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Policy för informationssäkerhet
Informationssäkerhetspolicyn fungerar tillsammans med Varbergs kommuns övriga
styrdokument som stöd för att nå verksamhetens mål. Policyn omfattar både
Varbergs kommun samt tredje part.

Vision
Varbergs kommun ska ha en informationssäkerhet som utgår från medborgarnas och
näringslivets behov. Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och
säker kommun. Informationssäkerhetsarbetet ska ske på ett kontinuerligt sätt och
verka för ett hållbart, robust och motståndskraftigt samhälle. Informationssäkerheten
ska utformas efter devisen att den ska vara lätt och säkert att använda.

Bakgrund
Information förekommer i många former – tryckt eller skriven, elektroniskt lagrad,
skickad med post, talad eller skriftlig. Oavsett informationsbärare ska den alltid ha
ett godtagbart skydd. Information är en viktig strategisk resurs för Varbergs
kommun. En säker informationsförsörjning är avgörande för kommunens förmåga att
uppnå sina verksamhetsmål. Kommunen har ett ansvar att värna liv och hälsa, trygga
livsnödvändig försörjning samt verka för att grundläggande och samhällsviktiga
funktioner upprätthålls.
Informationssäkerhet innebär skydd av informationen mot hot, i syfte att säkerställa:
Konfidentialitet (rätt person)

Information får inte göras tillgänglig eller
avslöjas på ett sådant sätt att den personliga
integriteten eller sekretessen hotas.

Riktighet (rätt information)

Informationen få inte förändras eller gå
förlorad av misstag, genom inverkan av
obehörig eller på grund av tekniskt fel.

Tillgänglighet (rätt tid och plats)

Informationen ska kunna användas i förväntad
utsträckning, inom önskad tid och på rätt plats.

Spårbarhet

Händelser i informationsbehandlingen ska
kunna spåras när så föreskrivs för viss
information.

1 (3)

2014-10-02

Dnr: KS 2014/0479

Informationssäkerhet uppnås genom att lämpliga skyddsåtgärder införs. Dessa
skyddsåtgärder behöver utformas, granskas och förbättras för att säkerställa att
verksamhetens säkerhets- och verksamhetsmål uppnås. Detta samordnas med andra
verksamhetsprocesser.

Policy
Policyn beskriver hur arbetet med informationssäkerhet ska ledas vid Varbergs
kommun. Informationssäkerhetsarbetet ska kommuniceras och samordnas med övrigt
säkerhetsarbete i kommunen och ska bedrivas på ett förebyggande, långsiktigt och
kostnadseffektivt sätt. Det ska genomföras välstrukturerat och metodiskt samt med
stöd av kommunens ledning.
En viktig faktor är engagemang hos alla medarbetare.
Inriktningar och prioriteringar baseras på:





Lagar, förordningar och föreskrifter
Nationella riktlinjer och rekommendationer
Risk- och sårbarhetsanalyser
Egna och andras erfarenheter.

Avvägning mellan önskad skyddsnivå för information och effektivt utnyttjande av
kommunens resurser ska göras. Informationshantering ska ske på ett säkert sätt
genom att skyddsvärda tillgångar identifieras och relevanta hot utvärderas.
Säkerhetsnivåer och skyddsåtgärder som avser hela Varbergs kommun ska beslutas
av kommunfullmäktige.
Det ska finnas fastställda tillämpningsanvisningar och riktlinjer för
informationssäkerheten i Varbergs kommun.
Vid upphandling och utveckling av system och tjänster ska säkerhetskraven alltid
beaktas.
Då en annan part utför tjänst eller uppdrag åt kommunen där kraven på
informationssäkerhet utgör en viktig del, ska Varbergs kommun genom avtal
försäkra sig om att parten upprätthåller en informationssäkerhet som motsvarar
kommunens krav.
Informationssäkerhetspolicyn skall revideras vart tredje år. Informationssäkerheten
vid Varbergs kommun ska granskas årligen. Resultatet av granskningen ska
redovisas till kommunstyrelsen.
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Ansvarsfördelning
Kommunstyrelsen har det kommunövergripande ansvaret för informationssäkerheten
vid Varbergs kommun. Kommunstyrelsen har ansvar för att initiera samordning av
informationssäkerhet som berör flera verksamheter.
Varje nämnd har ansvar för den egna verksamhetens informationssäkerhet.
Varje chef inom Varbergs kommun ansvarar för att förutsättningar för
informationssäkerheten inom det egna verksamhetsområdet finns och fungerar.
Systemägare ansvarar för informationssäkerheten inom respektive
verksamhetssystem.
Medarbetare i Varbergs kommun har ett eget ansvar för informationssäkerheten
avseende den information de själva hanterar.
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