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1. Sammanfattning 

Granskningens övergripande syfte är att granska hur effektivt Hylte kommun arbetar med 
informationssäkerhet i dag. Granskningen utgår från ett intern kontrollperspektiv där gransk-
ning sker av hur kommunstyrelsen följer och leder det interna kontrollarbetet inom IT-
säkerhetsområdet för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.   

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 tillfredsstäl-
lande. 

Kontrollen finns och 
fungerar delvis. 

Kontrollen finns ej 
eller fungerar ej till-
fredsställande. 

Kontrollmiljö 3 1 2 

Riskanalys 3 3 - 

Kontrollåtgärd 20 9 5 

Information/kom. 1 3 - 

Uppföljning/utvärd. 4 2 1 

 

Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer: 

 Vår bedömning är att kontrollmiljön i vissa delar behöver stärkas upp, i andra delar be-
dömer vi kontrollmiljön som tillfredsställande. Enligt vår bedömning är det bra att stra-
tegi m.m. tas fram. Ur ett säkerhetsperspektiv är dock säkerhetsinstruktioner viktiga 
och kommunen bör, enligt vår bedömning, besluta om en tidsplan för när sådana in-
struktioner ska vara på plats. Kommunen har inte heller någon informationssäkerhets-
samordnare. En sådan samordnarfunktion är viktig för att hålla ett högt fokus på säker-
hetsfrågorna i kommunens IT-system. Rollen tas idag om hand av främst kommunens 
IT-strateg. 

 Vår sammanfattande bedömning är att riskanalysen till väsentliga delar är tillfredsstäl-
lande. En övergripande riskanalys är ännu inte genomförd, men finns i olika delar i 
andra dokument. Vi rekommenderar därför Hylte kommun att genomföra en riskanalys 
ur ett informationssäkerhetsperspektiv.  

 Flera kontrollaktiviteter fungerar som planerat, andra kan utvecklas. Bland annat sker 
inte utbildning i säkerhetsfrågor inom ramen för Hylte kommuns åtagande. System och 
programutveckling sker inte åtskilt från driftsmiljön, vilket enligt vår bedömning bör ske. 
Persondata krypteras inte heller genomgående över öppna nät. 

 Inom området information och kommunikation bedömer vi att vissa brister finns avse-
ende information vid krishantering.  

 Enligt granskningsresultatet bedömer vi att det finns brister i form av avsaknad av kon-
tinuitetsplan och reservrutiner för datadriften. 
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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 verksam-
het. Antalet olika programvaror är stort.  

För att uppnå målen för kommunens verksamheter krävs att informationen i verksamhets-
stödet är tillgänglig, riktig, har korrekt konfidentialitet samt är spårbar. 

2.2. Syfte och avgränsning 

Granskningens övergripande syfte är att granska hur effektivt Hylte kommun arbetar med 
informationssäkerhet i dag. Granskningen utgår från ett intern kontrollperspektiv där gransk-
ning sker av hur kommunstyrelsen följer och leder det interna kontrollarbetet inom IT-
säkerhetsområdet för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.   

2.3. Revisionsfrågor 

I granskningen kommer följande huvudområden kommer att följas upp: 

 Kontrollmiljö 

o Säkerhetsorganisation och policy 

 Riskanalys 

o Riskanalys 

o Klassificering och kontroll av tillgångar 

 Kontrollåtgärd 

o Personal och säkerhet 

o Fysisk och miljörelaterad säkerhet 

o Styrning av kommunikation och drift 

o Styrning av åtkomst 

o Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem 

 Information och kommunikation 

o Incidenthantering 

 Uppföljning och utvärdering 

o Kontinuitetsplanering 

o Efterlevnad 

2.4. Revisionskriterier 

COSO:s ramverk för internkontroll utgör grundkriterier för granskningen. Vidare genomförs 
granskningen mot så kallad god praxis inom informationssäkerhetsområdet genom utvalda 
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delar av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ramverk för IT- och informationssä-
kerhet 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 stan-
darden för informationssäkerhet, ISO/IEC 27001. 

2.5. Metod 

Granskning genomförs i följande steg: 

 Insamling av bakgrundsinformation inför intervjuer. Relevant information är organisat-
ion, IT-säkerhetspolicy, riskanalyser, rapportering av kontrollaktiviteter, tidigare 
granskningsrapporter mm. 

 Intervjuer med representanter från kommunens IT-organisation som arbetar med IT- 
och informationssäkerhet. 

En bedömning görs av kommunens IT-säkerhetsarbete utifrån de olika komponenterna som 
ingår i den interna kontrollen.  

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

3.1. Intern kontroll, COSO-modellen 

Intern kontroll granskas och bedöms utifrån COSO-modellen. Enligt COSO  är intern kontroll 
definierat som en process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, 
utformad för att ge rimlig försäkran om att målen uppfylls inom: effektivitet och produktivitet i 
verksamheten; tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, 
riktlinjer och beslut. 

För att förbättra den interna styrningen och kontrollen har fem centrala komponenter identifi-
erats. För dessa redogörs kortfattat nedan.  

Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess 
medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter inom intern kontroll och erbjuder 
ordning och struktur. Faktorer som innefattas av kontrollmiljön är integritet, etiska värden, 
kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på 
vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess med-
arbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som ledningen ger.  

Nästa komponent är riskbedömning, vilket innebär identifieringen, analys och hantering av 
relevanta risker för att uppnå organisationens mål och krav. Riskvärderingen bör alltid doku-
menteras i syfte att förtydliga systematiken i internkontrollarbetet.  

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. Informationssystem 
genererar rapporter som innehåller verksamhetsmässig information och uppgifter om genom-
förandet som gör det möjligt att driva och styra verksamheten. 

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

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

Med informationssäkerhet avses förmågan att upprätthålla önskad konfidentialitet, riktighet 
och tillgänglighet vid hantering av information. Något som omfattar såväl tekniska som admi-
nistrativa aspekter. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utarbetat ett ramverk som utgör 
en basnivå för informationssäkerhet. EY har utifrån detta ramverk och erfarenheter från tidi-
gare granskningar inom området valt ut följande aspekter att fokusera på: säkerhetspolicy, 
organisation, 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 interna kontroll avseende IT-säkerhet 
Rapporten redovisar i vilken grad kommunen uppfyller valda rekommendationer ur BITS. 
Resultatet är en sammanvägd bedömning, som baseras på information som lämnats vid in-
tervjuerna 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 säkerhet-
en, policy m.m. 

 

1 a Finns policy och riktlinjer för 
informationssäkerhet? 

  

Det finns en informationssäkerhetspolicy som är antagen av kommunfullmäktige den 29 september 
2011. Av policyn framgår att information är en av kommunens viktigaste tillgångar. Kommunens inform-
ationstillgångar ska därför behandlas och skyddas på ett tillfredsställande sätt.  

Med informationstillgångar avses enligt policyn all information oavsett form eller miljö den förekommer. 
Informationstillgångar kan bestå av digital information lagrad på kommunens datorer men även som 
fysisk information såsom utskrivna dokument, anteckningar eller muntligt kommunicerad information. 

Vidare anges att informationssäkerheten omfattar kommunens informationstillgångar utan undantag. 
Med informationssäkerhet avses att säkerställa riktighet, sekretess, spårbarhet och tillgänglighet. 

I dokumentet Regler och rutiner för IT i Hylte kommun, antagen av KLG våren 2010 och reviderad i ja-
nuari 2011, anges att en IT-strategi ska tas fram inom kort. Även IT-säkerhetsinstruktioner för drift, an-
vändare och kontor ska tas fram i enlighet med ramverket BITS (basnivå för informationssäkerhet). En-
ligt uppgift vid intervjun har kommunens ledningsgrupp i mars 2014 beslutat att strategi och program för 
IT-arbetet ska tas fram till hösten 2014. Programmet ska gälla 2014-2018 och inkluderar bl.a. drift och 
infrastruktur, infosäkerhet, budget och organisation. IT-säkerhetsinstruktioner för drift, användare och 
kontor i enlighet med BITS m.m. prioriteras längre ner i kommunens utvecklingsarbete. 

1 b Beskriv organisation, kompe-
tens och behov 

  

Kommunens IT-resurser består dels av egen personal och dels inköpt IT-drift. IT-arbetet ligger under 
ekonomiavdelningen som leds av ekonomichefen. Kommunen har anställt en IT-strateg och en IT-
samordnare som tillsammans svarar för kommunens beställarfunktion och viss projektled-
ning/samordning. De interna IT-resurserna utgörs därmed av två heltidsresurser. Informationssäker-
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hetssamordnare saknas, men en del av det ansvar som normalt åligger denna tjänst upprätthålls i viss 
utsträckning av IT-strategen. Vid intervjun framkom att företrädare för kommunen uppfattade kommu-
nens IT-resurser som relativt begränsade vilket medförde mindre kompetenshöjande insatser och färre 
utvecklingsprojekt. 

Hylte kommuns IT-enhet är främst en beställarenhet. IT-driften är outsourcad till Advania AB sedan 
2007.  

IT-samordnaren arbetar mer mot användarna inom kommunen och avlastar framförallt BUN med olika 
IT-relaterade frågor. Strategen följer upp arbetet med Advania AB och arbetar mer framåtsyftande. 

För kommunens övergripande säkerhetsarbete ansvarar Räddningstjänsten. IT-startegen medverkar i 
kommunens säkerhetsgrupp. 

Fastprisavtalet med Advania AB ligger på 3,3 miljoner kronor. Den totala budgeten ligger på 6-7 miljoner 
kronor på driftssidan. 1 mkr avskrivningar. 

1 c Finns det en informationssäker-
hetssamordnare eller motsva-
rande? 
  

Nej, det finns ej. Vissa uppgifter tas dock omhand av 

IT-strategen. 

  

1 d Har ledningen/organisationen 
utsett systemansvariga för samt-
liga informationssystem? 

Ja, finns en lista. Cheferna är systemägare, och utser 

systemförvaltare. I den lista som vi tagit del av är för-

valtare för tre av 59 verksamhetssystem vakanta.  

 

1 e Finns det en samordningsfunkt-
ion för att länka samman den 
operativa verksamheten för IT-
säkerhet med ledningen? 

Nej, finns ej uttalat. Säkerhetssamordnare inom 

Räddningstjänsten har ansvaret för kommunens sam-

lade säkerhetsarbete. IT-strategen är med i kommu-

nens säkerhetsgrupp (ej kopplad till BITS). 

 

1 f Har ansvaret för informationssä-
kerheten reglerats i avtal då 
verksamhet/drift m.m. lagts ut på 
en utomstående organisation. 

Advania AB hanterar inom ramen för uppdraget olika 

frågor på beställning av kommunen. Ansvaret är kvar 

på kommunen 

 

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 medarbe-
tare/personer som besitter med tillräcklig kompetens för att identifiera och bedöma risker. 
Handlingsplaner bör vara kopplade till risker som har höga riskvärden.  

IK 2 Riskanalys   

2 a Genomförs riskanalyser avse-
ende IT-säkerhet 

Det finns inte en i detalj framtagen riskanalys för IT-

säkerheten. Inom ramen för kommunens Handlings-

program för arbete och skydd mot olyckor och extra-

ordinära händelser för perioden 2011 – 2014 anges 

kommunens datanätverk som ett säkerhetsmål. Se 

nedan.  
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Ur Service Level Agreement (SLA) IT-drift, ver. 1.3 (2013-06-04) 

1.3 Risk- och sårbarhetsanalys 

Kommunen ansvarar för att initiera genomförandet av en Risk- och sårbarhetsanalys. Leverantören och 
Kommunen skall regelbundet gemensamt genomföra Risk- och sårbarhetsanalyser, utifrån driftsmiljön 
och för de system som kommunen anser affärskritiska. 

Kartläggning skall ske av tänkbara risker och dessa skall bedömas utifrån hur stor sannolikheten är att 
händelsen inträffar samt vilken konsekvens det får för Kommunen om händelsen inträffar. Leverantören 
har, utifrån risk- och sårbarhetsanalysen, att föreslå och genomföra åtgärder som minimerar riskerna till 
en för Kommunen acceptabel nivå. 

Ur Handlingsprogram för arbete och skydd mot olyckor och extraordinära händelser 

Säkerhet i kommunens datanätverk 

Säkerhetsmål: Kommunens datanät, samt däri ingående resurser och information, ska skyddas mot 
avbrott, obehörig åtkomst, stöld och förvanskning. Tillgängligheten ska anges och säkerställas - både för 
interna system och publika t ex kommunens hemsida.  

Åtgärd: Säkerhetsrutiner ska finnas kring IT-infrastruktur och system. Implementering av BITS (basnivå 
för informationssäkerhet) ska ske inom IT-drift och samtliga kontor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

Åtgärd: Tillgängligheten till kommunens nät och system vid normal drift ska regleras i SLA (avtal om 
servicenivåer) mellan systemägaren och outsourcingleverantören. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Åtgärd: Reservkraft ska finnas i serverrummen (brandstationen och kommunhuset) för att säkerställa 
serverdrift och kommunikation vid elavbrott. Reservkraft ska finnas lokalt på de platser som har datorer 
som måste fortsätta fungera vid elavbrott. 

Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

2 b Har verksamhetskritiska IT-
system identifierats och be-
dömts? 

Ja, detta är gjort.   

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

Ja, inom ramen för kommunens handlingsprogram.  

 Klassificering och kontroll 
av tillgångar 

  

3 a Är organisationens information 
klassad avseende sekre-
tess/riktighet/tillgänglighet 
(har systemägarna yttrat sig om 
klassning) 

Delvis. Advania AB ska med varje systemägare upp-

rätta en dokumentation för systemen. Arbetet pågår. 

 

3 b Har samtliga informationssystem 
identifierats och dokumenterats i 
en aktuell systemförteckning 

Enligt intervjun ska Hylte kommun ha en dokumentat-

ion om alla system. Advania AB har fått ett uppdrag för

detta. Stickprov visar att mindre system som kommu-

nen inte kör själva saknar dokumentation. I andra fall 

finns dokumentation. 

 

3 c Finns det en ansvarsfördelning 
för organisationens samtliga 
informationstillgångar? 

 Ja  



 
 
 

9 

 

4.3. Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter 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 
avsnitt är: personal och säkerhet, fysisk och miljörelaterad säkerhet, styrning av kommunikat-
ion och drift, styrning av åtkomst samt anskaffning, utveckling och underhåll av informations-
system. 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   

4 a Får inhyrd eller inlånad personal 
information om vilka säkerhets-
krav och instruktioner som gäl-
ler? 
(utbildning/ introduktion/kurs 
m.m.) 
 

Nej, det finns inte. Advania AB får tillhandahålla egna 

utbildningar. Detta regleras av SLA med leverantören.

Deras personal får skriva under ett sekretessavtal.  

 

4 b Har systemägaren definierat 
vilka krav som ställs på använ-
dare som får tillgång till informat-
ionssystem och information. 
(leta information i individuella 
akter m.m.) 

Inom ramen för dokumentationen som tas fram mellan 

systemägaren och Advania AB. I dokumentationen 

finns bl.a. ”Åtkomst till program för användare”.  Vid 

stickprovskontroll saknades dokumentation för ett 

mindre system. 

 

Internetpolicyn är antagen av kommunfullmäktige 2011 och gäller för samtliga som använder Hylte 
kommuns olika nät. Av policyn framgår att Hylte kommun vill uppmuntra till att använda internet som ett 
av våra arbetsredskap för information och kommunikation. 

Det framgår vidare att Hylte kommun har en rättslig skyldighet att ha kontroll över datasystemen. All 
datatrafik loggas och kontrolleras regelbundet. Arbetsgivaren kan alltid se vilka platser den anställde 
besökt på internet. Vid missbruk kan anställningen komma att ifrågasättas och den anställde riskerar att 
bli uppsagd eller avskedad från arbetet enligt Lagen om anställningsskydd. 

Denna policy gäller även för användning av e-post och Internet via mobiltelefon. 

4 c Genomförs regelbundet utbild-
ningsinsatser inom informat-
ionssäkerhet? 
 

Nyanställda i kommunen får utbildning av systemför-

valtarna ute i organisationen. Övergripande utbildning 

sker inte i enligt företrädare för IT-avdelningen. 

 

4 d Dras åtkomsträtten för informat-
ion och informationsbehand-
lingsresurser in vid avslutande 
av anställning eller vid förflytt-
ning? 
(fungerar rutinen eller måste IT 
göra andra körningar avseende 
vem som är anställd) 

Ja, det finns en rutin. Delvis manuell rutin som vi följer. 

Heroma (pesonalsystemet) signalerar om behov av. 

Inom kort kommer dessutom processen bli automatisk.

 

 Fysisk och miljörelaterad 
säkerhet 

  

5 a Finns funktioner för att förhindra 
obehörig fysisk tillträde till orga-

Serverrum är låsta lokaler. Ombyggd efter MSB:s rikt-  
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nisationens lokaler och informat-
ion? 

linjer. Dock ej ett golv i enlighet med krav, utan ett 

vanligt betonggolv. Hyltebostäder förvaltar lokalerna. 

5 b Har IT-utrustning som kräver 
avbrottsfri kraft identifierats? 

Ja, det finns  

5 c Finns larm kopplats till larmmot-
tagare för: 

- Brand, temperatur, fukt 
- Sker test till larmmotta-

gare 

Ja, det finns.  

5 d  Finns i direkt anslutning till viktig 
dator- kommunikationsutrustning 
en kolsyresläckare? 

Ja, det finns  

5 e Raderas känslig information på 
ett säkert sätt från utrustning 
som tas ur bruk eller återan-
vänds? 
(omformatering, raderingspro-
gram m.m.) 

IT-service samlar in utrustning som ska utrangeras 

och skickar denna till extern leverantör för radering 

och destruktion. 

 

5 f Finns särskilda säkerhetsåtgär-
der för utrustning utanför ordina-
rie arbetsplats?   

Ja, alla datorer har antivirus m.m. Möjligheter att 

koppla sig till nätet vis en Citrix. Netclean signalerar 

vid surfande på barnpornografiska sidor. Eventuella I-

pads eller motsvarande är också kopplade till Citrix. 

För politiker finns Netmeeting med inloggningsuppgif-

ter m.m. Rutiner för säkerheten är mer uppstyrt med 

datorer än paddor. 

 

5 g Finns information och regler 
som anger att IT-utrustning m.m. 
inte får föras ut från organisat-
ionens lokaler utan medgivande 
från ansvarig chef? 

Indirekt finns det via att vissa har bärbara datorer. 

Företrädare för Hylte kommun gör bedömningen att 

det ingår i arbetet att kunna ta med mobil utrustning 

utanför kommunen.  

 

 Styrning av kommunikation 
och drift 

  

6 a Finns driftdokumentation för 
verksamhetskritiska informat-
ionssystem? (backup, jourpärm 
m. kontaktpersoner) 

Ska ingå i dokumentation  

6 b Sker system-/programutveckling 
samt tester av modifierade sy-
stem åtskilt från driftsmiljön? 

Nej, vi har inte det nu. Men beslutat att det kommer att 

ske. 

 

6 c Finns rutiner hur utomstående 
leverantörers tjänster följs upp 
och granskas? 

Ja, har möten veckovis. Advania AB släpper in nya 

leverantörer via Citrix med åtkomst för vissa uppgifter. 

Systemförvaltaren anmäler förändringar till Helpdesk 

via fel och förändringasärenden.  

 

6 d Godkänner systemägaren eller 
annan lämplig personal driftsätt-
ningar av förändrade informat-

Ja.  



 
 
 

11 

ionssystem 

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

Ja  

6 f Har organisationens nätverk 
delats upp i mindre enheter så 
att en (virus) attack enbart drab-
bar en del av nätverket? 

Delvis, bland annat är nät för barn- och ungdoms-

nämndens verksamhet separerat från kommunens 

huvudnät och VLAN. I övrigt pågår en diskussion om 

hur nätstrukturen ska delas upp. 

 

6 g Genomförs säkerhetskopiering 
regelbundet? 

Ja  

6 h Saknas det alternativa vägar vid 
sidan av organisationens brand-
vägg in till det interna nätverket? 

Ja, det enda sättet in är via Citrix  

6 i Finns det dokumenterade regler 
avseende vilken information 
som får skickas utanför organi-
sationen? 
(ex sekretessbelagd info) 

I kommunens rutiner ingår att personuppgifter inte 

skickas via mail. Dessutom är en lösning för kryptering 

av e-post på väg att tas fram inom Omsorgskontoret. 

 

Inom omsorgskontorets verksamheter är frågan om kryptering särskilt angelägen eftersom sekre-
tesskyddad information kan behöva delas med externa myndigheter (polisväsendet, landstinget m.m.). 
Vi har tagit del av rutiner för systematisk loggkontroll och tilldelning av IT-behörigheter. Dokumenten 
reglerar dock inte information som skickas utanför organisationen. 

6 j Sparas revisionsloggar för sä-
kerhetsrelevanta händelser? 

Ja, gallring är dock en fråga inom kommunen.   

 Styrning av åtkomst   

7 a Har organisationen satt upp 
dokumenterade regler för åt-
komst/tillträde för tredje parts 
åtkomst till information? 

Nej, inte direkt. Rutinen sker genom behörighetstilldel-

ning och tillgång via Citrix. 

 

7 b Tilldelas användare en behörig-
hetsprofil som endast medger 
åtkomst till de system som krävs 
för arbetsuppgiften? 

Ja  

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

Delvis. I nätverket begränsas detta, men inte i den 

egna arbetsstationen (dock finns ingen support för 

egeninstallerade program). Hylte kommun har som 

policy att användaren är administratör på den egna 

klienten. 

 

7 d Har samtliga administratörer 
fullständiga systembehörigheter 
eller endast vad som krävs för 
att fullgöra arbetsuppgiften? 

Normalt har administratörer enbart behörighet I förhål-

lande till behov utifrån arbetsuppgifterna. IT-

administratörerna har dock ett konto som de använ-

der. (gruppkonto). 

 

7 e Genomförs kontinuerligt (minst 
en gång per år) kontroll av behö-
righeterna i organisationen? 

Inom vissa delar av kommunen. Ekonomienheten har 

lagt in det i internkontrollplanen. Det är dock upp till 
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respektive systemägare. IT-service gör kontroll varje 

gång en anställning förändras. Då ändras automatiskt 

behörigheten. 

7 f Öppnas låsta användarkonton 
endast efter säker identifiering 
av användaren? 

Hylte kommuns rutiner är  

1) För AD-konto – öppnas på order av närmaste chef 

genom anmälan i Helpdesken.  

2) För verksamhetssystem – användaren tar själv 

kontakt med systemförvaltaren.  

Vissa lösenord skickas till e-postadressen som är per-

sonlig. Rutin som innebär att användaren legitimerar 

sig för att få nytt lösenord finns ej. De flesta medarbe-

tarna uppges dock vara kända inom kommunen.  

 

7 g Finns en gemensam lösenords-
policy? 

Ja.  

7 h Finns en gemensam brand-
väggspolicy där det beskrivs 
vilka tjänster brandväggen ska 
tillhandahålla? 

Inget dokument  

7 i Har organisationen ställt och 
dokumenterat tekniska säker-
hetskrav och krav på praktisk 
hantering avseende användan-
det av mobil datorutrustning och 
distansarbete? 

Webbklienter för bl.a mailen i övrigt Citrix  

7 j Finns det aktuell dokumentation 
med regler för distansarbete? 

Kommunens rutin anger att chefen måste godkänna 

distansarbete. Denna information finns under IT-delen 

på vårt intranät, samt i kommande Instruktion för an-

vändare. 

 

 Anskaffning, utveckling 
och underhåll av informat-
ionssystem 

  

8 a Har en systemsäkerhetsanalys 
upprättats och dokumenterats 
för varje informationssystem 
som bedöms som viktigt? 

Ja  

8 b Krypteras persondata som för-
medlas över öppna nät? 

Nej, inte genomgående.  

8 c Finns det angiven personal som 
ansvarar för systemunderhåll 
(angivna personer per system?)  

Ja  

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

E.T. Hylte kommun arbetar främst med standardpro-

dukter och genomför därför egenutveckling eller orga-

nisationsanpassning av befintliga system i begränsad 
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omfattning. 

8 e Finns det en uppdaterat och 
aktuell systemdokumentation för 
informationssystemen? 

Ja, vår bedömning är at detta finns, även om ett stick-

prov indikerade på avsaknad av dokumnetation. 

 

 

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 inform-
ations och kommunikationskanalerna genom att medarbetare ska ha just den informationen 
om störningar m.m. i systemen uppstår.  
 

IK 4 Hantering av informations-
säkerhetsincidenter 

  

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

Övergripande information för medarbetare finns i rikt-

linjen ”Regler och rutiner för IT i Hylte kommun”. 

 

9 b Har medarbetarna kunskap om 
vart de ska vända sig?  

Enligt uppgift vid intervjun var detta tveksamt. Doku-

menterade rutiner finns dock. 

 

9 c Hur fungerar servicedesken ut 
mot avnämarna på kväller och 
helger? 

I avtalet kan beställas jour som kostar extra. Omsor-

gen har vissa behov. Hittills är det dock ingen som har 

gått in i ett sådant avtal med Advania AB och syste-

moperatören. Har ej beställt via Advania AB att vi ska 

ha tillgång till dem vid en kris.  

 

9 d Är servicedesken anpassad 
efter kontorens olika behov? 

Öppettiderna följer kommunens tider. Kan också lägga 

in felanmälningar. Alla kommunens verksamheter 

omfattas. Viss utvecklingsbehov finns avseende I-

pads eller motsvarande. 

 

 

4.5. Uppföljning och utvärdering 

Som utvärdering bedöms kontinuitetsplanering i verksamheten samt efterlevnaden. 
 

IK 5 Kontinuitetsplanering i 
verksamheten 

  

10 a Finns det en gemensam konti-
nuitetsplan dokumenterad för 
organisationen? 

Nej. Men det finns dokumentationen av detta slag i 

systemen. 

 

10 b  Har systemägaren eller motsva-
rande beslutat om den längsta 

Detta regleras i SLA. Dessutom även i systemdoku-  
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acceptabla tid som informat-
ionssystemet bedöms kunna 
vara ut funktion innan verksam-
heten äventyras? 

mentationen.  

10 c Finns det en dokumenterad 
avbrottsplan med återstarts- och 
reservrutiner för datadriften som 
vidtas inom ramen för den ordi-
narie driften? 

Detta ska enligt uppgift införas i BITS-

dokumentationen, som kommer senare. Delvis finns 

information om reservkraft m.m. 

 

 Efterlevnad   

11 a Används enbart programvaror i 
enlighet med gällande avtal och 
licensregler? 

Övergripande ja, men svårt att veta per anställd/dator. 

Microsoft/Adobe gjorde skanning förra året vilket resul-

terade i en del kompletteringar. 

 

11 b Har organisationen förtecknat 
och anmält personuppgifter till 
personuppgiftsombud? 

PUL-ansvariga finns per kontor. Detta ska vara beak-

tat här. 

 

11 c Genomförs interna och externa 
penetrationstester kontinuerligt? 

Vi har gjort egna. För några år sedan gjordes detta. IT-

service anser att de hittar samma saker. 

 

11 d Granskar ledningspersoner re-
gelbundet att säkerhetsrutiner, 
policy och normer efterlevs? 

De har delegerat frågorna till oss. Återkopplar via in-

ternkontrollplanerna. 
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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 tillfredsstäl-
lande. 

Kontrollen finns och 
fungerar delvis. 

Kontrollen finns ej 
eller fungerar ej till-
fredsställande. 

Kontrollmiljö 3 1 2 

Riskanalys 3 3 - 

Kontrollåtgärd 20 9 5 

Information/kom. 1 3 - 

Uppföljning/utvärd. 4 2 1 

 

Kontrollmiljö 
I kontrollmiljön ingår moment som kan hänföras till ledningsfrågor, organisation, riktlinjer och 
styrdokument samt resursfrågor. Vår bedömning är att kontrollmiljön i vissa delar behöver 
stärkas upp, i andra delar bedömer vi kontrollmiljön som tillfredsställande. Styrdokument i 
form av en informationssäkerhetspolicy finns, framtagande av IT-strategi och IT-program för 
2014-2018 ska, enligt uppgift, tas fram inom kort. IT-säkerhetsinstruktioner för drift, använ-
dare och kontor i enlighet med ramverket BITS har inte tagits fram och prioriteras lägre av 
kommunen. Enligt vår bedömning är det bra att strategi m.m. tas fram. Ur ett säkerhetsper-
spektiv är dock säkerhetsinstruktioner viktiga och kommunen bör, enligt vår bedömning, be-
sluta om en tidsplan för när sådana instruktioner ska vara på plats. Kommunen har inte heller 
någon informationssäkerhetssamordnare. En sådan samordnarfunktion är viktig för att hålla 
ett högt fokus på säkerhetsfrågorna i kommunens IT-system. Rollen tas idag om hand av 
främst kommunens IT-strateg. 

Kommunens resurser för IT-området är relativt begränsade och en egen organisation är 
sannolikt inte optimalt i det läget.  Vi bedömer organisationen, trots dess begränsade resur-
ser, som tillfredsställande. Kompetensen hos medarbetarna kan utvecklas med ökade utbild-
ningsresurser.   

Riskanalys 
Vår sammanfattande bedömning är att riskanalysen till väsentliga delar är tillfredsställande. 
En övergripande riskanalys är ännu inte genomförd, men finns i olika delar i andra dokument. 
Vi rekommenderar därför Hylte kommun att genomföra en riskanalys ur ett informationssä-
kerhetsperspektiv. Kommunen har tillsammans med IT-driftleverantören Advania AB fördelat 
och hanterat en hel del risker sammankopplade med kommunens system och IT-miljö.  

Det finns en klassificering av samtliga system med utgångspunkt i risk och sårbarhet. 

Kontrollåtgärder 
Kontrollaktiviteter är olika insatser som genomförs för att minska riskerna i verksamheten och 
bidra till en ökad intern kontroll av processerna. Av 35 kontrollpunkter fördelade på olika 
moment inom kontrollåtgärder bedömdes 20 vara tillfredsställande. Avseende nio kontroll-
punkter bedömdes åtgärder finnas, men med vissa brister. Fem kontrollpunkter bedömdes 
inte fungera tillfredsställande. Vid ett tillfälle var kontrollpunkten inte tillämplig. 



 
 
 

16 

Bland annat sker inte utbildning i säkerhetsfrågor inom ramen för Hylte kommuns åtagande. 
System och programutveckling sker inte åtskilt från driftsmiljön, vilket enligt vår bedömning 
bör ske. Persondata krypteras inte heller genomgående över öppna nät. 

Information och kommunikation 
Inom området information och kommunikation bedömer vi att vissa brister finns avseende 
information vid krishantering. Det finns enligt vad vi kan erfara inga tydligt dokumenterade 
rutiner eller riktlinjer för hur kommunens medarbetare ska agera vid kris, det bedöms också 
vara osäker om medarbetarna vet hur det ska agera i en sådan situation.  

Uppföljning och utvärdering 
Enligt granskningsresultatet bedömer vi att det finns brister i form av avsaknad av kontinui-
tetsplan och reservrutiner för datadriften. 

Övriga uppföljningar och utvärderingar bedöms ske med tillfredsställande intervall och djup. 

 

 

Hyltebruk, den 13 juni 2014 

 

Jakob Smith 
EY 
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Intervjuade medarbetare 
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 Hans Berntsson, IT-strateg 
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