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MSB – för ett säkrare
samhälle i en
föränderlig värld

Syfte
Ge en överblick av informationssäkerhet samt hur man genomför ett
systematiskt informationssäkerhetsarbete
• Vad bör du prioritera?
• Att gå mot tillräcklig säkerhet i
kommunen – räcker det med tekniska
åtgärder?
• Utmaningar i arbetet med
informationssäkerhet
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Agenda
•
•
•
•
•
•

Om MSB
Trender och aktuella fall
Informationstillgångar och
informationssäkerhet
Krav på informationssäkerhet och ansvar
Informationssäkerhet i praktiken
Stöd i arbetet

Därför behövs vi
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MSBs uppdrag
Vi ska bidra till samhällets förmåga att …
… förebygga händelser

Så att aktörerna bättre kan:

bedriva brand- och
olycksförebyggande arbete
ha kontinuitet i samhällsviktig
verksamhet
hantera farliga ämnen
hantera information säkert

•
•
•
•

… hantera händelser

Så att aktörerna bättre kan:

•
•
•

genomföra räddningsinsatser
agera samordnat
vid händelser
stödja Försvarsmakten
vid höjd beredskap

Agenda
•
•
•
•
•
•

Om MSB
Trender och aktuella fall
Informationstillgångar och
informationssäkerhet
Krav på informationssäkerhet och ansvar
Informationssäkerhet i praktiken
Stöd i arbetet
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Agenda
•
•
•
•
•
•

Om MSB
Trender och aktuella fall
Informationstillgångar och
informationssäkerhet
Krav på informationssäkerhet och ansvar
Informationssäkerhet i praktiken
Stöd i arbetet

Omfattande informationshantering….
Diariet

Journal

Bokningssystem

Föreningsregister

Bibliotekregister

Personakter

Utbetalningar

Verksamhets sys.

Brukarregister

Kartdatabas

Ritningsarkiv

Bygglov

Tomt- och huskö

Styr- och regler

Skolhälsovård

Elevregister

Personalregister

Lönesystem

Redovisning

Verksamhetsplan

Avtal

Anläggningsreg.

Fakturering

Reskontra

Telefonväxeln

Bokningsreg.

Klientdatorer

Servrar

Nätverk

E-postsystem
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I olika format och sammanhang….

I persondatorer

Muntligt

I smartphones och
pekplattor

Styr- och kontroll

På webbplatser

På resa

På papper

Hemma

Samhällsviktig verksamhet
• Kommunalteknisk försörjning
– El-, vatten- och värmeförsörjning
• Styr- och kontrollsystem är allt mer ”uppkopplat”
– Behöver skyddas på samma sätt som datorer

6

2017-04-20

Begreppen informations- och IT-säkerhet
Informationssäkerhet
Spårbarhet

Teknisk säkerhet
ITsäkerhet

Fysisk
säkerhet

Administrativ
säkerhet
Policy och
regelverk

Datasäkerhet

Rutiner

Kommunikationssäkerhet

Övervakning och
uppföljning

Tillgänglighet

Riktighet

Konfidentialitet

Revision och
uppföljning

Agenda
•
•
•
•
•
•

Om MSB
Trender och aktuella fall
Informationstillgångar och
informationssäkerhet
Krav på informationssäkerhet och ansvar
Informationssäkerhet i praktiken
Stöd i arbetet
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Ansvar

Ledningen har det övergripande ansvaret för
informationssäkerheten
inom kommunen och är
ytterst ansvarig vid
incidenter.

Krav på informationssäkerhet
•

•
•

Lagar och förordningar t.ex.
– Personuppgiftslagen
– Offentlighets- och sekretesslagen
– Säkerhetsskyddslagen
– Arkivlagen
– Patientdatalagen
– Förvaltningslagen
– Lag om offentlig upphandling
– Lag om kommunal redovisning
– Lag om extraordinära händelser
– (kommande) Dataskyddsförordning
– (kommande) Nätverks- och
informationsdirektivet
Verksamhetens krav
Kontrakt och avtal
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Planeringen för höjd beredskap
• Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges
närområde har planeringen för civilt
försvar återupptagits.
• Förmågan att hantera kriser i fred ger
grundläggande förmåga att hantera
krigsfara och krig.

Agenda
•
•
•
•
•
•

Om MSB
Trender och aktuella fall
Informationstillgångar och
informationssäkerhet
Krav på informationssäkerhet och ansvar
Informationssäkerhet i praktiken
Stöd i arbetet
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Kommunernas utmaning
• Saknar en enhetliga kravbild
– Inget fastställt regelverk
– Måste styra utifrån egen kravbild och initiativ
– Olika kravformuleringar inom olika sektorer
• Skilda ekonomiska förutsättningar och mognadsgrad
• Ledningens engagemang saknas
– Infosäk anses inte vara en primäruppgift i
kommunen (såsom skola och omsorg)

Att arbeta med systematisk
informationssäkerhet
Information i centrum – inte teknik
Organisatorisk styrning – roller och ansvar
Verksamhetens behov och externa krav
Integrerad i verksamhetsstyrning
Informationssäkerhetskultur (medvetande, kunskap,
attityd, prioritering)
• Åtgärder utifrån risk och klassificering
– En åtgärd kan vara organisatorisk, administrativ,
teknisk eller fysisk
•
•
•
•
•
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IT-säk vs. infosäk

https://xkcd.com/538/

Ny publikation jan 2017

• Konkreta råd
till kommuner
• Baserat på vad
som uppgivits
saknas
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Rekommendationer
1. Utse en funktion för informationssäkerhet
2. Genomför en nulägesanalys rörande
organisationens processer
3. Informera ledningen om nuläget
4. Skapa en handlingsplan baserad i nuläget

Rekommendationer
5. Identifiera vilken typ av information som
hanteras i verksamheten och klassa denna
6. Ta fram styrdokument och höj
säkerhersmedvetandet inom kommunen
7. Ta fram informationssäkerhetsrelaterade krav
som sedan används vid upphandling
8. Följ upp!
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Det sytematiska arbetet

Strategisk

Analysera
Utvärdera

Taktisk

Utforma

Använda

Operativ

Riskanalys är grunden
• Allt baseras på riskanalys
• Riskanalysens viktigaste resultat är
– en förteckning över de risker som finns,
– deras potentiella skadeverkning och
– tänkbara sätt att hantera riskerna på
• Risker skiljer sig mellan organisationer, därför finns inget
”färdigt” åtgärdspaket
• Informationssäkerhet finns som punkter i MSBFS 2015:5

13

2017-04-20

Hantera risker
• Det finns fyra sätt att hantera risker
– Acceptera
– Undvika
– Överföra
– Minska
Riskvärdering
Kriterier för
Riskvärdering och påverkan

Konsolidering
av risker

Fastställande av
risknivåer

Riskaptit/
-tolerans

Underlag
framtagande
av åtgärder

14

2017-04-20

ISO 27002 och/eller
NIST SP800-53

Identifiera

Klassa

Justerad skyddsbehovsbedömning
t.ex. baserat på
exponering, legala krav
mm

35

Konfidentialitet

Riktighet

Tillgänglighet

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Utökad
skyddsnivå

Utökad
skyddsnivå

Utökad
skyddsnivå

Grundläggande
skyddsnivå

Grundläggande
skyddsnivå

Grundläggande
skyddsnivå

Skyddsbehov

Åtgärder för uppnå skyddsbehovet
Prio

Åtgärd

Nivå

På plats

1

Access

Högt skydd

Ja/nej

1

..

..

Ja/nej

2

…

…

Ja/nej

2017-04-20
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Metodstödet för LIS –
Gapanalys - Checklistan

Säkerhetsåtgärder
• ISO 27002 = 114 krav
– 70 identifierade som
kritiska
• Alla bör beaktas,
utvärderas, införas och
följas upp

Ledningens roll är A och O
• Utse en eller flera personer som leder
och samordnar arbetet med
informationssäkerhet. Tillse att det
finns mandat och resurser.
• Löpande informera sig om arbetet
med informationssäkerhet.
• Minst en gång per år följa upp och
utvärdera informationssäkerhetsarbetet samt besluta om framtida
inriktning.

16

2017-04-20

Agenda
•
•
•
•
•
•

Om MSB
Trender och aktuella fall
Informationstillgångar och
informationssäkerhet
Krav på informationssäkerhet och ansvar
Informationssäkerhet i praktiken
Stöd i arbetet

Publikationer
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www.informationssäkerhet.se
• Metodstöd för LIS
• Stöd och vägledning
• Kompetensutveckling
• Metodstödet är under
utveckling, nytt
material publiceras i
maj, 2017.

Nya föreskrifter
på informationssäkerhetsområdet
Aktuellt:
Nya föreskrifter om
statliga myndigheters
informationssäkerhet
och
nya föreskrifter om
obligatorisk itincidentrapportering
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Syfte - uppföljning
Ge en överblick av informationssäkerhet samt hur man genomför ett
systematiskt informationssäkerhetsarbete
• Vad bör du prioritera?
• Att gå mot tillräcklig säkerhet i
kommunen – räcker det med tekniska
åtgärder?
• Utmaningar i arbetet med
informationssäkerhet

Mer information
Om MSB, vår verksamhet och vårt
stöd till alla som arbetar med
samhällsskydd och beredskap
www.msb.se
@MSBse
Om den enskilda människans
säkerhet och beredskap
www.dinsakerhet.se
@Dinsakerhet
Samlad myndighetsinformation
inför och under kriser
www.krisinformation.se
@Krisinformation
Sveriges nationella CSIRT
(Computer Security Incident Response Team)
www.cert.se
Stöd för systematiskt arbete med
informationssäkerhet i organisationer
www.informationssakerhet.se
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Frågor
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