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Beredningsärende  
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Ärendebeskrivning 

Revisionen har med stöd av KPMG AB genomfört en granskning av hur förbundsdirektionen 

säkerställer informationssäkerheten inom förbundet. Information om detta och svar till revisionen 

behandlades på direktionens möte den 11/9 2020. Granskningen resulterade i att revisionen 

framförde sju rekommendationer rörande informationssäkerheten. En av dessa behandlade att 

kommunalförbundets informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet var i behov 

av revidering. Med anledning av detta har en ny informationssäkerhetspolicy framtagits. Innan 

policyn beslutas av direktionen kommer denna att behandlas av verksamhetsrådet för Nerikes 

Brandkår den 5/12 2020.   
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1. Inledning 

Denna policy redovisar Nerikes Brandkårs övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet 

samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. Styrdokumentet ”Riktlinjer för informationssäkerhet” är mer 

detaljerat och konkretiserar informationssäkerhetspolicyn. 

Informationssäkerhetspolicyn omfattar all sorts information, såväl i molntjänster som i datorer, telefon-

samtal/sms, fysiska samtal eller på papper. 

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av information 

utifrån fyra 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 av behörig.  

• Spårbarhet: att informationsbearbetning ska kunna härledas till vem och när.  

Dessutom har självklart medborgare, företag och andra aktörer i vår omvärld, behov och förväntningar 

som ställer krav på vår informationssäkerhet.  

Informationssäkerhet kan delas upp i:  

IT-säkerhet, skydd för digital information när man behandlar, överför och lagrar den.  

Administrativ säkerhet, riktlinjer, styrning, organisation, regler och rutiner.  

Fysisk säkerhet, åtkomst till informationstillgångar, intrångsdetektering, larm, behörighetskontrollsystem, 

skalskydd. 
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2. Mål med informationssäkerhet 

Informationssäkerhet har inget egenvärde, utan ska bidra till att Nerikes Brandkår når sina övergripande 

visioner, strategier och mål. Brandkåren ska uppnå och upprätthålla en informationssäkerhet som: 

• innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering, 

• möjliggör ett aktivt medverkande i det digitala samhället,  

• bidrar till att uppsatta mål nås gällande exempelvis kvalitet, effektivitet och personliga integritet, 

• motsvarar medborgares och externa verksamheters behov och förväntningar, 

• uttrycks i aktuella styrdokument som policy och riktlinjer, 

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

3. Principer och arbetssätt 

Nerikes Brandkår ska arbeta med informationssäkerhet på ett sätt så att ovanstående mål uppfylls. Arbe-

tet med informationssäkerhet ska gentemot brandkårens verksamheter vara stödjande och kontrolle-

rande. Viktiga kunskaper i det arbetet är att kunna identifiera hot, sårbarheter och risker rörande kom-

munalförbundets informationstillgångar samt att kunna utforma och införa säkerhetsåtgärder som redu-

cerar dessa risker till en acceptabel nivå. 

Arbetet med informationssäkerhet inom Nerikes Brandkår ska: 

• bygga på en helhetssyn som utgår från information, men som också innefattar processer, männi-

skor och teknik,  

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

skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), 

• löpande ses över och förbättras, eftersom Nerikes Brandkår och dess omvärld, inklusive hotbild, 

är under ständig förändring,  

• vara förebyggande och proaktivt, men också ha en god förmåga att kunna hantera incidenter, all-

varliga störningar och kriser som ändå kan inträffa, 

• bygga på brandkårens värderingar och ta hänsyn till verksamhetens behov, externa krav samt rå-

dande hotbild, 

• vara väl kommunicerad till kårens verksamhet; personal ska fortlöpande få information och ut-

bildning för att nå och upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande och för att kunna leva upp till 

denna policy och underliggande riktlinjer för informationssäkerhet, 

• ske i aktiv samverkan med det omgivande samhället såsom myndigheter, företag och nätverk, 

särskilt sådana som är normgivande inom informationssäkerhet som t.ex. SKL (Sveriges kommu-

ner och landsting), MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SIS (Swedish Stan-

dards Institute). 

4. Informationsklassning 

Nerikes Brandkår ansvarar för sin egen informationssäkerhet och har bäst kunskap om hur känslig och kri-

tisk informationsmängden är, och därmed informationens skyddsvärde. En verksamhetsdriven informat-

ionssäkerhet innebär att verksamheter utifrån informationens skyddsvärde ställer krav på de aktörer som 

hanterar informationen. 

För detta ändamål ska informationsklassning tillämpas, där information klassas med syftet att ge känslig 

och kritisk information ett starkare skydd än annan information. Därigenom kan en anpassad och effektiv 

informationssäkerhet skapas.  
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Nerikes Brandkår ska tillämpa en enhetlig modell för informationsklassning som anger olika nivåer av 

skyddskrav vari information ska klassas baserat på interna och externa krav på informationens konfiden-

tialitet, riktighet och tillgänglighet. 

5. Roller och ansvar 

Grundprincipen är att ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie Verksamhetsansvaret. 
Detta gäller från Direktionen och ledningen till den enskilde medarbetaren, och innebär att den som är 
ansvarig för en viss verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten inom verksamhetsområdet. 
Brandkårens informationssäkerhetsansvarige och övriga som arbetar specifikt med informationssäkerhet, 
IT-säkerhet eller andra relaterade frågor, fungerar som stöd till Brandkårens verksamhet för att fullfölja 
informationssäkerhetsansvaret. 

Nedan beskrivs informationssäkerhetsansvaret för ett antal roller. Ansvaret och tillhörande ansvar för re-
spektive roller beskrivs utförligare i riktlinjer för informationssäkerhet. 

Medarbetare har ett ansvar att följa Brandkårens informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informat-
ionssäkerhet. Man har som medarbetare också ansvar att vara uppmärksam på brister och incidenter rö-
rande informationssäkerheten och meddela sådana till informationssäkerhetsansvarig eller till närmsta 
chef. 

Direktionen för Nerikes Brandkår har det yttersta ansvaret för informationssäkerheten inom Nerikes 
Brandkår.  

Avdelningschefer och enhetschefer ansvarar för informationssäkerheten inom sin verksamhet. Det ligger 
på varje chef att se till att sina medarbetare har ett säkerhetsmedvetande och tillräcklig förståelse och 
kunskap för att informationssäkerheten i verksamheten kan uppnås. 

När hjälp med IT erhålls från annan part, kommun eller företag, måste denna del rörande informationssä-
kerhet regleras i ett avtal. Detta gäller att IT-miljö som tjänster, processer, system, infrastruktur, verktyg 
etc. är tillräckliga och uppfyller verksamheters krav samt denna informationssäkerhetspolicy och underlig-
gande riktlinjer för informationssäkerhet. 

Informationssäkerhetsansvarig har det övergripande och strategiska ansvaret att leda, utveckla och sam-
ordna informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetsansvarig ska arbeta i samråd med brandche-
fen och alla avdelningschefer/enhetschefer. 

6. Om personuppgiftshantering  

Personuppgiftshantering handlar om hantering och behandling av personuppgifter, och innefattar allt 

som sker med personuppgifter. Personuppgiftshantering styrs av Dataskyddsförordningen1, som gäller i 

hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. 

Nerikes Brandkårs mål och intentioner är att all informationsbehandling ska värna om den personliga in-

tegriteten genom att medborgare och anställda är trygga i att kommunalförbundet eftersträvar att alltid 

sätta en hög nivå av dataskydd.  

Personuppgifter ska behandlas med utgångspunkt från att:  

• all behandling ska ske i enlighet med gällande lagstiftning  

• de endast behandlas för berättigat ändamål som är fastställd innan behandlingen påbörjas  

• de är korrekta och uppdaterade  

                                                             

 
1 GDPR, The General Data Protection Regulation 
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• risker för skada för den registrerade minimeras genom aktiv riskhantering och lämpliga skyddsåt-

gärder 

• endast behöriga ska få åtkomst  

• de ska skyddas så att de inte förstörs oavsiktligt  

• de bevaras i identifierbar form så länge det är nödvändigt för ändamålet  

• tillämpa inbyggt dataskydd och dataskydd som standard genom att ta hänsyn till integritetsfrågor 

och bygga in lämpliga säkerhetsmekanismer i lösningar  

• säkerställa att det finns ett dataskyddsombud. 

6.2 Dataskyddsombud  

Dataskyddsombudet är en oberoende funktion som ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsom-

budet kan ha andra roller om det inte leder till en intressekonflikt.  

Uppgifter för dataskyddsombudet omfattar bland annat att:  

• informera och ge råd till personuppgiftsansvarig  

• övervaka efterlevnad av personuppgiftsbehandlingar  

• ge råd vid riskanalyser och assistera vid konsekvensbedömningar  

• vara kontakt för registrerade och tillsynsmyndighet  

• samarbeta och begära förhandsråd av tillsynsmyndighet vid behov  

Personuppgiftsansvarig ska bl.a. säkerställa att dataskyddsombudet inte tar emot instruktioner, eller blir 

föremål för sanktioner för att ha utfört sina uppgifter på ett korrekt sätt, samt har möjlighet att delta i alla 

frågor som rör skyddet av personuppgifter.  

Dataskyddsombudet ska rapportera det kontinuerliga arbetet direkt till högsta ledningsnivå.  

Kompletterande anvisningar till denna handling som utarbetas i andra riktlinjer, regler eller rutiner ska 

beslutas enligt gällande ordning i ”Riktlinjer för informationssäkerhet”. 

7. Uppföljning  

Efterlevnaden av informationssäkerhetsstrategin och riktlinjer för informationssäkerhet ska följas upp re-
gelbundet. Med detta menas exempelvis att beslutade åtgärder är genomförda, att regler följs samt att 
möten om IT-hjälp dokumenteras. 
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