
Inbjudan till kurs

Digitalisering - hot eller  
möjlighet i tillsynen     

 
 14 november 2019 

Sjöfartshotellet Slussen 
Katarinavägen 26 

Stockholm

Digitalisering – hot eller möjlighet i tillsynen 
 
Digitalisering ger möjligheter och kan spara tid och underlätta arbetet i tillsynen. 
Men den digitala världen kan också leda till informationspåverkan och påverka 
arbetet för personal på miljökontor och länsstyrelser. Det kan spridas osanningar till 
allmänhet, ge falska medieflöden vilket i slutändan kan sänka en myndighets trovär-
dighet. Då är det svårt att nå fram med rätt information och dementera rykten.   

MSB, Myndigheten för samhällsberedskap berättar om informationspåverkan 
som strategi och verktyg och vad man själv kan göra för att möta dess påver-
kan.  

Hanna Linderstål, Earhart tar upp beredskap mot falska nyheter, påverkans-
metoder i sociala medier samt begränsningar av digitala fotspår och informa-
tionsläckage. Hon ger exempel på informationspåverkan om livsmedel och 
annat inom miljö. Det blir också övningar. 

Norrtälje kommun visar på möjligheterna med digitalisering. De sparar tid när de 
digitaliserar processen för avloppshandläggning..

Välkommen till en inspirerande kursdag!        
 

Program  
 
08.30-09.00 Samling med kaffe/te och smörgås

09.20-09.30 Intro till kursen. Moderator Lars-Eric Sjölander 
 
09.30-10.40 Att möta informationspåverkan 
  Dominik Swiecicki, Myndigheten för samhällsberedskap   
  (MSB)  
   - Vad är informationspåverkan, definition
  -  Informationspåverkan som strategiskt verktyg
  -  Krishanteringssystemet, och MSBs roll inom informa-  
     tionspåverkan i förhållande till övriga aktörer
  -  Olika hotaktörer MSB fokuserar på
  -  Beskrivning av hur MSB arbetade inför valen (EP/Riks  
     dag)
  -   Handbok - vad kan man göra själv
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10.45-11.30 Virtualla hot och maktmedel
  - Beredskap mot informationspåverkan
  - Begränsa digitala fotspår och informationsläckage
  - Sociala medier som maktmedel 
  Hanna Linderstål Earheart  
 
11.30-12.30 Lunch  
 
 
12.30-14.40 Forts V irtuella hot och maktmedel 
  Din organisations informationsläckage
  Dina digitala fotspår.
  Övningar 
  Hanna Linderstål Earheart    

14.40-15.00  Kaffe/the och bulle/kaka 
 
15.00 -16.10 Digitalisering kring avloppshandläggning & processer 
  Karolina Röstlund, Norrtälje kommun 

16.10 – 16.30  Avslutande diskussion
  
 
ca 16.30  Kursen avslutas 
      

 

   
  
 
 

  

    

Logi
Bokning av logi: ring Turistbyrån  
08-508 285 00 

Beställningsvillkor 
Anmälan är bindande och konferen-
savgiften faktureras 30 dagar   netto. 
Dröjsmålsränta debiteras med 8 % 
utöver gällande referensränta.  

Information 
Lämnas av Lars-Eric Sjölander, Forum 
Miljö & Hälsa på telefon: 0707925667 
 

Anmälan 
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl 
dig via e-post; info@fmh.se. För mer 
information se http://www.fmh.se/index.
php?id=3340   

Kurslokal 
Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26,  
Stockholm, se länk
https://kartor.eniro
se/?index=yp&query=scandic%20
sj%C3%B6fartshotellet

Målgrupp 
Kommunernas miljökontor, länsstyrelser-
nas miljöskyddsenheter och djurskydd-
senheter, övriga statliga myndigheter och 
förtroendevalda i nämnder och styrelser.  
 

Konferensavgift 
Konferensavgift 3 995 kronor inklusive 
kaffe/te, lunch och dokumentation.
Vid fler än 2 anmälda personer från en
och samma arbetsplats ges 5 procent 
rabatt. 5 st eller fler utgår 10 proc ent 
rabatt. Priset är exklusive moms.   
Sista anmälningsdag är tisdagen  
den 31 oktober 2019. 


