla igång tjänsten 

om server går ned? 
• Så får du leverantören på din planhalva för en jämlik förhandling 

vid sourcing och molntjänster
 

Jonas	Nilsson
CISO, Avdelningen för ledningsstöd, Sektionen för 
digitalisering och inköp
SKR

Jonas Nilsson har 20 års erfarenhet inom Informationssäkerhets-
området och jobbar nu som informationssäkerhetsspecialist på
SKR. Jonas innehar också rollen CISO på SKR. Han har tidigare
jobbat på Danderyds Sjukhus AB som Informationssäkerhets-
samordnare och på Försvarets Materielverk som informations-
säkerhetsspecialist. Jonas är också certifierad revisor inom
informationssäkerhet

15:00-15:25 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:25-16:05 PANEL  

Hur kan molntjänster användas på ett säkert sätt och 
enligt legala krav?
• Är sekretessbelagd information och/eller personuppgifter 

hinder för kommuner, regioner och myndigheter att använda 
amerikanska molntjänster?
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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

Konferenskod: OFF1651

MOLNTJÄNSTER OCH IT-DRIFT I OFFENTLIG SEKTOR 2022

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	 Ta	del	av	en	aktuell	uppdatering	av	legala	krav	för	att	använda	
datalagringstjänster	och	samarbetstjänster	i	molnet

	 Ja	eller	nej	till	tjänster	i	molnet	–	lär	dig	mer	om	rättsläget	från	utredare	och	
myndigheter

	 Ta	del	av	vad	utredningen	av	samordnad	IT-drift	innebär	för	din	verksamhet

	 Lär	dig	mer	om	vad	samarbete	mellan	myndigheter	innebär	för	att	kunna	
tillhandahålla	säkra	och	integritetsskyddande	IT-tjänster

	 Ta	del	av	hur	molntjänster	kan	underlätta	den	digitala	transformationen	på	
ett	kostnadseffektivt	sätt	med	fokus	på	användarnytta

	 Lär	dig	mer	om	hur	du	klassar	data	för	att	kunna	välja	rätt	datalagringstjänst

	 Få	kunskap	om	hur	Skatteverket	och	eSam	tagit	fram	en	metod	för	
upphandling	av	molntjänster	

	 Välj	om	du	vill	delta	digitalt	eller	på	plats	–	nätverka	säkert	och	diskutera	
egna	utmaningar	och	utbyta	erfarenheter	med	kollegor	från	hela	Sverige!

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

Pop	House	Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: ABILITY

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 12 maj 2022 
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 1 april  6.490 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 6 maj  6.990 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie	pris		 7.990	kr
 
Mängdrabatt
Anmäl	fler	än	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så		
betalar	person	3,	4,	5	osv	endast 4.990 kr	per	person.

Vad ingår?
Fysisk konferens 
I	konferenspriset	ingår	frukost,	kaffe,	lunch	och	dokumentation.	
Digital konferens  
I	det	digitala	konferenspriset	ingår	dokumentation	samt	att	du		
kan	ta	del	av	inspelat	material	30	dagar	efter	konferensen.

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


