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Anpassning av riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad

STK-2019-1530
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 27 november 2013 beslutat om ”Riktlinjer och anvisningar för
informationssäkerhet i Malmö stad”. Riktlinjerna reviderades senast 17 juni 2019. I avsnitt
12.8 avseende Anvisningar för mobil datoranvändning och distansarbete anges att
pekplattor/läsplattor ska låsas efter max två minuters inaktivitet. Anledningen till den relativt
korta nedlåsningstiden är att läsplattor i sin användning medger exponering av känslig
information i olika miljöer. Dessa riktlinjer gäller även förtroendevaldas läsplattor, vilket
upplevs som en olägenhet vid inläsning och genomförande av sammanträden med digitala
handlingar. Efter genomförd riskanalys föreslås att tiden för låsning av läsplattor för
förtroendevalda förlängs från nuvarande två minuter till fem minuter.
I samma avsnitt i riktlinjerna regleras vad som gäller för distansarbete för anställda och ett
förtydligande bör göras att dessa riktlinjer även gäller för förtroendevalda. Detta innebär att
privat utrustning inte får anslutas mot Malmö stads nätverk vare sig av anställda eller
förtroendevalda.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tiden för låsning av läsplattor förlängs
från två minuter till fem minuter för förtroendevaldas utrustning vilket är en
anpassning av beslutade ”Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö
stad”.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott förtydligar avsnittet i riktlinjerna i anvisningarna för
distansarbete med att privat utrustning och kommunikationsförbindelse inte får
användas gäller för såväl anställda som förtroendevalda.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadskontoret i uppdrag att följa upp effekterna
av beslutet under 2020.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
IT Malmö stad
Kommunikations- och IT-avdelningen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag
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Anpassning av riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad
STK-2019-1530
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 27 november 2013 beslutat om ”Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad”. Riktlinjerna reviderades senast 17 juni 2019. I avsnitt 12.8 avseende
Anvisningar för mobil datoranvändning och distansarbete anges att pekplattor/läsplattor ska
låsas efter max två minuters inaktivitet. Anledningen till den relativt korta nedlåsningstiden är att
läsplattor i sin användning medger exponering av känslig information i olika miljöer. Dessa riktlinjer gäller även förtroendevaldas läsplattor, vilket upplevs som en olägenhet vid inläsning och
genomförande av sammanträden med digitala handlingar. Efter genomförd riskanalys föreslås
att tiden för låsning av läsplattor för förtroendevalda förlängs från nuvarande två minuter till
fem minuter.
I samma avsnitt i riktlinjerna regleras vad som gäller för distansarbete för anställda och ett förtydligande bör göras att dessa riktlinjer även gäller för förtroendevalda. Detta innebär att privat
utrustning inte får anslutas mot Malmö stads nätverk vare sig av anställda eller förtroendevalda.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tiden för låsning av läsplattor förlängs från två
minuter till fem minuter för förtroendevaldas utrustning vilket är en anpassning av beslutade
”Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad”.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott förtydligar avsnittet i riktlinjerna i anvisningarna för distansarbete med att privat utrustning och kommunikationsförbindelse inte får användas gäller för
såväl anställda som förtroendevalda.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadskontoret i uppdrag att följa upp effekterna av
beslutet under 2020.
Beslutsunderlag

•
•
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Malmö IT
Kommunikations- och IT-avdelningen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Ärendet

Sammanträden med Malmö stads nämnder, styrelser och fullmäktige genomförs med digitalt
distribuerade handlingar. Digitaliseringen har medfört att ledamöter och ersättare har erhållit en
av Malmö stad konfigurerad läsplatta. Läsplattorna hanteras enligt ”Riktlinjer och anvisningar för
informationssäkerhet” som beslutades av kommunstyrelsen 27 november 2013 och reviderades
17 juni 2019. Enligt riktlinjerna (12.8) ska läsplattor låsas efter maximalt två minuters inaktivitet
med hänvisning till att minimera risken för exponering av känslig information i olika miljöer.
Den korta tiden för låsning av läsplattorna upplevs av de förtroendevalda som en olägenhet vid
inläsning och genomförande av sammanträden med digitala handlingar. Malmö IT har nu tagit
fram tekniska möjligheter att låta målgruppen förtroendevalda få en annan policy gällande nedlåsningstiden än anställda. En riskanalys har genomförts av stadskontorets informationssäkerhetsansvarige varvid följande har framkommit:
- läsplattorna för förtroendevalda låses efter maximalt fem minuters inaktivitet
- förtroendevalda bör informeras om den ökade risken med längre exponeringstid i olika
miljöer vid hantering av digitala handlingar i läsplattor
- den utökade nedlåsningstiden gäller endast för förtroendevalda, inte anställda
I samma avsnitt i riktlinjerna finns angivet anvisningar för distansarbete. I avsnittet anges att
utrustning ska tillhandahållas av arbetsgivaren och att privat utrustning och kommunikationsförbindelse inte får användas. Detta bör förtydligas så att det gäller såväl anställda som förtroendevalda.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

