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Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-02-21 kl 15:00-15:20

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Helena Nanne

Protokollet omfattar

§88

Underskrifter

Sekreterare
Belma Rosarv
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Helena Nanne

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Helena Nanne (M)
Andréas Schönström (S) ersätter Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Belma Rosarv (Sekreterare)
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STK-20211717

Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i
Malmö stad

Sammanfattning
I samband med att Malmö stads informationssäkerhetsarbete granskandes 2018 beslutade
kommunstyrelsen i sitt yttrande till revisorskollegiet (STK-2018-1064) att ge stadskontoret i
uppdrag att genomföra en större revidering av befintligt styrdokument-Riktlinjer och
anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad. Som ett komplement till den
genomförda granskningen beslutade stadskontoret att under 2019 genomföra en
nulägesuppföljning av informationssäkerhetsområdet. Uppföljningens huvudsyfte var att
undersöka informationssäkerhetssamordnarens förutsättningar att efterleva gällande
riktlinje. Resultatet redovisades för stadskontorets ledningsgrupp i januari 2020, se ärende
STK-2020-523.
I väntan på att nulägesuppföljningen skulle färdigställas genomfördes endast mindre
korrigeringar av riktlinjen 2019 med ambitionen att ett nytt styrdokument skulle vara på
plats under 2020, se ärende STK-2019-588. Dröjsmålet att ta fram en ny riktlinje beror dels
på pågående pandemi, samt stadskontorets vilja att vänta in och beakta utfallet av de nya
IT- och digitaliseringsriktlinjer som antogs i början av 2021 samt att den nya ITorganisationen skulle etablera sig hos Serviceförvaltningen.Stadskontoret har nu arbetat
fram ett förslag till ny riktlinje. Förslaget innebär ett helt nytt styrdokument vars
övergripande syfte är att på strategisk nivå tydliggöra ansvar, målsättning och arbetssätt
avseende informationssäkerhetsarbetet i Malmö stad.
Förslaget innebär i korthet att:





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.

Frågeställningar
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?

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar, utan eget ställningstagande, förslag till
Riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad på remiss till samtliga nämnder
med svar till stadskontoret senast den 2 maj 2022.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 220221 Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad; remiss

Remissversion; Malmö stads riktlinjer för informationssäkerhet
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