Återrapportering Handlingsplan
för informationssäkerhet 2021 i
Alingsås kommun
Inledning
Kommunstyrelsen fastställde den 8 februari 2021, § 14, Handlingsplan för
informationssäkerhet 2021 i Alingsås kommun. Handlingsplanen innehåller aktiviteter som
syftar till att uppnå kommunfullmäktiges långsiktiga mål med informationssäkerhetsarbetet,
dessa mål är:
Alingsås kommun ska uppnå och upprätthålla informationssäkerhet som:





innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering.
i möjligaste mån motsvarar medborgares och externa verksamheters behov och
förväntningar.
möjliggör och underlättar digitalisering och att den sker med tillräcklig säkerhet.
möjliggör att samtliga kritiska informationstillgångar informationsklassas.

Ansvarig för verkställande av Handlingsplanen är Informationssäkerhetssamordnare och
IT-säkerhetssamordnare i samarbete med kommunledning och kommunens olika
verksamheter.

Sammanfattning
Under 2021 har merparten av de aktiviteter som ingått i Handlingsplan för
informationssäkerhet i Alingsås kommun 2021 genomförts. För
informationssäkerhetssamordnare och IT-säkerhetssamordnare har arbetet inneburit både
strategiska och operativa arbetsinsatser. Bland annat har de två funktionerna besökt varje
förvaltning, bolags och räddningstjänstförbunds ledningsgrupp. Besöken har bestått av en
timmes information, utbildning och diskussion kring informationssäkerhet som område
samt Alingsås kommuns hantering av frågan. Därutöver har en digital utbildning tagits fram
och lanserats, utbildningen riktar sig till kommunens samtliga medarbetare och chefer.
Vidare har ett informationssäkerhetsnätverk startats upp vilket syftar till att bringa ordning
och systematik för informationssäkerhetsarbetet på en kommunövergripande nivå,
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och verkställande av
kommunstyrelsens handlingsplan. Nätverket befolkas av representanter från kommunens
samtliga förvaltningar, bolag och räddningstjänstförbund. Genom nätverket har
verksamheterna påbörjat sitt analysarbete och där har verksamhetens
informationstillgångar förtecknats och bedömts i en verksamhetsanalys.
Kommande sidor innehåller respektive aktivitet med korta kommentarer:

Utbildning och information på ledningsnivå
Samtliga ledningsgrupper i kommunens förvaltningar, bolag och räddningstjänstförbund
har besökts av informationssäkerhetssamordnare och IT-säkerhetssamordnare. Besöken
har bestått av en timmes information, utbildning och diskussion kring informationssäkerhet
som område samt Alingsås kommuns hantering av frågan. Totalt har 10 informations- och
utbildningsträffar hållits.

Framtagande av e-utbildning för chefer och medarbetare
En e-learning benämnd ”Informationssäkerhet – Grundutbildning för medarbetare och
chefer i Alingsås kommun” är framtagen och finns tillgänglig för kommunens samtliga
medarbetare och chefer. Utbildningen är på en grundläggande nivå och eventuella
fördjupningar kan behöva göras framöver. Frekvens och uppföljning för e-utbildning
behöver fastställas och implementeras i verksamheten.

Genomförande av utbildning för chefer och medarbetare
Utbildning har hållits i kommunens olika ledningsgrupper samt att e-learning för
kommunens samtliga medarbetare och chefer. Frekvens och uppföljning för e-utbildning
behöver fastställas och implementeras i verksamheten.

Framtagande av systemförvaltarmodell
Förslag till systemförvaltarmodell är framtagen, förslaget behöver testas på utvalda personer
och sedan slutjusteras innan implementering. Bedöms genomförd innan 2021-12-31.

Implementation av systemförvaltarmodell
Ej genomfört på grund av ännu helt färdigställd systemförvaltarmodell.

Uppstart och etablerat nätverk informationssäkerhet
Ett nätverk för informationssäkerhet har under 2021 startats upp och etablerats. Nätverket
utgörs av representanter från kommunens samtliga förvaltningar, bolag och
räddningstjänstförbund. Detta sällskap träffas fyra gånger per år, under 2021 har hittills tre
träffar anordnats och den fjärde sker i december. Nätverket syftar till att bringa ordning och
systematik för informationssäkerhetsarbetet på en kommunövergripande nivå, kunskapsoch erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och verkställande av kommunstyrelsens
handlingsplan. Nätverket leds av informationssäkerhetssamordnare och ITsäkerhetssamordnare.
Efter diskussioner under 2021 beslutades att till 2022 års handlingsplan kommer även
Dataskydd(GDPR) adderas. Närbesläktade ämnen som ofta tar samma personala
resurser i anspråk, finns flera vinster att göra på att sammanföra dessa delar.

Analysarbete verksamheter
Varje verksamhet, undantaget en förvaltning, har genomfört en verksamhetsanalys vilket
innebär en kartläggning och dokumentering av verksamhetens informationstillgångar.
Därtill har bedömning gjorts kring vilka informationstillgångar som är verksamhetskritiska.
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Detta analysmoment utgör grunden för allt informationssäkerhetsarbete och kommer
användas för vidare analyser under 2022, däribland riskanalys.

Informationsklassning per verksamhet
Detta moment innebär en värdering och klassificering av information, detta moment är
framflyttat till 2022.
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