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1. Sammanfattning 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma hur kommunstyrelsen säkerställer kommu-
nens arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet. Inom ramen för granskningen har vi 
bedömt ett antal olika kontrollpunkter fördelade på de olika momenten kontrollmiljö, riskanalys, 
kontrollaktiviteter, information/kommunikation och utvärdering/uppföljning. Resultatet av 
granskningen visar följande fördelning. 

Sammanfattande tabell, kontrollpunkter; 

 

 Kontrollen finns och 
fungerar tillfreds-
ställande. 

Kontrollen finns och 
fungerar delvis. 

Kontrollen finns ej 
eller fungerar ej till-
fredsställande. 

Kontrollmiljö 2 3 1 

Riskanalys 1 2 3 

Kontrollåtgärd  28 12 - 

Information/kom. 2 - - 

Uppföljning/utvärdering 4 1 2 

 

Det är vår sammanfattande bedömning att Laholms kommun inte har en helt tillfredsställande 
IT-säkerhet. Det finns ett flertal områden med förbättringspotential i enlighet med COSO-ana-
lysen. Vi bedömer det som en svaghet att det inom kommunen inte finns en beslutad inform-
ationssäkerhetspolicy. Det är dock vår bedömning att det finns en förståelse för vikten av det 
förändringsarbete som implementeringen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inne-
bär.  

 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen  

 att säkerställa att en informationssäkerhetspolicy upprättas och beslutas  

 att säkerställa att verksamhetskritiska system klassificeras  

 att säkerställa att det finns en ansvarsfördelning för kommunens samtliga informations-
tillgångar 

 att utarbeta och dokumentera en kontinuitetsplan för organisationens system  

 att besluta om lägsta acceptabla tider som informationssystem får vara ur funktion 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Idag bedrivs så gott som all verksamhet i en kommun med någon form av datoriserat stöd. 
Stödet har med tiden utvecklat sig till att bli en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet 
och antalet olika programvaror är stort. För att uppnå kommunens mål krävs att informationen 
i verksamhetsstödet är tillgänglig, riktig, har korrekt konfidentialitet samt är spårbar. 

Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen att ersätta den svenska 
personuppgiftslagen och bli lag i Sverige. Det nya regelverket kan innebära stora förändringar 
för den kommunala verksamheten vilket gör det angeläget att börja analysera konsekvenser 
för kommunens verksamheter och planera för anpassning till det nya regelverket. 

Mot bakgrund av genomförd risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna beslutat att 
granska kommunens arbete med intern kontroll av IT-säkerheten samt planering för 
anpassning till dataskyddsförordningen.  

2.2. Syfte och avgränsning 

Granskningens övergripande syfte är att granska hur effektivt Laholms kommun arbetar med 
informationssäkerhet. Granskningen utgår från ett intern kontrollperspektiv där granskningen 
sker av hur kommunstyrelsen följer och leder arbetet med intern kontroll inom IT-
säkerhetsområdet för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Avgränsning 

Granskningen avser kommunstyrelsens arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet och 
baseras på information från intervjuer och dokumentstudier. Inga tester av IT-säkerheten eller 
informationssäkerheten har genomförts, såsom generella IT-kontroller eller applikationskon-
troller. Det kan finnas brister i kommunens hantering av IT som vi inte har identifierat. 

2.3. Revisionsfrågor 

I granskningen kommer följande huvudområden att följas upp: 

 Kontrollmiljö 

o Säkerhetspolicy  

o Säkerhetsorganisation 

 Riskanalys 

o Vilka riskanalyser av IT-säkerheten genomförs 

 Kontrollåtgärd 

o Klassificering och kontroll av tillgångar 

o Personal och säkerhet 

o Fysisk och miljörelaterad säkerhet 

o Styrning av åtkomst 

o Styrning och kommunikation av drift 

 Information och kommunikation 

o Incidenthantering 

 Uppföljning och utvärdering 
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o Systemutveckling och underhåll 

o Kontinuitetsplanering 

o Efterlevnad 

2.4. Revisionskriterier 

COSO-modellens ramverk för intern kontroll utgör grundkriterierna för granskningen. Vidare 
har granskningen genomförts mot så kallad god praxis inom informationssäkerhetsområdet 
genom utvalda delar av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ramverk för IT- och 
informationssäkerhet BITS (Basnivå för IT-säkerhet), som är ett etablerat ramverk i ett stort 
antal kommuner och inom offentlig förvaltning. Ramverket bygger på den svenska och 
internationella standarden för informationssäkerhet, ISO/IEC 27001. 
 
Dataskyddsförordningen samt styrande och stödjande dokument från Datainspektionen ligger 
till grund för granskningen i den del som avser dataskyddsförordningen.  

Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen.   

2.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom insamling av bakgrundsinformation inför intervjuer. Re-
levant information är organisation, IT-säkerhetspolicy, riskanalyser, rapportering av kontrollak-
tiviteter, tidigare granskningsrapporter mm. Intervjuer med representanter från kommunens IT-
organisation som arbetar med IT-och informationssäkerhet. 

Utifrån insamlat material har en bedömning gjorts av kommunens IT-säkerhets- och informat-
ionssäkerhetsarbete.  

De intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 
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3. Revisionskriterier 

3.1. Granskningsstruktur 

Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess 
medarbetare. Faktorer som innefattas av kontrollmiljön är integritet, etiska värden, kompeten-
sen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på vilket led-
ningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess medarbetare 
samt den uppmärksamhet och vägledning som ledningen ger.  

Riskbedömning, vilket innebär identifiering, analys och hantering av relevanta risker för att 
uppnå organisationens mål och krav. Riskvärderingen bör alltid dokumenteras i syfte att för-
tydliga systematiken.  

Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att brister upptäcks 
och att direktiv genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att 
hantera risker för att organisationens mål inte uppnås.  

Information och kommunikation måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och 
inom en sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter.  

Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process 
som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tid. Det åstadkoms genom löpande över-
vakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa.  

3.2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ramverk för IT-säkerhet, BITS 

Begreppet informationssäkerhet omfattar IT-säkerhet och administrativ säkerhet. IT-säkerhet 
är skydd av information i informationsbehandlande tekniska system. Administrativ säkerhet 
avser regler för personal och säkerhetsklassning av information. Informationssäkerhet innebär 
att tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet säkerställs. För att kunna säkerställa 
en tillräcklig nivå av informationssäkerhet är det viktigt att informationssäkerhetsarbetet bed-
rivs systematiskt och långsiktigt.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utarbetat ett ramverk som utgör en 
basnivå för informationssäkerhet. EY har utifrån detta ramverk och erfarenheter från tidigare 
granskningar inom området valt ut följande aspekter att fokusera på: säkerhetspolicy, organi-
sation, riskanalyser av IT-säkerheten, klassificering och kontroll av tillgångar, personal och 
säkerhet, fysisk och miljörelaterad säkerhet, styrning av åtkomst och kommunikation av drift, 
incidenthantering, systemutveckling och underhåll samt kontinuitetsplanering. 
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4. Kommunens arbete avseende IT-säkerhet och informationssä-
kerhet 

Rapporten redovisar i vilken grad kommunen uppfyller valda rekommendationer ur BITS. Re-
sultatet är en sammanvägd bedömning, som baseras på information som lämnats vid intervju-
erna samt genom erhållen dokumentation. Den sammanvägda bedömningen av svaren på 
kontrollerna har bedömts enligt följande alternativ: 

Ja Kontrollen finns och fungerar tillfredsställande. 

Delvis Kontrollen finns och fungerar delvis. 

Nej Kontrollen finns ej eller fungerar ej tillfredsställande. 

E/T Ej tillämplig, kontrollen behövs ej av särskilda skäl. 

4.1. Kontrollmiljö 

I kontrollmiljön ingår moment som kan hänföras till ledningsfrågor, organisation, riktlinjer och 
styrdokument samt resursfrågor. Kontrollmiljön inbegriper ofta målformuleringar eller andra 
krav som ställs på verksamheten, därför är bedömning av riktlinjer av särskilt intresse. Även 
personalens kompetens och de insatser som genomförs som vidareutbildning m.m. ingår i 
kontrollmiljön. Kontrollmiljön är viktig för att bedöma kommunens förmåga att leda verksam-
heten i riktning mot säkerhet i och i anslutning till informationssäkerhetssystemen.   
 

IK 1 Organisation av säkerheten, policy m.m. 

1.1 Finns policy och riktlinjer för 
informationssäkerhet? 

Det finns ingen beslutad policy eller riktlinjer för in-
formationssäkerheten i kommunen. Det har ge-
nomförts en förstudie som tar sin grund i MSB:s 
åtta rekommendationer för kommuner. Förstudien 
är inte beslutad av kommunstyrelsen. Det finns 
beslutade riktlinjer för säkerhetsanalys. Dessa in-
kluderar säkerhetsanalys, handlings- och åtgärds-
plan och hantering av information.  
 

 

1.2 Beskriv organisation, kompe-
tens och behov 

IT-chefen leder under kommunstyrelsen arbetet 
med IT- och informationssäkerhet. Det finns därut-
över en säkerhetschef i kommunen. Denne har 
dock inte ansvar för IT- eller informationssäkerhets-
relaterade frågor utan primärt räddningstjänsten. 
Det genomförs dock inom kommunen för tillfället en 
omorganisation där säkerhetschefens arbetsuppgif-
ter utvärderas. Under IT-chefen utgörs organisat-
ionen av en medarbetare som arbetar med säker-
het, en driftchef, en utredare och fyra IT-tekniker. 
Utredningstjänsten har delvis också i uppgift att ar-
beta med säkerhetsrelaterade frågor.    
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1.3 Finns det en informationssä-
kerhetssamordnare eller mot-
svarande? 

 

IT-chefen är informationssäkerhetssamordnare i 
kommunen. IT-chefen samlar in information om hur 
verksamheterna arbetar med informationssäkerhet. 
Kommunen tillämpar inga samordningsverktyg för 
detta arbete.  

 

 

1.4 Har organisationen utsett 
systemägare för samtliga in-
formationssystem? 

 

Systemägare och förvaltare är utsedda till kommu-
nens samtliga större informationssystem. Detta 
omfattar främst ekonomi-, personal- och de verk-
samhetsmässiga systemen. Systemägarna är do-
kumenterade i applikationskatalogen. Det finns 
dock enligt intervju fortfarande mindre system där 
det inte finns någon utsedd systemägare.  

 

 

1.5 Finns det en samordnings-
funktion för att länka samman 
den operativa verksamheten 
för informationssäkerhet och 
ledningen? 

 

Det är uttalat att kommunstyrelsen ansvarar för sä-
kerheten inom kommunen vilket inkluderar inform-
ationssäkerhet. Under kommunstyrelsen finns ett 
digitaliseringsnätverk med representanter från 
kommunens verksamheter. Nätverket är bere-
dande för kommunstyrelsen. Exempelvis är denna 
grupp beredande för IT-verksamhetsplanen. Nät-
verket hanterar också IT-säkerhetsfrågor. IT-che-
fen har också en samordnande funktion under 
kommunstyrelsen 

  

 

1.6 Har ansvaret för informations-
säkerheten reglerats i avtal i 
de fall verksamhet/drift m.m. 
lagts ut på en utomstående or-
ganisation? 

Kommunen har inte någon i betydande utsträck-
ning förlagt IT-drift på utomstående. Kommunen 
använder sig av vissa mindre molntjänster varpå 
informationssäkerhet enligt uppgift har reglerats i 
avtal.  

 

 

 

4.2. Riskanalys 

I riskanalysen ingår att bedöma hur kommunen arbetar med IT-säkerheten utifrån riskanalys 
och identifiering av olika risker. Riskanalysen bör vara utformad med vedertagna metoder om 
sannolikhet och konsekvenser. Riskanalysen bör också vara genomförd av medarbetare/per-
soner som besitter tillräcklig kompetens för att identifiera och bedöma risker. Handlingsplaner 
bör vara kopplade till risker som har höga riskvärden.  

IK 2 Riskanalys 

2.1 Genomförs riskanalyser avse-
ende IT- och informationssä-
kerhet?  

 

Av intervju framkommer att det nyligen genomför-
des en riskinventering av IT- och informationssä-
kerheten inom kommunen. Dokumentstudier visar 
att denna är upprättad som en risk- och väsentlig-
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hetsanalys enligt vedertagen modell. 13 riskområ-
den är identifierade och bedömda utifrån dess risk 
och väsentlighet enligt en femgradig skala. Risk-
värdet multiplicerat med väsentlighetsvärdet utgör 
ett risktal. Därtill omfattar risk- och väsentlighetsa-
nalysen vilka rutiner som finns i syfte att motverka 
risker samt bedömningar av åtgärdsbehov.  

Riskområdena i analysen omfattas av såväl verk-
samhetsmässiga risker som kommunmedlemmar-
nas behov av funktionella tjänster vilka påverkar 
IT-miljön. Den högst värderade risken är ”vi har 
inte ett systematiskt arbetssätt kring informations-
säkerhet”. Till detta riskområden är det kommente-
rat att kommunen för tillfället ser över informations-
säkerheten.  

Risk- och väsentlighetsanalysen har enligt uppgift 
lyfts i såväl digitaliseringsnätverket som kommun-
styrelsen.  

2.2 Har verksamhetskritiska IT-sy-
stem identifierats och be-
dömts? 

  

Specifika system har identifierats som särskilt verk-
samhetskritiska vilka kräver en högre grad av till-
gänglighet än andra. Däremot har inte samtliga sy-
stem bedömts eller dokumenterats utifrån klassifi-
cering.  

Av intervju framkommer att ett sådant arbete har 
påbörjats som del av projektet GDPR (arbetet 
kopplat till dataskyddsförordningen).  

 

 

2.3 Har omständigheter som ska 
betecknas som kris/katastrof 
(extraordinära händelser) för 
verksamheten kartlagts? 

Nej. Av intervju hänvisas till risk- och väsentlighets-
analysen. Denna lyfter dock inte riskmoment som 
omfattar extraordinära händelser som kan beteck-
nas som kris och/eller katastrof.  
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Klassificering och kontroll av tillgångar 

2.4 Är organisationens information 
klassad avseende sekre-
tess/riktighet/tillgänglighet 

(har systemägarna yttrat sig 
om klassning)? 

 

Det varierar beroende på verksamhetstyp. Inom 
exempelvis socialtjänsten har information klassats, 
framförallt i verksamhetssystemen. Detta främst för 
att säkerställa rätt behörighet vid slagningar på in-
divider. Det framförs att det inte genomförts doku-
mentklassningar av Word- och Exceldokument. 
Det ses för tillfället över om sådan klassning ska 
införas med anledning av den nya dataskyddsför-
ordningen.  

 

 

2.5 Har samtliga informationssy-
stem identifierats och doku-
menterats i en aktuell system-
förteckning? 

Delvis. Systemen är dokumenterade i applikations-
katalog. Denna omfattar totalt 87 programvaror och 
inkluderar installationsplats samt systemägare. Av 
intervju framkommer att det kan finnas ett fåtal pro-
gram av mindre vikt som inte är inkluderad i 
systemkatalogen.  

  

 

2.6 Finns det en ansvarsfördelning 
för organisationens samtliga 
informationstillgångar? 

Nej. Det finns ansvarsfördelningar för många om-
råden men inte för samtliga. Det har förekommit att 
det vid ett tillfälle funnits sekretessmaterial som de-
lats ut i större utsträckning än vad som var tillåtet. 
Detta på grund av att fel server använts. Misstaget 
åtgärdades när det upptäcktes.  

  

 

4.3. Kontrollåtgärder 

Kontrollåtgärder är olika insatser som genomförs för att minska riskerna i verksamheten och 
bidra till en ökad intern kontroll av processerna. De moment som vi bedömer under detta av-
snitt är: personal och säkerhet, fysisk och miljörelaterad säkerhet, styrning av kommunikation 
och drift, styrning av åtkomst samt anskaffning, utveckling och underhåll av informationssy-
stem. Kontrollsystemen bidrar till att säkerställa IT-systemen är tillgängliga för rätt person i rätt 
tid och på ett spårbart sätt. 
 

IK 3 Personal och säkerhet  

3.1 Får inhyrd/inlånad personal in-
formation om vilka säkerhets-
krav och instruktioner som gäl-
ler? (utbildning/ introdukt-
ion/kurs m.m.) 

Ja. Detta gäller främst inom socialtjänstområdena 
samt skolan. Exempelvis får inhyrda sjuksköterskor 
och rektorer introduktion till systemen samt inform-
ation om de gällande säkerhetsrutinerna.  

 

 

3.2 Har systemägaren definierat 
vilka krav som ställs på använ-
dare som får tillgång till inform-
ationssystem och information 
(leta information i individuella 
akter m.m.)? 

Det anses vid intervju att så är fallet. Det finns in-
formationsprogram för de anställda i kommunen 
och särskilda sådana för specifika verksamhetssy-
stem. Det genomförs utbildning för systemanvänd-
ning. Det genomförs också stickprov i loggar på 
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akter för att kontrollera detta. Det kommer att infö-
ras stickprov också på medicinskåp på förekom-
men anledning. 

3.3 Genomförs regelbundet utbild-
ningsinsatser inom informat-
ionssäkerhet? 

 

Det genomförs utbildningar kontinuerligt för nyan-
ställda. Kommunen har infört ett IT verktyg för pro-
cesskartläggning. I processerna ingår att chefer 
ska informera och utbilda om informationssäkerhet. 
Det genomförs också utbildning vid införandet av 
nya system.  

  

 

3.4 Dras åtkomsträtten till inform-
ation och informationsbehand-
lingsresurser in vid avslutande 
av anställning eller vid förflytt-
ning? 

 

Ja. Detta genomförs med automatik. Kommunens 
AD-katalog är knuten till anställningen. Detta är av 
vikt för säkerheten men också för licenser till pro-
gramvara. Kommunen vill inte betala mer för licen-
ser än vad som är nödvändigt.  

  

 

Fysisk och miljörelaterad säkerhet 

3.5 Finns funktioner för att för-
hindra obehörigt fysisk tillträde 
till organisationens lokaler och 
information? 

Ja. Det tillämpas tag-system i kommunens lokaler. 
För lokaler till infrastruktur till IT, så som server-
rum, finns det omfattande säkerhet. Besökare 
hämtas i receptionen av tjänstepersonen denne 
besöker.  

 

3.6 Har IT-utrustning som kräver 
avbrottsfri kraft identifierats? 

Ja.   

3.7 Finns larm kopplat till larmmot-
tagare för: 

- Brand, temperatur, fukt? 
- Sker test av larmmotta-

gare? 

Ja. Kommunen har därtill fått medel från MSB för 
att säkerställa detta säkerhetsarbete. MSB följer 
upp tilldelningen av medel genom kontroller.  

 

3.8  Finns i direkt anslutning till vik-
tig datorkommunikationsutrust-
ning en kolsyresläckare? 

Ja. Enligt intervju finns detta.   

3.9 Raderas känslig information 
på ett säkert sätt från utrust-
ning som tas ur bruk eller åter-
används? 

(omformatering, raderingspro-
gram m.m.) 

Ja. Datorer loggformateras när de tas ur bruk eller 
byter användare. Detta sker främst för datorer 
inom skolan. Socialtjänstens datorer återanvänds 
aldrig. Hårddiskarna klipps vid destruering.  

 

 

3.10 Finns särskilda säkerhetsåt-
gärder för utrustning utanför 
ordinarie arbetsplats?   

 

Ja, kommunen har särskilda verktyg för att nå sy-
stem utanför lokalerna. Det tillämpas en tvåfak-
torsinloggning med engångslösenord. Använder 
WMware för krypterade virtuella servrar.  

 

3.11 Finns information och regler 
som anger att IT-utrustning 

Både ja och nej. Att använda dator utanför kommu-
nens lokaler kräver chefs tillåtelse. Att använda 
smartphone utanför kommunens lokaler kräver ej 
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m.m. inte får föras ut från or-
ganisationens lokaler utan 
medgivande från ansvarig 
chef? 

tillåtelse. Detta tydliggörs i kommunens riktlinjer för 
distansarbete.  

  

 

3.12 Finns driftdokumentation för 
verksamhetskritiska informat-
ionssystem? (backup, jour-
pärm m. kontaktpersoner) 

Delvis. Det finns driftdokumentation för vissa sy-
stem genom loggar. IT-miljön är automatiserad så 
att rätt person får varning om något system inte 
fungerar som det ska.  

  

 

3.13 Sker system-/programutveckl-
ing samt tester av modifierade 
system åtskilt från driftsmiljön? 

Det finns testmiljöer för de verksamhetskritiska sy-
stemen. För andra system saknas det testmiljöer.  

 

 

3.14 Finns rutiner för hur utomstå-
ende leverantörers tjänster 
följs upp och granskas? 

Ja. Dessa kontrolleras också. Det framförs vid in-
tervju att konsulter kan tycka att de är för petiga i 
detta avseende. Har kontroll för överlämning till 
drift.  

 

3.15 Godkänner systemägaren eller 
annan lämplig personal drift-
sättningar av förändrade in-
formationssystem? 

Ja. Exempelvis vid uppdateringar testar systemför-
valtaren att allt fungerar innan programvaran drift-
sätts.  

 

 

3.16 Finns det för både servrar och 
klienter rutiner för skydd mot 
skadlig programkod? 

Ja. Dessa är skyddade på flera olika sätt. Det kan 
trots detta finnas risk för skadlig programvara men 
då vanligtvis på grund av den mänskliga faktorn. 
Det har därför genomförts utbildningar om att ex-
empelvis inte öppna länkar i mail om avsändaren 
inte är känd.  

  

 

3.17 Har organisationens nätverk 
delats upp i mindre enheter 
(segmentering) så att en (vi-
rus-) attack enbart drabbar en 
del av nätverket? 

Ja. Nätverket är fysiskt segmenterat på flera olika 
områden. Detta enligt VLAN1-principer.  

  

 

3.18 Genomförs säkerhetskopiering 
regelbundet? 

Ja. Varje natt. Vissa system säkerhetskopieras of-
tare än så. Det genomförs också tester för att sä-
kerställa att det finns innehåll i backuperna.  

 

3.19 Saknas det alternativa vägar 
vid sidan av organisationens 
brandvägg in till det interna 
nätverket? 

Ja. Allt går via brandväggen. Det framförs att det är 
viktigt med stringensen i detta. Särskilt i förhål-
lande till leverantörer. Kommunen har därtill infört 
ett system för kontinuerliga penetrationstester till-
sammans med Hylte, Falkenberg och Varberg.  

 

                                                
1 VLAN är ett virtuellt nätverk som utgör en segmenterad del av det fysiska nätet.  
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3.20 Finns det dokumenterade reg-
ler avseende vilken informat-
ion som får skickas utanför or-
ganisationen? 

(ex sekretessbelagd info) 

Ja. Detta tydliggörs i kommunens riktlinjer för sä-
kerhetsanalys.  

 

 

3.21 Sparas revisionsloggar för 
säkerhetsrelevanta händel-
ser? 

Ja, det finns säkerhetsloggar i de system som till-
lämpar funktionen. Dessa raderas aldrig.  

 

 

Styrning av åtkomst 

3.22 Har organisationen satt upp 
dokumenterade regler för åt-
komst/tillträde för tredje parts 
åtkomst till information eller in-
formationssystem? 

Det finns för vissa system reglerat i avtal hur åt-
komst till information får ske. Detta regleras gente-
mot konsultfirman och inte enskilda externa kon-
sulter.  

  

 

3.23 Tilldelas användare en behö-
righetsprofil som endast med-
ger åtkomst till de system som 
krävs för arbetsuppgiften?  

Huvudregeln är att användare inte ska ha större 
tillgång än vad som krävs för arbetsuppgifterna. 
Vid särskilda tillfällen, så som semestertider, kan 
behörighetsgraden höjas för medarbetare i syfte att 
säkerställa driften.  

  

 

3.24 Begränsas rätten att installera 
nya program i nätverket samt 
den egna arbetsstationen till 
endast utsedd behörig perso-
nal? 

Det är begränsat vilken programvara som kan in-
stalleras på server. På enskildas datorer är det 
möjligt att installera programvara. Samtliga datorer 
har dock virusprogram vilket motverkar risken att 
installera skadlig programvara.  

  

 

3.25 Har samtliga administratörer 
fullständiga systembehörig-
heter eller endast vad som 
krävs för att fullgöra arbets-
uppgiften? 

Administratörer har rättigheter till system som 
krävs för sina ansvarsuppgifter. IT-chefen ansvarar 
för bedömningen av vad som anses vara nödvän-
dig behörighet.  

 

 

3.26 Genomförs kontinuerligt (minst 
en gång per år) kontroll av be-
hörigheterna i organisationen? 

Ja. Detta sker till stor del per automatik mot AD- 
registret som reglerar behörighet för anställda som 
slutat alternativt bytt arbetsuppgifter.  

  

 

3.27 Öppnas låsta användarkonton 
endast efter säker identifiering 
av användaren? 

 

Ja, det anses vid rutin att sådana kontroller görs. 
Om en person inte känns igen görs kontroller av 
denne bland annat genom kontrollfrågor. Krav för 
säker identifiering är inte dokumenterat.  

  

 

3.28 Finns en gemensam lösen-
ordspolicy? 

 

Delvis. Det finns ingen central policy. Däremot 
finns krav på att lösenord är inbyggda i systemen.  
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3.29 Finns en dokumenterad brand-
väggspolicy där det beskrivs 
vilka tjänster brandväggen ska 
tillhandahålla? 

Inte en fullständig förteckning. Av intervju framgår 
att det finns flera tusen regler för brandväggen vil-
ket är svårt att dokumentera. Finns dock beskriv-
ningar i brandväggen för vad de olika reglerna har 
för syfte. Istället testas brandväggen genom pe-
netrationstester.  

 

 

3.30 Har organisationen ställt och 
dokumenterat tekniska säker-
hetskrav och krav på praktisk 
hantering avseende använ-
dandet av mobil datorutrust-
ning och distansarbete? 

Ja. Detta är tydliggjort i kommunens riktlinjer för di-
stansarbete samt riktlinjer för användande av kom-
munens datorer och internet.  

  

 

3.31 Finns det aktuell dokumentat-
ion med regler för distansar-
bete? 

Samma som dokumentationen 3.30.    

Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem 

3.32 Har en systemsäkerhetsanalys 
upprättats och dokumenterats 
för varje informationssystem 
som bedöms som viktiga? 

Det finns systemsäkerhetsplaner på flertalet in-
formationssystem men inte för samtliga.  

  

 

3.33 Krypteras persondata som för-
medlas över öppna nät? 

Kommunen kan inte garantera att det görs för upp-
gifter som enskilda medarbetare skickar över mail. 
Däremot används krypterade verktyg för korre-
spondens med myndigheter eller liknande innehål-
landes persondata. System till systemkorrespon-
dens är alltid krypterad.  

 

3.34 Finns det utsedd personal som 
ansvarar för systemunderhåll 
(angivna personer per sy-
stem?)   

Ja.  

3.35 Finns det regler och rutiner för 
hur system- och programut-
veckling ska genomföras? 

Kommunen köper främst paketerade system. Har 
inte egen programutveckling. För kommunens vid-
kommande är detta inte så relevant.  

 

3.36 Finns det en uppdaterad och 
aktuell systemdokumentation 
för informationssystemen? 

Ja. Denna tillhandahålls av leverantörerna. De 
större systemen har omfattande dokumentation vil-
ken också kommunen har tillgång till.  

 

4.4. Information och kommunikation 

Det är av stor vikt att medarbetare vet var de ska vända sig eller hur de ska agera vid olika 
situationer. Hantering av informationssäkerhetsincidenter ingår därför som en del av informat-
ions- och kommunikationskanalerna genom att medarbetare ska ha just den informationen om 
störningar m.m. i systemen uppstår.  
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IK 4 Hantering av informationssäkerhetsincidenter 

4.1 Finns det dokumenterade in-
struktioner avseende vart an-
vändare skall vända sig och 
hur de ska agera vid funktions-
fel, misstanke om intrång eller 
vid andra störningar?  

Ja. Finns instruktioner på kommunens service-
desk.  

 

4.2 Har medarbetarna kunskap 
om vart de ska vända sig?  

Ja, enligt intervju finns det god kunskap om detta.    

4.5. Uppföljning och utvärdering 

Som utvärdering bedöms kontinuitetsplanering i verksamheten samt efterlevnaden. Det vill 
säga hur verksamheten upprätthålls vid avbrott eller störningar.  
 

IK 5 Kontinuitetsplanering i verksamheten 

5.1 Finns det en gemensam konti-
nuitetsplan dokumenterad för 
organisationen? 

Nej, inte samlad. I enstaka system finns det men 
inte för hela.  

 

5.2  Har systemägaren eller mot-
svarande beslutat om den 
längsta acceptabla tid som in-
formationssystemet bedöms 
kunna vara ur funktion innan 
verksamheten äventyras? 

I vissa system finns det sådana bedömningar men 
inte för samtliga.  

 

5.3 Finns det en dokumenterad 
avbrottsplan med återstarts- 
och reservrutiner för datadrif-
ten som vidtas inom ramen för 
den ordinarie driften? 

Det finns avbrottsplaner men dessa är inte doku-
menterade. De är inbyggda i systemen. Inom drift-
organisationen finns det kunskap om hur applikat-
ioner ska startas om.  

  

 

Efterlevnad 

5.4 Används endast programva-
ror i enlighet med gällande 
avtal och licensregler? 

Kommunen har övergått till Office 365 för produk-
ter från Microsoft där kommunen hade sämst kon-
troll över licenserna. Övergången har underlättat 
följsamhet gentemot licensregler.  

 

5.5 Har organisationen förtecknat 
och anmält personuppgifter 
till personuppgiftsombud? 

Ja.   

5.6 Genomförs interna och ex-
terna penetrationstester kon-
tinuerligt? 

Ja.   

5.7 Granskar ledningspersoner 
regelbundet att säkerhetsruti-
ner, policy och normer efter-
levs? 

Ja. Det genomförs månatligen stickprov, loggtester 
mm.  
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4.6. Implementering av GDPR och NIS-direktivet 

IT-enheten har påbörjat arbetet med övergången till den nya dataskyddsförordningen och NIS-
direktivet. Av intervju framförs att IT-enhetens utredare har som uppgift att utarbeta en projekt-
plan för implementeringen av dataskyddsförordningen. Av intervju framkommer att arbetet 
med implementeringen fortlöper i enlighet med projektplanen. Dels avseende de tvingande 
kraven och dels om önskvärda målsättningar. Den huvudsakliga svårigheten med den nya 
lagstiftningen upplevs vara hanteringen av personuppgifter i löpande text så som e-post och 
tjänsteskrivelser. Kommunens verksamhetssystem är i detta avseende mer anpassningsbara 
gentemot de nya lagstiftningarna.  
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5. Analys avseende intern kontroll 

Inom ramen för granskningen har vi bedömt ett antal olika kontrollpunkter fördelade på olika 
moment inom intern kontroll. Resultatet av granskningen visar följande fördelning. 

Sammanfattande tabell, kontrollpunkter 

 Kontrollen finns och 
fungerar tillfreds-
ställande. 

Kontrollen finns och 
fungerar delvis. 

Kontrollen finns ej 
eller fungerar ej till-
fredsställande. 

Kontrollmiljö 2 3 1 

Riskanalys 1 2 3 

Kontrollåtgärd  28 12 - 

Information/kom. 2 - - 

Uppföljning/utvärdering 4 1 2 

 

Vår bedömning är att Laholms kommun inte har en helt tillfredsställande IT-säkerhet. Det finns 
flera områden med förbättringspotential i enlighet med COSO-analysen. Det är vidare vår be-
dömning att det finns en förståelse för vikten av det förändringsarbete som implementeringen 
av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär. 

 

Kontrollmiljö 
I kontrollmiljön ingår moment som kan hänföras till ledningsfrågor, organisation, riktlinjer och 
styrdokument samt resursfrågor.  

Det är en svaghet att det inte finns en sammanhållen och beslutad informationssäkerhetspolicy 
för kommunen. Därutöver bör ansvarsfördelningen för säkerhetsrelaterade frågor mellan IT-
chef och säkerhetschefen tydliggöras. Vi noterar att det inom kommunen finns ett beredande 
organ för kommunstyrelsen avseende IT-relaterade frågor, det så kallade digitaliseringsnät-
verket. Det finns således en organisatorisk länk mellan kommunstyrelsen och IT-verksam-
heten i kommunen.  

 

Riskanalys 
Det är positivt att det finns en risk- och väsentlighetsanalys upprättad avseende informations- 
och IT-säkerheten. Det saknas dock en utvärdering avseende omständigheter vilka är att be-
teckna som krissituationer. Det är vår bedömning att det inte i tillräcklig utsträckning finns kart-
lagt vilka verksamhetssystem som kräver en högre grad av tillgänglighet. Att klassificera kom-
munens system bedöms också som nödvändigt ur ett GDPR-perspektiv, men då utifrån per-
sonuppgifter. 

 

Kontrollåtgärder 
Kontrollaktiviteter är olika insatser som genomförs för att minska riskerna i verksamheten och 
bidra till en ökad intern kontroll av processerna.  

Utifrån omfattningen av vår kontroll är det vår bedömning att det inte finns helt tillfredsställande 
kontrollmoment för IT- och informationssäkerhetsmiljön som helhet. Det är återkommande för 
kontrollåtgärderna att dessa i första hand omfattar de mest verksamhetskritiska systemen. 
Därefter minskar omfattningen av kontrollåtgärder allteftersom att systemen inte bedöms vara 
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lika kritiska. Trots att kontrollåtgärderna är av störst vikt för mer verksamhetskritiska system 
bör även kontrollåtgärder omfatta mindre verksamhetskritiska system. Det är därtill vår bedöm-
ning att det tydligare bör säkerställas att persondata inte skickas över öppna nät okrypterat 
genom e-post.  

 
Information och kommunikation 
Inom området information och kommunikation bedömer vi kommunens rutiner vara tillräckliga.  
 
 
Uppföljning och utvärdering 
Det är vår bedömning att det inte finns kontinuitetsplaner i tillräcklig utsträckning. Det är inte 
tillräckligt att det endast finns för enstaka system. Därtill bör det tydliggöras och dokumenteras 
vad den högst acceptabla tiden för informationssystem att vara ur funktion är utan att det även-
tyrar verksamheten.  
 
 
 

Laholm, den 19 december 2017 

 

Linus Aldefors  Per Arvedson 
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Intervjuade funktioner 

 IT-chef – Ove Bengtsson 


