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1 Sammanfattning 
KPMG har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens IT-säkerhetsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att 
kommunen har en tillräcklig styrning och intern kontroll för sin IT-säkerhet. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen till 
viss del säkerställer att kommunen har en tillräcklig styrning för IT-säkerheten. Vår 
bedömning baseras på att det finns styrande dokument för informationssäkerhet där 
krav och ansvar är tydliggjort.  

Det är IT-avdelningen som har ansvar för IT-säkerhetsarbetet har arbetssätt och 
tekniska implementationer för att upprätthålla driftsäkerhet för kommunens IT-miljö 
samt ha en motståndskraft mot intrång och incidenter. Vi konstaterar att det finns vissa 
aktiviteter med riskbedömning och informationsklassning som behöver utvecklas för att 
det ska finnas förutsättningar till en god IT-säkerhet med åtgärder som står i relation till 
det skyddsvärde som information och system har bedöms ha. 

Vår bedömning är att den intern kontrollen är bristande och att kommunstyrelsen i 
nuläget inte har etablerat en tillräcklig uppföljning och rapportering för att fullgöra sitt 
övergripande ansvar för IT-säkerheten i kommunen. De uppföljningsrutiner som är 
beslutade har inte efterlevts och det saknas i nuläget en samlad bild av kommunens 
förmåga att skydda informationen som hanteras eller om det finns behov av åtgärder 
för att möta risker och hot, exempelvis vid incidenter.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— aktualisera Riktlinjer för informationssäkerhet och samtidigt göra en 
bedömning om det finns behov av revidering. 

— utvärdera om nuvarande resursfördelning för informationssäkerhetsarbetet 
inklusive IT-säkerhetsåtgärder är tillräcklig i förhållande till behov och risker. 

— etablera en samlad uppföljning av informationssäkerhetsarbetet i enlighet 
med beslutade riktlinjer. Detta för att säkerställa en efterlevnad av styrande 
dokument och att väsentliga aktiviteter som riskbedömning och 
informationsklassning kan utgöra underlag för tekniska åtgärder som står i 
relation till skyddsvärdet. 

— Etablera utbildningsinsatser inom informationssäkerhet, som inkluderar IT-
säkerhet, för medarbetare och förtroendevalda som är återkommande och 
kan följas upp över tid. 

— etablera incidenthanteringsrutiner med tydliggjorda eskaleringsvägar för att i 
tid ha förutsättningar att upptäcka och agera på incidenter. Samt etablera en 
logg och uppföljning av inträffade incidenter. 
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2 Bakgrund 
2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att kommunen 
har en tillräcklig styrning och intern kontroll för sin IT-säkerhet. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

— Finns det en ändamålsenlig organisation för IT–säkerhetsarbetet?  
— Finns aktuella styrdokument i form av policys och riktlinjer för IT-säkerhet och 

säkerställs det att dessa följs?  
— Finns det etablerade rutiner och processer för riskbedömning och 

informationsklassning och vidtas erforderliga tekniska säkerhetsåtgärder som ett 
resultat av dessa?  

— Finns en tillräcklig kontroll för att upptäcka eventuella hot om intrång eller andra 
incidenter i IT-system?  

— Finns det en tillräcklig uppföljning av att de säkerhetsåtgärder som är vidtagna 
fungerar ändamålsenligt? 

— Finns beslutade uppföljningsrutiner för kommunens IT-säkerhetsarbetet och är 
återrapporteringen till kommunstyrelsen tillräcklig? 

 
Granskningen omfattar kommunstyrelsens ansvar för IT-säkerhet. 

 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) 
 Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
 MSB1:s rekommendationer avseende Ledningssystem för informationssäkerhet och 

säkerhetsåtgärder 
  

 
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har på uppdrag av regeringen ansvar att vara råd- 
och stödgivande i informationssäkerhetsarbetet och hantera samt förebygga IT-incidenter. 
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. 

Dokumentstudier har gjorts av: 

— Policy för informationssäkerhet 

— Riktlinje för informationssäkerhet 

— Riktlinjer för e-posthantering 

— Rutin för distansarbete  

— Instruktion för användare 

— Kommunstyrelsens interkontrollplan 2022 

 

Intervjuer har genomförts med: 

— Kommunstyrelsens ordförande 

— Kommundirektör 

— IT-chef 

— Enhetschef IT-avdelningen 

— Informationssäkerhetssamordnare.  

 

Rapporten är faktakontrollerad av intervjuade personer 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Styrande dokument 

Kommunens styrning av granskningsområdet utgår från en policy för 
informationssäkerhet samt kompletterande riktlinjer och rutiner vilka presenteras 
nedan. IT-säkerhet är en del av informationssäkerheten och avser de tekniska åtgärder 
för nätverk, system och applikationer som kommunen vidtagit i syfte att skydda 
tillgångar.  

Vid intervju med kommunledning har det framkommit att nu gällande styrdokument ska 
ses över i syfte att antal dokument ska minska. Vidare beskrivs att kännedomen om 
styrande dokument varierar i organisationen. Kommunledningen bedömer sig ha en 
god kännedom då flera av styrdokumenten har eller ska revideras eller beslutas och på 
sätt har aktualiserats.  

3.1.1 Policy för informationssäkerhet 
Kommunen har i Policy för informationssäkerhet2 tydliggjort hur organisationen ska 
arbeta med informationssäkerhet och hur ansvaret för frågorna är fördelat.  

Policyn anger därtill väsentliga aktiviteter som förvaltningarna behöver genomföra för 
att upprätthålla en god informationssäkerhet. Policyn poängterar att det inte enbart 
handlar om en kännedom av rutiner och arbetssätt utan även att medarbetare kritiskt 
ifrågasätter händelser och arbetssätt för att på så sätt kontinuerligt utveckla 
säkerhetsarbetet.  

3.1.2 Riktlinje för informationssäkerhet 
Kommunen har en beslutad Riktlinje för informationssäkerhet3 som är kopplad till policy 
för informationssäkerhet. Av dokumentet framgår att riktlinjens giltighet utgick i mars 
månad 2022. Vi uppfattar dock av intervjuer att riktlinjen fortsatt gäller för att styra 
arbetet i praktiken. Riktlinjen innehåller även anvisningar inom ett antal väsentliga 
områden för kommunens arbete med informationssäkerhet. 

3.1.3 Instruktion för användare 
I Instruktion för användare4 redovisar kommunen det ansvar som åligger användaren 
vid nyttjande av det kommunala nätverket och klienter som datorer och mobiler. Det 
framgår därtill hur information klassas och bör hanteras. Instruktionen ger även 
vägledning hur varje medarbetare får spara sin information och hur material ska 
hanteras i enlighet med GDPR (The General Data Protection Regulation). 

 
2 Fastställd av kommunfullmäktige 2018-03-26 (dnr 2017-000672) 
3 Fastställd av kommunstyrelsen 2018-03-13 (dnr 2017-03-13). 
4 Fastställd av kommundirektör 2020-05-18 (dnr 2020-000232) 
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3.1.4 Riktlinjer för e-posthantering 
I kommunens riktlinjer för e-posthantering5 regleras hur medarbetare ska agera vid 
kommunikation via e-post. Bland annat beskrivs hantering vid misstanke om virus eller 
skadlig kod om e-postmeddelande hanteras felaktigt. Medarbetarna upplyses om att 
inte klicka på bifogade länkar, bilagor, inte svara på meddelandet då det kan utsätta 
kommunen för ytterligare risk. Det framgår även i riktlinjen att det inte är tillåtet att 
skicka e-postmeddelanden där det i text eller i bilagor finns information som är 
sekretessbelagd. 

3.1.5 Rutin för distansarbete inom Härnösands kommun 
Under pandemin tog kommunen fram rutin för distansarbete inom Härnösands 
kommun. Rutinen upprättades 2020-04-08 och var först tänkt att gälla till och med att 
kommunens krisledningsnämnd avaktiverades. Rutinen har dock uppfattats ha 
betydelse även efter att krisledningsnämnden avaktiverades och används fortfarande 
som vägledande vid distansarbete då det är ett etablerat arbetssätt som inte tidigare 
var så vanligt förekommande. Det framgår inte av den rutin vi tagit del av i 
granskningen vilket som är det beslutande organet eller när den antogs. 

Rutinen anger att samma grad av informationssäkerhet som vid ordinarie arbetsplats 
ska kunna garanteras vid distansarbete. Vid distansarbete är medarbetaren ansvarig 
för att information skyddas och att någon obehörig inte får åtkomst till den. Det är den 
dator som tillhandahålls av arbetsgivaren som ska nyttjas vid hemarbete och att 
uppkoppling sker antingen via VPN6-uppkoppling eller via Fjärrarbetsplats7. 
Fjärrarbetsplatsen ger dock inte tillgång till samtliga verksamhetsspecifika system. 
Fjärranslutning ger även åtkomst till arbetstagarens egna och gemensamma 
lagringsutrymmen 

3.1.6 Bedömning 
Vår bedömning är att det till viss del finns aktuella styrande dokument i form av en 
policy och riktlinjer för informationssäkerhet. Det har vid tiden för granskningen inte 
genomförts några kontroller eller uppföljning av att det som kravställs i styrande 
dokument efterlevs.  

Vi konstaterar däremot att några av de riktlinjer som etablerats är utgångna och bör 
aktualiseras då vi uppfattar att de används för att styra informations- och IT-
säkerhetsarbetet. De riktlinjer och rutiner som behöver revideras och antas igen är 
bland annat riktlinje för informationssäkerhet, rutin för e-posthantering och rutin för 
distansarbete.  

  

 
5 Fastställd av kommundirektör 2017-05-16 (dnr 2017-000287) 
6 VPN = Virtual Private Network ger en säker ingång in genom kommunens brandvägg för att ge åtkomst 
till verksamhetssystem, mappsystem och liknande. 
7 Fjärrarbetsplats = Möjliggör åtkomst till verksamhetssystem genom inloggning på kommunens hemsida. 
Medarbetaren loggar in med sitt användarnamn och lösenord och får då tillgång till en webbaserad version 
av sin fysiska arbetsplats. 
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3.2 Roller och ansvar  
I policy för informationssäkerhet framgår att det är kommunstyrelsen som ansvarar för 
att policy och tillhörande riktlinjer är uppdaterade samt för att stötta och vägleda 
kommunens förvaltningar i det operativa arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen har på 
kommunstyrelsens uppdrag i ansvar att upprätta riktlinjer, policys och anvisningar 
avseende informationssäkerhet. Kommunstyrelseförvaltningen har därtill det samlade 
ansvaret för informationssäkerhetsarbetet i kommunen. I ansvaret ingår att stötta 
förvaltningarna med utbildningsinsatser och stöd vid genomförandet av det praktiska 
informationssäkerhetsarbetet.  

I riktlinje för informationssäkerhet lyfts ett särskilt behov av samordning mellan 
kommunens säkerhets- och beredskapsfunktioner och IT-avdelningen. Detta för att 
säkerställa att rutiner och anvisningar upprätthålls i förhållande till teknisk utveckling, 
förändringar i lagkrav och andra verksamhetsförändringar som påverkar 
informationssäkerhetsarbetet. 

Kommunens IT-avdelning är organiserad inom kommunstyrelseförvaltningen. IT-
avdelningen ansvarar för IT-säkerheten och att en hög säkerhetsnivå uppnås. Det 
innebär ansvar för infrastrukturen som serverutrymme, nätverk samt andra 
förutsättningar för att verksamhetssystemen ska kunna fungera. De är även ansvariga 
för drift av vissa gemensamma system samt övervakning av verksamhetsspecifika IT-
system. Verksamheterna i sin tur ansvarar för den information som finns i respektive 
verksamhetssystem och hur systemen används. Ansvaret för det operativa arbetet 
med att identifiera och klassificera informationstillgångar ligger således på 
informationsägarna i det ordinarie verksamhetsansvaret.  

I intervjuer har det framkommit att det under 2021 framarbetats en 
uppdragsbeskrivning om vad som är IT-avdelningens ansvar respektive 
verksamheternas. Beskrivningen kommuniceras från förvaltningschefsnivå ner till 
verksamheterna och eventuella oklarheter i ansvar håller på att klargöras inom 
organisationen enligt respondenterna.  

Det har i intervjuer framkommit att kommunledningen har lyft frågan regionalt om ett 
samarbete med anda kommuner kring IT-säkerhetsfrågor. Intervjupersonerna ser 
fördelar med att kommuner i närområdet ingår ett samarbete där gemensam resurs 
skulle kunna arbeta övergripande med frågor hos de kommuner som ingår i 
samarbetet. Kommunen upplever i nuläget en problematik att var och en av 
kommunerna ska hitta och kunna tillgodose sig den kompetens som krävs för arbete 
med IT-säkerhet.  

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns en informationssäkerhetssamordnare ett 
utsett dataskyddsombud. Dessa två roller utgörs idag av en anställd 

3.2.1 Bedömning 
Vår bedömning är att det till viss del finns en ändamålsenlig organisation för IT-
säkerhetsarbetet. Ansvarsfördelning finns beskriven i styrande dokument och som 
komplement har en uppdragsbeskrivning upprättats för att ytterligare tydliggöra ansvar 
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mellan verksamheter och IT-avdelningens. Det är positivt att arbetet påbörjats och det 
är viktigt att det genomförs fullt ut.  

Vi uppfattar att det till viss del finns svårigheter för kommunen att tillgodogöra sig 
kompetenser inom området varpå kommunledningen undersöker möjligheten till 
samverkan med närliggande kommuner.  

3.3 Analys av behov och risker för IT-säkerhet 

3.3.1 Riskhantering och informationsklassning   
I Riktlinje för informationssäkerhet framgår att utgångspunkten för Härnösand 
kommuns informationssäkerhetsarbete är att följa den etablerade svenska och 
internationella standarden inom området, SS-ISO/IEC 27000. 
I Policy för informationssäkerhet kategoriserar kommunen de fyra aspekter som arbetet 
med informationssäkerhet ska utgå från: 

• Konfidentialitet (skydda informationen från utomstående) 

• Riktighet (att informationen i systemet är korrekt, fullständig och aktuell) 

• Spårbarhet (att förändringar och användning av information eller system kan 
härledas till vem som utfört en åtgärd) 

• Tillgänglighet (att de system och information som finns i systemet är tillgänglig 
för verksamheterna).  

Organisationen ska enligt riktlinje för informationssäkerhetsarbete genomföra en 
riskanalys för att identifiera eventuella möjliga händelser som kan påverka förmågan att 
säkerställa de fyra aspekterna. Detta används sedan som ett stöd i riskanalysen där en 
prioritering görs av åtgärder som förebygger eller begränsar konsekvenserna. Denna 
riskanalys ska även vara ett stöd i efterföljande informationssäkerhetsarbetet. 

Bilden nedan visar de steg som görs i riskanalysen för att säkerställa de händelser och 
konsekvenser som kan uppstå. De åtgärdsförslag som presenteras blir sedan del av de 
beslutsunderlag som ligger till grund för eventuell utveckling av befintliga IT-system.  
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Ytterst ansvarig för informationshantering och klassning är verksamhetsansvarig chef 
och identifieringen utgår från respektive nämnds dokumenthanteringsplan. I 
dokumenthanteringsplanerna bör enligt riktlinje för informationssäkerhetsarbete en 
notering av vilka verksamhetssystem som används göras och det åligger 
verksamhetsägarna att identifiera och klassificera de informationstillgångar som 
används i respektive system.  

Det har i intervjuer framkommit att kommunen påbörjat ett arbete med att 
informationsklassificera den information som hanteras i system. Arbetet pågår men vid 
tiden för granskningen hade inte samtliga system klassats. Vi uppfattar därtill att de 
klassningar som gjorts inte har resulterat i några beslutsunderlag för utveckling av 
system eller annan kravställning på tekniska skydd hos IT-avdelningen.  

IT-avdelningen uppger i intervju att de har en omvärldsbevakning av nya hot och risker 
genom deltagande i nätverk och underrättelser som de tar del av från andra 
organisationer och nätverk. De uppger vidare att det saknas etablerade modeller eller 
metoder för att upprätta riskanalyser avseende IT-infrastruktur och komponenter. 
Däremot framhålls att IT-avdelningen utifrån funktion och kompetens har god 
kännedom om krav och behov av säkerhetsåtgärder samt att tester genomförs för att 
hitta sårbarhet och risk.  

3.3.2 Åtkomst och behörigheter 
I kommunens riktlinje för informationssäkerhet framgår att behörighetshantering är 
viktig för att på ett kostnadseffektivt sätt styra tillgång till information i systemen. Detta 
då informationstillgångar med olika skyddsvärde ofta lagras i samma IT-system vilket 
kan medföra högre krav på säkerhetsåtgärder för viss information medan vissa delar 
inte har behov av skydd. Det är ansvarig chef som avgör vilka behörigheter respektive 
arbetstagare ska få och det är arbetsuppgifterna som styr vilka applikationer som 
användaren ska få tillgång till. 

IT-avdelningen styr övergripande behörigheter kopplat till medarbetarens AD-konto 
medan verksamhetsspecifik behörighet sköts av verksamheterna. Av intervjuer 
förklaras detta med att den som har bäst kännedom om verksamhet- och 
verksamhetssystem är den som ska administrera behörigheter.  

I Instruktion för användare förklaras att det krävs personligt användarnamn och 
lösenord för att användare ska kunna logga in och få tillgång till det kommunala 
nätverket. I Instruktionen regleras det hur användaren ska hantera sitt lösenord, det är 
bland annat inte tillåtet att dela sitt användarnamn och lösenord med utomstående. Det 
är också reglerat hur lösenordet ska vara uppbyggt med gemener, versaler, 
specialtecken och siffror för att göra det svårare för utomstående att knäcka 
lösenordet. Det finns instruktioner över hur ofta lösenordet behöver bytas och att det 
finns en begränsning i hur lösenord kan återanvändas. Byte av lösenord är tvingande 
och om inte lösenordet byts förhindras medarbetaren tillgång till sin dator och behöver 
kontakta IT-support för hjälp med upplåsning och nytt lösenord.  

Tillgången till kommunens serverhallar är begränsad för att inte obehörig personal och 
andra ska få tillgång till information eller möjlighet att stänga ner servarna.  
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I kommunstyrelsens plan för uppföljning av intern kontroll för år 2022 fanns 
kontrollmoment med där behörigheterna granskades för att säkerställa att dessa låg 
rätt i systemet.  

3.3.3 Medvetenhet och förståelse 
Av de intervjuer vi genomfört påpekas att medvetenheten från kommunstyrelsen har 
ökat vad gäller IT-säkerhetsrelaterade frågor och incidenter. Det framhålls att det skett 
dels på grund av pandemin då organisationen behövde ställa om för att kunna 
genomföra sitt uppdrag, dels utifrån de incidenter som hänt i flera svenska kommuner 
med intrång som påverkat verksamheten negativt. 

Som framgår i tidigare avsnitt uttrycks medarbetarnas ansvar i styrande dokument och 
rutiner. Nya medarbetare får genomgå ”onboarding” i inledning av anställningen. 
Denna ska på sikt kompletteras med en introduktionsutbildning där IT-säkerhet ska 
ingå. Intervjupersonerna anser att kommunen har goda resurser för att utbilda och 
medvetenhetgöra de olika aspekter av IT-säkerhet som medarbetare behöver.  

För närvarande genomförs generella utbildningar gällande IT-säkerhet men det 
framkommer i intervjuer att det behöver bli mer heltäckande för att öka medarbetares 
förståelse i vad som är skyddsvärt. Intervjupersoner informerar att en 
kommunanpassad DISA-utbildning som utgår från MSB:s är under framtagande.   

I intervjuer har det framförts att under oktober månad kommer extra insatser 
genomföras då oktober är så kallad Informationssäkerhetsmånad. Det kommer då 
bland annat vara information på kommunens intranät. 

Det har i intervjuer framkommit att kommunstyrelsens ledamöter får en övergripande 
utbildning vid mandatperiodens början. Det finns dock inget i utbildningen som är 
specifikt riktat mot IT-säkerhet. Av intervju har det framkommit att behovet att utöka 
utbildningsinsatsen för att innefatta IT-säkerhet behöver säkerställas samt att utbildning 
kontinuerligt behöver ske för att innefatta även de ledamöter som tillkommer under 
mandatperiodens gång och inte enbart de som var med från början. 

3.3.4 Bedömning 
Vår bedömning är att det till viss del finns rutiner och processer för riskbedömning och 
informationsklassning. Vid tiden för granskningen har inte klassning gjorts för samtliga 
system och vi noterar att de klassningar som gjorts inte resulterat i krav om att IT-
avdelningen etablerar säkerhetsåtgärder som står i relation till bedömt skyddsvärde.  

Vi uppfattar att det finns behov av att utveckla informations- och utbildningsinsatser för 
att säkerställa en tillräcklig medvetenhet och säkerhetskultur hos medarbetare och 
förtroendevalda. Detta då den mänskliga faktorn är en risk om det finns en bristande 
informationshantering och risker vid nyttjande av system och nätverk. Det är positivt att 
behörighetskontroller är en del i kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll då 
styrning av åtkomst är en väsentlig del i informationssäkerheten.  
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3.4 IT-säkerhetsåtgärder 
I Riktlinjer för informationssäkerhet finns ett avsnitt som syftar till att ge anvisning över 
hur kommunen bör säkerställa skydd av IT-drift. Det framgår att detta ska ske i enlighet 
med kommunens förvaltningsmodell för IT. 

Riktlinjen gör gällande att anvisningar bör upprättas för följande områden: 

• Driftrutiner inklusive ansvar för dokumentation 

• Ändringar i driftmiljö (ändringshantering) 

• Upprättande av servicenivåavtal 

• Rutiner för extern drift och lagring av informationstillgångar  

I intervju beskrivs att IT-avdelningen för att säkerställa att den information som finns i 
verksamhetssystem och på kommunens servrar säkerhetskopierar innehållet minst en 
gång per dag. Vissa system säkerhetskopieras oftare beroende på informationstyp. 
Vad gäller hantering av information vid distansarbete så poängteras i rutinen att den 
information som skapats under distansarbete ska sparas på kommunens 
lagringsutrymmen så att säkerhetskopiering kan ske korrekt.  

IT-avdelningen ”patchar” system och servrar vilket innebär att dessa uppdateras med 
säkerhetsuppdateringar och ibland ny programvara för att höja säkerheten eller 
förbättra funktioner för en högre tillgänglighet eller kvalitet.   

För tillgång till kommunens nätverk genom VPN, som är system för fjärranslutning, så 
krävs så kallad multifaktorsinloggning8. Det har varit ett sätt att höja säkerheten då 
tillgängligheten i kommunens nätverk har ökat med anledning att fler arbetar på distans 
och behöver åtkomst till nätverket från extern anslutning. Innan pandemin var 
tillgången till kommunens system utifrån mer begränsad. 

Av intervjuer framkommer det att IT-avdelningen förut ingick servicenivåavtal (SLA) vid 
till exempel utlämnande av dator till medarbetare. Internt fasas dock SLA ut då de 
anses som överflödiga. Med externa parter sluts dock avtal vid köp av tjänster, så som 
nya system eller hårdvara. 

Kommunen har en instruktion med rutiner för uttjänta enheter som datorer, skrivare 
samt annan hårdvara som varit uppkopplad mot kommunens nätverk. Med rutinen 
avser kommunen att säkerställa att destruktionen av datorer, servrar och hårdvara ska 
ske på så sätt att information inte ska riskera att bli tillgänglig för obehöriga. 

Intervjupersoner beskriver att det inom IT-avdelningen finns viss teknisk övervakning 
för att identifiera intrångsförsök. Kommunen har bland annat brandväggar för att 
förhindra intrång i IT-infrastrukturen. Brandväggar uppdateras på en regelbunden basis 
för att ge största möjliga skydd. Stresstester och planerade intrångsförsök har 
genomförts för att utvärdera skyddsnivåer. Resultatet har mot bakgrund av 
känsligheten i uppgifter inte delats i granskningen.  

  

 
8 VPN access ges genom lösenord och USB-sticka med kod. 
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Om en incident sker så uppger intervjupersoner att IT-avdelningen har en 
funktionsbrevlåda dit medarbetare kan hör av sig för att anmäla eventuella IT-
säkerhetsrelaterade incidenter. Det är informationssäkerhetssamordnaren, 
dataskyddsombudet, personal på IT-avdelningen samt krisberedskapssamordnare som 
övervakar funktionsbrevlådan. IT-avdelningen har även telefonnummer för 
inrapportering av IT-säkerhetsincidenter som är av mer brådskande art som inte kan 
hanteras via e-post. 

I intervjuer har det framkommit att kommunen arbetar utifrån ett arbetssätt där 
organisationen förväntar sig eventuella incidenteter och därför inte står handfallna när 
det sker. Intervjupersonerna anser att verksamheternas förmåga att lokalisera 
incidenter är relativt god. I intervjuer framkommer att behov finns av förbättringar då det 
krävs kvalificerad personal för att upptäcka informationsläckage eller om det skett 
någon påverkan på information som finns i system vid ett eventuellt intrång. IT-
säkerhet är en färskvara och att det kontinuerligt behövs utbildning. Insatser har enligt 
intervjupersoner gjorts för att öka medvetenheten, genom utbildning samt genom 
kontinuitetsplanering. 

I budget 2023 som fastställdes i juni 2022 har det avsatts två miljoner kronor för att 
stärka IT- och Informationssäkerheten. Detta då det framkommit behov att ytterligare 
göra förstärkningar av de skydd och arbete som är etablerat.  

3.4.1 Bedömning 
Vår bedömning är att det till viss del finns en tillräcklig kontroll för att upptäcka 
eventuella hot om intrång eller andra incidenter i IT-system. IT-avdelningen har vissa 
tekniska lösningar för att upptäcka och agera vid intrångsförsök eller incidenter. Därtill 
finns en etablerad omvärldsbevakning av nya hot och risker samt interna rutiner att 
agera i händelse av intrång eller incident. 

Vi bedömer vidare att det till viss del finns en tillräcklig uppföljning av att de 
säkerhetsåtgärder som är vidtagna fungerar ändamålsenligt genom att det för vissa 
delar av IT-miljön genomförts tester för att utvärdera skyddsnivåer. Vi kan dock inte 
bedöma om de åtgärder som finns är tillräckliga för samtliga komponenter som utgör 
kommunens IT-miljö.     

Vi har i granskningen inte tagit del av någon riskanalys eller åtgärdsplan över 
identifierade behov för att stärka IT-säkerheten. Utifrån de beskrivningar av IT-
säkerhetsåtgärder som lämnats i granskningen kan vi inte utesluta att det kan finnas 
behov av ytterligare tekniska implementationer för övervakning och larm som stöd i IT-
avdelningens arbete för att i tid upptäcka och agera på intrångsförsök. Vi ser därför den 
förstärkning som beslutats i budget 2023 som positiv. 
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3.5 Uppföljning, intern kontroll och rapportering 

3.5.1 Intern kontroll och uppföljning 
I Riktlinje för informationssäkerhet framgår att kommunstyrelseförvaltningen har ett 
centralt ansvar för utbildning och uppföljning i syfte att verksamheten ska erhålla ett 
stöd som möjliggör en god informationssäkerhetsnivå.  

Vidare beskrivs i riktlinjen att uppföljningen ska göras löpande och inkludera analys av 
tillämpning av styrande dokument i förvaltningarna samt en analys av sammanställd 
incidentrapportering. Uppföljning ska vara ett sätt att få en samlad bild av kommunens 
informationssäkerhetsarbete. Utifrån intervjuuppgifter uppfattar vi att det inte finns 
någon sådan samlad uppföljning av informationssäkerhetsarbetet i nuläget.  

Som vi beskrivit tidigare så finns ett kontrollmoment i kommunstyrelsens 
internkontrollplan för 2022 som rör IT-säkerhet gällande behörighetshantering. Av 
övriga kontrollmoment i internkontrollplanen finns det en påtalad risk om införande av 
nya verksamhetssystem. Kontrollmomenten har dock fokus på fördyring när nya 
system ska implementeras om de inte är kompatibla med redan existerande system.  

3.5.2 Rapportering 
Det framkommer i intervjuer att IT säkerhetsfrågor har aktualiserats i kommunstyrelsen 
med anledning av de incidenter som skett i andra kommuner i Sverige på senare tid. 
Kommunstyrelsen har efterfrågat information om hur kommunen står rustad för 
liknande attacker. Kommunstyrelsen har utifrån sin uppsiktplikt av kommunens 
nämnder under 2022 skickat frågor till respektive nämnd för att undersöka hur 
verksamheterna arbetar med IT-säkerhetsrelaterade frågor. Återrapportering till 
kommunstyrelsen pågår under hösten 2022.   

Av granskningen framkommer det att ingen återkommande rapportering sker till 
styrelsen av informations- och IT-säkerhetsarbetet. Intervjupersoner framhåller dock att 
IT-säkerhet behöver få större plats på agendan vilket de ser en möjlighet till utifrån den 
budgetförstärkning som beslutats.  

Det har i intervjuer framkommit att IT-säkerhet tillsammans med andra aspekter vad 
gäller kommunens övergripande säkerhetsarbete däremot är återkommande punkter 
på kommunledningsgruppens sammanträden.  

3.5.3 Bedömning 
Vår bedömning är att det finns uppföljningsrutiner i riktlinje för informationssäkerhet. Vi 
kan dock konstatera att den beslutade rutinen inte efterlevs då ingen formell 
rapportering med samlad uppföljning har gjorts till kommunstyrelsen.  

Vår bedömning är därför att den interna kontrollen är bristande och att 
kommunstyrelsen i nuläget inte har etablerat en tillräcklig uppföljning och rapportering 
för att fullgöra sitt övergripande ansvar för informationssäkerheten inklusive IT-säkerhet 
i kommunen. De uppföljningsrutiner som är beslutade har inte efterlevts och det saknas 
i nuläget en samlad bild av kommunens förmåga att skydda informationen som 
hanteras eller om det finns behov av åtgärder för att möta risker och hot.  
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Kommunstyrelsen har däremot efterfrågat information om IT-avdelningens arbete och 
kommunens förutsättningar att klara eventuella attacker och intrång. Kommunstyrelsen 
har därtill efterfrågat övriga nämnders arbete med IT-säkerhetsåtgärder vilket vi ser 
som positivt utifrån kommunstyrelsen övergripande ansvar för säkerhetsarbetet i 
kommunen.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen till 
viss del säkerställer att kommunen har en tillräcklig styrning för IT-säkerheten. Vår 
bedömning baseras på att det finns aktuella styrande dokument i form av en policy och 
riktlinjer för informationssäkerhet där krav och ansar är tydliggjort. Det har dock vid 
tiden för granskningen inte genomförts några kontroller eller uppföljning av att det som 
kravställs i styrande dokument efterlevs.  

Vår bedömning är att den intern kontrollen är bristande och att kommunstyrelsen i 
nuläget inte har etablerat en tillräcklig uppföljning och rapportering för att fullgöra sitt 
övergripande ansvar för IT-säkerheten i kommunen. De uppföljningsrutiner som är 
beslutade har inte efterlevts och det saknas i nuläget en samlad bild av kommunens 
förmåga att skydda informationen som hanteras eller om det finns behov av åtgärder 
för att möta risker och hot, exempelvis vid incidenter.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Aktualisera Riktlinjer för informationssäkerhet och samtidigt göra en 
bedömning om det finns behov av revidering. 

— Utvärdera om nuvarande resursfördelning för informationssäkerhetsarbetet 
inklusive IT-säkerhetsåtgärder är tillräcklig i förhållande till behov och risker. 

— Etablera en samlad uppföljning av informationssäkerhetsarbetet i enlighet 
med beslutade riktlinjer. Detta för att säkerställa en efterlevnad av styrande 
dokument och att väsentliga aktiviteter som riskbedömning och 
informationsklassning kan utgöra underlag för tekniska åtgärder som står i 
relation till skyddsvärdet. 

— Etablera utbildningsinsatser inom informationssäkerhet, som inkluderar IT-
säkerhet, för medarbetare och förtroendevalda som är återkommande och 
kan följas upp över tid. 

— Etablera incidenthanteringsrutiner med tydliggjorda eskaleringsvägar för att i 
tid ha förutsättningar att upptäcka och agera på incidenter. Samt etablera en 
logg och uppföljning av inträffade incidenter. 
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