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INFORMATIONSSÄKERHET
I OFFENTLIG SEKTOR 2022

KONFERENS 3 FEBRUARI 2022 I STOCKHOLM ELLER DIGITALT FÖRDJUPNING I STOCKHOLM 2 FEBRUARI
UR INNEHÅLLET
Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom hot och säkerhet för organisationer
inom offentlig sektor
Ledningssystem för informationssäkerhet – så utvecklar du en god säkerhetskultur i verksamheten
Hur strukturera och skala upp den digitala informationsförvaltning på ett säkert sätt
NIS-perspektivet– så cybersäkrar du samhällsviktiga tjänster
Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i praktiken
Digitalt utbyte av information – så garanterar du säkerhet i hela kedjan
SEPARAT BOKNINGSBART FÖRDJUPNINGSPASS 2 FEBRUARI 2022

SÄKERHETSJURIDIK

Regler och direktiv och hur man implementerar
dem i informationssäkerhetsarbetet

EXPERTANFÖRANDEN

Johanna Nilsson
MSB

Elina Lyckeborg
MSB

FÖRDJUPNINGSPASS

MODERATOR & TALARE

Monika Wendelby
Passacon AB

Anne-Marie
Eklund Löwinder
Amelsec

Jonas Nilsson
SKR

Anders Nordlander
DIGG

Fredrik Heiding
KTH

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL

Hans-Ling Wallin
Trafikverket

Johan Andersson
Trafikverket

Tobias Ander
Örebro kommun

Foto: Kristina Alexanderson

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

ARRANGÖR

INFORMATIONSSÄKERHET I OFFENTLIG SEKTOR 2022
KONFERENS 3 FEBRUARI I STOCKHOLM ELLER DIGITALT
FÖRDJUPNING I STOCKHOLM 2 FEBRUARI

TORSDAG 3 FEBRUARI

10:30-11:20 EXPERTANFÖRANDE

08:30-09:00 REGISTRERING

Så utvecklar du en god säkerhetskultur i verksamheten

Registrering, kaffe, te och smörgås.
09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till
konferensens moderator
Anne-Marie Eklund Löwinder
VD och grundare
Amelsec
Foto: Kristina Alexanderson

Anne-Marie Eklund Löwinder, vd och grundare Amelsec, f.d.
CISO på Internetstiftelsen. Hon kan svara på de flesta frågor kring
strategiska informations- och it-säkerhet både för verksamheter
och vanliga användare, till exempel gällande ledningssystem för
informationssäkerhet och ISO 27001 men också om kryptering,
lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster och nätverk.
Internetpionjär och rankad som en av Sveriges främsta ITsäkerhetsexperter. 2013 blev Anne-Marie som första svensk invald
i Internet Hall of Fame. Anne-Marie är en av de få personer i
världen som har valts till Trusted Community Representative och i
rollen som Crypto Officer deltar i nyckelgenereringen för DNSSEC
i rotzonen för internet, därtill utsedd av den internationella
organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers).
09:10-10:00 EXPERTANFÖRANDE

Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom hot
och säkerhet för organisationer inom offentlig sektor
• Säkerhetsläget och den digitala hotbilden mot Sverige – hur ser
den ut idag?
• Aktörerna – vilka är det som angriper oss och varför?
• Allvarliga cyberangrepp mot organisationer inom offentlig
sektor – exempel från verkligheten
• Hur skyddar vi oss på bästa sätt?
Fredrik Heiding
Doktorand inom IT-säkerhet med fokus på
sårbarhetstestning av kritisk infrastruktur
KTH, Avdelningen för nätverk och systemteknik
Fredrik doktorerar inom IT-säkerhet med huvudsakligt fokus på
sårbarhetstestning av kritisk infrastruktur. Kritisk infrastruktur
inkluderar samhällsbärande funktioner som elkraftverk och
sjukhus. Många delar av samhällets kritiska infrastruktur genomgår
just nu en mycket snabb digitalisering där fler och fler enheter blir
uppkopplade till nätverk och sammankopplade med varandra. Den
ökade uppkopplingen möjliggör effektivisering, men medför en
risk då uppkopplade enheter kan hackas och exploateras. Fredriks
forskning fokuserar på att säkra upp digitaliseringen så att vi kan
maximera nytta samtidigt som de nya riskerna minimeras.
10:00-10:30 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

• Strategi, mål och styrning
• Policy, ansvar, organisation
• Genomförande, uppföljning och resultat
• Införande av ledningssystem för informationssäkerhet
Anne-Marie Eklund Löwinder
VD och grundare
Amelsec

Foto: Kristina Alexanderson

Anne-Marie Eklund Löwinder, vd och grundare Amelsec, f.d.
CISO på Internetstiftelsen. Hon kan svara på de flesta frågor kring
strategiska informations- och it-säkerhet både för verksamheter
och vanliga användare, till exempel gällande ledningssystem för
informationssäkerhet och ISO 27001 men också om kryptering,
lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster och nätverk.
Internetpionjär och rankad som en av Sveriges främsta ITsäkerhetsexperter. 2013 blev Anne-Marie som första svensk invald
i Internet Hall of Fame. Anne-Marie är en av de få personer i
världen som har valts till Trusted Community Representative och i
rollen som Crypto Officer deltar i nyckelgenereringen för DNSSEC
i rotzonen för internet, därtill utsedd av den internationella
organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers).
11:25-12:10 PRAKTIKFALL

Hur strukturera och skala upp den digitala
informationsförvaltning på ett säkert sätt
• Så arbetar vi systematiskt med informationssäkerheten i
verksamheten – verksamhetsanalys, informationsklassning,
riskanalys, säkerhetsåtgärder, säkerhetsarkitektur och
uppföljning
• Utmaningar vi stött på med vårt säkerhetsarbete gällande
informationstillgångens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet
och spårbarhet?
• Vad behöver särskilt beaktas i framtiden för att upprätthålla och
utveckla en säker digital informationsförvaltning?
Hans-Ling Wallin
Säkerhetsfunktionen Generaldirektörens kansli
Trafikverket
Johan Andersson
Enhetschef
Trafikverket
Hans Ling Wallin är chef för Informationssäkerhetssektionen
på Trafikverkets Säkerhetsfunktion. Hans sektion svarar bl.a. för
ledningssystem för informationssäkerhet, tillämpning av ISO
27001 och författningsefterlevnad. Hans har även arbetat inom
försvarssektorn och inom civil beredskap. Johan Andersson är
enhetschef för verksamhetsstyrning, cybersäkerhetsstyrning och
cybersäkerhetsarkitektur på Trafikverket IKT:s säkerhetsavdelning.
Avdelningen har ansvar för it-säkerhet inom Trafikverket och även
ansvar för Trafikverkets säkerhetsövervakning och CERT funktion.
Avdelningen har ett samlat ansvar för säkerhet inom VO IKT med
stor tyngdpunkt på informationssäkerhet och säkerhetsskydd.
Johan har lång erfarenhet av telekom och operativa it-miljöer.
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12:10-13:10 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:10-13:55 PRAKTIKFALL

15:20-16:10 EXPERTANFÖRANDE

NIS – att säkra samhällsviktiga tjänster

Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i praktiken

• Hur kan föreskrifter och metodstöd omsättas praktiskt i den
löpande verksamheten?

• Så arbetar vi strukturerat för att öka den digitala säkerheten i
vår verksamhet

• Incidentrapporteringen – vad spelar den för roll?

• Hur bedriver du ett systematiskt informationssäkerhetsarbete
som tar hänsyn till risker?
• Säker informationshantering inom hela verksamheten
– så utvecklar du ett övergripande och genomgående
informationssäkerhetsarbete
Tobias Ander
Chief Information Security Officer
Örebro kommun
Tobias Ander är Chief Information Security Officer, CISO, på
Örebro kommun och har lång och gedigen erfarenhet från
arbetet med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, bland
annat som CISO på Transportstyrelsen. Ledning och styrning
samt informationssäkerhetskultur är Tobias spetsområden. Att ha
en tydlig systematik, struktur och förståelse för verksamhetens
problem är viktiga grundpelare i arbetet enligt honom. Genom att
skapa en verksamhet som rapporterar incidenter, tar lärdom av
dem samt är rättvis i sin hantering av medarbetare finns möjlighet
att skapa en robusthet i informationssäkerhetsarbetet.
14:00-14:50 EXPERTANFÖRANDE

Att göra en informationssäker digitaliseringsresa!
• Vad kännetecknar en god informationssäkerhetskultur och
hur skapar vi förutsättningar för att både ledning och enskild
medarbetare uppnår den?
• Så utveckla ett väl fungerande systematiskt, riskbaserat och
integrerat informationssäkerhetsarbete i hela verksamheten
• Hur ser vi till att olika informations- och transaktionsflöden
fungerar och behandlas på ett korrekt sätt avseende
konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet?
• Vad krävs för att upprätthålla en god digital
informationssäkerhet över tid?
Jonas Nilsson
CISO
SKR
Jonas Nilsson är Chief Information Security Officer, CISO,
och informationssäkerhetsspecialist på Sveriges Kommuner
och Regioner. Han har lång erfarenhet av arbete med
informationssäkerhet inom det privata, hälso- och sjukvården samt
myndigheter. Han kan svara på de flesta frågorna inom strategiskt,
taktiskt och operativt informationssäkerhetsarbete.
14:50-15:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

• Arbeta med riskhantering och förebygga incidenter

Johanna Nilsson
Informationssäkerhetsspecialist
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB)
Elina Lyckeborg
Informationssäkerhetsspecialist
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB)
Johanna arbetar som informationssäkerhetsspecialist vid
enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB. Hon
arbetar med NIS-samordning, men också med utbildningar och
uppföljning. Johanna har tidigare arbetat internationellt med
informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor inom den privata
sektorn. Elina arbetar som informationssäkerhetsspecialist vid
enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB. Hon
ansvarar bland annat för förvaltning och utveckling av MSB:s
metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete.
16:15-17:05 EXPERTANFÖRANDE

Digital samverkan och säkerhet i offentlig verksamhet
genom innovation
• Hur balansera säkerhet i digital samverkan inom Sverige utifrån
vårt historiska arv avvägt mot innovation och agil utveckling
av digitala komponenter, tjänster samt förvaltningsgemensam
digital infrastruktur?
• Hur tänka säkerhet när mängden information ökar och kraven
på öppenhet och delad information växer samtidigt som arenan
blir större både nationellt samt EU?
• Digitalt utbyte och integrationer – exempel på hantering av
säkerhetsutmaningar i Covidbevis
Anders Nordlander
Specialist
DIGG
Anders Nordlander har jobbat med IT-säkerhet och
Informationssäkerhet i drygt 30 år i varierande verksamheter
som försvars, statlig till privat genom roller som utvecklare,
arkitekt, strateg, chef samt specialist. Anders arbetar idag
som informationssäkerhetsspecialist inom Myndigheten för
Digital Förvaltning – DIGG och har under 2021 medverkat
i säkerhetsarbetet kring den svenska lösningen för
Covidbevis och han är en strategisk resurs i det systematiska
informationssäkerhetsarbetet genom samverkan som pågår inom
utveckling av digital förvaltning i Sverige.
17:05-17:10 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen
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Säkerhetsjuridik – regler och direktiv och hur man implementerar
dem i informationssäkerhetsarbetet
UR INNEHÅLLET
• Information och personlig integritet - hur begreppen överlappar och särskiljer sig
• Säkerhet som en del av GDPR - begrepp som personuppgifter/behandling, grundläggande principer, personuppgiftsansvar/biträden,
krav på säkerhet, hantering av incidenter och konsekvensbedömningar, amerikanska leverantörer och andra överföringar till tredje land,
inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
• Offentlighetsprincipen och GDPR: hur fungerar offentlighetsprincipen och GDPR, sekretess och tystnadsplikt
• Krav på säkerhet enligt offentlighets- och sekretesslagen - förvaring, till exempel i molntjänster, delning av information internt och externt
• Några andra lagar som rör säkerhet för offentlig sektor: NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen (bland annat vilka omfattas, skyldigheter,
förebyggande arbete och incidenter)
• Säkerhetsaspekter vid upphandling
• Företagshemligheter och avtalsenlig tystnadsplikt
• Cybersecurity Act

FÖRDJUPNINGSKURSEN LEDS AV

Monika Wendelby
Författare, jurist och managementkonsult
Passacon AB

Monika Wendleby är både kvalificerad jurist (hon har tidigare bland annat arbetat som domare i många år) och managementkonsult. Hon
arbetar brett med frågor kopplade till GDPR och integritet ute hos kunder, bland annat som externt dataskyddsombud. I det arbetet har hon
tagit fram flera arbetsmetoder och redskap för att göra komplex juridik hanterbar. Monika har även skrivit flera populära böcker och artiklar
om GDPR och angränsande regelverk samt håller just nu på med en lagkommentar om NIS-lagen.

HÅLLTIDER
12:30

Kursen startar

14:20

Paus för fika och nätverkande

16:30

Avslutning

Två kortare bensträckare erbjuds

Intresserad av en affärsutställning?

Om Ability Partner

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!

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.

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

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

INFORMATIONSSÄKERHET I OFFENTLIG SEKTOR 2022
Tid och plats

Allmänna villkor

Konferens 3 februari 2022

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller följa konferensen
digitalt via livestream
Separat bokningsbart fördjupningspass i Stockholm 2 februari 2022

Pris konferens i Stockholm

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.

I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.

STOCKHOLM CITY
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner

ordinarie pris

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner

Anmäl dig senast 26 november
Anmäl dig senast 21 januari

6.290 kr
6.790 kr

7.490 kr

1.200 kr i rabatt
700 kr i rabatt

Mängdrabatt

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

DJURGÅRDEN
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner Part

Pris konferens digitalt

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

I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan
ta del av streamat material efteråt.

Anmäl dig senast 26 november
Anmäl dig senast 21 januari

ordinarie pris

5.290 kr
5.790 kr

6.490 kr

1.200 kr i rabatt
700 kr i rabatt

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

Mängdrabatt

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

Anmäl dig idag!

Pris fördjupning i Stockholm

www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Pris konferensdeltagare

Ordinarie pris

2.490 kr

3.990 kr

1.500 kr i rabatt

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

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
Ta del av säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom
hot och säkerhet för organisationer inom offentlig sektor
Lär dig mer om ledningssystem för informationssäkerhet och
hur du utvecklar en god säkerhetskultur i hela verksamheten
Öka dina kunskaper kring hur du strukturerar och skalar upp
den digitala informationsförvaltning på ett säkert
Lyssna till NIS-perspektivet och hur du cybersäkrar
samhällsviktiga tjänster
Uppdatera dig kring systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i praktiken
Möjlighet att lära dig mer om hur du garanterar säkerhet i hela
kedjan vid digitalt utbyte av information
Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet!
OFF1633
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