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Handlingsplan för informationssäkerhet 2021-2022 
 
Inledning 
Enligt den informationssäkerhetspolicy som antagits av kommunfullmäktige i januari 2020 skall 
kommunstyrelsen ansvara för att fastställa en övergripande handlingsplan för 
informationssäkerhetsarbetet inom kommunen.  
 
Denna handlingsplan omfattar åtgärder för 2021 och våren 2022. Åtgärderna refererar till 
grundläggande förberedelser för etablering av ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt gällande 
informationssäkerhet, ett så kallat ”Ledningssystem för informationssäkerhet” (LIS). 
  
En GAP-analys för att identifiera skillnaden mellan införda säkerhetsåtgärder och identifierat 
behov av säkerhetsåtgärder, har genomförts inom Region Jönköpings län och länets kommuner. 
Analysen gav konkreta förslag på åtgärder inom områden som fortfarande är relevanta för att 
höja informationssäkerheten. Grundläggande är att anta styrande dokument som tydliggör olika 
roller och deras ansvar inom informationssäkerhetsområdet. Analysen visade också att 
samarbetet inom kommunkoncernen behövde utvecklas. 
 
Målsättningar 
Det övergripande målet för informationssäkerhetsarbetet är att hantera och skydda 
informationen i verksamheterna på sådant sätt att rättsliga och verksamhetsmässiga krav, samt 
invånarintressen kan tillgodoses. 
Utmaningen ligger i att informationssäkerhetsmålen är i ständig rörelse. Det är ett arbete som 
kontinuerligt behöver utvecklas. Därför ska vi generellt sträva efter att: 

• Tydliggöra vilka befattningar som är ansvariga för att säkerställa att information skyddas 
på avsett sätt. 

• Säkerställa att organisationens alla nivåer känner till roller och det ansvar som hör till 
inom informationssäkerhetsområdet. 

• Säkerställa att informationssäkerhetsarbetet tilldelas nödvändiga resurser. 
• Utveckla samarbete och samverkan inom kommunkoncernen. 
• Höja den enskilda medarbetarens kompetens gällande informationssäkerhet. 

 



Pågående aktiviteter inom samverkan på Höglandet 
Höglandsförbundets nätverk för informationssäkerhet bedriver ett övergripande och strategiskt 
arbete med att utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet för höglandskommunerna. 
Höglandsförbundets informationssäkerhetsspecialist har i samråd med kommunernas 
representanter i nätverket identifierat ett antal förutsättningar och behov som behöver vara 
tillfredsställda för att nå det övergripande målet med informationssäkerhetsarbetet. 
 

• Beslut behöver fattas om en gemensam metod för informationsklassning med grunden i 
MSB’s klassningsmetod. 

• Beslut behöver fattas om en gemensam metod för riskanalys och riskhantering med 
grunden i MSB’s klassningsmetod. 

• Framtagande av metodstöd, arbetssätt och verktyg för genomförande av GAP-analyser 
inom kommunkoncernen. 

 
Åtgärder 2021/2022 
Åtgärd Aktivitet Ansvar Tid 
Utveckla samarbete och samverkan 
mellan förvaltningar och bolag 

Etablera lokal nätverksgrupp för 
informationssäkerhet och dataskydd 

1 2021 

 Planering av införande av systematiskt 
och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete 

2 2021 

 Planera för grundläggande 
återkommande utbildning för 
medarbetare 

2 2021 

Göra informations-säkerhetspolicyn 
känd 

Information vid ledningsmöten i 
förvaltningar och bolag 

3 2021 

Genomföra utbildning inom 
informationssäkerhetsområdet för FC 
och förtroendevalda 

Utbildning i utbildningen DISA eller 
motsvarande 

1 2021 

Uppföljning och kontroll Ta fram plan och genomföra 
kontroller 

1 2021 

 Utvärdera kontroller och föreslå 
aktiviteter 

2 2021 

GAP-analys Genomföra i en verksamhet 2 2022 
Systematiskt 
informationssäkerhetsarbete 

Starta i en verksamhet med underlag 
från GAP-analys 

1 2022 

 
1 Informationssäkerhetssamordnare med stöd av Informationssäkerhetsspecialist 
2 Lokalt informationssäkerhetsnätverk 
3 Förvaltningschef/VD med stöd av samordnare och specialist 
 

 


	Handlingsplan för informationssäkerhet 2021-2022
	Inledning
	Målsättningar
	Pågående aktiviteter inom samverkan på Höglandet
	Åtgärder 2021/2022


