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INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR
ÖCKERÖ KOMMUN
Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande regelverk för hantering av information och
informationssäkerhet. Policyn är ett stöd för samtliga anställda och reglerar de åtgärder som
syftar till att förebygga eller minimera oönskade konsekvenser av händelser som negativt
påverkar kommunens informationstillgångar. Syftet med informationssäkerhet är att
upprätthålla förtroendet för kommunens verksamheter, värna om kommuninvånarnas
rättigheter och personliga integritet, minimera kostnader samt säkerställa att informationen
hanteras på ett rättssäkert sätt.
Policyn tydliggör kommunens viljeriktning och stöd för informationssäkerhet i enlighet med
krav, lagar och föreskrifter. Ytterst är informationssäkerhet en lednings- och beteendefråga
och ansvarig för arbetet är kommunstyrelsen. Nämnderna med förvaltningar ansvarar för
informationsägarskapet inom ramen för sina verksamheter.
Informationssäkerhet omfattar all kommunens hantering av information utan undantag.
Med informationssäkerhet avses:


att rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett spårbart
sätt



att informationen är och förblir riktig.

Alla som hanterar kommunens informationstillgångar är användare av dessa och har ett
ansvar att upprätthålla en god informationssäkerhetsnivå. Informationssäkerhetspolicyn
omfattar alla användare, det vill säga samtliga anställda och förtroendevalda i kommun och
bolag, konsulter och andra som ges rätt att använda kommunens och bolagens
informationstillgångar och -system. Överenskommelse för elever upprättas utifrån
kommunens informationssäkerhetspolicy.
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Begreppet information avser all information som skapas, inhämtas, distribueras och lagras,
oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller
miljö den förekommer. Begreppet informationssystem avser samtliga digitala system. Dessa
ska vara identifierade, förtecknade och bedömda efter vilka som är verksamhetskritiska.
Begreppet IT är en förkortning för informationsteknik och avser användning av datorteknik,
digitala nätverk och telefoni för att hantera och utbyta information.
Informationssäkerhetspolicyn förtydligas i följande instruktioner:


Ansvarsfördelning digitala system



Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning (inklusive Systeminventering)



Informationssäkerhetsinstruktion Användare



Informationssäkerhetsinstruktion Kontinuitet och drift (inklusive
Informationssäkerhetsanalys).

Policyn är ett levande dokument som revideras minst en gång per mandatperiod.
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