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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen

2019-11-05

Dnr KS 2018-458

Kommunstyrelsen

Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun,
antagande
Förslag till beslut
1. Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utifrån ovanstående riktlinje ta fram
tillämpningsanvisningar i form av en informationssäkerhetshandbok.
Ärende
Kommunfullmäktige har antagit Informationssäkerhetspolicy för Linköpings
kommun. Av policyn framgår att den ska konkretiseras med riktlinjer som
fastställs av kommunstyrelsen. Vidare framgår att ett väl förankrat och
integrerat ledningssystem för informationssäkerhet ska tas fram.
Ett förslag till riktlinje för informationssäkerhet har därför tagits fram i syfte att
konkretisera policyn och ge en vägledning i hur kommunens medarbetare och
förtroendevalda ska tillämpa densamma. I detta ingår även att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar i form av en
informationssäkerhetshandbok.
Kommundirektören kan, genom en sådan informationssäkerhetshandbok tillse
att det operativa informationssäkerhetsarbetet bedrivs i enlighet med MSB:s
rekommendationer för kommuners informationssäkerhet samt kraven i
informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27000 samt i övrigt i
överensstämmelse med gällande lagkrav.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun, antagande, 201911-05
Bilaga 1 – Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun
Bilaga 2 – Konsekvenstabell
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Bakgrund
Informationssäkerhet är kommunens förmåga att hantera information så att
legala, etiska, och verksamhetsmässiga intentioner upprätthålls. Målsättningen
med kommunens informationssäkerhetsarbete är att skydda kommunen, dess
verksamhet och invånare som annars riskerar att skadas genom bristande
informationssäkerhet. Sådant skydd uppnås bl.a. genom att
informationsklassning avseende all kommunens information genomförs.
Klassningen sker genom att informationens skyddsbehov bedöms. Därefter ges
informationen ett relevant skydd utifrån kartlagda konsekvenser/risker.
Samtliga bedömningar av skyddsbehov för information ska göras enligt
kommunens modell för informationsklassning. Kommunens konsekvenstabell
ska användas för att bedöma risker och konsekvenser som ligger till grund för
informationsklassningen. Konsekvenstabellens närmare utformning ska
fastställas i informationssäkerhetshandboken. För kännedom bifogas förslag till
konsekvenstabell, vilken framgår av bilaga 2.
Ekonomiska konsekvenser
Informationssäkerhetsarbetet i Linköpings kommun avser att ge relevant skydd
för all kommunens information i syfte att säkerställa att vare sig kommunen,
dess verksamhet eller dess invånare skadas genom bristande
informationssäkerhet. I och med att information till stora delar skapas,
bearbetas, lagras och transporteras i elektronisk form, omfattar
informationssäkerhetsarbetet även tekniska aspekter såsom exempelvis ITutrustning, programvaror och nätverk. Vidare finns i vissa fall behov av att
fysiskt skydda informationen för att upprätthålla informationssäkerheten. Såväl
det tekniska som det fysiska skyddet har ekonomiska konsekvenser redan idag.
Dessa kan påverkas i olika riktningar med anledning av det skyddsbehov som
viss information bedöms ha.
Eventuella ekonomiska konsekvenser av riktlinjen ska beaktas i kommunens
budget och i nämndernas internbudgetar.
Kommunala mål
- Kostnadseffektiv verksamhet.
- Effektiv organisation med goda resultat.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Beslutet anses inte ha någon påverkan på jämställdhet.
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Samråd
Samråd har skett med Juridikenheten som inte har något att erinra mot
förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunkansli (styrdokument)

