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§ 237 2019.697 KS

Informationssäkerhetspolicy Alingsås Kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 30 oktober säkerhetspolicy, § 209. Kommunstyrelsen antog
den 14 oktober riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete i Alingsås
kommun, § 178. Policyn och riktlinjerna beskriver målsättningar för det beredskaps- och
säkerhetsarbete som ska bedrivas inom Alingsås kommun. Informationssäkerhet utgör en
del av detta arbete.

Denna policy innehåller Alingsås kommuns mål, viljeinriktning och övergripande principer
gällande informationssäkerhetsarbetet i kommunen. Policyn ska kompletteras med en årlig
handlingsplan samt riktlinjer för informationssäkerhet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2019 lämnat följande yttrande:
Information är en av Alingsås kommuns viktigaste tillgångar. Information finns och hanteras i
alla kommunens verksamheter. Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla
lämpligt skydd av information. Detta innefattar information i alla dess former; text, ljud, bild,
film osv. och oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Det kan vara med
stöd av IT, dokument eller direkt av oss människor i form av tal.

Arbetet med informationssäkerhet går ut på att skydda och bevara den information Alingsås
kommun har att ta ansvar för utifrån fyra aspekter:

Tillgänglighet - Tillgänglig för dem som behöver och har rätt att ta del av den.
Riktighet - Tillförlitlig och inte förvanskad.
Konfidentialitet - Skyddad från obehörig åtkomst.
Spårbarhet - Att i efterhand kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett
identifierat objekt ex. handling, användare, dator, skrivare eller system/program.
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Arbete med informationssäkerhet ska bedrivas systematiskt och långsiktigt i enlighet med
standardserien ISO 27000. Policyn innehåller kommunens mål med
informationssäkerhetsarbete, informationsklassningsmodell, roller och ansvar samt
uppföljning.
Kommunstyrelsen har behandlat den 25 november 2019, § 204 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Anton César (S) och Eva-Lotta Pamp (M).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anton César (S) och Eva-Lotta Pamp föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Informationssäkerhetspolicy Alingsås kommun antas.
Expedieras till
Samtliga nämnder, bolag och förbund
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