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Inbjudan om att delta i informationssäkerhetsnätverket
Sveriges kommuner
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bland annat i uppgift att stödja och
samordna samhällets informationssäkerhet. MSB har idag föreskriftsrätt på
informationssäkerhetsområdet till statliga myndigheter. Myndigheten har inte någon
föreskriftsrätt mot kommuner, men driver ett kraftfullt program för ökad informationssäkerhet
mot verksamheter där kommuner är en viktig del. Det material som MSB tar fram för
kommunerna publicerar myndigheten på www.informationssäkerhet.se
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för
landets alla kommuner, landsting och regioner som har till uppgift att skapa nytta för sina
medlemmar, bland annat genom att verka för ett bättre nyttjande av IT. Informationssäkerhet
är ett område som med ökad användning av Internet och en helt ny syn på digitala tjänster
blivit allt viktigare där SKL vill verka för att det finns grundläggande tekniska förutsättningar
och principer för samverkan som är överenskomna och etablerade inom offentlig sektor.
SKL och MSB inbjuder kommunerna att delta i ett nätverk för erfarenhetsutbyte i ett särskilt
projekt. Projektledare är Stephen Dorch vid Regionförbundet för Kalmar län.

Syfte med nätverket
En kommun upprätthåller viktiga funktioner i samhället. Det omfattar allt från samhällets
säkerhet vid krissituationer till att utveckla kommunens e-tjänster. Medborgarnas rättigheter
att ta del av och påverka samhället genom bl.a. digitala tjänster och Internet är en del av den
globala demokratiseringsprocessen.
Kommunen ska värna den enskildes sekretess och integritet i all behandling av
personuppgifter. Behovet av att tillgängliggöra information över organisationsgränser ökar
när vi möter medborgarnas behov, samhällets utveckling och dess självklara krav på
effektivisering av den kommunala processen.
Personer vars arbetsuppgifter handlar om att samordna och utveckla informationssäkerheten i
kommunen har behov av att utbyta erfarenheter, kunskap och information med andra
kommuner och organisationer. Syftet med nätverket är således att stödja den person som
samordnar informationssäkerheten i kommunen med förhoppning om att kommunen genom
att delta i nätverket kan förbättra och effektivisera sitt informationssäkerhetsarbete. I
förlängningen kan även möjligheten finnas att, genom ett väl fungerande
informationssäkerhetsnätverk för kommuner, påverka innehållet och utvecklingen i nationella
informationssäkerhetsfrågor.
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Några exempel på områden som kan vara av särskilt intresse:
• Vägledningar och utbildningsmaterial för informationssäkerhet
• Informationsklassning
• Informationshantering på Internet
• E-förvaltning
• E-hälsa

Gemensam projektplats på nätet
På www.projectplace.se har projektet öppnat ett forum. Alla medlemmar får ett eget
personligt konto till nätverket. Projektplatsen erbjuder ett enklare skydd genom inloggning
med lösenord. Där kan man dela med sig av dokument och goda exempel, starta onlinemöten, ta del av andras erfarenheter etc.

Vilka vänder sig nätverket till?
Nätverket riktar sig till personer med utpekat ansvar för informationssäkerhetsarbete inom
kommunen.

Anmälan görs via e-post
Kommunen inbjuds att skicka in namn och e-postadress på den eller de personer med uppgift
att representera kommunen i nätverket. Anmälan till nätverket görs till adressen
Stephen.Dorch@rfkl.se.
När uppgifterna kommit in kommer det att skickas ut e-post med användaruppgifter.

Kostnader
Deltagande i nätverket är kostnadsfritt.

Mer information
Övriga frågor kring denna inbjudan, nätverket eller kommunernas deltagande kan skickas till
robert.lundberg@msb.se
jorgen.sandstrom@skl.se.
fredrik.ringberg@vaxjo.se
jenny.axelson-fisk@borlange.se

Första nätverksträffen är på Offentliga Rummet
Den första nätverksträffen kommer att äga rum den 24 maj på nätverksdagen i anslutning till
konferensen offentliga rummet. Anmälan till den träffen görs på deras hemsida,
http://www.offentligarummet.se/56/natverksdagen.html.
Nätverket är i första hand tänkt som ett virtuellt nätverk, med projektplatsen som bas. Fysiska
nätverksträffar kan genomföras vid behov eller efter medlemmarnas önskemål.
Välkomna till nätverket !
Stephen, Robert, Jörgen, Fredrik och Jenny !
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