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Informationssäkerhetspolicy

Sida 2

Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering
av verksamheternas information. Informationssäkerhetspolicyn och övriga styrdokument styr
kommunens informationssäkerhetsarbete.
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Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet

Informationssäkerhetspolicy

Riktlinjer för informationssäkerhet

Rutiner för hantering av information

Nyckelpersoner

Användare

Målgrupp: Ledning, systemägare
och systemförvaltare

Målgrupp: Samtliga medarbetare

Informationssäkerhetspolicyn redovisar syftet med informationssäkerhetsarbetet. Policyn
konkretiseras i riktlinjer och rutiner.
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Allmänt om informationssäkerhet

Informationssäkerheten är en integrerad del av kommunens verksamhet.
Information är en av de viktigaste tillgångarna och hanteringen av den är en viktig del i det
löpande arbetet med riskhantering.
Utgångspunkter i kommunens arbete med informationssäkerhet är:

Lagar, förordningar och föreskrifter

Kommunens egna krav formulerade i styrdokumenten

Avtal
Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller
automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.
Med informationssäkerhet avses:

att rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett spårbart sätt

att informationen är och förblir riktig

att känslig information och information som lyder under Offentlighets- och sekretesslagen
skyddas på ett säkert sätt
Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt och kontinuerligt, omfatta alla delar av
verksamheten och alla informationstillgångar som kommunen äger eller hanterar. Alla anställda
ska få fortlöpande utbildning för att förstå hur informationssäkerhetsarbetet fungerar.
Alla har ett ansvar för att säkerheten fungerar. Den som upptäcker brister i informationssäkerheten
måste uppmärksamma sin chef eller den informationssäkerhetschefen på det. Alla anställda måste
också rapportera händelser som kan göra att kommunens informationstillgångar utsätts för risker.
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Alla delar inom kommunen är bundna av denna informationssäkerhetspolicy vilket medför att det
inte finns utrymme att besluta om lokala rutiner som avviker från denna.
Säkerhetschefen ska årligen se över och eventuellt revidera informationssäkerhetspolicyn
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Syfte

Syftet för kommunens informationssäkerhetsarbete är att skydda all information inom
verksamheten. Skyddet ska vara anpassat till värdet av det som ska skyddas och bedömda risker
och därigenom möjliggöra för kommunens verksamheter att uppnå sina mål.
En god informationssäkerhet främjar verksamheternas kvalitet, kundernas rättigheter och
personliga integritet, kommunens förmåga att förebygga och hantera allvarliga störningar och
kriser och förtroendet för kommunens informationshantering.

