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Policy för informationssäkerhet i Täby kommun 

Kommunens policy för informationssäkerhet beskriver Täby kommuns vilja och mål för 

informationssäkerhetsarbetet. 

Denna informationssäkerhetspolicy gäller all information som ägs eller hanteras av Täby 

kommun.  

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar. 

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål och 

skall ingå som en naturlig och integrerad del i ledning och samordning av verksamheterna. Det 

är av yttersta vikt att invånare, medarbetare, chefer, förtroendevalda, näringsliv och övriga 

intressenter har ett starkt förtroende för kommunens hantering av information.  

Informationssäkerhetsarbetet skall bedrivas aktivt och kontinuerligt för att skapa en robust, 

flexibel och kostnadseffektiv verksamhet med hög säkerhet. Kommunens arbete med 

informationssäkerhet ska i baseras i tillämpliga delar på internationella och nationella 

standarder.  

Utgångspunkter i kommunens arbete med informationssäkerhet är:  

• Lagar, förordningar och föreskrifter 

• Kommunens egna krav, regler och direktiv  

• Avtal  

Information förekommer i många former. Den kan vara tryckt eller skriven, elektroniskt 

lagrad, skickad med post eller elektroniskt, visad på film eller muntlig. Oavsett vilken form 

informationen har, eller det sätt på vilket den hanteras t ex, bearbetas, överförs eller, lagras, 

skall den alltid ha ett godtagbart skydd. 
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Med informationssäkerhet avses att:  

• Rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs  

• Informationen är och förblir riktig 

• Att krav på konfidentialitet efterlevs 

• Säkerställa möjligheten att följa användandet av information, dvs. 

transaktioner och data (vad/vem/när) 

Roller och ansvar 

Kommundirektören är huvudansvarig för kommunens informationssäkerhet. 

Kommunstyrelsen uppdrar kommundirektören att fastställa kommunövergripande riktlinjer 

för informationssäkerhetsarbetet.  

 Riktlinje för informationssäkerhet i Täby kommun.  

Trygghets- och Säkerhetschefen har det övergripande ansvaret för styrning, inriktning, tillsyn 

och samordning av informationssäkerhetsarbetet i kommunen.  

Alla som hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla 

informationssäkerheten och att vara uppmärksamma på och rapportera brister i 

informationssäkerheten till närmsta chef.  


