Informationssäkerhetsprogram 2020
Kommuner i Västra Götaland kan under 2018-2020 delta i Informationssäkerhetsprogram 2020.
Genom programmet får kommunen bland annat hjälp med att identifiera och klassificera
skyddsvärd information. Syftet är att införa ledningssystem för informationssäkerhet på ett
likartat och strukturerat sätt inom kommuner och landstinget. Detta för att öka tilliten till den
egna informationsstrukturen samt att lägga grunden för kraftfull utveckling av nya e-tjänster och
skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data. Införande av ett
ledningssystem för informationssäkerhet innebär också att organisationen angriper GDPR
problematiken på rätt sätt.
Om programmet
 VGR erbjuder en högskoleutbildning, 7,5 hp, för informationssäkerhetssamordnare.
 VGR planerar att upphandla tjänster för stöd till; informationssäkerhet som en del i
ledningssystem, GAP-analyser, riskanalyser, informationsklassificering, tillgängliggörande av
öppna data med mera. För att kunna avropa från detta ramavtal måste bifogad fullmakt
fyllas i och skrivas under. Skickas in till; tore.johnsson@vgregion.se.
 Programmet pågår från och med 1 januari 2018 till och med 1 december 2020.
 VGR bekostar en regional projektledare som stödjer kommunerna i arbetet med metoder
och mallar.
 Kommunerna i Västra Götaland erbjuds, var och en, ett bidrag om högst
125.000kr/kommun för insatser inom informationssäkerhetsprogram 2020.
 Ansökan till informationssäkerhetsprogram 2020 kan göras från och med 2017-10-02.
 Bidraget utbetalas i samband med inkommen slutredovisning.
Riktlinjer för sökande kommuner:
 För att erhålla bidraget ska kommunen ha en utsedd informationssäkerhetssamordnare.
Enskilt eller gärna tillsammans med andra kommuner.
 Ansökan, riktlinjer, kontaktinformation och verktyg uppdateras löpande på:
www.vgregion.se/infosak2020
Ett program inom Digital Agenda Västra Götaland
www.vgregion.se/digitalagenda

Fullmakt för genomförande av upphandling inom ramen för
informationssäkerhetsprogrammet 2020
Västra Götalandsregionen (”VGR”) har för avsikt att under hösten 2017 genomföra en upphandling
av ramavtal avseende konsulttjänster inom Informationssäkerhet med planerad avtalsstart from
årsskiftet 2017/2018 (”Upphandlingen”). Upphandlade resurser skall vara tillgängliga som stöd och
rådgivning vid kommunernas och VGR´s genomförande av Informationssäkerhetsprogram 2020:
Diarienr: 2017-00380. Det ramavtal som Upphandlingen avser planeras gälla under tre år.
Det ramavtal som ingås efter genomförd Upphandling ger möjlighet för kommuner inom Västra
Götalands län att avropa de konsulttjänster som omfattas av ramavtalet. Utöver att genomföra
Upphandlingen för egen räkning har VGR även förklarat sig villig att administrera Upphandlingen
för de kommuner som väljer att delta i Upphandlingen. De kommuner som väljer att delta i
Upphandlingen behöver därför lämna fullmakt till VGR att genomföra upphandlingen för
kommunens räkning. Det är VGR som meddelar tilldelningsbeslut i Upphandlingen och tecknar
ramavtal med vald(a) leverantör(er). Enskilda avropsavtal under ramavtalet ingås mellan respektive
kommun och leverantör(er).

………………………………… stad/kommun lämnar härmed genom denna oåterkalleliga fullmakt till VGR
att för kommunens räkning genomföra Upphandlingen i den omfattningen som avses ovan.
Fullmakten gäller till dess Upphandlingen avslutats.
Nedan fyller kommunens ansvarige tjänsteman i uppgifterna som skall vara Västra
Götalandsregionen tillhanda senast 2017-11-17.
Skanna in fullmakten och skicka med e-post till tore.johnsson@vgregion.se eller med post till
Västra Götalandsregionen, Box 1091, 405 23 Göteborg
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…………………………………………………………………………………
Namnförtydligande och titel

…………………………………………………………………………………
Kommun och organisationsnummer

