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UR INNEHÅLLET 
 NIS blir NIS2 – läget idag och i framtiden
 Vilka kan komma att omfattas av NIS2?
 Utökat ansvar och krav på kompetens – vad kan det innebära?
 Stärkta säkerhetskrav på IT-infrastruktur och system samt riskhantering och beredskapskrav  
 – hur kan du förbereda din verksamhet?
 Säkerhetsskyddslagen, GDPR och NIS – att efterleva de olika lagrummen
 Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt NIS2
 Incidenthantering enligt NIS2-direktivet – vad kan komma att förändras?
 NIS-tillsyn idag och imorgon – samlade erfarenheter och framåtblick 

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL
MODERATOR
Monika Wendleby 
Passacon 

Titti Norlin 
Energimyndigheten

Stefan Lilius 
IVO

Åsa Gihl 
PTS

Karin Matsson 
Knowit Cybersecurity  
& Law 

Tommy Wahlman 
Knowit Cybersecurity  
& Law 

Conny Larsson 
Advokatfirman 
Singularity Law 

Tobias Ander 
Örebro kommun 

Hans Ling Wallin 
Trafikverket 

Håkan Sonesson 
Jönköping University

Emma Johansson 
Energiföretagen Sverige

Birger Wallsten 
Svenskt vatten 

NIS2-DIREKTIVET 
Så förbereder du din organisation inför  
stärkta legala krav på informations- och  
cybersäkerhet 
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TORSDAG 27 APRIL 2023

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:05 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator.

Monika Wendleby 
Jurist, managementkonsult, partner 
Passacon

09:05-10:05 EXPERTANFÖRANDE

NIS blir NIS2 – läget idag och i framtiden
• Revidering av NIS-direktivet (NIS2) – detta vet vi dag om 
lagändringarna

• Vilka organisationer och funktioner kan komma att omfattas av 
NIS2 jämfört med dagens NIS?

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 datalagen och 
dataskyddslagen och arbetar för närvarande med en kommentar 
till patientdatalagen. Hon arbetar även med utbildning inom 
samtliga områden, där juridik och kvalitetsfrågor ingår.

10:05-10:25 PAUS

10:25-10:50 EXPERTANFÖRANDE

NIS2-direktivet – hur kan vi stärka beredskapen inför 
stärkta krav på informationssäkerhet för samhällsviktiga 
tjänster?
• NIS2-direktivet är på igång – hur behöver vi förbereda oss?
• Stöd och vägledning

Talare meddelas senare

10:55-11:30 PANELSAMTAL OCH DISKUSSION

NIS-tillsyn idag och i morgon – samlade erfarenheter och 
framåtblick
• Tillsynsmyndigheternas arbete med tillsyn idag – vilka är 
lärdomarna?

• Hur kan du stärka din organisations beredskap inför NIS2?

Titti Norlin
Enhetschef för enheten Tillsyn försörjningstrygghet
Energimyndigheten

Stefan Lilius
Nationell samordnare NIS-tillsyn
IVO

Åsa Gihl
IT-säkerhetsinspektör
PTS

Under detta panelsamtal och diskussion möter du några av 
tillsynsmyndigheterna som redogör för lärdomar från NIS-tillsyn 
och hur du kan dra nytta av dem i förberedelserna inför NIS2-
direktivet.

11:35-12:25 EXPERTANFÖRANDE

Att utveckla ett väl fungerande systematiskt 
informationssäkerhetsarbete i linje med NIS2
• Vad innebär NIS2 för informationssäkerhetsarbetet? 
• Att utveckla ett väl fungerande systematiskt, riskbaserat och 
integrerat informationssäkerhetsarbete som ligger i linje 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 
mängd uppdrag inom säkerhet, främst säkerhetsskydd och 
dataskydd. Tommy Wahlman är informationssäkerhetskonsult, 
med en bakgrund inom verksamhetsutveckling, informations-
bearbetning, säkerhet och regelutveckling. Tommy har arbetat med 
NIS-direktivet sedan 2016, inklusive genomförandet i Sverige

12:25-13:25 LUNCH

13:25-14:10 EXPERTANFÖRANDE

NIS i förhållande till annan säkerhetslagstiftning, 
säkerhetsskyddslagen och GDPR – läget idag samt inför 
NIS2
• Den formella gränsdragningen mellan NIS, NIS2, GDPR och 
Säkerhetsskyddslagen

Conny Larsson
Advokat och VD
Advokatfirman Singularity Law  
Fotograf: Stefan Wahlberg
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Conny Larsson är advokat och driver Advokatfirman 
Singularity Law AB. Han är jurist 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.

14:15-14:50 PRAKTIKFALL

NIS och NIS2 – erfarenheter av systematiskt 
informationssäkerhetsarbete i Örebro kommun
• Vilka tjänster har vi identifierat som kritiska och där det finns ett 
starkt beroende till samhällsviktig verksamhet? 

• Vad kan NIS2 innebära för förändringar för oss?
• Hur vi arbetar med anmälningsplikten samt förberedelser inför 
tillsyn enligt NIS och så småningom inför reviderade NIS

• Så skaffar vi oss beredskap och motverkar att vi råkar ut 
för incidenter – systematiskt informationssäkerhetsarbete i 
praktiken

Tobias Ander
Informationssäkerhetsstrateg
Örebro kommun

Tobias Ander har lång och gedigen erfarenhet från arbetet 
med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, som CISO på 
Transportstyrelsen och är idag bland annat CISO på Örebro 
kommun. Tobias arbetar idag aktivt med frågor kring ledning 
och styrning och informationssäkerhetskultur och genomför 
utbildningar och föreläsningar utifrån sitt engagemang i företaget 
Securebyme. Tobias vann år 2017 priset ”Årets GRC-profil” för sitt 
kunnande och engagemang inom Governance Risk Compliance. 
Han är aktuell med handboken ”Informationssäkerhetskultur”.

14:50-15:10 PAUS

15:10-15:45 PRAKTIKFALL

Hur vi arbetar med NIS idag och hur vi förbereder 
oss inför NIS2- så bedriver vi ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete som tar hänsyn till risker
• Systematiskt informationssäkerhetsarbete på Trafikverket
• Hur vi förbereder oss inför NIS2

Hans Ling Wallin
Chef Informationssäkerhetssektionen
Trafikverket 

Hans Ling Wallin är chef för Informationssäkerhetssektionen 
på Trafikverkets Säkerhetsfunktion. Hans sektion svarar bl.a. 
för att driva och samordna arbetet med informationssäkerhet 
på Trafikverksövergripande nivå. Hans har även arbetat inom 
försvarssektorn och inom civil beredskap.

15:50-16:25 PRAKTIKFALL

Hur kan ISO 27001 vara ett stöd i arbetet med NIS2?
• Så kan ISO 27001 hjälpa din verksamhet att upptäcka och 
hantera säkerhetsrisker baserat på din organisations risknivå 
och tolerans 

• Så tillämpar du standarderna i praktiken så att verksamheten 
hålls uppdaterad och löpande kan hantera händelser och 
incidenter 

• Hur standarden kan förbättra din verksamhets beskrivning av 
säkerhetsarbetet i din kommunikation med tillsynsmyndigheter 
och kunder  

Håkan Sonesson
CISO
Jönköping University

Håkan Sonesson har mer än 25 års erfarenhet inom IT- och 
informationssäkerhetsfrågor. Håkan har bland annat tidigare 
varit informationssäkerhetschef vid Domstolsverket och en aktiv 
utbildare och föreläsare vid bland annat Försvarshögskolan och 
MSB. Håkan är även involverad i standardiseringsarbetet i Sverige 
avseende informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27001. Under 
föreläsningen går Håkan igenom hur ISO 27001 standarden kan 
vara ett stöd för att efterleva NIS2. Följt av konkreta exempel på 
hur Jönköping University använder standarden i praktiken. 

16:30-17:00 PANELSAMTAL OCH DISKUSSION

Revideringen av NIS – hur kan NIS2 tänkas att fungera i 
den svenska praktiken?
Under detta panelsamtal och avslutande diskussion så diskuterar 
vi revideringen av NIS och det kommande NIS2-direktivet samt 
hur olika sektorer kan jobba för att säkra dess efterlevnad. Du får 
ta del av samlade reflektioner från experter och branschföreningar.

Panelsamtalet leds av Monika Wendleby, Jurist, 
managementkonsult, partner, Passacon

Emma Johansson
Ansvarig säkerhet
Energiföretagen Sverige

Tommy Wahlman
Informationssäkerhetskonsult
Knowit Cybersecurity & Law

Birger Wallsten
Dricksvattenexpert
Svenskt vatten

17:00-17:10 SAMMANFATTNING 

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

17:10 AVSLUTNING
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NIS2-DIREKTIVET

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Ta del av den senaste rättsliga utvecklingen inom NIS idag och hur du kan 
förbereda dig inför stärkta legala krav i och med NIS2

 Ta reda på om din verksamhet omfattas av kraven på ökad cybersäkerhet enligt 
NIS2 samt vilka åtgärder som krävs av din organisation 

 Få aktuell information och samlade lärdomar från genomförd NIS-tillsyn samt få 
konkreta råd om hur du bäst förbereder din organisation inför NIS2

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

 Lär dig mer om vilken kompetens om cybersäkerhet som krävs hos styrelse, 
chefer och personal samt vilka system och vilken infrastruktur som omfattas 

 Uppdatera dig på den senaste utvecklingen rörande implementeringen av NIS2 i 
Sverige

 Få ökade kunskaper om hur du lyckas med ett riskbaserat och systematiskt 
informationssäkerhetsarbete i praktiken 

 Inspireras till hur du kan använda ISO 27001 som stöd i ditt arbete med att 
efterleva NIS2

Konferenskod: INF1736

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 27 april 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 24 februari 6.990 kr          1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 31 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


