Policy för informationssäkerhet
Allmänt

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information
nås av obehörig, förvanskas eller förstörs. Det handlar också om att
informationen ska vara tillgänglig när den behövs.
Policy för informationssäkerhet beskriver kommunens mål och inriktning
för informationssäkerhetsarbetet.
Information är en av Härryda kommuns viktigaste tillgångar. Hanteringen
av informationen är en viktig del i arbetet. Med informationstillgångar avses
all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och
oberoende av dess form (muntligt, skriftligt, digitalt etc.) eller miljö den
förekommer i.
Struktur

I denna Policy för informationssäkerhet fastställer kommunstyrelsen
Härryda kommuns syn på informationssäkerhet samt övergripande mål med
kommunens informationssäkerhetsarbete. Dokumentet kompletteras med
rutiner för informationssäkerhet riktade till medarbetare respektive
systemägare och systemförvaltare samt Rutin för informationsklassificeringar. Rutinerna beskriver vad som ska göras för att uppfylla
Policy för informationssäkerhet. Sammantaget utgör dessa kommunens
styrdokument för informationssäkerhet.
Syfte

Huvudsyftet med kommunens informationssäkerhetsarbete är att säkerställa
informationens tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet samt
skydda kommunens verksamhet mot avbrott och minska skador genom att
förebygga och minimera verkan av oönskade händelser. Det syftar också till
att tydliggöra kommunens förhållningssätt och regler i fråga om
informationssäkerhet samtidigt som rutinerna förväntas utgöra ett stöd i den
dagliga verksamheten och för kommunens medarbetare.
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Viktiga grunder för kommunens informationssäkerhetsarbete är att:
•
•
•
•
•
•

information finns endast tillgänglig för de som är behöriga
det finns tillgång till en gemensam, säker infrastruktur för extern och
intern datakommunikation
information, system och teknisk utrustning har skydd i tillräcklig grad
hotbilden för information, system och teknisk utrustning analyseras
fortlöpande
förebygga händelser i systemen som kan leda till negativa konsekvenser
medarbetarna har kunskap om gällande regler för informationssäkerhet

Organisation och ansvar

Kommunstyrelsen fastställer Policy för informationssäkerhet. Ansvaret för
genomförandet följer linjeorganisationen.

Sektorschefen ansvarar för att systemägare utses för respektive
informationssystem i sin sektor/funktion.
Systemägaren är ansvarig för säkerheten i sitt system.
IT-chefen ansvarar för att tillse att driftsäkerheten överensstämmer med
systemägarens anvisningar.
Säkerhetschefen har ansvaret för samordning och uppföljning av
informationssäkerhetsarbetet.
Chefer på alla nivåer ansvarar för att deras medarbetare är medvetna om
denna policy och tillhörande rutiner.
Informationsklassning

Information som hanteras i kommunens IT-system ska klassificeras utifrån
sekretess, riktighet och tillgänglighet enligt Rutin för
informationsklassificeringar.
Utbildning

Regelbundna utbildningsinsatser ska erbjudas för att säkerställa att alla
medarbetare i Härryda kommun upprätthåller god informationssäkerhet.
Revidering

Policy och rutiner revideras en gång per mandatperiod eller vid behov.
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