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UR INNEHÅLLET 
 Hur utmanas säkerhetsskyddet för samhället och samhällsviktiga funktioner idag? 
 Vilka är säkerhetsskyddslagens krav på en säkerhetskyddsanalys och en säkerhetskyddsplan och hur uppfyller du dessa? 
 Hur skapar du en säkerhetskultur som bygger på kunskap om och förståelse för säkert agerande i hela organisationen? 
 Hur du säkerställer du att en person som ska rekrytera till säkerhetskänslig verksamhet är pålitlig ur säkerhetssynpunkt?
 Hur ökar samhällets beredskap och säkerhetsskydd genom samarbete mellan myndigheter, företag och kommuner? 
 Hur identifierar du den potentiella sårbarheten som upphandling skapar i och med brister i skyddet hos leverantörer?

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL

SPECIELLT INBJUDEN 
Fredrik Stany
Enhetschef
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap - MSB

MODERATOR
Pontus Rotter 
Länsstyrelsen Västra Götaland

Sven Johnard 
Knowit, Cybersecurity 
and law

Moa Malviker 
Tekniska verken i 
Linköping AB

Björn Gustafson 
Telia Sverige AB

Martin Västberg 
FMV – Försvarets 
materielverk

Sara Bäckström 
Svenska Kraftnät

Lech Malko 
Svenska Kraftnät 

Bel-Gloire Temo 
Upphandlings-
myndigheten

Emma Johansson
Energiföretagen 
Sverige

Anders Gidrup
Locum AB

NATIONELL MÖTESPLATS FÖR  

SÄKERHETSSKYDD 2023
Vad krävs av din verksamhet för att uppfylla kraven  
på säkerhetsskydd för Sveriges säkerhet?
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PROGRAM DEN 29 MARS 2023

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

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

Pontus Rotter 
Chef Krisberedskap och Räddningstjänst
Länsstyrelsen Västra Götaland

Pontus Rotter har under större delen av karriären arbetat med 
krisberedskap, krishantering och civilt försvar på lokal, regional och 
nationell nivå. Även varit med och drivit ett EU-projekt i Ukraina 
där man hjälpte till att bygga upp och utveckla förmågor inom 
krisberedskap och katastrofmedicin. Chef över krisberedskap 
och räddningstjänstfrågor vid Länsstyrelsen Västra Götaland och 
strategisk utvecklare vid MSB.

09:10-09:50 SPECIELLT INBJUDEN TALARE

Hur ska Sverige kraftsamla för robustare samhälls-
viktiga verksamheter och uppnå en högre 
krisberedskap? 
• Hur utmanas samhället och samhällsviktiga funktioner idag? 
• Hur gör vi samhällsviktig verksamhet mer robust?  
• Hur blir myndigheter, företag och kommuner bättre på att 
samverka och leda arbetet med samhällets beredskap och 
säkerhetsskydd? 

• Betydelsen av ökad krisberedskap och kontinuitetsplanering hos 
myndigheter och företag

Fredrik Stany
Enhetschef 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Fredrik Stany är sedan 2020 chef för enheten försörjningsberedskap 
på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB. Fokus 
i arbetet på MSB är att inrikta och stötta aktörer inom områdena 
försörjning av varor och tjänster, samhällsviktig verksamhet, 
personalförsörjning, beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och 
granskning av utländska direktinvesteringar. Tidigare jobbat som 
chef på Rädda barnen, chef för standardiseringen och internationella 
avdelningen på SIS (svenska institutet för standarder), samt har tio 
års erfarenheter från fordonsindustrin. 

10:00-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys som 
uppfyller säkerhetsskyddslagens krav
• Vilka är säkerhetsskyddslagens krav på en 
säkerhetskyddsanalys? 

• Vad är en särskild säkerhetsskyddsbedömning? När ska den 
upprättas och vad ska den innehålla? 

• Vilken koppling har säkerhetsskyddsanalysen och den särskilda 
säkerhetsskyddsbedömningen? 

• Vad innebär kraven på säkerhetsskyddschefen för att leda, 
samordna och kontrollera säkerhetsskyddet? 

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. Han är författare till Säkerhetspolisens 
Vägledning i säkerhetsskydd: säkerhetsskyddad upphandling och 
deltog 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.

10:40-11:00 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:00-11:40 PRAKTIKFALL 

Hur du skapar en process som ger stöd för kontinuitets-
planering för samhällsviktiga funktioner och 
infrastrukturer
• Hur du tar dig an kontinuitetsarbetet?
• Hur kan du öva och pröva krisberedskap och kontinuitet i 
leverans? 

• Hur underlättar risk- och sårbarhetsanalysen 
kontinuitetshantering av samhällsviktiga funktioner? 

• Hur skapar du en kontinuerlig process för att uppdatera 
kontinuitetsplanen?  

Moa Malviker
Informationssäkerhetschef 
Tekniska verken i Linköping AB

Moa Malviker är Informationssäkerhetschef vid Tekniska verken 
i Linköping AB. Hon har som uppgift att utforma, leda, stödja, 
följa upp, utvärdera och förbättra informationssäkerhetsarbetet i 
Tekniska verken-koncernen. Viktiga fokus i hennes arbete är att ge 
stöd till utveckling av kontinuitetsplaner och öka kunskapen om 
incidenthantering hos verksamhetens personal. Moa har tidigare 
arbetat med informationssäkerhetsfrågor i Region Östergötland 
och även varit oberoende konsult inom säkerhetsområdet.

11:50-12:30 PRAKTIKFALL

Hur uppfyller din verksamhet tillsynsmyndigheternas 
krav enligt säkerhetsskyddslagen och NIS? 
• Hur organiseras ledning och genomförande av 
säkerhetsskyddsarbetet? 

• Hur kan säkerhetsskyddsanalysen fungera som ett verktyg för 
att prioritera åtgärder? 

• Hur skapar du en säkerhetskultur som bygger på kunskap om 
och förståelse för säkert agerande i hela organisationen? 

• Hur hittar du rätt nivå för säkerhetsklassning av tjänster? 

Björn Gustafson 
Senior Security Manager and Head of protective security
Telia Sverige AB

Björn Gustafson är Head of National Security på Telia 
Sverige sedan sex år och ansvarar för och leder arbetet med 
säkerhetsskydd inom företaget. Björn har tidigare arbetat som 
Informationssäkerhetschef i Stockholms stad och samordnat 
utvecklingen av stadens säkerhets-arbete. Innan dess arbetade 
han många år i Försvarsmakten med säkerhet, bland annat som 
säkerhetschef och IT-säkerhetschef vid olika förband. 

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
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13:30-14:10 PANELDISKUSSSION 

Hur ökar du kompetensen inom säkerhetsskydd och 
skapar en säkerhetskultur i din verksamhet? 
• Säkerhetsskyddschefens roll och ansvar för att säkerställa en 
god kompetens och beredskap inom organisationen?

• Hur ökar du kompetensen inom säkerhetsskyddsarbete hos din 
personal? 

• Vilka kunskapsområden hos medarbetarna ska prioriteras inom 
säkerhetsskydd? 

• Hur rekryterar och säkerställer man personal med rätt 
kompetens inom säkerhetsskydd?

• Hur skapas en säkerhetskultur i hela organisationen? 

Emma Johansson
Ansvarig säkerhet
Energiföretagen Sverige

Björn Gustafson 
Senior Security Manager and Head of protective security
Telia Sverige AB

Martin Västberg
Enhetschef och bitr. säkerhetsskyddschef
FMV – Försvarets materielverk

Sven Johnard
Senior Legal Counsel
Knowit, Cybersecurity and law

14:20-15:00 PRAKTIKFALL

Hur säkerställer du att en person som ska delta i 
säkerhetskänslig verksamhet är pålitlig ur säkerhets-
synpunkt?
• Vilka moment ingår i en säkerhetsprövning?
• Hur hänger allt ihop, säkerhetsskyddsanalys, befattningsanalys, 
säkerhetsklass, grundutredning, registerkontroll och särskild 
personutredning?

• Praktiska tips när du genomför en säkerhetsprövningsintervju

Martin Västberg
Enhetschef och bitr. säkerhetsskyddschef
FMV – Försvarets materielverk

Martin Västberg arbetar som enhetschef och biträdande 
säkerhetsskyddschef vid Försvarets materielverk, FMV. Martin 
har arbetat med säkerhet i över 20 år och har många års 
erfarenhet av att utveckla och leda säkerhetsskyddsarbete inom 
offentliga organisationer. Martin har arbetat som säkerhetschef, 
säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef och 
signalskyddschef inom några av Sveriges mest skyddsvärda 
myndigheter och inom flera kommuner. Martin har även deltagit i 
Länsstyrelsen Stockholms, Sveriges kommuner och regioners samt 
Samverkan Stockholmsregionens arbetsgrupper för säkerhetsskydd. 
Han har bland annat utbildat Försvarsmaktens säkerhetschefer 
och it-säkerhetschefer i säkerhetsskydd samt föreläst vid 
Försvarshögskolans utbildning för säkerhetsskyddschefer.

15:00-15:20 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:20-16:10 PRAKTIKFALL

Hur du löser kompetensförsörjning med höga krav på 
säkerhetsskydd genom samarbete mellan enheter i 
rekryteringsprocessen
• Hur kan ett fungerande samarbete underlätta att kraven på 
säkerhetsskydd uppfylls i rekryteringsprocessen? 

• Vilka kunskaper behöver HR-funktionen ha för på att uppfylla 
kraven i Säkerhetsskyddslagen och NIS? 

• Vilka befattningar ska involveras i rekryteringsprocessen? 

Sara Bäckström
Enhetschef kompetensförsörjning
Svenska Kraftnät

Lech Malko
Teamledare personalsäkerhet
Svenska Kraftnät

Sara Bäckström arbetar primärt i sin roll med att leda det operativa 
och strategiska arbetet inom områdena rekrytering, employer branding 
och introduktion för verksamheten. Sara är utbildad personal- och 
beteendevetare och har sedan tidigare arbetat inom den privata 
sektorn i ledande roller inom rekrytering och konsultverksamhet, men 
också med försäljning och verksamhetsstöd. Lech Malko, teamledare 
personalsäkerhet vid Svenska kraftnät. Leder arbetet inom ramen 
säkerhetsprövningsintervjuer, utredningsarbete samt registerkontrol-
ler för anställda vid Svenska kraftnät. Arbetat tidigare på Vattenfall AB, 
Operations & Investigations, Security Vetting Unit. 

16:10-16:50 EXPERTANFÖRANDE

Vilka krav ställer säkerhetsskyddad upphandling på 
beställaren? 
• Hur ska du förhålla sig till upphandlingslagstiftningen med 
hänsyn till hoten i vår omvärld?  

• Hur identifierar du sårbarheten och genomför andra viktiga 
analyser vid upphandlingen? 

• Hur omfattande ska åtgärderna vara enligt 
säkerhetsskyddslagen? 

• Vad innebär ett säkerhetsskyddat avtal för leverantörerna och 
för den upphandlande organisationen? 

 
Bel-Gloire Temo
Upphandlingsjurist
Upphandlingsmyndigheten

Anders Gidrup
Säkerhetschef och säkerhetsskyddschef
Locum AB

 
Bel-Gloire Temo arbetar som upphandlingsjurist på Upphandlings-
myndigheten. Hans fokus är att ge stöd till och bistå privata företag 
och offentliga verksamheter inom upphandlingsrättsliga frågor.  
Anders Gidrup är säkerhetschef och säkerhetsskyddschef vid 
region Stockholms fastighetsbolag Locum AB som förvaltar nästan 
30% av landets sjukhus. Han har lång erfarenhet av hur man 
skyddar informationstillgångar vid samhällsviktig verksamhet med 
betydelse för civilt försvar och ytterst Totalförsvaret. Han har dess-
förinnan en lång karriär inom Försvarsmakten och har även arbetat 
inom Polismyndigheten.

16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.  
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SÄKERHETSSKYDD 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Säkerhetsskydd i en ny omvärld – lär dig mer om hur samhället och samhällsviktiga funktioner 
utmanas idag

 Ta reda på om din verksamhet uppfyller tillsynsmyndigheternas krav enligt 
säkerhetsskyddslagen

 Öka säkerhetsskyddet med kunskap om hot mot samhällsviktiga funktioner och hur du 
skyddar värden med sårbarhetsanalyser och planering

 Ta del exempel på kontinuitetsarbete baserat på sårbarhetsanalyser som säkrar fortsatt 
leverans vid kriser och incidenter

 Ta reda på hur du skapar processer för ett kontinuerligt säkerhetsarbete som involverar 
samtliga enheter i verksamheten

 Lär dig mer om hur du värderar resultatet av en säkerhetsintervju vid en rekrytering av 
personal för säkerhetskänslig verksamhet

 Ta del av goda exempel hur du ökar kunskapen om säkerhetsskydd hos samtliga medarbetare 

 Lär dig mer om vilka krav du ska ställa på leverantörer för att säkerhetsskyddet i din 
verksamhet inte ska riskeras

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

Konferenskod: OFF1726

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 29 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 10 februari 6.990 kr          1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 17 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


