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Plan för informationssäkerhet 

Inledning 

Denna plan gäller för hela Kramfors kommun. Policydokument eller motsva-

rande på nämnd eller annan nivå är underställd denna plan.  

 

Med informationstillgångar menas både information och de resurser som an-

vänds för att hantera informationen. Informationssäkerhet handlar därmed om 

mer än att säkra informationssystem. Även andra resurser, inte minst männi-

skors förmåga, är viktiga komponenter i informationssäkerhetsbegreppet. In-

formationssäkerhet kan definieras i att ge information rätt skydd för tillgäng-

lighet, riktighet och konfidentialitet. 

 

Ett väl fungerande IT-stöd, med noggrant avvägda krav på informationens 

tillgänglighet, riktighet och åtkomstbegränsning för användarna, såväl interna 

som externa, är en väsentlig del av arbetet med informationssäkerhet. Vård 

och omsorg är beroende av IT-stöd dygnet runt och även om reservrutiner 

finns kan det på längre sikt innebära risk för vårdtagarnas hälsa om de inte får 

den hjälp de behöver. Beslutsunderlag i kommunen blir bristande och krisled-

ningsförmågan sänks. Omfattande störningar i IT-stödet orsakar allvarliga 

ekonomiska konsekvenser, inte bara för Kramfors kommuns verksamhet utan 

även för våra medborgare, samarbetspartner och samhällsfunktioner. 

Lagstiftning 

Ramarna för Kramfors kommuns informationssäkerhetsarbete sätts utifrån 

gällande lagar och föreskrifter. Dessa anger bland annat de övergripande 

säkerhetskrav som ställs på verksamheten och därmed även på hanteringen av 

information i datasystem, vilket bland annat reglerar skyddet av den person-

liga integriteten 

 att sekretessbelagd information ska skyddas mot otillbörlig åtkomst, 

med iakttagande av offentlighetsprincipen, samt 

 olika intressenters krav på korrekt information och allmänhetens lag-

liga rätt till insyn i offentliga handlingar 

 speciallagstiftning 

o Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 

o Sekretesslagen (SFS 1980:100) 

o Bokföringslagen (SFS 1976:125) 

o Lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) 

o Lag om upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk 

(SFS1960:729) 

o Arkivlagen  

o Lag om skydd av företagshemligheter (SFS 1990:409) 

o Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

Organisation 

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för kommunens informationssäkerhet 

och informationssäkerhetssamordnaren har det operativa ansvaret för 

samordning av informationssäkerhetsarbetet. Kommunledningsavdelningen 

ansvarar för informationssäkerheten medan Intern service ansvarar för den 

dagliga driften av IT.  
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Ansvaret för IT-verksamheten inom Kramfors kommun är organiserad enligt 

följande: 

 Kommunchef har det övergripande ansvaret för informations-säker-

heten och utser systemägare för respektive informationssystem 

 Systemägare är den som har ansvaret för den verksamhet som aktuellt 

informationssystem stödjer 

 Systemförvaltare utses av respektive systemägare och ansvarar för 

den dagliga användningen av informationssystemen 

 Systemadministratör IT-tekniker med ansvar för systemdriften.  

 Informationssäkerhetsansvarig har det operativa ansvaret för 

samordning av informationssäkerhetsarbetet 

 IT-strateg ska leda och samordna IT-utvecklingsfrågor inom kommu-

nen 

 IT-chef ansvarar för att upprätthålla kontinuitet för kommunens IT-

drift 

Mål 

Övergripande mål med informationssäkerheten: 

Sekretess  

Informationen skyddas så att den inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgäng-

lig eller avslöjas för obehöriga eller utnyttjas på ett otillåtet sätt. 

Riktighet 

Informationen ska vara riktig, aktuell och begriplig. 

Tillgänglighet  

Informationen ska vara tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett 

spårbart sätt. 

 

Målsättningen med informationssäkerhetsarbetet i kommunen är att 

 all personal har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler 

 informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd 

och stöd för medarbetare, samverkande partners och allmänheten 

 avtal som rör informationssäkerhet är kända och följs 

 krishanteringsförmågan upprätthålls 

 det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruk-

tur för extern och intern datakommunikation 

 all information av värde och de tekniska system som hanterar denna 

information ska skyddas i tillräcklig grad 

 händelser i informationssystemen som kan leda till negativa 

konsekvenser förebyggs 

 hotbilden för varje samhällsviktigt/verksamhetskritiskt informations-

system analyseras fortlöpande. 
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Samverkande dokument 

Kramfors kommuns plan för informationssäkerhet ingår under policy för styr-

ning och ledning. I denna plan finns följande regelverk: 

 Regelverk systemägare 

 Regelverk systemförvaltare/systemadministratör 

 Regelverk användare 

Uppföljning 

Informationssäkerhetssamordnaren ska planera och följa upp arbetet med 

informationssäkerheten.  

 

Systemägare ska anmäla brott mot denna plan eller gällande lagstiftning till 

närmast beslutsmässig funktion enligt delegationsordning eller när sådan sak-

nas till beslutande politisk organisation inom vilkens ansvarsområde systemet 

sorterar under. 

 

Systemägare har rätt att vid grundad misstanke om brott hindra tillgång till 

IT-resurser. Hindrande av tillgång till resurserna enligt denna punkt får endast 

utsträckas i tiden tills dess att beslut om påföljd fattats av behörig funktion. 

 

IT-enheten kan ingripa såsom ansvarig för kommunens IT-infrastruktur om 

kommunikation med extern eller annat internt nät används på fel sätt. Detta 

ska då omedelbart meddelas berörd systemägare eller systemförvaltare. 

Ansvaret för det egna systemet ligger hos berörd nämnd/styrelse. 

 

Planen för informationssäkerhet ska uppdateras minst en gång varje mandat-

period.  

 

 

 

  

 

 

 




