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Informationssäkerhetspolicy 
 

1 Inledning 
Information är det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i 
olika former. Information är en tillgång och en strategisk resurs för Grums 
kommun. Att information hanteras effektivt, korrekt och framförallt säkert 
skapar förtroende såväl inom som utanför kommunens organisation. 
Hanteringen av information är också grundläggande för kommunens 
effektivitet, kvalitet och rättssäkerhet. 

Var och en som lämnar in eller tar emot information ska kunna lita på att 
informationen är riktig, konfidentiell tillgänglig och spårbar för rätt personer. 

Denna policy omfattar alla former av information inom kommunens 
verksamheter och hanteringen av denna. 

 

2 Mål 
Målet med kommunens informationssäkerhetsarbete är att: 

1. skydda informationen inom verksamheten.  
Skyddet ska vara anpassat efter i första hand lagkrav men också utifrån risk och 
skyddsvärde 

2. kommunens informationstillgångar ska hålla ändamålsenlig nivå av 
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 
Informationstillgångarna ska klassificeras för att kunna skyddas utifrån dess 
skyddsvärde 

 

3 Ledning och ansvar 
 

3.1 Kommunstyrelsen 
I kommunens arbete med informationssäkerhet ansvarar kommunstyrelsen 
för att: 

• informationssäkerheten tillgodoser kommunens samlade behov, 

• kommunens informationssäkerhetspolicy samt innebörden av denna 
upprätthålls och hålls aktuell. 

 

3.2 Sektorschefer 
Sektorscheferna ansvarar för att policyn efterföljs och att implementering 
och arbete anpassas till den egna verksamheten. Detta ingår som en del i 
verksamhetsplaneringen. 
 
Sektorscheferna ansvarar vidare för att: 

• informationssäkerheten uppfyller krav på riktighet, konfidentialitet, 
tillgänglighet och spårbarhet, 
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3.3 Verksamhet och verksamhetschefer (områdeschefer och enhetschefer) 
Verksamheterna, under ledning av områdeschef eller enhetschef: 

• Är ytterst ansvarig för sin egen verksamhets arbete med 
informationssäkerhet 

• Är systemägare för förvaltningsspecifika system 

• Är systemförvaltare för förvaltningsspecifika system - om inte någon 
annan person utsetts som systemförvaltare 

• Är informations- och processägare 

• Är ansvariga för att hantering av personuppgifter sker i enlighet med 
offentlighets- och sekretesslagen, GDPR och annan 
speciallagstiftning som berör verksamhetsområdet. 

 
3.4 Förvaltningsorganisation och övriga ansvar 
För verksamhetsövergripande system är kommunchefen systemägare och 
systemförvaltare – om ingen annan person utsetts för aktuellt system. För 
tvärsektoriella system är den sektorschef där majoriteten av användandet för 
systemet ligger systemägare – för det fall ingen annan utsetts som 
systemägare. 

Förvaltningsorganisationen (med systemägare och systemförvaltare) ska 
finnas dokumenterad och beslutad om samt uppdateras vid förändringar eller 
vid behov. 

3.5 IT-chef 
IT-chefen ansvarar för att utforma och uppfylla 
informationssäkerhetsriktlinjer gällande kontinuitet och drift. 

3.6 Medarbetare 
Alla medarbetare har ett ansvar för att upprätthålla informationssäkerheten. 
Dels genom att ansvarsfullt förhålla sig till den information som kommunen 
hanterar, genom att uppmärksamma och rapportera händelser som kan 
påverka säkerheten för kommunens informationstillgångar samt genom att 
följa kommunens regler och anvisningar i sin yrkesutövning. 
 

4 Definitioner 
 
Information: Allt innehåll och de meddelanden som kan  
   överföras vid kommunikation. Information vara  
   tryckt på papper, lagrad digitalt eller på andra  
   elektroniska sätt, överförd med e-post,  
   visas i film eller som nämns i samtal. 

Informationstillgångar: All information, oavsett form eller hur den  
   hanteras. 
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Informationssäkerhet utgår ifrån säkerhetsaspekterna: 

• Riktighet:  Rätt information 
   Informationen får inte förändras eller gå förlorad,   
   av misstag, genom inverkan av obehörig eller på  
   grund av tekniskt fel. 

• Konfidentialitet: Rätt person 
   Informationen får inte göras tillgänglig eller  
   avslöjas på ett sådant sätt att den personliga  
   integriteten eller sekretessen röjs. 

• Tillgänglighet: Rätt tid och plats 
   Informationen ska kunna användas i behovsenlig  
   utsträckning, inom önskad tid och på rätt plats. 

• Spårbarhet: Vem, vad och när 
   Aktiviteter i informationsbehandlingen ska kunna  
   härledas (spåras) i efterhand. Det ska gå att spåra  
   vem som är kopplad till aktiviteten, vad  
   aktiviteten bestod av/i samt när aktiviteten ägde  
   rum. 

 

5 Arbetssätt 
Arbetet med informationssäkerhet i Grums kommun utgår ifrån 
informationsklassificering. Vår information ska klassificeras utifrån 
säkerhetsaspekterna riktighet, sekretess/konfidentialitet, spårbarhet och 
tillgänglighet. Informationen ska skyddas utifrån den informationsklass som 
identifieras utifrån denna klassificering. 

Ansvar: Systemägaren (se 3.3) ansvarar för klassificering av 
informationstillgångarna samt för åtgärder och säkerhetskrav som behövs för 
att uppnå önskad säkerhet. 
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