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1. KUSTENS IT DATASKYDDSFÖRORDNING 2019 

I följande stycken omfattas organisationen av säkerhetsarbetet. Beskrivningen är skriven 

ur församlingens synvinkel. Organisationen av datasäkerhet baseras på hela kyrkans 

säkerhetspolitik, som också ålägger skyldigheter mot en regional datasäkerhetspolitik. 

 

1.1 Församlingens kyrkoråd eller församlingens gemensamma kyrkoråd 

Säkerhetsfrågor relaterade till församlingens kyrkoråd eller församlingens gemensamma kyrkoråd: 

* Ansvarar för att församlingarnas erhållna bestämmelser och instruktioner följs. 

* Ser till att en eller flera datasäkerhetspersoner utses åt församlingen. 

* Godkänner församlingens egen datasäkerhetspolitik. Det är säkrast att ha ett gemensamt IT-

samarbetsområde med alla församlingar. 

 

1.2 IT-områdets datasäkerhetsteam 

*Upprätthåller IT-områdets datasäkerhetspolicy och datasäkerhetspolitik, riktlinjer och 

rekommendationer i linje med principerna i den gemensamma kyrkans bestämmelser. 

* Övervakar att datasäkerhetsföreskrifterna följs. 

* Behandlar aktuella datasäkerhetsfrågor. 

* Planerar och ordnar utbildning med anknytning till datasäkerhet. 

 

1.3 IT-områdets säkerhetsansvarig 

* Kontinuerligt och aktivt utvecklar datasäkerheten för församlingarna inom IT-området. 

* Ansvarar för att informera om riktlinjer för datasäkerhet, rekommendationer och föreskrifter. Tar 

emot observationer om datasäkerhetshändelser och regelbundet rapporterar dem till 

datasäkerhetsgruppen och församlingens datasäkerhetschef. 

* Vid ett överraskande datasäkerhetshot eller undantagstillstånd ges en datasäkerhetsorder som är i 

kraft högst två månader. 

 

1.4 Församlingens datasäkerhets kontaktperson/administratör 

* Tar hand om och ger ut datasäkerhetsinstruktioner, rekommendationer och information till alla 

anställda. 

* Deltar i stöd åt överordnade för att utbilda nya medarbetare i datasäkerhetsfrågor. 

* Tar emot meddelanden i sin församling om datasäkerhets relaterade händelser och incidenter och 

rapporterar dem till datasäkerhetstjänstemannen inom IT-området samt sin församlings 

överordnade. 



 

1.5 Förman 

Förmannen är skyldig att 

* Förmedla information om datasäkerhetsbestämmelser till sina anställda. 

* Se till att nya medarbetare bekantar sig med datasäkerhetsbestämmelser och säkerställa att 

arbetstagarna har lärt sig dessa saker. 

* Ser till att anställda följer de instruktioner som ges. 

* Ansvarar för sina anställda med att datasystemens behörigheter motsvarar behoven för deras 

arbetsuppgifter 

* Tar itu med alla avvikelser inom datasäkerhetsärenden som hittas. 

 

1.6 Anställda 

I detta sammanhang avses är en arbetstagare som en anställd eller i ett arbetsförhållande varade 

anställd, förtroendeman, volontär eller köptjänst. 

Den anställde är skyldig att 

* Bekanta sig med datasäkerhetsriktlinjerna som den berör och följa dem i arbetet. 

* Ta i beaktande kravet på aktsamhet enligt personuppgiftslagen och offentlighetslagen. 

* Rapportera till sin förman och församlingens datasäkerhetsperson/administratör ifall defekter och 

avvikelser i samband med datasäkerhet upptäcks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


