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31 MAJ 2022 | DIGITALT
8 SEPTEMBER | STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 
•  Olika typer av molntjänster och dess betydelse för digitaliseringen inom offentlig sektor
•  Vilka rättsliga och säkerhetsmässiga utmaningar ställs offentliga organisationer inför vid användning av 

molntjänster?
•  Uppdatera dig på relevant regelverk i Sverige och EU/EES inför upphandling av molntjänster
•  Så beaktar du de särskilda legala kraven för datalagrings- och samarbetstjänster i molnet
•  Hur du genomför en risk- och sårbarhetsanalys som underlättar upphandlingen av säkra molntjänster
•  Så upphandlar du molntjänster som uppfyller legala och säkerhetsmässiga krav
•  Så inkluderar du juridiskt kritiska punkter i avtal för leverans av molntjänster

NÖJDA RÖSTER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE:
”Bra ämnen och talare med både djup och bred kompetens. Berörde ämnet från olika perspektiv och gav en helhet”
”Fantastiskt bra, framförallt hög kvalitet på föreläsarna!”
”Bra innehåll! Jag fick med mig väldigt mycket matnyttigt som kliniker”
”Det digitala formatet fungerade över förväntan”

abilitypartner  kurser & utbildningar

 
KURSLEDARE

Ranja Bunni
Senior Legal Consultant
Knowit Secure

Sven Johnard
Senior Legal Counsel
Knowit, Cybersecurity and law

Mängdrabatt – gå flera personer!
Läs mer om vår förmånliga rabatt på baksidan!
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Ranja Bunni
Senior Legal Consultant
Knowit Secure

Ranja är senior jurist hos Knowit där hon bistår olika 
verksamheter med deras digitaliseringsarbete. Hon har 
uppdrag i olika sektorer såsom offentlig sektor, läkemedel, 
forskning, dagligvaruhandel och IT. 

Ranja har lång erfarenhet från Integritetsskyddsmyndigheten, 
IMY, och flera andra myndigheter samt från förvaltnings-
domstol. Ranja har under åren arbetat med juridisk rådgivning, 
tillsyn, process i domstol, projektledning, remisshantering och 
samverkan mellan myndigheter. Hon har även föreläst mycket 
om dataskyddsområdet. 

Ranjas stora intresse för dataskydd grundar sig på områdets 
betydelse för digitaliseringen i dagens samhälle. Dataskyddet 
går in i alla typer av verksamheter och innefattar svåra och 
komplexa frågor.

Sven Johnard
Senior Legal Counsel
Knowit, Cybersecurity and law

Sven Johnard är en mycket erfaren jurist som har arbetat med 
kvalificerad juridisk rådgivning i både privat och offentlig sektor 
under 20 års tid både som advokat och bolagsjurist. Han 
besitter unik erfarenhet inom säkerhetsskyddslagstiftningen 
och säkerhetsskyddad upphandling genom sin tidigare tjänst 
som verksjurist vid Säkerhetspolisens Rättsenhet och tf 
gruppchef vid myndighetens upphandlingsenhet. 

Sven har lett myndighetens upphandlingar men även bidragit 
till lagstiftningsarbetet till den gällande säkerhetsskyddslagen 
och har djup kunskap inom området. Han är författare 
till Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd: 
säkerhetsskyddad upphandling och deltog viss tid som expert 
i Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82).

Sven verkar i dag inom Knowits affärsområde Cybersecurity 
& law där han rådger klienter inom både privata och offentliga 
sektorn med fokus på säkerhetsskydd och upphandling. 
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Hur du upphandlar och använder molntjänster för 
samarbetstjänster och lagring av data
För svenska myndigheter och kommuner är det nödvändigt att kunna använda molntjänster i någon form 
för att lyckas med digitaliseringen. En digitalisering som krävs för att uppnå god ekonomi och uppfylla 
tillgänglighetskrav för medborgartjänster.

Du som är ansvarig för drift av tjänster behöver veta hur du kan använda molntjänster och följa gällande rätt 
för datalagring och samarabetstjänster. Nya lagar och domslut tillkommer hela tiden. Försäkra dig om att vara 
uppdaterad för att ta rätt beslut. Ta del av hur du kan använda effektiva molntjänster inom ramen för regelverket. 

Du som är, beslutsfattare för molntjänster och IT-drift inom myndigheter, kommuner och regioner: Kommunchef, 
Digitaliseringsstrateg, Molnstrateg, CDO, IT-strateg, CIO, IT-chefer, Projektledare digitalisering, Enhetschef och 
Verksamhetsutvecklare, har all anledning att delta på kursen! 

Varmt välkommen till en kurs med experter på juridik och avtal!
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Del 1: Introduktion till molntjänster
• Varför har molntjänster fått så stor betydelse för drift av 

tjänster och lagring av data?  
• Vad skiljer molntjänster från tidigare generationer av drift 

och outsourcing ? 
• Hur kraven på digitalisering driver behovet av molntjänster
• Hur molntjänster kan kompensera för svårigheten att 

rekrytera verksamhetskritisk personal 
• Hur kostnadseffektiva är molntjänster jämfört med egen 

drift eller traditionell outsourcing? 

Del 2: Vilka säkerhetsmässiga och rättsliga 
utmaningar ställs organisationer inom offentlig 
sektor inför vid användning av molntjänster? 
• Vilka utmaningar innebär dataskyddslagstiftningen för 

molntjänster? 
• Kan molntjänstleverantörer bli personuppgiftsansvariga?
• Krav på personuppgiftsbiträden som måste mötas
• Kraven på säkerhet vid användning av molntjänster
• Kopplingen till FISA 702 och annan lagstiftning 
• Utmaningen med offentlighet- och sekretesslagstiftningen 

vid användning

Del 3: Uppdatering på relevant regelverk i 
Sverige och EU/EES
• De senaste nyheterna inom dataskydd och offentlighet och 

sekretesslagstiftning som du bör känna till vid användning 
av molntjänster

Del 4: Upphandling och avtal för molntjänster
Upphandling
• Vilka huvudsakliga legala områden bör du beakta vid 

upphandling av molntjänster?
• Vilka särskilda legala krav för datalagrings- och 

samarbetstjänster i molnet behöver beaktas?
• Vad bör en risk- och sårbarhetsanalys innehålla och hur kan 

den underlätta upphandlingen av säkra molntjänster?
Avtal
• Hur analyserar du verksamhetens och tjänsternas 

förutsättningar för att skapa ett avtal som möter olika typer 
av legala risker? 

• Vilka centrala områden behöver regleras i avtal för leverans 
av molntjänster och hur kan risk- och sårbarhetsanalysen 
vara till hjälp?

• Vilka åtaganden bör leverantören göra gällande 
servicenivåer som behövs för den upphandlade tjänsten?

• Varför är det viktigt att ha överblick över hela 
leverantörskedjan?

• Vilka åtaganden är viktiga att reglera vid avtalets 
upphörande?

Respektive tema ovan har en föreläsningsdel, någon 
interaktiv övning i grupp eller individuellt och en 
genomgång av exempel med efterföljande diskussion.

HÅLLTIDER UNDER KURSEN

09:00   Kursen inleds
12:00-13:00 Paus
16:30   Kursen avslutas

Avbrott görs för paus på för- och eftermiddagen

KURSPROGRAM 

Kursen arrangeras av Ability Partner vars vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och 
uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations utvecklingsbehov kan vi kontinuerligt erbjuda kurser, utbildningar, 
seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker verksamheten. 
Ability Partner arbetar 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 info@abilitypartner.se  
eller 08-694 91 00.
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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

Nöjda röster från tidigare deltagare:
”Mycket genomtänkt upplägg, heltäckande föreläsningar 
inom området och spännande forskning!” 

”Gillar det digitala formatet – över förväntan!”

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Kurskod: OFF1661

Molntjänster 
juridik • säkerhet • upphandling • avtal

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KURSEN
 Ta del av en aktuell uppdatering av legala krav för att  

 använda datalagringstjänster och samarbetstjänster i  
 molnet

 Vilka krav ska du ställa på molntjänster och IT-drift för  
 säkerhet och integritet vid lagring av data?

 Hur du genomför en upphandling av molntjänster som  
 tar hänsyn till säkerhet och uppfyller legala krav

 Lär dig skriva juridiskt heltäckande avtal för leverans av  
 molntjänster

 Nätverka och diskutera egna utmaningar och utbyt  
 erfarenheter med kollegor från hela Sverige

Begränsa
t  

antal plats
er  

– anmäl dig  

redan idag
!

Tid och plats
VÄLJ DITT KURSTILLFÄLLE 

31 maj 2022  |  Digitalt

8 september  |  Stockholm

Pris
7.490 kr exkl. moms.

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

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


