Lidköping 2019-01-28

Remiss policy och riktlinje för informationssäkerhet
IT-strategerna inom V6 beslutade den 18 september2018 att starta upp ett V6-gemensamt
arbete med att skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Arbetet bedrivs som ett
uppdrag och har letts av en styrgrupp bestående av kommunernas IT-strateger samt VD på
Göliska IT.
I arbetet ingår bland annat att ta fram förslag till policy och riktlinjer för
informationssäkerhet. Ambitionen är att dokumenten ska gälla i alla kommunerna och
Göliska IT för att uppnå största möjliga effektivitet. Dokumenten behöver beslutas av
kommunerna och av Göliska ITs direktion.
Efter att styrgruppen ställt sig bakom förslaget efterfrågar vi nu kommunernas och Göliska
ITs synpunkter på dokumenten. Eftersom det är flera kommuner och ett stort antal nämnder
som ska ges möjlighet att ha synpunkter inför beslut är vi angelägna om att få in synpunkter
redan i detta skede för att underlätta beredningen inför besluten i respektive kommun och i
Göliska IT. I det senare skedet kommer det att innebära ett större administrativt arbete att
hantera eventuella behov av justeringar. Målet med remissen och det arbete som följer av den
är att det förslag som går ut till kommunerna kan antas enhälligt.
Remissvar skickas senast 30 april till Kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se för
diarieföring (KS2019/79).
Efter sammanställning av remissvaren samt eventuella omarbetningar kommer det slutliga
förslagen till policy och riktlinjer att skickas till respektive kommun för beslut. I samband
med detta kommer alla tidigare i V6 fastställda styrdokument för informationssäkerhet att
upphävas.
Bakgrund
Den tekniska utvecklingen har gått framåt och de externa och interna hoten mot kommunens
informationstillgångar har ökat. Ny kunskap om informationssäkerhet har tillkommit. Idag
är informationssäkerhet ett bredare begrepp än enbart IT-säkerhet. De styrdokument för IT
och informationssäkerhet som togs fram 2007-2010 är i behov av uppdatering.
Ny lagstiftning har tillkommit som ställer högre krav på kommunen. På övergripande nivå
finns krav på informationssäkerhet i Dataskyddsförordningen (GDPR) och Lag om
informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet.)
I föreskrifterna till Lag om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster ställs
krav på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av
standarderna SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN ISO/IEC 27002:2017.
I föreskrifterna står bland annat att en leverantör av samhällsviktiga tjänster ska upprätta en
informationssäkerhetspolicy där ledningens målsättning med och inriktning för
organisationens informationssäkerhetsarbete framgår. Leverantören ska också upprätta de
interna regler och det stöd som i övrigt krävs för organisationens
informationssäkerhetsarbete.

Genom dokumenten ”Informationssäkerhet - policy” och ”Informationssäkerhet - riktlinjer”
uppfylls kraven på att tydliggöra ledningens målsättning och inriktning. Övriga interna regler
som lagen ställer krav på kommer att hanteras genom riktlinjer och rutiner beslutade på
tjänstemannanivå.

För frågor angående denna remiss kontakta projektledarna för arbetet:
Informationssäkerhetssamordnare Ulrika Helgesson Göliska IT
ulrika.helgesson@goliskait.se
Utvecklingsledare Monika Andersson Lidköpings kommun
monika.andersson2@lidkoping.se

