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1. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del har ändamålsenliga rutiner och 

processer för att hantera informationssäkerhet.  Detta grundar vi på det 

samordningsarbete och genomförande av riskanalyser som skett. Det saknas en 

tydlig kravställning för informationssäkerhet med hänsyn till regulatoriska krav och 

verksamhetsbehov, d.v.s. lagstiftning, förordningar, allmänna råd, relevanta 

standarder och interna regler. Om detta finns ges möjlighet att göra uppföljning för 

att säkerställa att gällande kraven upprätthålls samt att samhällstjänster kan 

levereras till medborgarna. 

Sammanfattningsvis bör kommunstyrelsen genomföra förbättringar inom följande 

områden: 

 Informationssäkerhetskravställning  

 IT-strategi för att stödja eUtvecklingsarbetet 

 Klassificering av informationstillgångar 

 Uppföljningsprocess 

 Kontinuitetsplanering 

 Utbildningsprogram för informationssäkerhet 

 Förändringshantering 

Baserat på ovanstående bedömer vi på övergripande nivå att processer och rutiner 

för informationssäkerhet inte är i enlighet med ”leading practice” för informations-

säkerhet och kommunstyrelsen rekommenderas att genomföra föreslagna 

förbättringar som redovisas under avsnittet rekommendationer.  

För samtliga observationer som noterats i samband med granskningen, se 

appendix. 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommuner blir alltmer beroende av sina informationssystem. Ny teknik utgör en 

viktig komponent för fungerande och effektiva verksamhetsprocesser men 

introducerar även nya risker. Kommunikationen med omvärlden ökar i omfattning 

och systemen blir mer integrerade såväl inom kommunen som med andra 

intressenter. Detta ställer krav på ett balanserat risktagande och ett väl fungerande 

säkerhetsarbete. Informationen måste skyddas mot obehörig åtkomst samtidigt 

som den skall finnas tillgänglig och dessutom vara tillförlitlig - rätt information i 

rätt tid och för rätt personer.   

En ändamålsenlig IT-verksamhet som baseras på grundläggande styrprinciper och 

en väl fungerande teknisk och funktionell plattform är en viktig förutsättning för en 

effektiv verksamhet. 
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Inom ramen för revisionsarbetet har revisorerna uppmärksammat informations-

säkerhet i sin risk- och väsentlighetsbedömning.  

2.2. Revisionsfråga 
Har kommunstyrelsen på en övergripande nivå ändamålsenliga rutiner och 

processer för att hantera informationssäkerhet? 

2.2.1. Revisionskriterier 

Relevanta styrdokument avseende IT-säkerhet, IT-rutiner och informations-

säkerhet. 

2.2.2. Kontrollmål 

Den övergripande granskningen ska utgå från bland annat följande kontrollmål: 

 Det finns ett strukturerat arbete för att säkerställa en god IT- och 

informationssäkerhet. 

 Det finns erforderliga styrande dokument framtagna som är 

kommunicerade till intressenterna (t ex verksamheten). 

 Hantering av behörigheter (tillägg, förändring, borttag) sker strukturerat.  

 Behörigheter till applikationer granskas periodiskt. 

 Applikationen skyddas med lösenord som efterlever satta policys och 

”leading practice”. 

 Loggfunktionalitet finns aktiverad i kritiska applikationer. 

 Regelbundna logguttag och analys av genomförd aktivitet för de centrala 

enheterna görs. 

 Ändamålsenlig förändringshanteringsrutin finns på plats. 

 Rutiner för backup och avbrottshantering finns definierade. 

 Utbildning av personal sker inom IT-säkerhet och informationssäkerhet. 

 

Den interna kontrollen över IT- och informationssäkerhet bedöms utifrån följande 

kriterier: 

 Det finns en övergripande informationssäkerhetspolicy för kommunen.  

 Det finns tydliga processer och riktlinjer definierade för tilldelning och 

utnyttjande av applikationer och system. 

 Det finns kontroller, kontrollmoment och definierade uppföljningsprocesser för 

uppföljning av vad tredjepartleverantörer gör i systemen, där syftet är att 

säkerställa fullständighet och riktighet. 

 

Brister inom något av dessa områden kan påverka tillgänglighet, riktighet och 

konfidentialitet för både finansiell och icke finansiell information. 

 

Granskningen utförs genom intervjuer med nyckelpersoner inom Hultsfreds 

kommun, samt IT-personal ansvariga för IT- och informationssäkerhet. Vidare 

granskas även stödjande dokument för IT-säkerhet och informationssäkerhet. 
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2.3. Granskningens omfattning 
Granskningen har utförts enligt följande: 

 Genomgång av tillgänglig dokumentation, policys och riktlinjer. 

 Interjuver med berörda personer inom IT samt utvalda verksamhetspersoner 

inom ledning och systemförvaltning. 

Granskning ska främst fokusera på central hantering för att säkerställa att den 

interna kontrollen avseende informationssäkerhet är tillräcklig. Granskningen avser 

inte att vara: 

 Bestyrkande.  

 Tredjepartsbekräftelse (s k “Third Party Assurance”). 

 Intyg av drift/processer/intern kontroll. 

 

Granskningens innehåll har sakgranskas av Stefan Wittlock, IT-chef, och Lars 

Rönnlund, kommunchef.  
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3. Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av 

huruvida kommunstyrelsen på en övergripande nivå har ändamålsenliga processer 

för att hantera informationssäkerhet. Utgångspunkten för granskningen har varit 

att förstå hur processer och rutiner för IT- och informationssäkerhet hanteras.  

IT-kontoret ingår i kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. IT-kontoret 

ansvarar för att ge stöd för all IT-användning inom kommunorganisationen. 

Avdelningen leds av IT-chefen. IT-chefen har till sin hjälp en IT-samordnare, som 

bland annat stöttar i alla frågor som rör drift och infrastruktur. En omorganisation 

kommer att genomföras där nuvarande IT-chef kommer bli chef för 

eUtvecklingskontoret och nuvarande IT-samordnare kommer bli chef för IT-

enheten. Beskrivning av den nya organisationen finns i dokumentet eFokus 2015.  

IT-kontoret har ansvar för all drift av infrastruktur, system och applikationer, 

medan supportärenden kommer att hanteras tillsammans med ett nytt 

kontaktcenter. Kontaktcenter kommer att utbildas av IT-tekniker i ärenden som 

tidigare hanterades av dessa tekniker, med mål att frigöra resurser inom IT-enheten 

som istället kan fokusera på förädling och automatisering av IT-leveransen.  

IT-kontoret har tagit visst ansvar för arbetet med både informations- och IT-

säkerhet men det finns inte någon som är formellt utsedd att vara 

informationssäkerhetsansvarig för hela kommunen. Ansvaret för 

informationssäkerhet innehas av respektive förvaltningschef för den information 

som förvaltningen hanterar. Det finns inget formellt uppdrag från 

kommunstyrelsen att avsätta resurser till att arbeta med frågor kring 

informationshantering. IT-chefen arbetar i praktiken med dessa frågor.  

Det finns samarbeten med Regionförbundet i Kalmar län genom en informations-

säkerhetssamordnare, samt med kommunerna Oskarshamn och Högsby där det 

finns två gemensamma personer som arbetar med verksamhetsutveckling med stöd 

av IT. Det finns även ett länsgemensamt projekt där Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap (MSB) har tilldelat MSEK 1,7 till kompetenshöjande åtgärder 

inom informationssäkerhet.  

IT-styrning, ansvarsfördelning och förvaltningsrutiner 

Det finns styrande dokument i form av informationssäkerhetspolicy och 

instruktioner, men dessa har inte uppdaterats sedan de togs fram år 2008. Vissa 

informationssäkerhetsområden som kan anses relevanta idag ingår inte i 

dokumenten, exempelvis saknas det avsnitt om mobilitet och användning av 

molntjänster trots att detta införts inom kommunen.  

Det saknas en tydlig dokumentation av den internkontroll som finns på plats i 

organisationen. Uppföljning av hur effektiv internkontrollen är saknas. De 

kontroller som utförs baseras på instruktioner som förs vidare muntligt. 
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Ansvaret för IT-relaterade utbildningar, inklusive IT- och informationssäkerhet, 

ligger på respektive verksamhetschef. IT-kontoret var initialt inblandad i 

introduktionen av nya medarbetare som skulle ha behörigheter inom det 

administrativa (ADM) nätet men ansvaret fördes över till verksamhetscheferna då 

antalet medarbetare med ADM-behörighet ökade kraftigt samtidigt som 

omsättningen för denna personal steg. Detta resulterade i att IT-kontoret inte 

längre hann med uppgiften. Rutinen bedöms varit effektivare innan 

verksamhetscheferna tog över hanteringen. 

Behörighetshantering 

Det finns rutiner för tilldelning av behörigheter för applikationer som används 

inom organisationen. Verksamhetschefen beställer den behörighet som användaren 

behöver baserat på den anställdes roll respektive arbetsuppgifter. En tekniker 

tilldelar behörigheterna i exempelvis Active Directory (AD). Informationssystemet 

är utrustat med behörighetskontroll för att endast behöriga användare ska komma 

åt informationen. 

AD-behörigheten baseras på tilldelade lösenord som måste ändras var 180:e dag 

och måste vara uppbyggda med komplexitet (enligt ”leading practice” 

rekommenderas att byta lösenord var 90:e dag). 

Användares aktivitet i kommunens system och applikationer loggas baserat på en 

behovsanalys för respektive system utifrån standardinställningar eller 

leverantörsrekommendationer. Stickprovskontroller genomförs i aktivitetsloggar, 

dock finns enligt uppgift förbättringsmöjlighet i dessa rutiner för att förebygga och 

åtgärda identifierade avvikelser. 

Förändringshantering 

Enligt uppgift genomförs de flesta förändringarna direkt i produktionsmiljön då det 

i praktiken är ohanterligt att upprätta testmiljöer för samtliga system och 

applikationer. Förändringarna omfattar främst uppgraderingar och tillägg av nya 

moduler till applikationer.  
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4. Rekommendationer 

Baserat på observationer och risker förknippade med identifierade brister 

sammanställs här de rekommendationer som bedöms nödvändiga för att åtgärda 

bristerna.  

Vi rekommenderar att ledningssystemet för informationssäkerhet uppdateras och 

kompletteras i syfte att definiera verksamhetens krav på skyddsnivå avseende 

tillgänglighet, integritet, konfidentialitet och spårbarhet. Som första steg 

rekommenderar vi att kravställning för informationssäkerhet förtydligas enligt 

exempelvis standarden för informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 27001. Som ett andra 

steg rekommenderar vi att systematiska risk- och sårbarhetsanalyser för kritiska 

verksamhetsprocesser, tjänster och system genomförs. 

Arkitektur är ett kompetensområde som ser verksamheten med sina informations-

tillgångar, processer och informationssystem som en helhet och erbjuder rationella 

metoder för att kartlägga, förvalta och utveckla den helheten. Med syfte att 

koordinera arkitekturarbete föreslår vi att en arkitekturstyrgrupp etableras som ett 

beslutsforum med representanter från varje förvaltningsområde. Målet för gruppen 

skulle vara att gemensamt definiera och etablera målarkitekturen ur ett 

verksamhets-, informations-, IT- och säkerhetsperspektiv. 

Vi rekommenderar att det upprättas en process för kontinuitetsplanering. Ansvaret 

för detta bör tydliggöras och processen bör innehålla en beskrivning av hur 

verksamheten ska hantera risker genom eventuella åtgärdsplaner och 

krisberedskapsplaner för kritiska verksamhetsprocesser. Planerna bör innehålla 

reservrutiner med beskrivning av alternativa arbetssätt under pågående 

krissituationer. Vidare bör IT-kontoret dokumentera rutiner och instruktioner för 

säkerhetskopiering och återläsning. IT-kontoret rekommenderas även att 

genomföra regelbundna återläsningstester för kritiska system. En allmän metod för 

hantering och planering av kontinuitet i verksamheten anges av exempelvis ISO 

22301 standard. 

Vi rekommenderar att en modell för informationsklassificering som beaktar såväl 

tillgänglighet som integritet, konfidentialitet och spårbarhet etableras.  

Vi rekommenderar att det tas fram ett utbildningsprogram och en utbildningsplan 

för att kontinuerligt underhålla en god medvetenhets- och kunskapsnivå inom 

informationssäkerhet.  

Vi rekommenderar också att processen för hantering av behörighetsmissbruk 

formaliseras samt att det genomförs en uppföljning för att säkerställa att bristande 

kontroller åtgärdas. 
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Nedan har observationer för granskningen sammanställts på aggregerad nivå. 

Observationerna har bedömts efter dess väsentlighet, graderingen illustreras med 

hjälp av följande definition: 

Hög – En brist med stor påverkan på system, processer eller internkontroll vilken 

kan medföra att verksamheten exponeras för betydande förluster eller väsentliga fel 

i rapporteringen av information. Brister med prioritet hög bör hanterats snarast.  

Mellan – En brist med påverkan på system, processer eller internkontroll som kan 

medföra att verksamheten exponeras för förluster eller ett betydande fel i 

rapporteringen av information. Brister med prioritet mellan bör hanteras inom ett 

år.  

Låg – Mindre brister eller fel där risken för otillbörlig användning och/eller 

felaktigheter i informationen är lägre, men där det ändå bedöms finnas utrymme för 

förbättringar. Brister med prioritet låg bör hanteras inom två år.  

Ref. Observation Prioritet 

2015.1 Bristande informationssäkerhetskravställning Hög 

2015.2 Avsaknad av IT- strategi Låg 

2015.3 Bristande kontinuitetsplanering Mellan 

2015.4 Avsaknad av gränsdragning mellan IT- och informations-
säkerhet  

Hög 

2015.5 Avsaknad av utbildningsprogram och utbildningsplan 
avseende informationssäkerhet 

Mellan 

2015.6 Avsaknad av rutiner för hantering av avvikelser i 
uppföljning av aktivitetslogg 

Mellan 

2015.7 Bristande implementation av säkerhetskrav Mellan 

2015.8 Avsaknad av rutin för förändringshantering Mellan 

 

För mer information och detaljer gällande respektive observation, se sektionen 

”Observationer” i Appendix. 
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Appendix 

Observationer 
 

2015.1 Bristande informationssäkerhetskravställning 

Observation 

Granskningen visar att IT-chefen informellt utsetts att ansvara för informations-

säkerhet och styrande dokument avseende området, d v s ledningssystemet för 

informationssäkerhet, då IT-chefen drev upprättandet av den första versionen av 

policydokument år 2008. Informationssäkerhetspolicyn innehåller även 

instruktioner för tillämpning inom förvaltning och för användare. Däremot saknas 

för närvarande instruktioner som beskriver hur verksamheten ska implementera 

informationssäkerhetskrav, vid exempelvis genomförande av projekt, upphandling 

av tjänster med leverantör eller hantering av kontinuitet i verksamhet. 

Regionförbundet i Kalmar län har en gemensam resurs som jobbar med 

informationssäkerhetsfrågor. Dock har arbetet främst fokuserat på uppföljning av 

efterlevnad av informationssäkerhetskrav enligt ISO 27001, vägledning för 

kommunens informationssäkerhet från MSB och föreskrifter från Socialstyrelsen, 

SOSFS 2008:14. Det framkommer att kravbilden är ofullständig då direkt koppling 

till övriga legala krav så som personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen, 

säkerhetsskyddslagen, arkivlagen och patientdatalagen är otydlig.  

Risk 

Avsaknad av en formell kravställning ur ett informationssäkerhetsperspektiv 

innebär en risk för att interna och externa krav inte beaktas och inte efterlevs av 

verksamheten, affärspartners och leverantörer. Detta kan i sin tur komma att 

inverka på verksamhetens kontinuitetsförmåga, d v s kapacitet att tillhandahålla 

tjänster och information enligt förväntad nivå avseende tillgänglighet samt 

integritet och konfidentialitet. 

Rekommendation 

I syfte att samordna kravställning av informationssäkerhet rekommenderar vi att 

ledningssystemet för informationssäkerhet uppdateras och kompletteras med en 

tydlig kravbild ur informationssäkerhetsperspektiv utifrån såväl interna som 

externa krav.  

Som första steg i detta arbete rekommenderar vi att utifrån ett riskperspektiv 

definiera en lämplig kravställningsnivå avseende informationssäkerhet, enligt 

exempelvis områden definierade i standarden för informationssäkerhet, SS-

ISO/IEC 27001. Standarden erbjuder best practice-orientering för att upprätta, 

införa, underhålla och ständigt förbättra ett ledningssystem för informations-

säkerhet genom en beskrivning av skyddsnivåer som bör tillhandahållas i linje med 
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verksamhetens informationssäkerhetskrav för såväl tillgänglighet, integritet, 

konfidentialitet som spårbarhet. 

Som nästa steg rekommenderar vi att systematiska riskanalyser i enlighet med en 

metodik för risk- och sårbarhetsanalys genomförs för kritiska 

verksamhetsprocesser, tjänster och system, samt att dessa görs med hänsyn till 

ovannämnda informationssäkerhetsaspekter. 

Rutiner för kontinuerlig utvärdering av framtagna krav bör upprättas. Därtill bör en 

översyn av framtagna styrdokument genomföras regelbundet. 

Prioritet: Hög 

 
 

2015.2 Avsaknad av IT-strategi 

Observationer 

Det finns en ambition att etablera en arkitektur. Initiativ har tagits och verkställts 

genom bland annat anställning av resurser inom verksamhetsutveckling med 

bakgrund inom arkitekturområdet. Dessa personer ska genomföra en kartläggning 

av tjänster som används och behövs inom H2O-kommunerna (Hultsfreds-, Högsby 

och Oskarshamns kommun). Vidare har en strategisk IT-styrningsfunktion 

(eUtvecklingskontorets ansvarige) etablerats  och det diskuteras inom H2O-

samverkan om ett eventuellt uppdrag att definiera kommunernas arkitektur för att 

knyta samman verksamhets-, informations- och IT-arkitektur. Eftersom en 

definition av såväl den befintliga arkitekturen som idealarkitekturen ännu inte är 

förankrad har ingen IT-strategi som beskriver hur IT-verksamheten ska stödja 

utvecklingen heller kunnat tas fram.  

I det strategiska dokumentet eFokus 2015 har det påbörjats en formulering av en 

arkitektur med vision, mål och organisation för digitalisering av de förvaltnings-

tjänster som erbjuds till medborgarna. Det saknas dock en beskrivning av målbilden 

för vad denna transformation innebär ur ett arkitekturperspektiv, såväl från en 

verksamhets-, informations- som från en IT-synpunkt. Det saknas även 

informationssäkerhetsaspekter som bör tas i beaktan vid lanseringen av ett initiativ 

av detta slag. 

Risk 

Avsaknad av en IT-arkitektur och underliggande IT-strategi innebär en risk för att 

IT-arbetet inte ligger i linje med verksamhetsbehov och verksamhetsarkitektur, 

vilket innebär förhöjd risk för ökade IT-kostnader, bristande kvalitet, ineffektiv 

resursanvändning samt bristande regelefterlevnad. 

Brister vid avsaknandet av aspekter inom informationssäkerhet innebär att 

digitaliseringen genom eFokus 2015 saknar krav för hantering av den information 

som ett sådant projekt bör ha. Detta kan innebära att exempelvis personuppgifter 

inte hanteras korrekt och konfidentiellt vid användning av förvaltningstjänsterna. 
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Rekommendation 

En arkitektur har till syfte att definiera och skapa spårbarhet och enhetlighet mellan 

verksamhetsmål och IT-initiativ, för att optimera kostnader och användning av 

resurser, säkerställa kvalitet av information och leverans, effektivisera 

verksamhetsprocesser samt säkerställa regelefterlevnad. Utifrån kartläggning av 

den befintliga arkitekturen och definition av idealarkitekturen, föreslår vi att en 

arkitekturstyrgrupp etableras, med representanter från respektive 

förvaltningsområde för att hålla ihop och koordinera arkitekturarbetet. 

Vi rekommenderar även att beskrivningar av både nuvarande och målarkitekturen 

tas fram i form av exempelvis förvaltningsmodell, plattforms- och tjänste-

dokumentation samt andra relevanta underlag till strategi för utförande av 

transformationsprojekt för digitalisering. 

Prioritet: Låg 

 
 

2015.3 Bristande kontinuitetsplanering 

Observationer 

Kontinuitetsplanering är en metod för organisationen att säkerställa fortsatt 

operativ förmåga genom att planera för händelser som kan komma att påverka 

verksamhetens leverans.  

Delar av de element som bör ingå i en kontinuitetsplan beskrivs, främst i relation 

till krishantering ur ett fysiskt säkerhetsperspektiv, inom ramen för räddnings-

tjänsten. Dock har vi noterat att krisplanen inte beaktar informationssäkerhet, som 

t ex händelser relaterade till driftstopp eller cyberhot. 

Detta beror delvis på avsaknad av tydligt ägarskap och ansvarsfördelning för 

kontinuitetsarbetet, samt avsaknad av en process som beskriver hur ett riskbaserat 

kontinuitetsarbete ska bedrivas och styras ur informationssäkerhetssynpunkt.  

I intervjuerna har det beskrivits att IT-kontoret har tagit ett initiativ att prioritera 

system som stöder verksamheten. De olika förvaltningsområdena och dess 

informationsägare har dock inte varit inblandade i arbetet, vilket innebär att ett 

helhetsperspektiv med hänsyn till verksamhetskritiska processer saknas. 

Vidare har vi noterat att det inte har genomförts någon fullständig genomgång av 

krishanteringsplanen.  

Slutligen saknar krisplanen instruktioner för krisberedskap, återställning och hur 

personal bör agera i en krissituation. 
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Risk 

Avsaknad av en formell process för kontinuitetsplanering ökar risken för att 

organisationen inte kan hantera avbrott i den operationella verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar att en process för kontinuitetsplanering upprättas. Processen 

bör ägas, förvaltas och vidareutvecklas av verksamheten. Vi rekommenderar därför 

att ansvaret över processen tydliggörs. Därtill bör processen innefatta en 

beskrivning av hur organisationen löpande ska hantera identifierade risker och ta 

fram åtgärdsplaner (krisberedskapsplaner) för dessa. Krisberedskapsplanerna bör 

innefatta reservrutiner som beskriver alternativa arbetssätt under pågående 

krissituation.  

Dessutom bör processen etablera eskalerings- och rapporteringskanaler. Vidare 

behöver framtagna planer hanteras enligt en fastställd livscykel. Samtliga 

intressenter bör involveras för att säkerställa att planerna utvärderas och testas 

regelbundet. Krisövningar bör genomföras årligen och kan variera i omfattning, till 

exempel skrivbordstest eller fullskalig simulering. 

Ur ett tillgänglighetsperspektiv rekommenderar vi IT-kontoret att regelbundet 

genomföra test av återskapande av systemen som stödjer verksamhetskritiska 

processer, samt att formellt dokumentera rutiner och instruktioner för 

säkerhetskopiering, återläsning och test.  

För att säkerställa att IT:s leverans överensstämmer med kravbild bör 

verksamheten fastställa kritiska nyckeltal så som tid för återställande av respektive 

system, informationshistorik som ska återställas, samt tolererad avbrottstid för 

verksamhetskritiska processer. Dessa värden kan tas fram genom 

riskanalys/konsekvensanalys. 

Prioritet: Mellan 

 

 

2015.4 Avsaknad av gränsdragning mellan IT- och informations-

säkerhet 

Observationer 

Utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv bör informationstillgångar identifieras, 

klassificeras och prioriteras för att informationen skall kunna skyddas på adekvat 

sätt.  

Det finns i dagsläget bristande rutiner för klassificering och hantering av 

informationstillgångar. Det saknas en formell klassificeringsmodell inom 

verksamheten för att ändamålsenligt prioritera information och därmed stödsystem 

och applikationer. Ansvar för klassificering av information är delegerat till 

respektive verksamhetsområde, dock är känsliga informationstillgångar i dagsläget 

inte fullständigt identifierade av verksamheten.  
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Vidare är system och applikationer där informationen lagras och bearbetas endast 

prioriterade ur ett tillgänglighetsperspektiv, inte ur ett konfidentialitets- och 

integritetsperspektiv. 

Vi noterar att nuvarande styrdokument heller inte definierar verksamhetens krav på 

skydd avseende dessa tillgångar, d v s behov av konfidentialitet, integritet, 

tillgänglighet och spårbarhet, samt kontrollbeskrivningar för att skydda information 

för varje informationstyp. 

Risk 

Ur ett informationssäkerhetsperspektiv innebär avsaknad av en formell process för 

klassificering av information en risk att informationstillgångar inte prioriteras med 

utgångspunkt i konfidentialitets-, integritets- och tillgänglighetskrav från 

verksamheten. 

Vidare innebär detta en risk för att implementerade kontroller för att skydda 

tillgångar inte speglar verksamhetens säkerhetsbehov. Icke ändamålsenliga 

kontroller kan exempelvis medföra risk för informationsstöld, driftstörningar eller 

otillåten datamanipulering. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar att verksamheten med hjälp av 

informationssäkerhetssamordnaren etablerar en modell för informations-

klassificering som beaktar såväl tillgänglighet som integritet och konfidentialitet. 

Därefter bör verksamheten genomföra en översyn av känsliga informations-

tillgångar i syfte att identifiera och klassificera dessa.  

Förslagsvis kan ett register över lagrad information upprättas för att redovisa 

samtliga kritiska informationstillgångar, dess ägare och lokalisering. Utifrån 

klassificeringen bör sedan säkerhetskontroller etableras i berörda systemen för att 

säkerställa en lämplig skyddsnivå. 

Prioritet: Hög 

 

 

2015.5 Avsaknad av utbildningsprogram och utbildningsplan 

avseende informationssäkerhet 

Observationer 

Utbildningar är ett sätt för verksamheten att säkerställa att personal har tillräckligt 

med kunskap och kompetens för att minska risken för oavsiktliga mänskliga fel. 

Vi har blivit informerade om att utbildningen är delegerad till respektive verksam-

hetsområde. Förvaltningscheferna har delgivits det material som är nödvändigt för 

att utbilda personal och nyanställda inom informationssäkerhet, men ingen 

uppföljning eller kontroll genomförs av detta. Det framkom dock att 

utbildningskvaliteten anses ha försämrats sedan ansvaret för utbildning delegerats.  
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I samband med granskningen har indikationer på bristande medvetenhet kring 

informationssäkerhetsincidenter och andra typer av verksamhetskritiska incidenter 

inom kommunen noterats. Detta kan bero på att det saknas en tydlig utbildnings-

plan avseende informationssäkerhet.  

Risk 

Brister i utbildning avseende informationssäkerhet kan medföra att organisationen 

exponeras för sårbarheter eller drabbas av oplanerade avbrott, orsakat av att 

informationstillgångar och stödjande system/applikationer används på ett oönskat 

sätt. 

Vid avsaknad av kontroll och uppföljning av de anställdas kunskap av informations-

säkerhet uppstår risken att kunskapsnivån inte lever upp till de krav som bör 

ställas.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar att ett utbildningsprogram och en utbildningsplan etableras för 

att höja personalens medvetande och kunskap kring informationssäkerhet, och 

därmed minska risken för att verksamheten exponeras för sårbarheter eller 

störningar. 

Vi rekommenderar även att en periodisk uppföljning genomförs av de anställdas 

kunskap för att möjliggöra ett säkerställande av att samtliga anställda innehar den 

kunskap om informationssäkerhet som krävs för den information som respektive 

förvaltningsområde innehar. Detta skulle med andra ord säkerställa att personal 

förstår vikten av informationssäkerhet och att samtliga innehar den kunskap som är 

nödvändig vid hantering av känslig information. 

Prioritet: Mellan 

 

 

2015.6 Avsaknad av rutiner för hantering av avvikelser i uppföljning 

av aktivitetslogg 

Observation 

Det finns rutiner på plats för uppföljning av loggaktivitet i applikationer inom 

exempelvis socialkontoret. Uppföljning sker regelbundet och avser att identifiera 

avvikelser i aktivitet som att exempelvis obehöriga har varit aktiva i systemet eller 

att aktiviteter inte är kopplad till arbetsspecifika uppgifter. Loggkontrollen 

innehåller även en behörighetskontroll då användare utan tilldelad behörighet kan 

identifieras i de loggar som förs. 

I intervjuerna framkommer dock att uppföljningsrutiner har tydliga brister då ingen 

hanteringsprocess av avvikelser finns implementerad. Avvikelser som identifieras 

följs inte upp i påföljande kontroller då ingen process för hantering av avvikelser 

har formaliserats.  
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Risk 

Då ingen uppföljning av identifierade avvikelser görs kan dessa återkomma och 

brist på rutiner kring hanteringen kan leda till behörighetsmissbruk.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar att en process för hantering av avvikelser i aktivitetslogg 

formaliseras samt att det görs en uppföljning av att avvikelserna inte är 

återkommande. 

Prioritet: Mellan  

 

 

2015.7 Bristande implementation av säkerhetskrav 

Observation 

Implementationen av säkerhetskrav är av stor vikt för samtliga förvaltnings-

områden för säkerställandet av en riktig hantering av information som lagras, 

transporteras och hanteras av organisationerna.  

Vid granskningstillfället framkom att det saknas en modell för att stödja 

verksamheten med säkerhetsfrågor vid upphandling, samt vid projekt- 

implementation, förvaltning och uppföljning av de informationssäkerhetskrav som 

ställs. Bristen bedöms vara av stor betydelse då en sådan modell säkerställer att 

leveranser uppfyller uppställda krav samt att implementation och uppföljning av 

säkerhetskrav sker i hela verksamheten. 

Risk 

Avsaknaden av en modell för att bryta ner informationssäkerhetskrav i IT-

säkerhetskontroller riskerar att resultera i otillräcklig tillämpning av krav vid 

upphandling, projekt, implementation och förvaltning, vilket även försvårar 

uppföljning ur ett efterlevnadsperspektiv.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar att en modell skapas som beaktar upphandling, förvaltning, 

implementation och uppföljning av säkerhetskrav. Modellen skulle enkelt kunna 

bestå av en IT-säkerhetskontrollmatris som skulle stödja implementation av 

informationssäkerhetskrav som ställs på respektive förvaltningsområde relativt till 

den informationstyp som hanteras. 

Prioritet: Mellan 
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2015.8 Avsaknad av rutin för förändringshantering 

Observation 

Det saknas tydliga rutiner för förändringshantering. Enligt uppgift genomförs 

förändringar direkt i produktionsmiljö. 

Risk 

Avsaknad av tydliga förändringsrutiner innebär en risk för obehörig åtkomst, 

obehörig förändring av data och läckage av kritisk information, vilket kan orsaka 

konsekvenser för hela verksamheten, till exempel rykterisker och legala risker.  

Rekommendation 

För att säkerställa att alla ändringar som görs i produktionsmiljön är kontrollerade 

rekommenderar vi att en process och rutiner för förändringshantering implemen-

teras för samtliga system och applikationer. Rutinerna bör säkerställa att alla 

moment har genomförts innan förändringar implementeras i produktionsmiljön.  

Kontrollstegen i förändringshanteringsrutiner för normala förändringar* bör 

åtminstone hantera:  

- En dokumenterad förändringsförfrågan med godkännande, 

- Godkännande av testresultat,  

- Godkännande av produktionssättning,  

- Plan för återrullning av genomförd ändring.  

Vi rekommenderar att tester vid förändringar genomförs i en separat testmiljö. 

* Till skillnad från normala förändringar finns även standardförändringar som är 

förgodkända. Dessa standardförändringar anses ha relativt låg risk. De utförs ofta 

och följer en dokumenterad process. 

Prioritet: Mellan 
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4. Sammanställning Riskidentifiering Hultsfred.xlsx 

5. Utvärdering_20140104.pdf 

6. Övningsplanering 2015-2018.docx 

7. Hultsfred Infosäk A ver10.doc 

8. Hultsfred Infosäk F ver10.doc 

9. Informationssäkerhetspolicy 2008 Hultsfred.pdf 

10. Lathund Infosäk A 1.0.pdf 

11. SSA_Hultsfred_2014_v09.pdf 
12. Bilaga 1 Organisationsskiss eFokus 2015.pdf 

13. eFokus 2015 - nya former för intern och extern serviceutveckling 1_0.pdf 

14. Officiell systemlista 2014-11-10, under revision.xls 

15. Systemsäkerhetsanalys IT-avdelningen (papper) 

16. Krishanteringsplan 2015-2018 (papper) 

17. Svtal om informationssäkerhetssamordnare i Kalmar län (papper) 

18. Informationssäkerhetspolicy ver 3.0 (papper) 

19. Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (papper) 

20. Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (papper) 

21. Risk- och sårbarhetsanalys 2011 (papper) 

22. Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 (presentation) (papper) 

23. eFokus 2015 - nya former för intern och extern serviceutveckling (papper) 

24. Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 (word) (papper) 

25. Lathund Infosäk (papper) 

26. Personallistor 

27. Definition av personuppgifter 

28. Policy för hantering av integritet 

29. Dokumenthanteringsplan 

30. Organisationskarta 

31. Dokumentation/rutinbeskrivning avseende kris-/katastrofberedskap 
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