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ARBETET MED INFORMATIONSSÄKERHET 

 

Lantmäteriet har i regleringsbrevet för 2019 fått i uppdrag att redovisa 

de övergripande åtgärder som myndigheten vidtagit för att bedriva ett 

systematiskt arbete med informationssäkerhet samt hur myndigheten 

arbetar med den centrala styrningen och kontrollen av detta arbete. 

Styrning och kontroll av arbetet med informationssä-

kerhet  

I sitt arbete med informationssäkerhet tillämpar Lantmäteriet Ledningssy-

stem för informationssäkerhet som omfattar följande områden: 

• Informationssäkerhetspolicy 

• Organisation och ansvar 

• Hantering av tillgångar 

• Styrning av åtkomst 

• Teknisk kommunikation 

• Incidenthantering 

• Riskhantering 

• Kontinuitetsplanering 

• Driftssäkerhet 

• Systemutveckling 

• Leverantörsrelationer 

• Efterlevnad 

 

Ansvaret för informationssäkerhet är fördelat på flera roller: 

Generaldirektören är ytterst ansvarig för informationssäkerhet.  

Informationsägare på strategisk och operativ nivå har ansvaret för att re-

spektive informationstillgång är anpassad för sitt syfte och användningsom-

råde. 

Säkerhetschefen leder bl.a. utvecklingen av myndighetens strategiska arbete 

inom säkerhet och säkerhetsskydd.  

Informationssäkerhetsansvarig stödjer bl.a. verksamheten i informationssä-

kerhetsfrågor.   

IT-säkerhetschefen är ansvarig för att en tillräcklig nivå på säkerheten i 

Lantmäteriets IT-system finns på plats och samordnar IT-säkerhetsarbetet.  
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Genomförda insatser under 2018/19 

Informationssäkerhet får en allt större strategisk betydelse för Lantmäteriet. 

Lantmäteriets mål med det systematiska informationssäkerhetsarbetet är att 

informationssäkerhet ska bli en naturlig del av varje verksamhet.  

Med anledning av det förändrade omvärldsläget, den ökade aktiviteten inom 

cyberdomänen och den skärpta säkerhetsskyddslagstiftningen så har Lant-

mäteriet under 2018/19 fokuserat på följande områden: 

• Ett projekt har startats för att hålla ihop och koordinera insatserna 

gällande informationssäkerhet. Ett av syftena har varit att stötta och 

intensifiera arbetet med att i detalj klassificera all den information 

som Lantmäteriet hanterar ur ett säkerhetsskyddsperspektiv och i 

samband med det också se över arbetssätt och processer. Säkerhets-

skyddsklassificeringen stäms av med myndigheter och enskilda or-

ganisationer vars information Lantmäteriet hanterar och genomförs i 

dialog med tillsynsmyndigheten. Detta är ett pågående arbete som 

beräknas slutföras under 2019. 

• Parallellt med detta har också en översyn av Lantmäteriets IT-arki-

tektur påbörjats och ett övergripande lösningsförslag har stämts av 

med tillsynsmyndigheten. Målsättningen är att presentera en uppda-

terad arkitektur med tillhörande införandeplan för beslut under 2019. 

Detta arbete görs bl.a. för att möjliggöra och säkerställa en fortsatt 

digitalisering, en smartare samhällsbyggnadsprocess samt en säker 

och effektiv tillgång till grunddata. 

• För att säkra en skyndsam framdrift av insatserna har en tätare, kon-

tinuerlig dialog samtidigt inletts med tillsynsmyndigheten. 

• Säkerhets- och säkerhetsskyddsorganisationen stärktes under 2018 

genom att en säkerhets- och säkerhetsskyddschef och två biträdande 

har rekryterats. En Informationssäkerhetsansvarig är också under re-

krytering till säkerhetsfunktionen. 

• Ett systematiskt arbete med att förbättra den fysiska säkerheten vid 

Lantmäteriets lokaler i hela landet har inletts och uppdaterade rikt-

linjer till kontoren håller på att tas fram. 

• Under 2018 har processer kring hantering av personuppgifter blivit 

uppdaterade och anpassade till Dataskyddsförordningen. En bred ut-

bildnings- och informationskampanj har därefter genomförts för 

Lantmäteriets medarbetare 

• Lantmäteriets Ledningssystem för informationssäkerhet uppdatera-

des och beslutades under 2019. 

• Under 2019 fortsätter vi att anpassa Lantmäteriets informationssä-

kerhet till säkerhetsskyddskraven genom att uppdatera processer, 

förtydliga roller och ansvar inom organisationen. I det arbetet ingår 

även informations- och utbildningsinsatser i syfte att förbättra säker-

hetskulturen på Lantmäteriet. 


