Nämnd/bolag: NNNN

Redovisning av grundläggande baskrav för informationssäkerhet
Vid frågor kontakta Funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet, vid avdelningen för it och digitalisering, stadsledningskontoret.
Redovisningen ska fyllas i och biläggas nämndens/bolagets verksamhetsplan för 2022.
E:post: funktion.slk.informationssakerhetcentralt@stockholm.se
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Anvisningar
Detta dokument ger anvisningar om hur nämnder och bolag ska redovisa sin följsamhet till ett urval av kraven från stadens riktlinjer för informationssäkerhet. Urvalet är gjort för att representera några av de mest grundläggande baskraven som en
nämnd/bolag har att genomföra för att kunna visa att nämnden/bolaget leder och styr risker inom informationssäkerhetsområdet enligt lagkrav och riktlinjer. Notera att det finns lagkrav på informationssäkerhetsområdet som innebär att
nämnd/styrelse genom dokumentation ska kunna visa sin efterlevnad till de krav som gäller för verksamheten, varför redovisningen fyller en funktion även i det avseendet. Baskraven i denna anvisning är inte uttömmande för det
informationssäkerhetsarbete som nämnden/bolaget har att genomföra enligt krav i lagar och riktlinjer.
Anvisningen är avsedd att besvaras med stöd av den lokala informationssäkerhetssamordnaren som är sakkunnig och utgör förvaltningschefens/bolagschefens primära stöd.
Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skapa förutsättningar att ändamålsenligt och effektivt nå stadens mål om trygg, effektiv och modern storstad för stadens invånare, företagare och besökare. Stockholm har som ambition att bli
världsledande inom digitaliseringsområdet vilket ytterligare adresserar vikten av dessa frågor. Den uppföljning som anvisas i detta dokument är även en del av den interna kontrollen som stadens verksamheter inklusive den centrala
informationssäkerhetsfunktionen är skyldig att utöva för att visa att stadens verksamheter bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat.
Uppföljning av allvarliga incidenter samt förvaltningens‐/bolagets utbildningsläge för sina medarbetare, i enlighet med tidigare års (2021) VP‐anvisning ska fortsatt förvaltningschef/bolagschef fortsatt informera sig om varje år, som en stående punkt i
ledningens genomgång.
Informationsägarens ansvar
Nämnden/bolagsstyrelsen är ytterst informationsägare, tillika personuppgiftsansvarig, i sin verksamhet. Informationsägaren ansvarar för att den information som verksamheten hanterar är riktig och tillförlitlig samt ansvarar för hur informationen
hanteras och sprids. Det är därför ett budgetuppdrag för nämnder och bolag att arbeta systematiskt och ändamålsenligt med informationssäkerhet.
Förvaltnings‐ och bolagschef är nämnden/styrelsens operativa informationsägarrepresentant i linjen. Förvaltnings‐ och bolagschef ansvarar för styrningen och resurssättningen av det lokala informationssäkerhetsarbetet. Förvaltningschef/bolagschef
ska årligen tillse att verksamhetsplanen omfattar relevanta informationssäkerhetsaktiviteter samt följa upp utfallet av detta arbete. Avsikten med denna anvisning är att hjälpa förvaltnings‐ och bolagschefer tillse att vissa grundläggande baskrav
planeras in i nästföljande verksamhetsplan och följs upp årligen.
Redovisning av grundläggande baskrav
Krav
Förvaltningschef/bolagschef har inrättat en ändamålsenlig organisation 1 med tillräckliga resurser för att
1
hantera verksamhetens aktiviteter2 för informationssäkerhet inklusive dataskydd samt övriga områden3.
2

Förvaltningschef/bolagetschef har tillsett att dataskyddsombudet har en självständig och oberoende
ställning 4 och rapporterar till nämnd/styrelse5.

3

Förvaltningschef/bolagschef har tillsett
a) att verksamhetens informationsmängder6 har kartlagts samt
b) att de viktigaste informationsmängderna även har klassat och riskbedömts.

Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamheten, utifrån riskprioritering7, har följt upp
implementeringen
av skyddsåtgärder för de viktigaste informationsmängderna. Skyddsåtgärderna berör
4
både den egna verksamheten samt leverantörer/biträden.
Förvaltningschef/bolagschef har säkerställt att registerförteckningen ger en rättvisande bild av
verksamhetens personuppgiftsbehandlingar och hålls uppdaterad.
Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om att verksamhetens informationssäkerhetsrisker
8
6 hanteras i en handlingsplan , samt beslutat om vilka av dessa som tas om hand i verksamhetsplanen för
nästkommande år.
5
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Status

Ny kompetens rekryterad och tillträder 2022 med syfte att hantera verksamhetens aktiviteter inom områdena
Ja
Ja
a) Nej
b) Nej

Ja delvis

Nej

a) Kartläggning av aktuella informationsmängder är tidigare gjord men behöver uppdateras
b) Efter uppdatering behöver dessa delvis klassas och riskbedömas
Konsekvens‐ och riskanalyser har genomförts under 2021 med prioritering på bolagets sociala kanaler, följt av
pågående implementering av skyddsåtgärder.
Brister är identifierade för åtgärd 2022
Resurs‐ och kompetensförstärkning 2022 ska säkerställa förutsättningar för beslut i verksamhetsplan nästkommande år.

Nej

Fotnoter:
1) Olika verksamheter behöver utforma och införa stöd på olika sätt för att få bästa effekt, det är det som avses med begreppetändamålsenlig organisation.
2) Exempel på möjliga aktiviteter som ska utföras för att informationssäkerhetsarbetet inkl. dataskydd följer nedan. Aktiviterna utgör en sorts verktygslåda:
Informationsklassning, riskanalys, riskbehandling, behörighetsstyrning, uppföljning av behörigheter, kravställning i avtal, säkerhetshantering i förvaltningsarbete, upphandlingar, och projekt, uppföljning av skyddsåtgärder för egen‐ resp. leverantörs verksamhetprojekt för
etablering av dataskydd, registerförteckningar, konsekvensbedömningar, upprättande av personuppgiftsavtal med instruktioner, översyn och statusrapportering, inventering och hantering av 3:e‐landsöverförande, juridisk omvärldsbevakning avs. GDPR och dataskyddspraxis
3) Övriga områden som ställer säkerhetskrav varierar beroende på den verksamhet som bedrivs och kan t.ex. avse NIS‐direktivet, patientdatalagen, tillgänglighetsdirektivet, m.m.
4) Dataskyddsombudet (DSO) ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud. (källa IMY,
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det‐har‐galler‐enligt‐gdpr/dataskyddsombud/)
Om dataskyddsombudet företräder arbetsgivaren i en chefsroll eller har andra utföraruppdrag i linjen såsom arkivarie eller deltar operativt i säkerhetsarbetet i rollen som lokal informationssäkerhetssamordnare så utgör det ett hinder för ombudets självständighet och
oberoende. Den personuppgiftsansvarige (PuA) råder över ändamål och medel vilket dataskyddsombudet måste vara frikopplad från.
5) Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den personuppgiftansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. (källa: GDPR Artikel 38.3)
6) Det är verksamhetens information som ska skyddas, därför behöver verksamhetens information först kartläggas. Med informationsmängd avses en logisk sammanhängade gruppering av information exempelvis inom en process. Olika verksamheter hanterar olika informatio
beroende på verksamhetens uppdrag och de aktiviteter som följer av uppdraget, t.ex. för en stadsdelsnämnd, en fackförvaltning eller ett av stadens bolag.
7) Efter en genomförd klassning får verksamheten ut en lista över de skyddsåtgärder som verksamheten behöver arbeta med för att skydda informationen. Riskprioritering syftar till att skilja på höga och låga risker i förvaltningarnas/bolagens verksamheter, så att resurser kan
styras till skyddsåtgärder som är mest kritiska för verksamheten. Riskprioritering utgör således ett stöd för vilka skyddsåtgärder som verksamheten väljer att tillämpa och i vilken ordning.
Priorierade risker kan exempelvis röra sårbarhet för ransomware, personuppgiftsbehandlingar med höga risker, 3:e‐landsöverföringar av personuppgifter, NIS‐tillgänglighetsrisker, brister i behörighetsstyrning, brister i verksamhetens rutiner, brister i
verksamhetens/leverantörers uppföljning av skyddsåtgärder, ej genomförda konsekvensbedömningar för dataskydd, brister i verksamhetens mejlhantering av känslig information eller personuppgifter, framtagande av rutiner för att hantera brister, brister av skydd för känsliga
personuppgifter, avsaknad eller fel i lagliga grunder för personuppgifter eller känsliga personuppgifter, avsaknad av eller brister i rutin för registerutdrag av personuppgifter, m.m.

8) För att visa på att ett ändamålsenligt och effektivt informationssäkerhetsarbete bedrivs i verksamheten över tid behöver förvaltningschef/bolagschef informera sig om att risker löpande identifieras, prioriteras och att prioriterade risker åtgärdas.
Informationssäkerhetssamordnaren har den verksamhetsövergripande stödfunktionen att sammanställa sådan information från verksamheten, att informera förvaltningschef/bolagschef om prioriterade informationssäkerhetsrisker för verksamheten samt följa upp det
fortsatta arbetet. Med handlingsplan avses sådan dokumentation som verksamheten använder för motsvarande planering och uppföljning av risker. En handlingsplan kan visa vilka frågor som beslutats för åtgärd, vem som anvarar för genomförandet, beräknade datum när
åtgärder är genomförda samt hur uppföljning/utvärdering av åtgärder planeras och av vem. Handlingsplanen bör omfatta risker från för verksamheten relevanta kravområden såsom riktlinjer för informationssäkerhet, dataskydd, NIS‐direktivet, patientdatalagen,
tillgänglighetsdirektivet m.fl.

Bolagsstyrelse
Verksamhetsplan 2022

Bolagen ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.
Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.
Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetsparners ska dessa anges.
Innovationssatsningar
Namn på satsningen

Typ av innovation
Kortfattad beskrivning i punktform
Tidplan
(verksamhetsdär syfte och mål framgår.
utveckling alternativt
testbäddverksamhet)
Klimatsmart reseinspiration framtagen av AI Testbed av AI
Med hjälp av AI erbjuda närliggande 2021-2022
alternativ till destinationer långt bort
kan vi få fler resenärer att göra resval
som är smartare för miljön och
gynnar svensk turism.
Attraktion Stockholm

Stockholm Green Innovation District,
stödpartner

1 mars 2021-30 april 2022
Projektet syftar till att skapa
långsiktig
samverkan mellan de parter som
attraherar, skapar och kan dra nytta
av internationella akademiska möten
i Stockholm i syfte att bidra till
Stockholms utveckling som en
konkurrenskraftig, attraktiv
plats för de som lever, arbetar och
bor här.
Projektets mål
• Att skapa en gemensam målbild
och handlingsplan
av hur internationella akademiska
möten kan bidra
till att stärka det regionala
innovationssystemet.
• Att öka kunskapsnivån om behov
och krav för att
företag och organisationer på olika
sätt kan delta i
att attrahera, skapa och dra nytta av
internationella
akademiska möten.
• Att stärka strukturer och
organisationsformer mellan
internationella akademiska mötens
huvudaktörer för
f
k och
k investeringsfrämjande
b
h
1/1 2021 - 1/12 2022
OPI offentlig privat paketering
innovationssamverkan av techinnovation för hållbar
stadsutveckling i 5 stadsdelar.

Projekt inom en
utlysning hos
Tillväxtverket
"Hållbar
platsutveckling
inklusive möten och
evenemang"

Finansieringen Storlek på budget Samarbetspartners (Interna Ansvarig chef
Kontaktperson
(intern
(inräknat
och Externa)
och ledare
och/eller
arbetstid och
extern)
medel för drift)
Vinnova och 1,8 miljoner
Viewbound
Elin Karlsson
Tomas Andersson
Viewbound

1,3 miljoner kr 1,3 miljoner kr
varav 1 miljon
kr från
Tillväxtverket.

ca 1 mln via
partners

SLK,
Caroline Strand Karin Mäntymäki
Stockholms stad
(Karin
Stockholms Business
Mäntymäki)
Region
(SBR, Visit och Invest),
Region Stockholm, KTH,
Karolinska Institutet,
Stockholms Universitet,
Södertörns Högskola,
Stockholm Science City,
Kista Science City,
Stockholmsmässan,
Nordic Choice Hotels,
Meetagain

Invests bidrag 50 Miljöförvaltningen, SVOA
Irena
Irena Lundberg
000 kr , ca 100
Skanska, Atrium,
Lundberg/Ulrika
000 i arbete (2
Electricity, Skistar. Rise
Rosen
veckor)
KTH, techföretag

NDS Innovation, urban odling

studie, testbädd

Enkätinsamling från alla renodlade
Studie
verksamhetsområden i staden för att
undersöka företagens behov för ökad tillväxt.
SDG

Stockholm- A home for Impact startups and
Impact Investing (Stockholm, ett
epicenter/hem för Impact-drivna grundare och
investerare)

stödja produktion och investering i
foodtech

1/1 2022 - 1/12 2022

JP Urban
Europé

? Ej beslutat

Enkät, utvärdering, analys och
samordning med övriga planer för
närområdet för samordningen.

2022

Intern

150 tim samt 200' Explo (SBK)
kr

Studie samt utveckling SDG-förordningen (EU) innebär "En
uppgift en gång" - i hela Europa. För
att starta och bedriva
affärsverksamhet ska exempelvis
uppgifter "följa med" gällande
tillstånd samt anmälan, ändring och
avslutande affärsverksamhet. SDG är
ett gigantiskt digitalt
samarbetsprojekt i Europa. För att
lyckas finns ett starkt behov av en
förvaltningsgemensam digital
infrastruktur för informationsutbyte
och grunddata i Sverige, där
Stockholm måste ansluta sig.
Att positionera
Stockholm som
epicenter/destination
för Impact startups och
investeringar

Inom staden
December 2020
Information, hjälp och
problemlösningstjänster via
Your Europé December 2022
Kompletteras med information
från kommunal (lokal) nivå
December 2023
Förfaranden helt online och en
uppgift lämnas en gång

* Stockholm har goda förutsättningar Hela 2022
att erbjuda internationella Impactdrivna entreprenörerna en
kollaborativ och stödjande
innovationsmiljö för att förverliga
sina ambitioner att bidra till Uns
hållharbehts(SDG) målen. * Redan
idag hamnar ca 10% av alla
riskkaptialinvesteringar till Impact
startups i Stockholm. * Stockholm
har de mest ambitiösa klimatmålen
inom Europa. *Målet: Stockholm ska
uppfattas som ett självklart val för
Internationella entreprenörer som
tänker etablera och fullfölja sina
hållbarhetsambtioner där tech och
hållbarhetstänk går hand in hand.

NDS, Nordregio, KTH

Irena
Irena Lundberg
Lundberg/Ulrika
Rosen
Hans Aspgren

DIGG, statliga
Stadens förvaltningar och Anders
sektorsmyndighet bolag.
Häregård,
er m fl
verksamhetsstrat
eg,
Stadsledningsko
ntoret
Avdelningen för
it och
digitalisering

Birgitta Holmström

Anders Häregård,
verksamhetsstrateg,
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och
digitalisering
mailto:anders.haregard@sto
ckholm.se

mailto:anders.ha
regard@stockhol
m.se
Internt

Anna/Erik/jenny/ Jenny Berthling
Intern budget:3 I princip kommer vi att
försöka jobba med större Ariane
MSEK;
delen av ekosystemet (som
Manntimmar:
50% av tjänsteid har utpräglade Impact
profil )i den mån som det
(från lokala
går. Vi erbjuder en
teamet) + 50%
tjänstetid(från InS gemensam
kommunikatoinsplattform,
främjande
en Stockholm-specifik
teamet) för
projekledning och storyline för de externa
koordinering
aktörerna att aligna med.
Våra insatser och medel
kommer att användas som
katalysator för att dra
samtliga aktörer mot en
gemensam målbild därmed
skapar ordentlig hävstång
för Stockholms
positionering. Vi kommer
också att jobba med andra
internatoinella partners för
outreach arbeten.

