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1. Sammanfattning

Granskningens övergripande syfte är att bedöma kommunstyrelsens arbete avseende inform-
ationssäkerhet. Granskning har skett av hur kommunstyrelsen följer och leder informationssä-
kerhetsarbetet.  Inom ramen för granskningen har vi bedömt ett antal olika kontrollpunkter
fördelade på de olika momenten kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information/kom-
munikation och utvärdering/uppföljning. Resultatet av granskningen visar följande fördelning.

Sammanfattande tabell, kontrollpunkter

Kontrollen finns
och fungerar till-
fredsställande.

Kontrollen
finns och fun-
gerar delvis.

Kontrollen finns ej
eller fungerar ej till-
fredsställande.

Kontrollmiljö - 4 2

Riskanalys 3 2 1

Kontrollåtgärder 18 11 7

Information/
kommunikation

2 - -

Uppföljning/
utvärdering

3 1 3

Efter granskningen är vår övergripande bedömning att kommunstyrelsen i viktiga delar behö-
ver vidareutveckla informationssäkerhetsarbetet. Vår bedömning grundar sig på iakttagelser
gjorda utifrån intervjuer och dokumentstudier. Detaljerad information om iakttagelser och be-
dömningar finns avsnitt 4 och 5.

Utifrån genomförd granskning har vi följande rekommendationer för kommunstyrelsen:
Ñ Anta informationssäkerhetspolicy och utse ansvariga och samordnare.
Ñ Säkerställ att ansvariga nämnder vidtar nödvändiga åtgärder och tillskjuter tillräckliga

resurser för att klassificera de system som ligger under nämndernas område.
Ñ Säkerställ att ansvariga tjänstemän har en ändamålsenlig kommunikation avseende

informationssäkerhetsarbetet.
Ñ Upprätta och implementera riskanalyser avseende informationssäkerhetsarbetet.
Ñ Att styrelsen leder och utvärderar kommunens informationssäkerhetsarbete.

Utifrån genomförd granskning har vi följande rekommendationer för barn- och utbildnings-
nämnden:
Ñ Säkerställ att informationssäkerheten är betryggande inom skolans område.
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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.

Mot bakgrund av genomförd risk- och väsentlighetsbedömning har revisorerna beslutat
granska kommunstyrelsens arbete med informationssäkerheten.

2.2. Syfte
Granskningens övergripande syfte är att bedöma hur effektivt kommunstyrelsen arbetar med
informationssäkerhet.

2.3. Avgränsning
Granskningen avser kommunstyrelsens arbete med Informationssäkerhet och baseras på in-
formation från intervjuer och dokumentstudier. Inga tester av informationssäkerheten eller IT-
säkerheten har genomförts, såsom generella IT-kontroller eller applikationskontroller. Det kan
finnas brister i kommunens hantering av IT som vi inte har identifierat.

2.4. Revisionsfrågor
I granskningen kommer följande huvudområden att följas upp:

Ñ Kontrollmiljö
o Säkerhetspolicy
o Säkerhetsorganisation

Ñ Riskanalys
o Vilka riskanalyser av informationssäkerheten/IT-säkerheten genomförs
o Klassificering och kontroll av tillgångar

Ñ Kontrollåtgärd
o Personal och säkerhet
o Fysisk och miljörelaterad säkerhet
o Styrning och kommunikation av drift
o Styrning av åtkomst
o Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem

Ñ Information och kommunikation
o Incidenthantering

Ñ Uppföljning och utvärdering
o Kontinuitetsplanering
o Efterlevnad

2.5. Revisionskriterier
Granskningen har 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
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antal kommuner och inom offentlig förvaltning. Ramverket bygger på den svenska och inter-
nationella standarden för informationssäkerhet, ISO/IEC 27001.

Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsen.

2.6. Metod
Granskningen har grundats på dokumentstudier och intervjuer. Av bilaga framgår granskade
dokument och intervjuade funktioner.

Utifrån insamlat material har en bedömning gjorts av kommunens Informationssäkerhetsar-
bete.

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 Informationssäkerhet
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 och i anslutning till informationssäkerhetssystemen.

IK 1 Organisation av säkerheten, policy m.m.

1 a Finns policy och riktlinjer för
informationssäkerhet?

En äldre version av IT-säkerhetspolicy finns, denna antogs 2007. Verksamheterna och IT-av-
delningen ansåg att policyn i vissa delar var svårtydd och behov fanns för att uppdatera doku-
mentet. Nu finns ett nytt förslag till Informationssäkerhetspolicy för Ystad kommun som enligt
plan ska upp i kommunstyrelsen i juni. I policyn förtydligas att ansvaret för informationssäker-
heten ligger på verksamheten, IT-avdelningen kan bistå i vissa delar avseende främst råd och
stöd.

Av föreslagen policy framgår att varje nämnd och styrelse är ansvarig för informationssäker-
heten inom sitt verksamhetsområde och ska därför i enlighet med tillämpningsanvisningarna
anta verksamhetsnära styrdokument för informationssäkerhet. Det åligger även varje nämnd
och styrelse att årligen planlägga och löpande följa upp informationssäkerheten och i övrigt
vidta de åtgärder som krävs för att uppnå och upprätthålla tillräcklig kontroll.

Vidare föreslås en funktion som informationssäkerhetsansvarig, denna funktion kommer sanno-
likt att ligga på IT-avdelningen. Vidare ska varje nämnd och bolag utse en informationssäker-
hetssamordnare som ges i ansvar att samordna och följa upp det för organisationen och verk-
samheten gemensamma informationssäkerhetsarbetet.

IT-avdelningen har också förändrat den s.k. SMYK:en (Systemförvaltningsmodell Ystads kom-
mun), som är den förvaltningsmodell som anger kommunens arbete med inte minst klassifice-
ring av systemtillgångarna. Förvaltningsmodellen ska i första hand:

ü Skapa en samsyn kring styrande principer för systemförvaltning samt de verksamhets-
behov som en systemförvaltning skall tillgodose.

ü Skapa gemensamma termer och begrepp som kan knytas till systemförvaltningen.
ü Skapa ett gemensamt arbetssätt genom att definiera och tydliggöra de olika rollerna i

förvaltningsmodellen.
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ü Tydliggöra kopplingarna mellan ställda krav, förväntad kvalité och kostnad.
ü Systemförvaltningen ska följa utvecklingen inom IT-området och bedöma när systemet

ska förändras, förnyas eller avvecklas.

Avseende informationssäkerhet och klassificering anges i SMYK:en att med klassificering är
avsikten att kommunen ska kunna säkerställa att informationen har rätt skyddsnivå. Systemen
ska klassificeras av medarbetare med god kunskap om systemet, vad det innehåller, hur det
används och hur informationen får hanteras. Systemägare och/eller systemförvaltaren är sam-
mankallande till mötena för att klassificera det enskilda systemet. Detta ska göras vid större för-
ändringar, uppdateringar eller nya interaktioner med andra system.

Vidare framgår att det är informationen och verksamhetens process där informationen används
som ska vara fokus för arbetet, inte systemet i sig. När klassificeringen görs skall utgångspunk-
ten vara ifrån hur viktig informationen är för verksamheten, inte funktionaliteten för det system
som för tillfället används.

Informationen i ett verksamhetssystem ska klassificeras utifrån vilka konsekvenser som uppstår
om t ex informationen inte kan nås, om den förvanskas, brister i åtkomstbegränsning eller det
inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen.

Klassningen görs med nedan perspektiv

a) Konfidentialitet (sekretess/åtkomstbegränsning)

b) Riktighet

c) Tillgänglighet

d) Spårbarhet

Av information på kommunens hemsida framgår att kommunen har följande mål för sitt IT-sä-
kerhetsarbete.

- Samtliga datasystem ska uppnå grundsäkerhet enligt riktlinjer i Bits.
- För varje datasystem ska, utöver grundsäkerheten, verksamhetsrelaterade krav faststäl-

las i en systemsäkerhetsplan. Detta finns än så länge inte (ansvarig ska utses enligt po-
licy)

- Varje datasystem ska formellt driftgodkännas av systemägaren
- Kommunen ska kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt även under stör-

ning eller extraordinär händelse.
- I den tekniska driftmiljön finns hög säkerhet genom t ex daglig backup, hög kvalitet i

servrar och kommunikationsutrustning, brandväggar mot internet, skilda nät mellan ut-
bildning och administration.

Utbildningar för alla systemägare och systemförvaltare har genomförts under våren. Fokus på
klassificeringen kopplat till SMYK:en och införandet av dataskyddsförordningen.

IT-chefen bedömer att kommunens arbete med att efterleva den nya dataskyddsförordningen
har kommit en bra bit på väg, samtidigt har man mycket kvar att göra. SMYK:en är till stora de-
lar implementerad och fungerar. Detta är det viktigaste för att också få efterlevnaden av den
nya lagstiftningen på plats utifrån IT-avdelningens perspektiv.
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1 b Beskriv organisation, kompe-
tens och behov

IT-avdelningen ansvarar för teknisk drift och underhåll av kommunens IT- och telefoniverksam-
het samt IT-utveckling och kommunens digitalisering (under den s.k. digitala strategin). Under
IT-avdelningen ligger även support och utbildning.
 Avdelningens resurser består av sammantaget 14 medarbetare/tjänster. Alla kostnader för IT-
servicen fördelas ut på de verksamheter som nyttjar IT-stödet. Detta sker genom s.k. SLA (Ser-
vice Line Agreement). Ystad IT har ett avancerat system för kostnadsfördelning där faktiskt nytt-
jande ska återspegla sig i verksamhetens IT-kostnader. IT-budgeten har dock minskat något se-
dan 2009.
Delvis ligger ansvaret för analyser av Informationssäkerhet på säkerhetschefen genom dennes
arbete med kris och sårbarhetsanalyser. Operativt är en stor del av Informationssäkerhetsar-
betet fördelat på verksamheterna som ansvarar för analyser, handlingsplaner och implemente-
ring m.m. IT-enheten lämnar stöd och råd samt ansvarar för driften av övergripande IT-system.
Det föreslås i informationssäkerhetspolicyn att funktioner som informationssäkerhetsansvarig
och informationssäkerhetssamordnare ska utses. Än så länge har detta ansvar inte fördelats.

1 c Finns det en informationssä-
kerhetssamordnare eller mot-
svarande?

Finns inte idag, men kommer sannolikt att utses
inom kort.

1 d Har organisationen utsett
systemägare för samtliga in-
formationssystem?

Nej, inte för alla system.

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

Via SMYK:en finns rutiner och ansvar fördelade.
Via informationssäkerhetspolicyn kommer detta att
utvecklas ytterligare.

1 f Har ansvaret för informations-
säkerheten reglerats i avtal i
de fall verksamhet/drift m.m.
lagts ut på en utomstående
organisation?

SMYKen pekar på behovet att klassificera sin in-
formation, policyn kommer att befästa detta. Klassi-
ficeringar görs inte fullt ut idag.

4.2. Riskanalys
I riskanalysen ingår att bedöma hur kommunen arbetar med Informationssäkerheten utifrån
riskanalys och identifiering av olika risker. Riskanalysen bör vara utformad med vedertagna
metoder om sannolikhet och konsekvenser. Riskanalysen bör också vara genomförd av med-
arbetare/personer som besitter 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 Informationssäkerhet?

Det finns en övergripande riskanalys för 2015-
2018. Dataskyddsförordningen samt kris- och sår-
barhetsförordningen ställer mer krav på risk och
sårbarhetsanalyser. En mer detaljerad intern riska-
nalys för Informationssäkerhetsarbetet finns ej.
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2 b Har verksamhetskritiska IT-
system identifierats och be-
dömts?

Eventuell informationsvärdering sker genom verk-
samhetens försorg, detta ansvar framgår också via
SMYK:en och det förslag till informationssäkerhets-
policy som nu föreligger. Det finns en klassificering
via estimerat supportbehov (SLA I-III), denna klas-
sificering görs dock ej utifrån ett verksamhetskri-
tiskt perspektiv.

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

Säkerhetschefen har tagit fram en risk- och sårbar-
hetsanalys (RSA), som antagits av kommunstyrel-
sen 2015 (§ 208). Av planen framgår att följande
risker kopplade till IT-säkerhet och informationssä-
kerhet har identifierats:
1) Avbrottsfri kraft saknas vid viktiga funktioner
2) Redundans saknas inom IT-systemen och ris-
kerna med hackerattacker är inte utredda
Risk- och sårbarhetsanalysen synes inte vara för-
ankrad med IT-avdelningen och handlingsplaner
med anledning av analysen har inte tagits fram.

Klassificering och kontroll av tillgångar

Av SMYK:en och förslaget till informationssäkerhetspolicy framgår att information som hanteras
i kommunen ska klassificeras med avseende på sekretess, riktighet och tillgänglighet. Ansvaret
för detta är fördelat på verksamheterna.

3 a Är organisationens informat-
ion klassad avseende sekre-
tess/riktighet/tillgänglighet
(har systemägarna yttrat sig
om klassificeringen)?

Systemägarna (verksamheterna) ska klassificera
sin information, arbetet är påbörjat men uppfatt-
ningen på IT-avdelningen är att arbetet inte har
slutförts.

3 b Har samtliga informationssy-
stem identifierats och doku-
menterats i en aktuell
systemförteckning?

Ja, lista finns

3 c Finns det en ansvarsfördel-
ning för organisationens
samtliga informationstill-
gångar?

Genom SMYK:en finns detta. Systemägarna ska
genomföra det.

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

IK 3 Personal och säkerhet
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4 a Får inhyrd/ inlånad personal
information om vilka säker-
hetskrav och instruktioner
som gäller?
(utbildning/ introduktion/kurs
m.m.)

Inlånad/inhyrd personal ska skriva på en sekre-
tessförbindelse. Annan information får de via
systemförvaltaren.

4 b Har systemägaren definierat
vilka krav som ställs på an-
vändare som får tillgång till
informationssystem och in-
formation (leta information i
individuella akter m.m.)?

Inte generellt, det ser olika ut i olika verksamheter.
Verksamheter med stor mängd säkerhetsklassad
information har bättre kontroll.

4 c Genomförs regelbundet ut-
bildningsinsatser inom in-
formationssäkerhet?

Under våren har samtliga systemägare och
systemförvaltare erbjudits utbildning avseende
klassificering och dataskyddsförordningen.

4 d Dras åtkomsträtten till inform-
ation och informationsbe-
handlingsresurser in vid av-
slutande av anställning eller
vid förflyttning?

Ja, (se bl.a. svar 7 e)

Fysisk och miljörelaterad säkerhet

5 a Finns funktioner för att för-
hindra obehörigt fysisk till-
träde till organisationens lo-
kaler och information?

Ja, fastigheterna har ett skalskydd. Därefter är det
upp till förvaltningschefen att besluta om mer ingå-
ende säkerhet.

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

Ja, batteri och dieselaggregat finns för att minska
riskerna. Systemet testas löpande.

5 c Finns larm kopplat till larm-
mottagare för:
- Brand, temperatur, fukt?
- Sker test av larmmotta-

gare?

Ja det finns, och det testas löpande.

5 d Finns i direkt anslutning till
viktig datorkommunikations-
utrustning en kolsyresläck-
are?

Släcksystem finns.

5 e Raderas känslig information
på ett säkert sätt från utrust-
ning som tas ur bruk eller
återanvänds?
(omformatering, raderings-
program m.m.)

Nej, det finns inga rutiner för detta. Servrarna han-
teras dock bra, klientmaskinerna hanteras sämre.

5 f Finns särskilda säkerhetsåt-
gärder för utrustning utanför
ordinarie arbetsplats?

Uppkoppling, klientsäkerheten behöver stärkas för
mobila enheter, detta gäller också telefoner mm.

5 g Finns information och regler
som anger att IT-utrustning

Inte vad gäller åtkomsten till system.
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m.m. inte får föras ut från or-
ganisationens lokaler utan
medgivande från ansvarig
chef?

Styrning av kommunikation och drift

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

SMYKen reglerar mycket av driftsdokumentat-
ionen. Verksamheten identifierar vilka behov som
finns och ställer krav på behovet av backup, detta
regleras sedan i SLA.

6 b Sker system-/programut-
veckling samt tester av modi-
fierade system åtskilt från
driftmiljön?

Kommunen genomför inte så mycket egen utveckl-
ing. Testdatabaser kan användas vid uppgrade-
ring.

6 c Finns rutiner hur utomstå-
ende leverantörers tjänster
följs upp och granskas?

Det genomförs inte några sådana granskningar.
Däremot genomförs ett normalt uppföljningsarbete
för att bedöma om inköpta tjänster motsvarar de
krav som kommunen ställt.

6 d Godkänner systemägaren el-
ler annan lämplig personal
driftsättningar av förändrade
informationssystem?

Systemförvaltarna arbetar med detta, systemä-
garna ska godkänna.

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

Vi har ett antivirussystem (Microsoft), men IT-av-
delningen anser inte att produkten är tillräckligt bra.
IT-chefen vill uppgradera antivirussystemet, inte
minst för att mobiliteten ställer högre krav på sä-
kerheten.

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

Kommunen har en hög segmenteringsnivå. Server-
miljön är segmenterad i 50 zoner. Uppkopplade
maskiner är dock ett säkerhetshot. Fishing överlag
finns och att folk klickar på länkar som de inte kän-
ner till.

6 g Genomförs säkerhetskopie-
ring regelbundet?

Ja

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

Har köpt in en ny brandvägg. Är enligt uppgift sä-
ker.

6 i Finns det dokumenterade
regler avseende vilken in-
formation som får skickas ut-
anför organisationen?
(ex sekretessbelagd info)

Enligt uppgift, nej.

6 j Sparas revisionsloggar för
säkerhetsrelevanta händel-
ser?

Loggar sparas, behöver dock en loggkonsolidering.
För att öka överblickbarheten. Hur man loggar kan
se olika ut i olika system.
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Styrning av åtkomst

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

Rutiner finns, men inga dokumenterade regler som
är kända.

7 b Tilldelas användare en behö-
righetsprofil som endast med-
ger åtkomst till de system
som krävs för arbetsuppgif-
ten?

Systemägarna bestämmer. Systemförvaltarna be-
gränsar tillgången. IT levererar vad vi får uppdrag
att göra.

7 c Begränsas rätten att instal-
lera nya program i nätverket
samt den egna arbetsstat-
ionen till endast utsedd behö-
rig personal?

Detta sker lite olika, generellt begränsas dessa be-
fogenheter. Vissa system kräver att det finns en lo-
kal administratörsbehörighet.
Grundskolan använder Mac och eleverna kan själv
stänga av antiviruset. Mobiliteten ökar också ris-
kerna. Enligt IT-avdelningen saknar Mac-klienterna
och mobilerna en tillräcklig säkerhetsplattform.
Skolorna ser främst till funktionalitet och inte till sä-
kerhetsaspekterna.
Ystad kommun arbetar mot ett gemensamt kata-
logsystem vilket bedöms som en stor risk.

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

Systemförvaltarna har behörighet till all information
i sitt system. IT-avdelningen har generellt höga be-
hörigheter. IT hanterar accessen till systemet.

7 e Genomförs kontinuerligt
(minst en gång per år) kon-
troll av behörigheterna i orga-
nisationen?

Behörigheterna till systemen styrs av behörigheten
till AD (Active Directory), katalogtjänsten. Katalog-
tjänsten är kopplat till lönesystemet via Microsoft
Identity Manager. Om anställd slutar stängs den-
nes konto automatiskt ner.
Vissa skolsystem ligger utanför denna katalog och
det finns risker kopplade till information om elevers
individuella utvecklingsplan. Här behöver verksam-
heterna gallra manuellt.

7 f Öppnas låsta användarkon-
ton endast efter säker identifi-
ering av användaren?

Kontakt sker via chef eller samordnare

7 g Finns en gemensam lösen-
ordspolicy?

Ja, 90 dagar. Skolan ingår inte i denna lösenords-
policy.

7 h Finns en dokumenterad
brandväggspolicy där det be-
skrivs vilka tjänster brandväg-
gen ska tillhandahålla?

Funktionsbeskrivning av inköpt program finns.
Dock inte en beslutad policy.
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7 i Har organisationen ställt och
dokumenterat tekniska säker-
hetskrav och krav på praktisk
hantering avseende använ-
dandet av mobil datorutrust-
ning och distansarbete?

Många har bärbara datorer. Många har mobiler
och antalet ökar hela tiden. Primärt kommer man
åt e-posten. Man kan också ladda ner dokument till
mobilen, här finns ingen kontroll.

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

Nej, inte som IT-avdelningen tagit del av.

Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem

8 a Har en systemsäkerhetsana-
lys upprättats och dokumen-
terats för varje informations-
system som bedöms som vik-
tig?

Nej

8 b Krypteras persondata som
förmedlas över öppna nät?

Svårt med ett entydigt svar, systemen och verk-
samheterna har olika krav. Trenden är att allt ska
krypteras.

8 c Finns det utsedd personal
som ansvarar för systemun-
derhåll (utsedda personer per
system?)

Ja.

8 d Finns det regler och rutiner
för hur system- och program-
utveckling ska genomföras?

Ja

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

SMYK:en gäller, denna ska uppdateras med jämna
mellanrum.

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 för att medarbetare ska få information när störningar m.m.
uppstår i systemen.

IK 4 Hantering av informationssäkerhetsincidenter

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

Ett telefonnummer in. Jourtelefon som gäller

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

IT-avdelningen har inte hört om några problem
med detta.

4.5. Uppföljning och utvärdering
Som utvärdering bedöms kontinuitetsplanering i verksamheten samt efterlevnaden.
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IK 5 Kontinuitetsplanering i verksamheten

10 a Finns det en gemensam kon-
tinuitetsplan dokumenterad
för organisationen?

Nej

10 b Har systemägaren eller mot-
svarande beslutat om den
längsta acceptabla tid som
informationssystemet be-
döms kunna vara ur funktion
innan verksamheten äventy-
ras?

Nej

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

Reservaggregat finns för vissa områden. Det finns
en avbrottsplan som är daterad i april 2004. En
uppdaterad plan finns dock inte.

Efterlevnad

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

Ja

11 b Har organisationen förtecknat
och anmält personuppgifter
till personuppgiftsombudet?

Kommunjuristen har detta ansvar i dagsläget. Re-
gistratorerna arbetar med inkomna handlingar och i
ärendehanteringssystemet.

11 c Genomförs interna och ex-
terna penetrationstester kon-
tinuerligt?

Holms Security har anlitats för treårigt avtal avse-
ende penetrationstester.

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

Nej
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5. Sammanfattande analys och bedömning
Inom ramen för granskningen har vi bedömt ett antal olika kontrollpunkter fördelade på olika
moment. Resultatet av granskningen visar följande fördelning.

Sammanfattande tabell, kontrollpunkter

Kontrollen finns
och fungerar till-
fredsställande.

Kontrollen
finns och fun-
gerar delvis.

Kontrollen finns ej
eller fungerar ej till-
fredsställande.

Kontrollmiljö - 4 2

Riskanalys 3 2 1

Kontrollåtgärder 18 11 7

Information/
kommunikation

2 - -

Uppföljning/
utvärdering

3 1 3

Efter granskningen är vår övergripande bedömning att kommunstyrelsen i viktiga delar behö-
ver vidareutveckla informationssäkerhetsarbetet. Vi har bedömt kontrollmiljö, riskanalyser,
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering.

Kontrollmiljö
I kontrollmiljön ingår moment som kan hänföras till ledningsfrågor, organisation, riktlinjer och
styrdokument samt resursfrågor. Ansvaret för kommunens informationssäkerhetsarbete vilar
på kommunstyrelsen.

En ny informationssäkerhetspolicy finns framtagen men har inte, vid tidpunkten för intervju-
erna, beslutats av kommunstyrelsen. Enligt plan ska policyn antas under sommaren 2017 och
vi bedömer att det är av vikt att policyn tydliggör förutsättningar och ansvar beträffande Inform-
ationssäkerhetsarbetet. Därför är det också viktigt att relevanta nämndspecifika s.k. ”verksam-
hetsnära styrdokument” också antas. När policyn är antagen är det enligt vår uppfattning också
viktigt att informationssäkerhetsansvarig och informationssäkerhetssamordnare utses skynd-
samt.

Beträffande kontrollmiljön har vi noterat att ett utvecklingsområde är att utse systemägare för
samtliga system och förtydliga systemägaruppdragets innebörd för verksamheterna.

Informationssäkerhetsfrågorna är placerade på IT-avdelningen, vissa delar hanteras dock av
säkerhetschefen. Uppdelningen kräver en god kommunikation mellan funktionerna. Vår be-
dömning är att kommunikationen kan utvecklas.

Riskanalys
Riskanalys inom ramen för kris- och sårbarhetsarbetet genomförs av säkerhetschefen. Här
har två riskområden identifierats som ligger mycket nära informationssäkerhetsarbetet och
IT-avdelningen. Av vad vi kan erfara har dock inte handlingsplaner för att hantera dessa ris-
ker tagits fram.



17

Inom ramen för IT-avdelningens arbete med informationssäkerhet görs inga riskanalyser. Inte
heller har kommunens olika system kategoriserats efter prioritet eller klassificering. Detta ar-
bete har dock nyligen påbörjats i och med den nya SMYK:en och implementeringen av Inform-
ationssäkerhetspolicyn.

Kontrollåtgärder
Kontrollåtgärder är olika insatser som genomförs för att minska riskerna i verksamheten och
bidra till en ökad säkerhet av processerna. Kommunen har enligt vår bedömning en rad kon-
trollåtgärder på plats som fungerar stärkande för IT-säkerhet och informationssäkerhet. Före-
trädesvis kan nämnas kontrollmoment kopplade till fysisk och miljörelaterad säkerhet och sä-
kerhetsrutiner kopplade till driften av systemen. Detta gäller bl.a. segmenteringen av kommu-
nens nät, brandväggar och säkerhetskopiering.

Informationssäkerhetsfrågor med anledning av styrning av åtkomst, och då främst dokumen-
terad styrning som policys eller motsvarande bedöms ha en utvecklingspotential. Flera frågor
om mobil utrustning tyder på ökade risker i denna del. Eftersom mobila enheter blir vanligare
kan denna fråga behöva lyftas.

Informationssäkerheten inom skolans område har kommit fram vid flera tillfällen. Skolan upp-
ges ha behov av mer öppna system som tillåter viss flexibilitet vid nyttjandet. Detta skapar
också risker i säkerhetsarbetet. Vår bedömning är att kommunen har minskat riskerna genom
att skolans lärplattform hanteras i ett eget nät. Dock har det framkommit att det finns risker för
att information om elevers individuella utvecklingsplaner skulle kunna nås då dessa hanteras
utanför kommunens IT-miljö.

Information och kommunikation
Inom området information och kommunikation bedömer vi att kommunen har tillräckliga rutiner.

Uppföljning och utvärdering
Kommunen har nyligen inhandlat en leverantör som bl.a. ska genomföra penetrationstester åt
kommunen. Vidare har kommunen kontroll på vilka program som används och att kommunen
har licensavtal för dessa program. Bristerna inom området består av icke uppdaterade planer
för kontinuitet och avbrott. Vi bedömer inte heller att den politiska ledningen via kommunsty-
relsen styr verksamheten i tillräcklig grad.
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Utifrån genomförd granskning har vi följande rekommendationer för kommunstyrelsen:
Ñ Anta informationssäkerhetspolicy och utse ansvariga och samordnare.
Ñ Säkerställ att ansvariga nämnder vidtar nödvändiga åtgärder och tillskjuter tillräckliga

resurser för att klassificera de system som ligger under nämndernas område.
Ñ Säkerställ att ansvariga tjänstemän har en ändamålsenlig kommunikation avseende

informationssäkerhetsarbetet.
Ñ Upprätta och implementera riskanalyser avseende informationssäkerhetsarbetet.
Ñ Att styrelsen leder och utvärderar kommunens informationssäkerhetsarbete.

Utifrån genomförd granskning har vi följande rekommendationer för barn- och utbildnings-
nämnden:
Ñ Säkerställ att informationssäkerheten är betryggande inom skolans område.

Ystad, den 14 juni 2017

Jakob Smith                                         Aleksander Jovanovic
EY EY
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Ø Björn Berner, IT-strateg

Ø Thomas Andersson, säkerhetschef


