UTBILDNING

SÄKERHETSSKYDD

GÖTEBORG, LUND, STOCKHOLM 2019

– LÄR DIG ATT SKYDDA KÄNSLIGA UPPGIFTER

Den nya säkerhetsskyddslagen träder ikraft den 1 april 2019. Lär dig grunderna för säkerhetsskydd enligt den nya säkerhetsskyddslagstiftningens intressen och riktlinjer. Kursen riktar sig främst till
säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och personer med särskilt ansvar för säkerhetsskyddet inom
förvaltningar och kommunala bolag. Befattningshavare inom säkerhetskänsliga verksamheter som
kommunernas vatten- och energiförsörjning kan vara särskilt berörda av denna utbildning..

● NY LAG FÖR VEM OCH VARFÖR?

Syftet med säkerhetsskyddslagen är bland annat att förbygga att känsliga uppgifter röjs, ändras
eller förstörs. Skyddet omfattar allt från spioneri, sabotage och andra brott till att skydda uppgifter som
omfattas av sekretess. Säkerhetsskyddet syftar också till att förhindra att personer som inte är pålitliga
ur säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet.
1 april 2019 träder den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Den nya lagen syftar till att möta de förändrade kraven på säkerhetsskyddet avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, ökad internationell samverkan, ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner samt att säkerhetskänslig verksamhet i
allt större omfattning bedrivs i enskild regi.
Säkerhetsskyddslagen gäller verksamheter inom:
• stat, kommun och landsting
• aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, kommuner eller landsting utövar
ett rättsligt bestämmande inflytande
• enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot
terrorism.

● SYFTE

Efter 2Secures utbildning kommer deltagaren ha goda kunskaper inom samtliga delområden som
lagstiftningen reglerar, såsom säkerhetsskydd, säkerhetsskyddsavtal, informationssäkerhet, tillträdesbegränsning, säkerhetsprövning, utbildning och kontroll. Ett särskilt moment i kursen är den så kallade
säkerhetsanalysen med krav på dokumenterat resultat enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
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● OMFATTNING & INNEHÅLL

3 dagars utbildning, kombinerat teori och praktiska moment

• Hotbilder
• Lag och förordning
• Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd
• Säkerhetsskyddsanalys
• Informationssäkerhet och hemliga handlingar
• Säkerhetsprövning
• Tillträdesbegränsning
• Hotbild hemliga uppgifter i IT-system
• Informationssäkerhet för hemliga uppgifter i IT-system
• Säkerhetsskyddad upphandling
• Utbildning och kontroll
Kursen genomförs av personer med bakgrund från Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Försvarsmakten som har lång erfarenhet av säkerhetsskydd och utbildningar.
Pris: 19.000 kronor per person inklusive studiematerial och lunch
(Max antal deltagare på kursen är 15 stycken)

● PRAKTISK INFORMATION

Vi har redan ett antal förfrågningar så vi tar gärna emot kursanmälan så snart som möjligt. Vi bekräftar
din kursanmälan per e-post. Kallelse till kurs skickas 1,5 - 2 veckor före kursstart.
Kursen kommer att genomföras:
25-27 februari 2019 i 2Secures lokaler i Sisjön, Göteborg
13-15 maj 2019 i 2Secures lokaler i Lund
9-11 september 2019 i 2Secures lokaler på Kungsholmen, Stockholm
Betalningsvillkor: Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 20 dagar netto. Avbokning: Din anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Denna regel gäller också
deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får
förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan utnyttja din kurs.

Ytterligare information & anmälan
Vill du veta mer? Vill du anmäla dig till kursen? Eller är du intresserad av kursen vid en annan tidpunkt?
Kontakta Mattias Edgren, tfn 070-999 69 56, mail mattias.edgren@2secure.se
Besök även gärna vår hemsida www.2secure.se

OM 2SECURE
2Secure verkar för ett tryggare samhälle. Som en
naturlig del av detta erbjuder vi utbildningar för att
bättre kunna hantera vår samtid. Med unik kompetens och nära kundrelationer skapar vi en tryggare
vardag för företag, privatpersoner och andra organisationer.
Vi har hittills utbildat ett 100-tal personer i Säkerhetsskydd med mycket goda resultat.
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