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1 Inledning
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och en väsentlig förutsättning för att
kunna bedriva verksamheten. Kommunens informationstillgångar måste därför behandlas
och skyddas på ett tillfredsställande sätt.
Informationen ska bevaras utifrån tre informationssäkerhetsaspekter:




Konfidentialitet: att information enbart är tillgänglig för behöriga.
Riktighet: att information är korrekt, aktuell och fullständig.
Tillgänglighet: att information är åtkomlig i rätt tid och användbar av behörig.

2 Omfattning
Denna policy utgör kommunens viljeinriktning för att alla chefer, medarbetare och
förtroendevalda i kommunen ska hantera kommunens information på ett systematiskt och
informationssäkert sätt. Hur policyn ska efterlevas återges i tillhörande riktlinjer för
informationssäkerhet samt de styrande dokument vilka angränsar till
informationssäkerhetsarbetet.

3 Policy
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och är en förutsättning för att
kommunens verksamheter ska kunna bedrivas, effektiviseras och nå sina mål. Därför ska
kommunen skydda och hantera dem på ett tillfredsställande sätt mot de hot som föreligger.
Lagar och förordningar utgör grunden för detta arbete, överenskomna avtal ska följas och
medborgarnas krav och förväntningar införlivas.
Kommunens informationssäkerhetpolicy omfattar all information kommunens
verksamheter äger och hanterar. Medarbetare och förtroendevalda ansvarar för att denna
policy följs då de hanterar kommunens informationstillgångar.
Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller
automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.
Med informationssäkerhet säkerställs att informationstillgångar håller rätt nivå av
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

3.1 Strategiska målsättningar
Kommunens ledningssystem för informationssäkerhet uppfyller aktuella lagkrav enligt
Dataskyddsförordningen och Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster och i övrigt stödjer ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Kommunen har en organisation med lämplig kompetens och relevanta roller för ett
systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Kommunen ska samla in kunskap om vilka informationstillgångar som finns i
verksamheten. Kommunen ska säkerställa rätt och relevant nivå på
informationssäkerhetsarbetet genom att vidta organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder
så att kommunens mål med informationssäkerheten och ytterst kommunen övergripande
mål uppnås.
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Kommunen ska följa upp informationssäkerhetsarbetet och i förekommande fall rapportera
incidenter till berörda myndigheter.
Informationssäkerhetsarbetet ska bidra till effektivt stöd i kärnverksamheten.

