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Handläggare: Elin Liljebäck Nilsson

Remiss policy och riktlinje informationssäkerhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissförslagen Informationssäkerhet policy och Informationssäkerhet - riktlinje.

Sammanfattning
Den tekniska utvecklingen och medvetenheten om vikten av en god informationssäkerhet
tydliggör behovet av en väl utformad styrning och ett aktivt arbete inom området. Lidköpings
kommuns gällande styrdokument för området fastställdes 2007. Det innebär ett stort behov
av revidering.
De sex kommunerna i Västra Skaraborg och Göliska IT samarbetar kring att utveckla
informationssäkerhetsarbetet inom respektive organisation. Ambitionen är att ha
samstämmiga normerande styrdokument i form av policy och riktlinje. Förslag till
styrdokument har remitterats till kommunerna.

Ärendebeskrivning
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 är i behov av uppdatering.
Informationssäkerhet är ett av åtta strategiska utvecklingsområden i det övergripande
styrdokumentet Digitaliseringsprogram för Lidköpings kommun (KF § 186, 2018-11-19)
Programmet som ska förbättra förutsättningarna för verksamhetens digitalisering är
aktiverande. Det anger vad som behöver göras på en övergripande nivå. Genomförandet av
den delen av programmet sker i nära samarbetet med de fem övriga kommunerna i Västra
Skaraborg och Göliska IT.
De nya lagar som kommit under 2018 Dataskyddsförordningen (GDPR) och Lag om
informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) ställer krav på
ett systematiskt arbetssätt med informationssäkerhet. Under 2019 kommer även
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Säkerhetsskyddslagen att uppdateras och det kan även komma ny lagstiftning inom
informationssäkerhet likande den som idag ställer krav på statliga myndigheter. Genom
dokumenten ”Informationssäkerhet - policy” och ”Informationssäkerhet - riktlinjer” uppfylls
kraven i dessa lagstiftningar på att tydliggöra ledningens målsättning och inriktning inom
informationssäkerhet. Genom att hålla dokumenten på en övergripande nivå bör de även
kunna täcka in de krav som kan komma i framtida lagstiftning.
En policy och en riktlinje innebär normerande styrning, det vill säga anger ”hur det ska vara”.
I nuläget är det dock så att det för Lidköpings kommuns återstår en hel del arbete för att
uppfylla kraven i policyns och riktlinjens i alla delar. På så vis kommer de att ha en
aktiverande roll i behovet av att göra åtgärder och fatta beslut som för oss närmare den
fastställda nivån. Arbetet kommer att ta tid och kräva resurser som inte finns öronmärkta i
budget. Det ställer extra höga krav på ledarskapet på olika nivåer - att det förmår prioritera
utvecklingsarbete. Inte desto mindre tar policyn och riktlinjen sin utgångspunkt i lagens krav
vilket gör att en prioritering av detta måste ske. Bedömningen är att utformningen av policy
och riktlinje innebär en ändamålsenlig styrning som ligger på den nivå som lagen kräver.
Ambitionen är att de två övergripande dokumenten ska vara samstämmiga i samtliga sex
kommuner i Västra Skaraborg samt Göliska IT. För att möjliggöra detta har texten
begränsats till en tydlig viljeinriktning medan målformuleringar och alla detaljerade riktlinjer
och rutiner tas upp i andra styrdokument som då kan anpassas till respektive kommun.
Nästa steg i beredningsprocessen är att arbetsgruppen bearbetar inkomna remissvar och
återkommer till kommunerna och Göliska IT med förslag om policy och riktlinje för
antagande. I det läget kan det vara lämpligt att överväga att kommunfullmäktige delegerar
till kommunstyrelsen att fatta beslut om kommande revideringar av Informationssäkerhet –
riktlinje.

Beslutet ska skickas till
Elin Liljebäck Nilsson, utvecklings- och kommunikationschef
Monika Andersson, utvecklingsledare
Ulrika Helgesson, informationssäkerhetssamordnare Göliska IT

