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Rapport om kulturförvaltningens informationssäkerhetsarbete

1

Ärende

I samband med beslut om föreskrifter för informationssäkerhet vid kulturnämndens sammanträde 2007- 02-15 fick kulturförvaltningen uppdrag att
senast den 31 december rapportera om hur informationssäkerhetsarbetet
genomförs. Kulturförvaltningen lämnar här sin rapport.

2

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande rapport rörande
informationssäkerhetsarbetet inom kulturförvaltningen och lägga rapporten
till handlingarna.

3

Bakgrund

Landstingsfullmäktige antog informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns
landsting 2003 och landstingsstyrelsen antog därefter Riktlinjer för informationssäkerhet. I riktlinjerna sägs bl a att ”Varje nämnd och styrelse är ytterst
ansvarig för informationssäkerheten inom förvaltning respektive bolag. De ska
därför anta egna föreskrifter för informationssäkerheten, i enlighet med informationssäkerhetspolicyn och dessa riktlinjer.”
I januari 2007 antog kulturnämnden nya informationssäkerhetsföreskrifter
som utgår från landstingstyrelsens riktlinjer för informationssäkerhet inom
Stockholms läns landsting. I samma ärende antogs även att förvaltningen skulle rapportera innan 31 december 2007 hur informationssäkerhetsarbetet
genomförs.
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Förvaltningens synpunkter

Hösten 2007 utsåg kulturnämnden ett personuppgiftsombud som även har
rollen som informationssäkerhetssamordnare på förvaltningen.

Informationssäkerhetssamordnarens uppdrag är att koordinera säkerhetsarbetet och
följa upp efterlevnaden av policy, riktlinjer, föreskrifter och instruktioner. Informationssäkerhetssamordnaren rapporterar till förvaltningschefen och är kontaktperson mot landstingets informationssäkerhetschef. Informationssäkerhetssamordnaren ingår och deltar även i ett informationssäkerhetskollegium som har
upprättats av landstingsstyrelsens förvaltning. Informationssäkerhetssamordnaren har också till uppgift att ta fram nödvändiga instruktioner för att
medvetandegöra informationssäkerheten i allmänhet på förvaltningen.
Det arbete som pågår just nu är att identifiera, värdera och dokumentera
förvaltningens informationstillgångar/system samt att se till att varje system,
enligt föreskrifterna, får en egen organisation. Senare ansvarar varje organisation, med stöd av informationssäkerhetssamordnaren, över att systemen
riskanalyseras och att det skapas instruktioner om hur man hanterar och efterlever informationssäkerheten i varje system. Arbetet ska resultera i att informationssäkerheten höjs och att förvaltningen bättre kan kvalitetssäkra informationen.
Förvaltningen har i dag ett 20-tal system som måste riskanalyseras enligt
kulturnämndens föreskrifter om informationssäkerhet. Våren 2007 påbörjades ett sådant arbete, med konsulthjälp som landstingsstyrelsens förvaltning tillhandahöll utan kostnad för kulturförvaltningen, med att riskanalysera konstenhetens databas för konst och offentlig utsmyckning (Art Medica).
För närvarande jobbar konstenheten med att åtgärda de svagheter som
konsulten funnit.
Utifrån arbetet med Art Medica gör förvaltningen antagandet att externa
resurser måste sättas in för att kunna genomföra riskanalys i samtliga system. Kulturnämnden måste i sådant fall sätta av medel för konsultmedverkan. Förvaltningen kan dock inte i dagsläget ta ställning till det slutliga
resursbehovet för riskanalyser och efterföljande åtgärder utan återkommer till
kulturnämnden med en mer fullödig bedömning efter det att arbetet med Art
Medica är genomfört.
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