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Välkomna!!!



Allmänt

• Brandutgångar

• WC

• I rummet

• Fika och lunch

• AW

• Presentationer

• Frågor

• Namnbrickor



Syfte

Utbilda och informera

Drivkrafter

• Digitalisering

• En verklig hotbild



Vanliga frågor …

• Vad är NIS?

• Vilka föreskrifter måste jag följa?

• Hur gör jag en sån där riskanalys?

• Vad finns det för hot?

• Hur jobbar en hacker?

• Vad är ISO och LIS?

• Hur jobbar jag med säkerhet i ICS?



Agenda

DAG 1

NÄR VAD VEM

13-13:30 Öppning Stefan Jansson, STEM

13:30 – 14 NIS Bakgrund MSB/Tommy

14-14:30 Föreskrifter och Tillsyn Stefan

14:30 – 15 Fika

15-16 Riskanalys Göran Smedbäck, STEM

16-16:45 Hotbild Jane, Säpo

Frivilligt mingel i hotellbaren 17:00 – 18:00ish



Agenda

DAG 2

NÄR VAD VEM

9:00 – 9:20 ISO och LIS Stefan

9:20 – 10:05 ICS Säkerhet MSB/Tommy

10:05 – 10:45 Fikapaus

10:45 – 11:30 Det antagonistiska 

perspektivet

Christoffer, Polisen

11:30 – 12 Paneldiskussion Alla

12-13 Gemensam lunch Frivilligt



Vilka är vi?

Enheten Robusta Energisystem – nistillsyn@energimyndigheten.se

• NIS tillsyn

• Vägledning inom Cybersäkerhet

Göran Smedbäck

Tommy Wahlman

Stefan Jansson

Gustav Wigenborg (på annat uppdrag)

Maria Kanka (utgående chef)

mailto:nistillsyn@energimyndigheten.se


Våra fokusområden

Interna handböcker och rutiner

Föreskrifter

Tillsynsplanering

Vägledning

Samarbete med andra TM

Omvärldsbevakning

Informationsdelning till branchen

Höja medvetenheten om cybersäkerhet



Våra Gäster

• Jane – Säpo

• Christoffer Strömblad – Polisen (Dag 2)

Bidragande

• Carl Önne – MSB



Anmälan

• Gör’t



Sociala Medier

• #säkerenergi



Nyhetsbrev

• Information finns på fusklappen



Frågor på det?
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