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Remiss - Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad,
Svar senast 2 maj
KN-2022-1172
Sammanfattning

Stadskontoret har arbetat fram nytt förslag till riktlinjer för informationssäkerhet. Förslaget
innebär ett helt nytt styrdokument vars övergripande syfte är att på strategisk nivå tydliggöra
ansvar, målsättning och arbetssätt avseende informationssäkerhetsarbetet i Malmö stad.
Kulturnämnden ställer sig positiv till de nya riktlinjerna och anser att innehållet är tydligt utifrån
frågeställningarna. Dock önskar kulturnämnden ett förtydligande i stycke 2.4 samt ett
tillägg/förtydligande att kommunstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret att stötta
nämnderna inom informationssäkerhetsarbetet.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att skicka förslag till yttrande som sitt svar på remissen.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse - Malmö stads riktlinjer för informationssäkerhet

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2022-03-21
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2022-03-29
Kulturnämndens arbetsutskott 2022-04-07
Kulturnämnden 2022-04-20
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

Stadskontoret har arbetat fram nytt förslag till riktlinjer för informationssäkerhet. Förslaget
innebär ett helt nytt styrdokument vars övergripande syfte är att på strategisk nivå tydliggöra
ansvar, målsättning och arbetssätt avseende informationssäkerhetsarbetet i Malmö stad.
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Förslaget innebär i korthet att:
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Nuvarande riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad upphör att
gälla.
Ny dokumentstruktur etableras med en väsentligt nedkortad riktlinje som fastställer
ansvar, målsättning och arbetssätt på strategisk nivå emedan detaljkrav och vägledningar
flyttas till underliggande anvisningar, regler och rutiner.
Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvar tydliggörs för att främja det
systematiska informationssäkerhetsarbetet och skapa ökad tydlighet kring ansvar och
mandat.
Ny styrning avseende uppföljning och aktivitetsplanering.

Stadskontoret välkomnar synpunkter på hela riktlinjen, dess intentioner och förväntade effekter.
Följande frågeställningar har identifierats som särskilt värdefulla att belysa under remissen:






Är riktlinjen tydlig avseende nämndens ansvar och uppdrag?
Är samordnarens roll, ansvar och uppdrag tillräckligt tydlig?
I vilken omfattning kommer förslaget att påverka nämndens ansvarsområde?
Vilket stöd behöver nämnden från kommunstyrelsen för att implementera riktlinjerna?
Innebär förslaget några ekonomiska konsekvenser för nämnden? I så fall i vilken
omfattning?

Yttrande

Kulturnämnden ställer sig positiv till de nya riktlinjerna i det stora hela. Nämndens ansvar och
uppdrag framgår på ett tydligt sätt samtidigt som skiljelinjen mellan nämndens och
kommunstyrelsens ansvar är tydlig. Detsamma gäller informationssamordnarens roll och ansvar.
Dock hade ett förtydligande önskats i punkt 2.4 där ansvarsfördelningen förtydligas för
respektive chefsnivå.
Kulturnämnden anser att kommunstyrelsen bör ha ansvaret över att stötta och hjälpa stadens
olika nämnder inom informationssäkerheten, detta bör läggas till alternativt förtydligas i
dokumentet. Detta är den sorts stöd kulturnämnden behöver från kommunstyrelsen för att
implementera riktlinjerna på ett bra sätt.
De nya riktlinjerna bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden utan
ryms inom befintlig budget.
Ansvariga

Tarek Borg Avdelningschef

