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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2018-05-25 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset Lindesberg, kl. 09:00-11:10 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Margareta Ahlm (S) 
Anniette Lindvall (M) 
Susanne Karlsson (C), vice ordförande 
Mats Seijboldt (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christina Pettersson (C) för Bengt Evertsson (MP) 
 

Övriga deltagare: Christer Lenke, kommundirektör 
Erika Johansson, kanslienheten 
Andreas Ericsson, IT-chef § 20-21 
 

Utses att justera Anniette Lindvall (M) 
Justeringens plats 
och tid: 
 
 
 
 
 
 

Omedelbar justering § 20-21 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Erika Johansson 

 
Paragraf 

 
20 - 21 

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________ 
Anniette Lindvall 
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Ärendeförteckning 

 
§20/18 Strategi för informationssäkerhet 
  
§21/18 Riktlinje för informationssäkerhet 
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USS §20/18   Dnr: KS 2018/206 
 
Strategi för informationssäkerhet 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi beslutar att efter redaktionella 
ändringar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta strategi för informationssäkerhet.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Informationssäkerhetsstrategin är ett övergripande dokument som 
redovisar kommunens övergripande mål och inriktning med 
informationssäkerhet samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. 
Styrdokumentet Riktlinje för informationssäkerhet är mer detaljerat 
och konkretiserar denna informationssäkerhetsstrategi. 
Informationssäkerhetsstrategin gäller för informationssäkerhet inom 
Lindesbergs kommun och kompletterar kommunens övriga 
styrdokument inom bland annat IT, kvalitet, kommunikation och 
övrig säkerhet. Alla kommunens verksamhet omfattas av strategin 
vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler 
som avviker från denna. Informationssäkerhetsstrategin gäller även 
för kommunens bolag, undantaget när de använder sig av 
kommunens gemensamma informationstillgångar, eller då det finns 
särskilda behov av samordning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige att anta strategi för 
informationssäkerhet. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi beslutar enligt förvaltningens beslut, efter redaktionella 
ändringar. 
______ 
Meddelas för åtgärd: 
Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
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USS §21/18   Dnr: KS 2018/205 
 
Riktlinje för informationssäkerhet 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi beslutar att efter redaktionella 
ändringar föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinje för 
informationssäkerhet. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riktlinjen för informationssäkerhet konkretiserar 
informationssäkerhetsstrategin med mer detaljerad information och 
regler för hur information får hanteras inom kommunen. 
 
Riktlinjen innehåller information och regler gällande säkerhet vid all 
hantering av information inom Lindesberg kommun. Riktlinjen 
gäller för alla verksamheter i Lindesberg kommun, vilket medför att 
det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från 
dessa. 

Förslag till beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
att anta riktlinje för informationssäkerhet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi beslutar enligt förvaltningens beslut, efter redaktionella 
ändringar. 
 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
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