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IT-SÄKERHETSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN
Inledning och syfte
Denna policy reglerar hur kommunen, och andra nyttjare av kommunens IT-infrastruktur,
ska arbeta med IT -säkerhet. Syftet med policyn är att ange inriktningen för det gemensamma IT-säkerhetsarbetet inom kommunen. Med IT-säkerhet menas skydd av utrustning
och information. För att minimera riskerna för att IT-verksamheten ska drabbas av allvarliga störningar måste en hög IT-säkerhetsnivå uppnås och upprätthållas.
Det är Östersunds kommuns policy att:
 Arbetet med IT-säkerhet ska bedrivas systematiskt och omfatta alla verksamheter
 IT-systemen ska skyddas mot obehörig åtkomst
 Tillgängligheten till IT-systemen ska säkerställas
 Lagar och externa krav på kommunens informationssystem ska följas
 Ansvarsfördelningen för samtliga IT-system inom kommunens verksamhet ska vara
aktuell, klarlagd och dokumenterad
 En gemensam metod ska ligga till grund för IT-säkerhetsarbetet
 Incidenter som inträffar ska rapporteras enligt kommunens gemensamma skade- och
incidentrapporteringsrutin
 Användare ska endast få tillgång till den information som behövs för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter
 Det som anställd inte är tillåtet att besöka sidor på Internet som enligt svensk lag är
förbjudna eller kan bedömas som moraliskt antastliga. Undantaget är om behovet för
detta finns i den enskildes tjänstemannens arbetsuppgift.
 Användandet av kommunens IT-system granskas systematiskt
 Utbildning i IT-säkerhet ska ges alla anställda som är aktiva användare av kommunens
IT-system.
 Säkerhetsfrågorna ska beaktas redan vid upprättande av kravspecifikation och anskaffning av informationssystem.
 Data- och telekommunikationen ska vara säker
 IT-verksamheten ska vara standardiserad och IT-driften centraliserad
Ansvar
Kommunstyrelsen beslutar om policy för IT-säkerhet. Resurser för kommunövergripande
IT-säkerhetsarbete anvisas av kommunstyrelsen genom den centrala IT-budgeten. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten. Nämnden har ansvaret för ITsäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Förvaltningschefen ska organisera ITsäkerhetsarbetet inom förvaltningen samt ansvara för ledning och kontroll. Verksamhetsansvariga, på alla nivåer, är ansvariga för säkerheten inom sitt område och ska själva avsätta de resurser som krävs för att policy och rutiner följs.
Användare av kommunens IT-infrastruktur ska följa IT-säkerhetspolicyn och underliggande rutiner. Om en användare bryter mot policy- och rutiner kan det leda till arbetsrättsliga
åtgärder, i yttersta fall avsked.
Kommunledningsförvaltningen ska ta fram underliggande rutiner till stöd för denna policy.
Dessa beskrivs i ”rutiner för Östersunds kommuns IT-säkerhetsarbete”
Förvaltningarna ansvarar för att verksamhetsrelaterade rutiner tas fram.
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