Remissvar – Digital målbild Alingsås kommun
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen) är en oberoende
allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige.
Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av
domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella
domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter Internetstiftelsen också drift
och administration för toppdomänen .nu. Stiftelsen är även federationsoperatör
för identitetsfederationerna Skolfederation och Sambi.
Internetstiftelsen har fått möjlighet att lämna remissvar och lämnar följande principiella
synpunkter.
Inledningsvis vill Internetstiftelsen berömma Alingsås kommun för att ta ett samlat
grepp kring sin "digitala målbild”. Vi anser att initiativet borde kunna tjäna som ett gott
föredöme för andra kommuner. Ett bland flera mål som Alingsås kommun ger uttryck för
är att kunskap och medvetenhet ska skapas kring informationssäkerhet.
Internetstiftelsen delar Alingsås kommuns uppfattning att tillit är en förutsättning för
digital utveckling och därför är det extra viktigt att verksamheten och informationsägare
ställer relevanta krav på hur information och data ska hanteras med avseende på
åtkomst, riktighet och tillgänglighet samt spårbarhet.
För att digitaliseringen ska upplevas som någonting positivt och effekterna ha alla
berördas förtroende och leva upp till förväntningarna om trygghet och säkerhet måste
informationssäkerhetsarbetet inom offentliga myndigheter styras på ett mer kraftfullt sätt
och genomsyra samtliga digitaliseringsprocesser. Detta innebär mer konkret en
kombination av krav på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete,
medvetandehöjande åtgärder, krav på incidenthantering tillsammans med ett
ändamålsenligt stöd till alla delar av kommunens förvaltning och tjänster för att
säkerställa att alla delar ges samma möjlighet att hantera och prioritera
informationssäkerhetskraven.
Mot den bakgrunden anser Internetstiftelsen att Alingsås kommun bör ha ännu högre
ambitioner för arbetet med informationssäkerhet genom att tillämpa ett riskbaserat och
systematiskt arbete som sträcker sig utanför de krav som ställs på behandling av
personuppgifter nu när kommunen storsatsar på det digitala. Som stöd i det arbetet kan
med fördel den internationella standarden ISO 27001 användas, och även det nyligen
reviderade metodstöd som erbjuds på informationssakerhet.se.
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