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Svar på Granskning av informationssäkerhet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att framföra till revisorerna att rekommendationerna i 
granskningsrapporten får anses tillgodosedda genom den av kommunfullmäktige nyligen 
antagna informationssäkerhetspolicyn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att framföra till revisorerna att rekommendationerna i 
granskningsrapporten får anses tillgodosedda genom den av kommunfullmäktige nyligen 
antagna informationssäkerhetspolicyn. 

Beslutsunderlag
Revisorernas granskningsrapport med missiv
Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun
Barnchecklistan
F 17:01 Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun,
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Jonas Rosenkvist 1 augusti 2017,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 augusti 2017 § 74.

Sammanfattning av ärendet
Ystads kommuns revisorer har under våren 2017 granskat kommunstyrelsens arbete 
avseende informationssäkerhet. 

Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen:

 Anta informationssäkerhetspolicy och utse ansvariga och samordnare
 Säkerställ att ansvariga nämnder vidtar nödvändiga åtgärder och tillskjuter tillräckliga 

resurser för att klassificera de system som ligger under nämndernas områden.
 Säkerställ att ansvariga tjänstemän har en ändamålsenlig kommunikation avseende 

informationssäkerhetsarbetet.
 Upprätta och implementera riskanalyser avseende informationssäkerhetsarbetet.
 Led och utvärdera kommunens informationssäkerhetsarbete.
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Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 102, att anta en 
informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun. I ärendet anges följande. Ystads kommuns 
verksamhet är grundad på principer om öppenhet, personlig integritet och respekt för 
individen. Medborgarna ska kunna få insyn i kommunens verksamhet. De ska kunna förlita 
sig på att den information som kommunen lämnar samt samlar in får ett tillräckligt skydd. 
Informationssäkerhetsarbetet syftar till att stödja och säkerställa kommunens verksamhet. 
Alla medarbetare deltar i detta arbete. Informationssäkerhetsarbetet är en viktig del i 
kommunens övergripande arbete med intern styrning och kontroll samt riskhantering. Den 
upprättade policyn beskriver de övergripande principer som ska gälla för 
informationssäkerhetsarbetet i Ystads kommun och hur arbetet ska organiseras. 

Genom den av kommunfullmäktige antagna policyn får revisorernas rekommendationer 
anses tillgodosedda. 

 

 
 

Beslut skickas till:
Revisionen Ystads kommun


