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Arbetslivserfarenhet

Informationssäkerhetsansvarig - CISO
Landstinget i Värmland
2015-06-01 => 2018-11-01
Heltid 100 %
Som informationssäkerhetsansvarig var det mitt uppdrag att driva och
samordna informationssäkerhetsarbetet för landstinget i Värmland.
Jag verkade för att information, i alla dess former, ska vara tillgänglig när
den behövs, tillgänglig endast för de som har rättighet att använda den,
att den är korrekt och att alla händelser i informationsbehandlingen kan
spåras. Jag bistod landstingets ledning, chefer och medarbetar med
styrning, råd och rekommendationer.
Jag rapporterade direkt till ledningen säkerhetshändelser, tog fram
lösningsförslag och föreslog landstingsövergripande åtgärder.

Interims IT-säkerhetsansvarig (ISM)
Karlstads kommun
2014-05-01 => 2015-03-01
Deltid 20-50 %
För Karlstads kommun hade jag ett interims ansvar för
kommunövergripande samordning av informationssäkerhet.
Som ISM för Karlstads kommun utvecklade jag självständigt en införandeoch implementeringsplan för ett fungerande ledningssystem för
informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27000- serien.
Jag genomförde självständigt en genomlysning av hela organisationen
och GAP-analys för att ge ledningen en handlingsplan med ett tydligt
fokus och tydliga mål inför kommande informationssäkerhetsarbete.

IT-koordinator för Värmlands 16 kommuner
Karlstads kommun, Drifts- och servicenämnden.
2010-04-01 => 2015-06-01
Heltid 100 %
Jag representerade hela länet och samordnade arbetet för IT-cheferna
och för den gemensamma service nämnden.
Som IT-koordinator utförde jag uppgifter som gemensamma , ITILkoordinator, tog fram och förhandlade ledningsavtal, driftskontrakt,
upphandlingsavtal och införande av gemensamma IT-lösningar.
Jag fungerade både som lösningsarkitekt och projektledare med ansvar
att upprätta och leda gemensamma projekt, göra SWOT-, RISK- och GAPanalyser, genomföra förvaltningsetablering mm.

IT-chef, CIO
Scana Steel, Björneborg
2005-01-01 => 2010-05-01
(Totalt verkade jag som CIO från jan 2005 - apr 2010.)
Heltid 100 %
Totalt verkade jag som CIO från jan 2005 - apr 2010.
Jag blev fast anställd 2008 som IT-chef för Scana Steel Pori AB / Mining &
Metals industry.
Detta var ett uppdrag jag utfört redan från tiden på Validation vilket
innebar att först var jag inhyrd managementkonsult från WM-data på
drygt 20%, vilket snart ökade till först 50% och sedan ökade upp mot 80%
allt eftersom. 2005 blev jag heltidsanställd IT-chef och avslutade sedan
min tid på Scana på samma sätt som jag började, som inhyrd CIO, men då
från Canon. Mitt uppdrag var fortsatt att driva arbetet vidare och
rekrytera ny CIO.
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Team Leader & Management konsult
Canon i Karlstad
2009-10-01 => 2010-05-01
Heltid 100%
Jag gjorde ett kort inhopp och arbetade som IT-ansvarig och Teamleader
för Canons IT-team på fem personer i Karlstad. Jag ansvarade för intern IT
och våra kundwebbplatser, jag eskalerade tjänstefrågor och arbetade för
att ge ”excellens” i Canons mjukvarulösningar.
(Jag är medveten om ”hoppsansteget” i tidslinjen här men det beror på att jag
merparten av tiden på Canon var uthyrd till Scana Steel som IT-chef på 80% och
gick sedan raka vägen till Karlstads kommun som IT-samordnare.)

Ledningskonsult (IT-chef att hyra)
CGI (Tidigare WM-data)
2005-01-01 => 2007-10-01
Heltid 100 %
Management konsult. Jag var kundansvarig för ett antal företag och ITsäkerhetsuppdrag. Projektledning och IT-säkerhet.
Mitt huvuduppdrag var att verka som IT-chef för Scana Steel Pori AB /
Mining & Metals industry från januari 2005 - februari 2008 (3 år 2
månader). Ett uppdrag jag även tidigare haft, innan WM-data övertog
Validation, på drygt 20% inhyrd från WM-data. Där fortsatte jag sedan
som anställd IT-chef innan jag slutade på samma sätt som jag började,
som inhyrd CIO men då från Canon

IT-säkerhetskonsult
Telia Validation AB => WM-data
2001-01-01 => 2005-01-01
Heltid 100 %
Jag var huvudansvarig konsult för ett antal företag och ITsäkerhetsuppdrag där jag gjorde allt från att framställa IT-säkerhetskrav,
genomföra förhandlingar och utvärderingar till att leda implementering
och förvaltning av lösningar.
Jag erhöll goda kunskaper och erfarenhet av långsiktigt strategiskt ITsäkerhetsarbete och genomgick flera avancerade utbildningar inom
ledarskap, förhandling, informationssäkerhet, projektledning och ITsäkerhet.

IT-konsult och platschef för Karlstadskontor
ICL SORBUS
1997-11-01 => 2001-01-01
Heltid 100 %
IT Konsult och Platschef 1999 - 2001.
Tidigare som Servicetekniker och Platschef 1997 - 1999 (ICL Sorbus)

Instrumentingenjör
FFV Mätteknik AB, Riksmätplatsorganisation.
1995-01-01 => 1996-06-01
Heltid 100 %
Kalibreringsingenjör.
Kalibrering, reparation och underhåll av högteknologiska mätinstrument.

Instrumentingenjör
VFV Markteleverkstaden, Göteborg
1989-01-01 => 1995-01-01
Heltid 100 %
Driftingenjör med ansvar som ”sammanhållande verkstad landet” för
miloverkstädernas tele-mätinstrument på "VFV Markteleverkstaden".
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Utbildning
&
Certifieringar

Område
Lärosäte

Processmodellering
2conciliate

Införa ledningssystem
SIS
Informationssäkerhetsakademi

Nivå
Från,
Till

Beskrivning

Yrkesutbildad
2015-01-01
2016-01-01

Processmodulering och
verksamhetsanalyser.
Modulering med verktyget 2c8
Modeling Tool.

Yrkesutbildad
2013-01-01
2013-12-30

Utbildningsområde SS-ISO /
IEC 27001: 2006
Datum för examen 2013
Kursen ingår i
Informationssäkerhetsakademins
fördjupningsnivå och innebär att
lära sig att leda och driva arbetet
med att införa och förbättra ett
ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS) som
uppfyller kraven enligt SS-ISO /
IEC 27001.

Yrkesutbildad
Certified pm³
förvaltningsetablerare 2008-01-01
2011-12-30
Dataföreningen kompetens

Certifierad PM3-etablerare för
administrativ förvaltning enligt
PM3-modellen.
Certifieringsutbildning i
Affärsmässig
Förvaltningsstyrning Etablering av
förvaltningsstyrning enligt PM3modellen.

ITIL
EXIN
Kryptologi och
informationssäkerhet
Field of Study Krypto,
Kungliga tekniska högskolan

Certifierad
2006-01-01
2006-12-30

Certifierad ITIL-foundation

Högskoleexamen Grad Namn 4p kryptologi Field
D-nivå (2 år)
of Study Krypto
2001-01-01
2001-12-30
Kryptologi och
informationssäkerhet
Specialkurs i krypto, d-nivå
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MCSE
Microsoft Certified Systems Engineer

Microsoft

Certifierad
1999-01-01
2001-12-30

Microsoft Certified
Systems Engineer
Licens A366-2876
Microsoft Certified
Professional + Internet
Licens A366-2881
Microsoft Certified
Professional
Licens A366-2877

Teleteknisk linje
Älvkullegymnasiet

Övriga
erfarenheter

Volunteer
Experience

Gymnasieskola
eller
motsvarande
1983-01-01
1986-12-30

Ingenjörsexamen.
Telekommunikation
Grade Engineer
Datum för deltagande - examen
1983 - 1986

El-teleteknisk linje
Nobel gymnasiet

Gymnasieskola
eller
motsvarande
1981-01-01
1983-01-01

Träningsinstruktör.
Actic (Tidigare Sats)

2003-03-01
Pågår

Parallellt med mitt dag jobb har
jag sedan 2003 arbetat (på min
fritid) som tränings instruktör på
SATS i Karlstad.

2010-06-06
Pågår

Att vara familjehem eller
jourhem innebär att ge en
naturlig hemmiljö och
gemenskap.

Familjehem

Vi har i dagsläget två placerade
barn som vi nu blivit särskilt
förordnad vårdnadshavare för,
det betyder att vi i all praktisk
mening fått två barn till. Det är
ett tufft arbete ibland men vi
älskar att känna att vi kan rädda
åtminstone två personer.
Dessutom älskar vi barnen
såsom våra egna vilket bara
förgyller livet.
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Awards
&
Publications

Webmaster
Rädda barnen

Jan 2011
Sep 2013

Webmaster och designer för
portalen “God men for alone
coming children”.

Karlstad Sveriges IT-kommun 2013
Karlstads kommun, har utsetts till Sveriges IT-kommun 2013. Utmärkelsen fick
de för sitt framgångsrika arbete med att utveckla och förbättra kommunens
verksamheter med hjälp av IT.
http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/nyheter-och-press/undersidor/addnode-group-imedia/kategorier/2013/abous-kund-karlstad-utsedd-till-sveriges-it-kommun-2013

Juridiskt stöd för regional e-samverkan
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/webb-tv-ochnyhetsbrev/nyheter_5/juridiskt-stod-for-regional-e-samverkan

Värmland först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för hela länet
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/webb-tv-ochnyhetsbrev/nyheter_5/gemensam_it-namnd_i_varmland_1
Familjehem
http://karlstad.se/filer/Kommun-och-politik/Press-ochinformationsmaterial/Vi%20i%20Karlstad/VIIKSD_SEP_2015_WEBB.pdf
http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/press-ochinformationsmaterial/vi-i-karlstad/viiksd_sep_2015_webb.pdf

Övrigt

Körkort

Språk

Muntligt

Skriftligt

Engelska

Mycket goda kunskaper

Mycket goda kunskaper

Svenska

Modersmål

Mycket goda kunskaper

Tyska

Basala kunskaper

Basala kunskaper
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