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Inledning 
Denna informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet inom 
Kumla kommun, och kompletterar kommunens övriga styrdokument inom 
bland annat kvalitet, kommunikation och övrig säkerhet. Policyn gäller för 
kommunens samtliga verksamheter och för kommunens helägda bolag, i 
tillämpliga delar. Det är den som ansvarar för verksamheten som äger 
informationen och därmed ansvarar för informationssäkerheten och för att 
följa policyn. 

Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande dokument som redovisar 
kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet samt 
hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. Underliggande styrdokument är mer 
detaljerade och konkretiserar denna informationssäkerhetspolicy. 

Informationssäkerhet 
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt det vi 
gör, exempelvis om vår personal, våra tjänster och det omgivande samhället 
med medborgare, företag, föreningar osv. Information är därför en av 
kommunens viktigaste tillgångar. 

För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste information hanteras på rätt sätt. 
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt rutiner 
och skydd av information utifrån tre aspekter: 

• Konfidentialitet: att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till 
obehörig 

• Riktighet: att information är korrekt, aktuell och fullständig 

• Tillgänglighet: att information är åtkomlig och användbar 

Information har i olika grad krav på sig gällande de tre aspekterna. Kraven kan 
härledas från rättsliga krav eller från Kumla kommuns egna målsättningar. 
Dessutom har medborgare, företag och andra aktörer i vår omvärld, behov 
och förväntningar som ställer krav på vår informationssäkerhet. 
Informationssäkerhet begränsas inte till säkerhet i IT-system utan omfattar 
information i alla dess former och oavsett hur information lagras, bearbetas 
och kommuniceras.  

Mål med informationssäkerhet 
Informationssäkerhet har inget egenvärde, utan ska bidra till att Kumla 
kommuns verksamheter når sina egna mål och visioner. Kumla kommun ska 
uppnå och upprätthålla en informationssäkerhet som 

• innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering, 

• möjliggör ett aktivt medverkande i det digitala samhället, 
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• bidrar till att mål inom andra områden nås, exempelvis kvalitet och 
effektivitet 

• motsvarar medborgares och externa verksamheters behov och 
förväntningar, 

• efterlever krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal. 

Principer och arbetssätt 
Kumla kommun ska arbeta med informationssäkerhet på ett sätt så att 
ovanstående mål uppfylls. Arbetet med informationssäkerhet ska gentemot 
kommunens verksamheter vara normerande, stödjande och kontrollerande. 
Viktiga förmågor i det arbetet är att kunna identifiera hot, sårbarheter och 
risker rörande Kumla kommuns informationstillgångar samt att kunna 
utforma och införa säkerhetsåtgärder som reducerar dessa risker till en 
acceptabel nivå. 

Arbetet med informationssäkerhet inom Kumla kommun ska: 

• bygga på en helhetssyn som utgår från information, men som också 
innefattar processer, människor och teknik, 

• vara systematiskt och bygga på den etablerade standardserien SS-
ISO/IEC 27000 

• löpande ses över och förbättras, eftersom Kumla kommun och dess 
omvärld, inklusive hotbild, är under ständig förändring, 

• vara förebyggande och proaktivt, men också ha en god förmåga att 
kunna hantera incidenter, allvarliga störningar och kriser som ändå 
kan inträffa, 

• bygga på Kumla kommuns värderingar och ta hänsyn till 
verksamheters behov, externa krav samt rådande hotbild, 

• vara väl kommunicerat till verksamheten; all personal ska fortlöpande 
få information och utbildning för att nå och upprätthålla ett högt 
säkerhetsmedvetande och för att kunna leva upp till gällande 
styrdokument, 

• drivas av verksamheterna med stöd av 
informationssäkerhetssamordnare, IT-avdelningen och övriga 
stödfunktioner; informationssäkerhetsarbetet ska vara en integrerad 
del av verksamheterna.  

Uppföljning och rapportering 
Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer för 
informationssäkerhet ska årligen följas upp och rapporteras till både 
kommundirektören och kommunstyrelsen. 

 


