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Hej. 

Mitt namn är Håkan Lindström och jag söker tjänst hos er som sökt tjänst. 

Mitt senaste uppdrag har varit som informationssäkerhetsansvarigt för landstinget i Värmland. Mitt 

uppdrag var att normera, stödja och följa upp landstingets informationssäkerhet och 

verksamhetsskydd samt att verka för upprättande och genomdrivande av landstingets 

informationssäkerhetsvision. Jag arbetade på landstingsstaben med strategiskt ansvar för ett 

organisationsövergripande informationssäkerhetsarbete inom hela organisationen. 

Arbetet innebar att leda utvecklingen av metoder och verktyg för att stödja verksamheter i hela 

organisationen att identifiera, utveckla, implementera och förvalta informationssäkerhetsprocesser. 

Jag jobbade väldigt självständigt och genomförde olika aktiviteter i mindre eller större grupper såsom 

bland annat processkartläggningar, verksamhetskartläggningar, riskanalyser, konsekvensanalyser, 

GAP-analyser, säkerhetsskyddsanalyser. 

Jag bistod även landstingets ledning med råd och rekommendationer och var som 

informationssäkerhetsansvarig även landstingrepresentant i kontakter med press och externa 

organisationer rörande informationssäkerhetsfrågor. 

Jag har tidigare arbetat som IT-samordnare för samtliga Värmlands läns 16 kommuner under den 

gemensamma drifts- och servicenämnden. I arbetsuppgifterna ingick att vara projektledare, 

lösningsarkitekt och visionär för gemensamma lösningar inom regionen. Som enda heltidsanställda 

tjänsteman drev jag självständigt den gemensamma drifts- och servicenämnden. Det ingick även att 

genomföra utbildningar, presentationer och informationsinsatser både lokalt och ute i Värmlands 

kommuner.  

Jag anser mig ha stora kompetenser inom ledarskap och verksamhetsutveckling vilket jag baserar på 

ovanstående samt mina goda erfarenheter från min tid som IT-chef för Scana Steel, 

managementkonsult, platschef på ICL i Karlstad och st.f. chef på Validation AB.  

Jag har även goda kunskaper och erfarenheter inom förvaltning samt förvaltningsetablering, 

huvudsakligen inom förvaltningsmodellen pm3, i vilken jag är certifierad förvaltningsetablerare, men 

jag har även erfarenhet från andra förvaltningsmodeller.  

Tidigare 

På Validation AB, ett Teliaföretag som sedermera köptes upp av WM-data, jobbade jag som st.f. chef 

för IT-säkerhetsavdelningen, jag arbetade här även som managementkonsult och hade flera stora IT-

säkerhetsuppdrag. Dessa uppdrag innebar bland annat i att testa och utvärdera IT-säkerhetslösningar 

på små och stora bolag såsom exempelvis kommuner, banker, webbyråer och många andra. På 

Validation förvaltade jag även Telias säkra nät, internt kallat SXN, i detta uppdrag var jag 

huvudprojektledare och deltog även i framtagande av lösningsdesignen samt projektledning och 

utveckling av lösningen.  

Som managementkonsult på WM-data hyrdes jag ut, företrädelsevis som säkerhetskonsult, 

management konsult och lösningsarkitekt till olika företag där jag bland annat tog fram nya lösningar 

efter önskemål och behov från WM-datas kunder.  
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Jag har införskaffat mycket kunskap och goda erfarenheter inom verksamhetsutveckling, 

personalansvar och ekonomiansvar från min tid som IT-chef för Scana Steel samt som platschef på 

ICL i Karlstad.  

Min grundmurade kompetens inom IT bygger på min långa tid som konsult och att jag erhållit ett 

flertal certifieringar, bland annat som Microsoft certifierad system engineer (MCSE).  

Håkan Lindström lite mer privat 

Slutligen vill jag berätta lite flyktigt om mig själv i privatlivet. Jag bor med mina 3 minsta barn på 

Skoghall, de två största har lämnat boet och nu är det bara jag, min fru Lena, min lilla grabb Samuel, 

mellandotter Angelina och minstingen Cassandra kvar. 

Min fru och jag har i många år haft ett uppdrag åt Karlstads kommun som familjehem för 

mellandottern och minsta flickan. Vi har numera den juridiska vårdnaden om dem men de har alltid 

varit en del av familjen.  

Jag är mycket intresserad av träning, men jag älskar också att åka motorcykel och gör det så mycket 

jag kan. Hela familjen gillar äventyr och somrarna tillbringar familjen vanligen inklämda i en husvagn 

någonstans efter Sveriges södra kuster. 

Jag hoppas på detta sätt ha belyst mig själv och mina kompetenser lite närmare och att det kan 

hjälpa er att se mig som en möjlig tillgång för er verksamhet. Jag hoppas därmed att jag med mina 

kunskaper och erfarenheter kan vara av intresse för. 

Med vänlig hälsning 

Håkan Lindström 

 

 

 

 

 

 

 

(Min CV bifogas men kan även hittas på LinkedIn1 där även rekommendationer från tidigare jobb finns.) 

                                                           
1 https://www.linkedin.com/in/hakanlindstrom/ 
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