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1. Sammanfattning
Revisorerna för Forshaga kommun har gett PwC i uppdrag att 
genomföra en granskning av IT-säkerhet för att besvara 
revisionsfrågan: 

Är kommunens organisation och interna kontroll 
ändamålsenlig och tillräcklig när det gäller IT-säkerhet? 

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att 
kommunens organisation och interna kontroll är delvis 
ändamålsenlig och tillräcklig avseende IT-säkerhet. Forshaga 
kommun har lämpliga roller och ansvar för informations- och 
IT-säkerhet men behöver uppdatera, utveckla och formalisera 
styrande dokument avseende rutiner inom informations- och 
IT-säkerhet.

Forshaga kommun och IT-avdelningen har flera pågående 
arbetsinsatser för att förbättra arbetet med IT- och 
informationssäkerhet. Exempelvis genom att uppdatera 
styrande dokument, klassificera IT-system, genomföra risk- och 
sårbarhetsanalys och upprätta avbrottsplaner. De har en 
projektledare som arbetar med att uppdatera styrande 
dokument och visar ett engagemang för att de kommer fortsätta 
framåt med att åtgärda de brister som finns.

Vi har noterat ett antal områden där IT-säkerhetsarbetet kan 
förstärkas för att säkerställa en god intern kontroll inom IT. 
Flera åtgärder är redan påbörjade av Forshaga kommun och IT-
avdelningen inom dessa områden men behöver slutföras. 
Nedan redovisar vi våra mest väsentliga rekommendationer.

• Prioritera revidering av styrande dokument för informations-
och IT-säkerhet för att säkerställa att de är aktuella över tid 
samt förankra dokumenten i organisationen.

• Upprätta dokumenterade rutiner för att minst årligen följa 
upp användarkonton och behörigheter för att säkerställa att 
användare har korrekt behörighet i applikationer och 
infrastruktur (operativsystem, servrar och databaser).

• Vidareutveckla utbildningsplanen för att även innefatta 
informationssäkerhetsaspekter utöver GDPR och förtydliga 
hur frekvent respektive utbildningsinsats ska genomföras 
samt att planen formellt godkänns.

• Upprätta rutin för hantering av informationssäkerhets- och 
personuppgiftsincidenter. Rutinen bör innefatta roller och 
ansvar, arbetssätt, eskaleringsrutiner och uppföljning av 
incidenter.

• Färdigställ klassificering av system och dokumentera metod i 
styrande dokumentation. Det är av vikt att veta vilka system 
som är kritiska för verksamheten för att kunna tillämpa 
nödvändiga skyddsåtgärder och således undvika långvariga 
avbrott.

• Regelbundet genomföra risk- och sårbarhetsanalys för att 
identifiera väsentliga risker och hot relaterat till IT- och 
informationssäkerhet. 
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2. Inledning

2.1 Bakgrund

Organisationer i offentlig sektor blir alltmer beroende av sina 
informationssystem. Ny teknik innebär nya möjligheter men 
introducerar även nya risker. Kommunikationen med 
omvärlden ökar i omfattning och systemen blir mer integrerade, 
såväl inom kommunen som med andra intressenter. Detta 
ställer krav på ett balanserat risktagande och ett väl fungerande 
säkerhetsarbete. 

Den globala hotbilden med risker för intrång förändras 
kontinuerligt. Informationen måste skyddas mot obehörig 
åtkomst, såväl externt som internt samtidigt som den skall 
finnas tillgänglig och dessutom vara tillförlitlig - rätt 
information i rätt tid och för rätt personer.

2.2. Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara följande övergripande 
revisionsfråga: 

Är kommunens organisation och interna kontroll 
ändamålsenlig och tillräcklig när det gäller IT-säkerhet? 

2.3. Revisionskriterier

Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur 
följande:

• Kommunallagen

• Internationella standarder enligt ISO (International 
Organization for Standardization) avseende 
Informationsteknik, Säkerhetstekniker och Ledningssystem 
för informationssäkerhet (ISO 27001:2013)

• Internationella standarder enligt COBIT (Control Objective 
for Information and Related Technology Standards) 
avseende informationssäkerhet.
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2. Inledning

Följande personer har varit intervjuade i granskningen:

• Eric Löfberg – IT-chef (Kil).

• Mikael Johansson – Ordförande IT-nämnd (Kil).

• Ali Narimani – Informationssäkerhetsansvarig och 

Dataskyddsombud (Forshaga).

• Leif Carlson – Informationssäkerhetsansvarig och 

Dataskyddsombud (Kil).

• Mattias Lundström – Driftkoordinator/systemförvaltare 

(Kil).

• Pär Skog – Kvalitetssamordnare Individ- och familjeomsorg 

(Forshaga).

Granskningen har genomförts under november 2018 av Rolf 
Svärd (projektledare) och Robin Karlsson, båda från PwC. 

Rapporten är faktaavstämd med berörd personal. 
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2.4 Kontrollmål

Kontrollmålen och bedömningen av dessa möjliggör att 
revisionsfrågan kan besvaras. Följande kontrollmål har bedömts 
som viktiga för granskningen:

• Finns det en adekvat övergripande styrning av informations-
och IT-säkerheten? 

• Finns det styrande dokument, såsom policy och riktlinjer för 
informations- och IT-säkerhet? 

• Finns ändamålsenliga rutiner för behörighet och lösenord? 
• Hur utbildas personalen om de säkerhetsrisker som finns 

kopplade till IT?
• Upptäcks och hanteras icke önskvärda incidenter både internt 

och externt på ett ändamålsenligt sätt? 
• Hur säkerställs att nya risker och hot identifieras och 

hanteras? 

2.5 Metod och avgränsningar

Granskningen har genomförts genom intervjuer med relevanta 
roller, samt genomgång av dokumentation avseende IT- och 
informationssäkerhet. Analys av erhållet material och 
information från intervjuer har utgjort underlag för en samlad 
bedömning av den interna kontrollen inom IT-säkerhet kopplat 
till ovanstående kontrollmål och övergripande revisionsfråga. 
Analys av information från intervjuer baseras på PwC:s tidigare 
erfarenhet av granskningar samt god praxis inom området. 
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3. Resultat av granskningen

Iakttagelser
Forshaga kommun har en gemensam IT-nämnd tillsammans 
med Kils kommun, kallad samverkansnämnd, och ingår i Kils 
kommuns organisation. Samverkansnämnden ska leda och 
samordna utvecklingen av informationssystem, 
informationsteknologi och datakommunikation. Detta 
innefattar att nämnden har i uppgift att svara för den 
grundläggande IT-säkerheten i kommunernas IT-infrastruktur, 
men ansvarar inte för informationssäkerhet. Under 
Samverkansnämnden finns en IT-avdelning placerad i Kil som 
styrs av en IT-chef, som ansvarar för mål och strategier för 
Samverkansnämndens verksamhet samt för att planera och 
administrera verksamheten. I IT-avdelningens uppdrag ingår 
att tillhandahålla drift, support, förvalta system och nätverk.

Det finns ett dataskyddsombud för samverkansnämnden som 
även är informationssäkerhetsansvarig för Kils kommun. 
Forshaga kommun har en informationssäkerhetsansvarig som 
även är dataskyddsombud för Forshaga kommun. 
Informationssäkerhetsansvaret är således uppdelat mellan 
kommunerna. Forshaga kommuns arbete med 
dataskyddsförordningen (GDPR) drivs i form av projekt som 
dataskyddsombud/informationssäkerhetsansvarig leder.  

Det finns en tydlig rollfördelning där Samverkansnämnden inte 
är experter på området utan tar in expertkunskap från relevanta 
roller i IT-organisationen.

I dagsläget genomförs det ingen analys av Acceptabel Risknivå 
som är förankrad med Samverkansnämnden eller 
kommunstyrelsen.
Se avsnitt 3.1. i appendix för mer information om avvikelserna. 

Bedömning och rekommendationer
Baserat på iakttagelserna är vår bedömning att Forshaga 
kommun har en adekvat övergripande styrning av informations-
och IT-säkerhet. IT-drift och support är placerad i Kils kommun 
men det finns en tydlig ansvarsfördelning.

Mot bakgrund av gjorda iakttagelser rekommenderar vi 
Forshaga att beakta följande rekommendationer:

IT-avdelningen att införa en process för att regelbundet 
analysera, dokumentera och förankra acceptabel risknivå med 
Samverkansnämnden och/eller kommunstyrelse. 

Utred hur samverkan och informationsutbyte mellan Forshaga 
kommun och IT-avdelningen kan utvecklas avseende IT- och 
informationssäkerhetsfrågor, för att informationssäkerhets-
ansvarig på Forshaga kommun ska kunna tillgodose sig 
nödvändig information.

Utred om nödvändigt att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal 
med Samverkansnämnd och/eller IT-avdelningen.
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3. Resultat av granskningen

Iakttagelser

Forshaga har tillsammans med Grums, Kils och Munkfors 
kommun tagit fram gemensam styrande dokumentation för 
informationssäkerhet. IT-strategi (2005-04-05) beskriver 
organisationens vision och mål avseende informationsteknik inom 
kommunen, samt beskriver kommunens övergripande 
målbeskrivning och bakgrund för IT-verksamheten. Vidare 
beskrivs även ansvarsfördelning, organisation och arbetsformer för 
IT-frågor. IT-strategin kompletteras av IT-säkerhetspolicyn 
(2005-04-04) som inom IT-säkerhetsområdet beskriver mål, 
ansvar och roller samt övergripande riktlinjer för områden av 
särskild betydelse. Kopplat till IT-säkerhetspolicy finns två 
underliggande IT-säkerhetsinstruktioner för förvaltning respektive 
enskild användare. IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning (2006-
04-25) beskriver ansvar som ingår i olika roller samt riktlinjer som 
gäller för områden av särskild betydelse, medan IT-
säkerhetsinstruktion Användare (2006-09-18) beskriver 
nödvändig kunskap och riktlinjer om hur användare hanterar IT-
system och information. IT-avdelningen har en projektledare som 
arbetar med att uppdatera styrande dokumentation inom IT- och 
informationssäkerhetsarbetet, då dokumentation inte uppdaterats 
sedan införande.

IT-avdelningen arbetar utifrån ramverket ITIL med hur de 
hanterar processer inom tjänstehantering. Personal är certifierad.

Forshaga kommun har inte något internt kontrollramverk över IT-
kontroller som genomförs inom IT- och informationssäkerhet. 

Se område 3.2 i appendix för mer information om avvikelserna. 

Bedömning

Vår bedömning är att Forshaga kommun delvis har styrande
dokument såsom policy och riktlinjer för informations- och
IT-säkerhet, som är nödvändiga för att ha ett ändamålsenligt
arbete med informations- och IT-säkerhet.

Följande rekommendationer lämnas mot bakgrund till
iakttagelserna:

Prioritera revidering av styrande dokument för informations-
och IT-säkerhet för att säkerställa att de är aktuella över tid
samt förankra dokumenten i organisationen.

Upprätta och implementera ett internt kontrollramverk över 
relevanta kontroller som utförs i organisationerna kopplat till 
IT. 
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3. Resultat av granskningen

Iakttagelser

Enligt IT-säkerhetsinstruktion Användare är alla IT-system i 
Forshaga kommun utrustade med behörighetskontrollsystem 
för att säkerställa att obehöriga ej tar del av information.

Alla anställda har unika konton och för att beställa ny, 
förändrad eller borttag av behörighet till IT-system som IT-
avdelningen hanterar gör verksamhetsansvarig chef beställning 
till IT-avdelningen/servicedesk för den anställde behörigheten 
avser. Konton till AD är styrt utifrån anställning och åtkomst till 
system avslutas per automatik i samband med avslut av 
anställning.

För att beställa ny, förändrad eller borttag av behörighet till 
applikationer/verksamhetssystem inom förvaltningar görs detta 
av respektive chef som skickar en förfrågan till 
systemförvaltare/systemadministratör. Behörigheter är 
behovsstyrda till arbetsuppgifter för flertalet av kommunens 
applikationer. Anmälan sker i form av pappershantering eller 
mail. Dokumenterad rutin finns inte för ovan ändamål samt för 
regelbunden uppföljning av behörig i applikationer.

IT-avdelningen arbetar med uppföljning av behörigheter för 
tjänster inom IT-driften. Det finns ingen dokumenterad rutin 
för ändamålet. 

Inga konsulter har ständig access till IT-avdelningens system.

Lösenordsparametrarna har ingen begränsning avseende 
lösenords giltighetstid. 

Se område 3.3 i appendix för mer information om avvikelserna.

Bedömning

Vår bedömning är att Forshaga kommun delvis har
ändamålsenliga rutiner för behörighet och lösenord. Det finns
en god behörighetsstruktur med behovsanpassade behörigheter,
men det finns ett behov av att upprätta och dokumentera
rutiner. Följande rekommendationer lämnas mot bakgrund till
iakttagelserna:

Upprätta rutiner för att hantera upplägg av nya, förändring av 
befintliga samt borttag av behörigheter för kritiska system i 
verksamheten.

Upprätta dokumenterade rutiner för att minst årligen följa upp 
användarkonton och behörigheter för att säkerställa att 
användare har korrekt behörighet i applikationer och 
infrastruktur (operativsystem, servrar och databaser).
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3. Resultat av granskningen

Iakttagelser

Utbildning av personal i informations- och IT-säkerhet drivs av 
Forshaga kommun. Under 2018 har utbildning skett avseende 
nya dataskyddsförordningen (GDPR). Alla anställda har fått 
grundutbildning i GDPR. Utbildningsinsatser specifikt mot 
informationssäkerhet, utöver det som GDPR berör, har inte 
skett i närtid. Det sker ingen utbildning i IT-säkerhetsins-
truktion Användare och ingen uppföljning på att den efterlevs. 

Forshaga kommun har tagit fram ett förslag på utbildningsplan i 
samband med utbildning av dataskyddsförordningen. 
Utbildningsplanen innefattar utbildning i 
dataskyddsförordningen för samtliga anställda, samt ytterligare 
utbildning för informationsägare och ledningspersonal. 

I verksamheten ansvarar systemägare för att användare av 
specifikt IT-system får nödvändig information och utbildning 
om säkerhetsreglerna innan tilldelning av behörighet. 

Inom IT-avdelningen får personal samma utbildning inom 
informationssäkerhet och GDPR som övrig anställd personal 
inom Kils kommun. Därtill utvärderar de utbildningsbehov av 
personal inom IT-avdelningen i samband med 
utvecklingssamtal. De har även tjänstedriftsmöten där 
kompetensbehov identifieras. 

Se område 3.4 i appendix för mer information om avvikelserna.

Bedömning

Vår bedömning är att Forshaga kommun delvis utbildar 
personal ändamålsenligt om de säkerhetsrisker som finns 
kopplade till IT. Utbildning i GDPR är en del inom 
informationssäkerhet, men det är viktigt att inte endast 
fokusera på området GDPR utan även beakta andra 
informationssäkerhetsrisker. Följande rekommendationer 
lämnas mot bakgrund till iakttagelserna:

Vidareutveckla utbildningsplanen för att även innefatta 
informationssäkerhetsaspekter utöver GDPR och förtydliga hur 
frekvent respektive utbildningsinsats ska genomföras.
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3. Resultat av granskningen

Iakttagelser
Hantering av incidenter är samma för Forshaga och Kils 
kommun. Upptäckt och anmälan av incidenter sker av personal 
till servicedesk. Oftast löser servicedesk incidenten men vid 
behov involveras ytterligare personal inom IT-avdelningen 
och/eller verksamheten. Det finns en dokumenterad 
incidentprocess i form av flödesschema inom IT-avdelningen.

För verksamhetssystem finns egna processer för 
incidenthantering för kritiska system.  Exempelvis finns inom 
socialtjänstverksamheter rutiner för händelser som 
kategoriseras som missförhållanden och hanteras i enlighet med 
Lex Sarah. Ibland kan det uppstå oklarhet om Servicedesk eller 
leverantör av IT-system ska kontaktas vid en incident.

Forshaga kommun har dokumenterade riktlinjer för att hantera 
personuppgiftsincidenter som riktar sig till anställda. Det finns 
ingen rutin för att hantera informationssäkerhetsincidenter.

I IT-säkerhetsinstruktion Användare (2006-09-18) finns 
beskrivning för vad användare ska beakta samt hur användare 
ska rapportera informationssäkerhetsincidenter. Rutin för att 
rapportera incidenter behöver uppdateras för att 
överensstämma med dagens arbetssätt och 
organisationsstruktur.

Forshaga kommun har ingen rutin för att följa upp 
informationssäkerhetsincidenter. IT-avdelningen har veckovisa 
tjänstedriftmöten där incidenter kan diskuteras.

Se område 3.5 i appendix för mer information om avvikelserna.

Bedömning
Vår bedömning är att Forshaga delvis har en ändamålsenlig 
process på plats för att upptäcka och hantera incidenter, både 
inom IT-avdelningen och verksamheten. Utifrån iakttagelserna 
rekommenderar PwC följande:

Uppdatera IT-säkerhetsinstruktion Användare för att 
rapportering av incidenter ska överensstämma med dagens 
arbetssätt och organisationsstruktur. Inkludera förslagsvis 
beskrivning för personuppgiftsincidenter.

Upprätta rutin för hantering av informationssäkerhets-
incidenter. Rutinen bör innefatta roller och ansvar, arbetssätt, 
eskaleringsrutiner och uppföljning av incidenter.

Utred om det finns behov och möjlighet att logga och följa upp 
användares kritiska aktiviteter som utförs av konton med höga 
behörigheter, både för IT-avdelningen och verksamhetssystem. 
Utred även behovet av att införa ett system som hjälper till att 
filtrera loggar för att underlätta granskning av dem. Systemet 
bör utifrån loggarna indikera vissa förutbestämda mönster som 
kan tyda på en eventuell attack.
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3. Resultat av granskningen

Iakttagelser

IT-avdelningen har påbörjat arbete med att klassificera kritiska 
system för att kartlägga verksamhetens behov, och förväntas 
vara klara med alla kritiska system under våren 2019. 
Klassningen sker i form av workshop tillsammans med 
verksamheten. Utifrån klassningen genomförs eventuella 
åtgärder för att möta verksamhetens behov. Detta kommer 
senare utgöra en bra grund för framtagande av 
avbrottsplan/katastrofplan och kontinuitetsplan som planeras 
att tas fram inom IT-drift under våren 2019.

Det finns ingen kommunövergripande kontinuitetsplan med 
kravställning till IT. Som nämnts ovan har klassificering av 
system betydelse även i samband med kontinuitetsplanering, då 
det är av vikt att veta vilka system som är mest kritiska att få 
igång först om flera system skulle fallera. I nuläget finns ingen 
rutin för att testa återläsning av säkerhetskopior.

Forshaga kommun har ingen systemöversikt för att visualisera 
IT-miljön.

Se område 3.6 i appendix för mer information om avvikelserna.

Bedömning

Baserat på iakttagelserna är vår bedömning att Forshaga kommun 
delvis säkerställt att nya risker och hot identifieras och hanteras. 
Kommunen behöver slutföra klassningen av kritiska system och 
vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa verksamhetens 
behov. Vidare kan processen utvecklas för att nya risker och hot 
identifieras och hanteras. Följande rekommendationer lämnas 
mot bakgrund till iakttagelserna:

Färdigställ klassificering av system och dokumentera metod i 
styrande dokumentation. Det är av vikt att veta vilka system som 
är kritiska för verksamheten för att kunna tillämpa nödvändiga 
skyddsåtgärder.

Regelbundet genomföra risk- och sårbarhetsanalys för att 
identifiera väsentliga risker och hot relaterat till IT- och 
informationssäkerhet. 

IT-avdelningen att ta fram en systemöversikt för att visualisera 
hela IT-miljön, innefattande hårdvara, nätverk, mjukvara, 
beroenden samt övrig relevant information som krävs för att få en 
god förståelse för befintlig struktur.

Utveckla en kommunövergripande kontinuitetsplan för att 
säkerställa att verksamheten har effektiva processer, system och 
stöd för att motverka långvariga avbrott i verksamheten. 
Kontinuitetsplan kan ses som kravställare till IT-avdelningen vid 
utformning av avbrottsplan.

IT-avdelningen att utveckla avbrottsplan/katastrofplan som 
innefattar hur allvarliga avbrottssituationer ska hanteras och 
nödvändiga åtgärder för att få tillbaka IT-stödet enligt 
verksamhetens krav, samt testa planen regelbundet.
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3.6 Hur säkerställs att nya risker och hot identifieras och hanteras? 
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Appendix: Sammanställning avvikelser

På följande sidor redogör vi mer i detalj för de avvikelser och risker som vi har sett i vår granskning, kopplat till respektive 
kontrollmål. Vi ger även rekommendationer för noterade avvikelser. 

Vi har gjort en prioritering av avvikelserna där L står för låg prioritet, M för medel och H för hög. Definitionen av denna 
klassificering visas nedan: 

Prioritet Förklaring till prioritet

Hög Syftar på en svaghet som har stor inverkan på system, processer och relaterade kontroller och som kan utsätta enheten

för större förluster, ineffektivitet och/eller kan resultera i en väsentlig felaktighet i räkenskaperna.

Medel Syftar på en situation eller arbetssätt som skiljer sig från vad PwC anser vara god praxis och som vi bedömer har en

negativ inverkan på den interna kontrollen.

Låg Syftar på en situation eller arbetssätt som enbart har en begränsad effekt på den interna kontrollen.
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Sammanställning avvikelser
Omr
åde

Prio Avvikelse Risk Rekommendation

3.1 M PwC noterade att Forshaga inte 
har förankrat acceptabel risknivå 
med samverkansnämnd 
och/eller kommunstyrelse.

Om inte ledningen är uppdaterad 
angående vilka risker som 
existerar inom deras IT-miljö 
finns risk att dessa risker inte 
uppmärksammas och diskuteras.
Utan förankrad acceptabel 
risknivå saknas en tydlig målbild 
för arbetet med att minimera 
risker i verksamheten.

PwC rekommenderar Forshaga att 
införa en process för att 
kontinuerligt analysera, 
dokumentera och förankra 
acceptabel risknivå med
samverkansnämnd och/eller 
kommunstyrelse.

3.1 L IT-avdelningen är 
organisatoriskt placerad i Kils 
kommun och både IT-
avdelningen och Forshaga 
kommun upplever att 
information och samverkan kan 
utvecklas. Exempelvis har 
Forshaga kommun inte 
informerats om inträffad 
incident.

Bristfällig samverkan kan leda till 
att felaktiga beslut fattas samt att 
risker och hot inte förmedlas och 
lämpliga åtgärder vidtas.

PwC rekommenderar Forshaga 
kommun att utred hur samverkan 
mellan Forshaga kommun och IT-
avdelningen kan vidareutvecklas 
avseende IT- och 
informationssäkerhetsfrågor, för 
att Forshaga kommun ska ta del av 
nödvändig information.

3.1 M Finns i nuläget inget 
personuppgiftsbiträdesavtal med 
Samverkansnämnd/IT-
avdelning. Forshaga kommun 
har efter kontakt med 
Datainspektionen blivit 
rekommenderade att upprätta 
personuppgiftsbiträdesavtal med 
Samverkansnämnden/IT-
avdelningen. 

Utan tydlig ansvarsfördelning 
avseende hantering av 
personuppgifter ökar risken för att 
personuppgifter inte hanteras 
korrekt och att GDPR inte 
efterlevs.

Utred om nödvändigt att upprätta 
personuppgiftsbiträdesavtal med 
Samverkansnämnd och/eller IT-
avdelningen.
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3.2 H PwC noterade vid genomgång att
styrande dokument avseende IT-
och informationssäkerhet inte 
reviderats sedan införande för 
över 10 år sedan.
Forshaga kommun har noterat 
bristen och projektledare på IT-
avdelningen har fått i uppgift att 
uppdatera dokumentationen.

När dokument inte kontinuerligt 
gås igenom och uppdateras 
riskerar dem  bli inaktuella, då 
ökar risken för att de inte är i 
linje med den IT-
/informationssäkerhet som 
organisationerna behöver. 

Prioritera revidering av styrande 
dokument för informations- och IT-
säkerhet för att säkerställa att de är 
aktuella över tid samt förankra 
dokumenten i organisationen.

3.2 M Forshaga kommun genomför
vissa kontroller kopplat till 
exempelvis behörigheter inom 
IT-avdelningen. Dock saknas 
övergripande kontrollramverk 
för exempelvis åtkomst och drift.

Vid avsaknad av 
kontrollramverk ökar risken för 
att kvalitet, nivå av spårbarhet 
och utförande av kontroll blir 
personberoende. 

PwC rekommenderar Forshaga att 
arbeta fram och implementera ett 
kontrollramverk för relevanta 
kontroller som utförs i 
organisationen kopplat till IT. 
Följande bör ingå i 
kontrollramverket: 
• Vilken risk hanteras genom 

kontrollen
• På vilket sätt kontrollen skall 

utföras (kontrollaktivitet och 
design).

• Varför ska kontrollen utförs (mål 
och syfte).

• Vem som skall utföra kontrollen
• Hur ofta skall kontrollen utföras.
• Vilken dokumentation skall 

sparas för att verifiera genomförd 
kontroll (bevis för spårbarhet).

• Vad skall göras om en kontroll 
uteblir eller är ineffektiv (Åtgärd).
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3.3 M PwC noterade att det saknas en 
formell dokumenterad rutin för 
att hantera upplägg av nya, 
förändringar av befintliga samt 
borttag av gamla behörigheter
för kritiska system i 
verksamheten.

Att inte ha en formaliserad rutin för 
hantering av behörigheter kan 
medföra att behörigheter tilldelas 
till personal som inte skall ha 
tillgång till en specifik resurs eller 
tjänst. Det kan även innebära att 
eventuella förändringar av 
behörigheter blir felaktiga samt att 
behörigheter som skall tas bort 
ligger kvar onödigt länge. 

PwC rekommenderar Forshaga 
kommun att upprätta rutin för 
hantering av behörigheter. Rutin bör 
innefatta upplägg av nya, förändringar 
av befintliga samt borttag av 
behörigheter. 

3.3 M PwC noterade att det saknas 
periodvisa genomgångar av 
behörigheter. PwC har blivit 
informerade om att det i vissa 
fall utför informella 
genomgångar av behörigheter. 
Ibland framkommer inte 
information till rätt roll att konto 
till kritiska system ska 
inaktiveras/tas bort. 

Utan en regelbunden granskning 
av aktuella behörighetsnivåer 
ökar risken för otillbörlig 
åtkomst och användning av 
organisationernas IT-system.

Upprätta dokumenterade rutiner 
för att minst årligen följer upp 
användarkonton och behörigheter 
för att säkerställa att endast 
godkända användare har 
behörighet, samt att dessa 
användare har korrekt behörighet i 
applikationer och för infrastruktur 
(operativsystem, servrar och 
databaser).
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3.4 M Vid genomgången noterades att 
det i nuläget finns en framtagen 
utbildningsplan för medarbetare 
men att den är avgränsad mot 
GDPR. Det finns ingen plan för 
utbildningsinsatser avseende 
andra aspekter inom 
informationssäkerhet.

Utvecklingen inom 
informationssäkerhet går snabbt 
och för att hålla jämna steg med 
de hot som finns på IT-området 
krävs att medarbetare 
regelbundet utbildas på 
området.

Vidareutveckla utbildningsplanen för 
att även innefatta 
informationssäkerhetsaspekter utöver 
GDPR och förtydliga hur frekvent 
respektive utbildningsinsats ska 
genomföras.
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3.5 M PwC noterade att beskrivning av 
arbetssätt för att rapportera 
incidenter inte stämmer med det 
som står i IT-säkerhetsinstruktion 
Användare. I instruktion framgår 
att incidenter anmäls till IT-
säkerhetssamordnare, 
systemansvarig eller 
medarbetarens chef. Enligt mer 
nyligen framtagen dokumentation, 
IT-servicedesk incidentprocess,
ska incidenter rapporteras till 
servicedesk.

Utan korrekt instruktion för 
rapportering av incidenter kan 
hantering och åtgärder av 
incidenter ta onödigt lång tid 
innan de åtgärdas och ökar 
risken för negativ påverkan av 
incidenten.
Om inte alla incidenter 
registreras på ett enhetligt sätt 
kan även underlag för 
uppföljning av incidenter bli 
missvisande. Ökad risk finns för 
att grundorsaker till en grupp av 
incidenter inte identifieras och 
resurser för att lösa 
återkommande incidenter 
felprioriteras, vilket även kan 
leda till omotiverade kostnader.

Uppdatera IT-säkerhetsinstruktion 
Användare för att rapportering av 
incidenter ska överensstämma med 
dagens arbetssätt och 
organisationsstruktur. Inkludera 
förslagsvis beskrivning för 
personuppgiftsincidenter.
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3.5 H PwC noterade att det finns ett 
dokumenterat flödesschema för 
IT-avdelningens hantering av 
incidenter (IT-servicedesk 
incidentprocess). Utöver 
flödesschema finns inga 
dokumenterade rutiner för 
hantering av incidenter för 
Forshaga kommun.
Därtill finns det inte rutiner för 
att följa upp inträffade
incidenter. 

Inträffade incidenter bör 
identifieras, rapporteras och 
hanteras så snart som möjligt för 
att minimera risken för att 
verksamheten skadas samt 
undvika kostsamma åtgärder.

Utan uppföljning av incidenter 
finns ökad risk för att 
grundorsaker till en grupp av 
incidenter inte identifieras och 
resurser för att lösa 
återkommande incidenter 
felprioriteras.

Upprätta rutin för hantering av 
informationssäkerhetsincidenter. 
Rutinen bör innefatta roller och 
ansvar, arbetssätt, 
eskaleringsrutiner och uppföljning 
av incidenter. 

3.5 L PwC noterade under 
granskningen att inga loggar 
analyseras för aktiviteter i 
kritiska system av användare 
med höga behörigheter.

Utan loggning av användares 
aktiviteter kan det medföra att 
felaktigheter och obehörig 
åtkomst inte upptäcks i tid, 
alternativt inte upptäcks alls.

Utred om det finns behov och 
möjlighet att logga och följa upp 
användares kritiska aktiviteter som 
utförs av konton med höga 
behörigheter, både för IT-
avdelningen och 
verksamhetssystem.
Utred även behovet av systemstöd
för att filtrera loggar för att 
underlätta granskning av dem. 
Systemet bör utifrån loggarna 
indikera vissa förutbestämda 
mönster som kan tyda på en 
eventuell attack.
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3.6 H PwC noterade vid granskningen 
att klassificering av system har 
påbörjats men inte slutförts.

Vid avsaknad av klassificering av 
system riskerar kommunerna att 
inte veta vilka system som är 
kritiska för verksamheten samt 
vilka skyddsåtgärder som är 
nödvändiga för att  exempelvis 
minimera risk för avbrott i 
system och lämpligt skydd mot 
obehörig åtkomst. 

Färdigställ klassificering av system 
och dokumentera metod i styrande 
dokumentation. Det är av vikt att 
veta vilka system som är kritiska för 
verksamheten för att kunna 
tillämpa nödvändiga 
skyddsåtgärder.

3.6 M PwC noterade vid genomgången 
att Forshaga kommun ej har 
genomfört övergripande risk-
och sårbarhetsanalys för IT. 

Om organisationen ej 
kontinuerligt genomför risk- och 
sårbarhetsanalyser riskerar dem 
att missa nyuppkomna hot eller 
interna sårbarheter för 
verksamheten. 

PwC rekommenderar Forshaga 
kommun att regelbundet 
genomföra risk- och 
sårbarhetsanalys för att identifiera 
väsentliga risker och hot relaterat 
till IT- och informationssäkerhet. 

Resultatet kan utgöra underlag för 
framtagande av katastrof- och 
kontinuitetsplan.
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3.6 M PwC noterade vid genomgången 
en avsaknad av fullständig 
systemöversikt, dvs vilka 
applikationer, system och 
nätverkskomponenter som finns 
inom Forshaga samt hur dessa 
kommunicerar. 

En svagt dokumenterad IT-miljö 
innebär ökade risker vid 
personalomsättning samt kan 
innebära onödiga kostnader vid 
inköp av nya system och 
applikationer. Vidare kan en 
bristfällig förståelse för IT-
miljön öka risken för störningar i 
IT-system då uppgraderingar ska 
genomföras.

PwC rekommenderar IT-
avdelningen att ta fram en 
systemöversikt för att visualisera 
hela IT-miljön, innefattande 
hårdvara, nätverk, mjukvara, 
beroenden samt övrig relevant 
information som krävs för att få en 
god förståelse för befintlig struktur.

3.6 H PwC noterade vid granskningen 
att det inte finns en 
kommunövergripande 
kontinuitetsplan där IT-
avdelningen involverats. 

Risken finns att en återstart av 
system och processer försenas 
efter en katastrof, om inte 
rutiner och procedurer finns 
dokumenterade och har blivit 
ordentligt testade i förväg. 

Utveckla kommunövergripande 
kontinuitetsplan för att säkerställa 
att verksamheten har effektiva 
processer, system och stöd för att 
motverka långvariga avbrott i 
verksamheten. Kontinuitetsplan 
kan ses som kravställare till IT-
avdelningen vid utformning av 
avbrottsplan. Kontinuitetsplanen
bör testas regelbundet.
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3.6 H PwC noterade att det inte finns 
en dokumenterad plan för 
avbrotts- och 
katastrofshantering inom IT-
avdelningen.  

Avsaknad av dokumenterad plan 
medför som regel att en katastrof 
eller ett längre avbrott får 
allvarligare konsekvenser än vad 
som skulle ha varit fallet om en 
existerande och testad plan 
funnits. 

PwC rekommenderar att IT-
avdelningen utvecklar 
avbrottsplan/katastrofplan som 
innefattar hur allvarliga 
avbrottssituationer ska hanteras 
och nödvändiga åtgärder för att få 
tillbaka IT-stödet enligt 
verksamhetens krav, samt testa 
planen regelbundet. Test av plan 
innefattar återläsning av 
säkerhetskopior.
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