
PTS säkerhetsforum 

Inbjudan

Program för dagen 

Tema: Nya krav på säkerhet  
i en osäker värld 
Säkerhet står högt på den digitala agendan. Samhället blir alltmer beroende av 
fungerande kommunikationsnät och tjänster, vilket gör tilliten till tjänsterna ännu 
viktigare. Det säkerhets politiska läget är förändrat och it-säkerhetshoten mer  
påtagliga. Behovet av att möta dessa utmaningar har vi som arbetar i it- och  
telekombranschen gemensamt. 

PTS startar därför PTS säkerhetsforum – en mötesplats för dig som ansvarar  
för informationssäkerhet, driftsäkerhet eller säkerhetsskydd hos operatörer och 
leverantörer i telekombranschen. Vi  informerar och för dialog i aktuella frågor  
inom säkerhet och totalförsvar. Vi belyser frågor ur nationellt och internationellt 
perspektiv. 

På första träffen pratar vi bland annat om den nya säkerhetsskyddslagen som  
träder i kraft den 1 april 2019. Säkerhetspolisen ger bl.a. sin nulägesbild av  
hoten mot Sverige och informerar om de nya reglerna.

När: Onsdag den 10 april 2019 kl. 09:30–15:30.  
Frukostmacka från kl. 09:00. Lunch på egen bekostnad.

Var: Helio Kungsholmen, lokal Guldspaden, Rålambsvägen 15 (OBS! Ny adress), 
t-bana till Thorildsplan. 

Anmäl dig senast 25 mars 2019. Det är kostnadsfritt att delta (lunch ingår inte). 
Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Vid anmälan ange namn, organisation, roll och eventuell specialkost.  
Vi skickar dig en bekräftelse på om du får plats eller inte. 

Frågor och anmälan, e-post sakerhetsforum@pts.se 

Delar av materialet läggs upp på pts.se i efterhand. 

Välkommen!



09:00 Frukostmacka och kaffe/te serveras. 

09:30 PTS hälsar välkommen och berättar om varför PTS startar ett säkerhetsforum. 

Tema: Nya krav på säkerhet i en osäker värld
09:45 Hoten mot Sverige. Säkerhetspolisen.

10:15 Näringslivets roll i totalförsvaret. PTS.

10:30 PTS uppdaterade föreskrifter ställer nya krav på operatörerna vid  
höjd beredskap. PTS.

10:45 Paus inklusive frukt

11:00 Ny säkerhetsskyddslag och Säkerhetspolisens föreskrifter.  
Säkerhetspolisen och PTS.

11:40 Diskussion: Vilka utmaningar medför den nya säkerhetsskyddslagen och vilket 
behov finns av stöd och råd från PTS?

12:00 Lunch (ingår inte)

13:00 Reflektioner från förmiddagen.

PTS informerar om aktuellt arbete med säkerhet och robusthet
13:15 Säkerhetsbestämmelserna i nya telekomdirektivet och andra aktuella frågor 

från Regeringskansliet och PTS. 

13:40 PTS tillsyn inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation 2018–2020:  
avslutade, pågående och planerade tillsynsinsatser.

14:15 Kaffepaus

14.35 Aktuella initiativ kring säkerhetsåtgärder med anledning av sårbarheter i  
trafikutbyte mellan operatörer (Border Gateway Protocol, BGP).

14:55 Robusthetsåtgärder och nya regler om statligt stöd för driftsäkra och robusta 
elektroniska kommunikationer.

15:15 Avslutning med summering och utvärdering av dagen. 

15:30 Vi slutar för dagen.

Program 10 april 2019 


