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§ 31 Svar på revisionsrapport (Förstudie) om Vaxholms stads arbete 
med IT-säkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens svar på revisionsrapport (Förstudie) om Vaxholms stads arbete med IT-säkerhet 
godkänns och överlämnas till revisionen.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Informationen noteras till protokollet.   

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en förstudie av 
kommunens arbete med IT-säkerhet. Kommunledningskontoret delar i stora drag den bedömning som 
PwC har gjort i förstudien. Kommunen har pågående och slutförda aktiviteter som på sikt förväntas 
omhänderta de risker som revisionen funnit.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.  

Handlingar 
Svar på revisionsrapport (Förstudie) om Vaxholm stads arbete med IT-säkerhet 
Missiv Förstudie IT- säkerhet 
Förstudie IT-säkerhet 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk                                                                                                           

Alexander Delis, klk                                                                                                     
Chris Chemnitz, klk 
 

För kännedom: Revisorer 
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Svar på revisionsrapport (Förstudie) om Vaxholms stads arbete med 
IT-säkerhet  

Förslag till beslut 
Förvaltningens svar på revisionsrapport (Förstudie) om Vaxholms stads arbete med IT-säkerhet 
godkänns och överlämnas till revisionen.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Informationen noteras till protokollet.   

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en förstudie av 
kommunens arbete med IT-säkerhet. Kommunledningskontoret delar i stora drag den bedömning som 
PwC har gjort i förstudien. Kommunen har pågående och slutförda aktiviteter som på sikt förväntas 
omhänderta de risker som revisionen funnit.  

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en förstudie av 
kommunens arbete med IT-säkerhet. Utifrån genomförd förstudie bedömer revisorerna att de är av vikt 
att de fortsatt följer det i Vaxholm stad pågående arbetet på området samt att de tar del av resultatet.    

Revisionens sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis ser revisorerna efter genomförd förstudie följande huvudsakliga risker: 

- Det har identifierats ett antal riskområden i kommunstyrelsens internkontrollplan som hittills 
inte åtgärdats fullt ut.  

- Det saknas heltäckande dokumenterade och aktuella styrdokument, vilket kan medföra att 
roller och ansvar kan bli otydliga. 

- Det saknas en dokumenterad plan för prioritering vid eventuellt behov av återställande av IT-
systemens funktionalitet, där även roller och ansvar framgår.  

- Process för hantering av behörigheter är för närvarande manuell. Arbete pågår med att införa 
en med automatiserad process för detta.  
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- Att verktyg och processer för bevakning av olika angrepp (oönskad händelse) kan vara 
otillräcklig. Enligt uppgift tar dock kommunen hjälp av extern part för att testa detta genom 
exempelvis penetrationstester.  

Kommunstyrelsens svar 
2021 genomfördes en omorganisation på kommunledningskontoret där syftet delvis var att stärka upp 
arbetet med kommunens informationssäkerhet. En IT- och digitaliseringschef anställdes under våren 
2022 samt en säkerhetschef på heltid från oktober 2022. Fokus under 2022 har varit att gå i mål med 
tidigare beslutade åtgärder men också uppnå en samsyn och prioritering för framtiden. Revidering av 
styrdokument har påbörjats och kommer tas fram för beslut under 2023. De ska skriftligt fastställa 
överenskomna roller och ansvar. Det saknas en definition av vilka områden som ingår i begreppet IT-
säkerhet. I Vaxholms stad är IT-säkerhet en del av informationssäkerhetsarbetet som täcker all 
information, digital som fysisk.   

Under 2022 slutfördes flera aktiviteter för att stärka kommunens arbete med informationssäkerhet. 
Samtliga medarbetare har genomgått en informationssäkerhetsutbildning och bytt lösenord på sina 
datorer/klienter. Penetrationstester av IT-miljön har genomförts av en objektiv part och en ny 
samverkansmodell, PM3, planeras och ska införas. I vardagen pågår också ett strukturerat arbete med 
att fasa ut äldre utrustning, uppdatera datorer och nätverk samt projekt för att höja effektiviteten och 
säkerställa rätt nivå av skydd. 

Två pågående projekt som startade 2022 med särskild koppling till informationssäkerhet är klassning av 
system samt utredning om införande av multifaktorsautentisering (MFA). För klassning innebär det i 
korthet en kartläggning av vilken information kommunen har i känsliga verksamhetssystem för att 
säkerställa rätt nivå av skydd av systemet. För MFA innebär det att medarbetarna utöver sitt lösenord 
även har en till nyckel, som i sin tur kan vara både fysisk och digital, för att komma åt känsliga 
verksamhetssystem. 

En kontinuitetsplanering av kommunens viktiga verksamheter pågår och i detta arbete ingår att ta fram 
en dokumenterad och uppdaterad plan för prioritering vid eventuellt behov. I planeringen ingår 
återställande av IT-systemens funktionalitet. 

Under 2023 kommer kommunen att upprätta en ny utbildnings- och övningsplan för mandatperioden 
inom krisberedskap där informationssäkerhet och i förlängningen IT-säkerhet ingår. Under året kommer 
kommunen även att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och rapportera den till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap under hösten 2023. 

Bedömning 
Kommunledningskontorets bedömning är att det finns goda förutsättningar för ett tydligt och 
strukturerat arbete framåt. Prioriterade aktiviteter för 2023 kommer vara att färdigställa arbetet med 
uppdaterade styrdokument, genomföra en risk- och sårbarhetsanalys samt ta fram en ny utbildnings- 
och övningsplan för krisberedskap som även omfattar informationssäkerhet. Vidare kommer fokus ligga 
på att slutföra arbetet med kommunens kontinuitetsplanering och därmed också färdigställa planen för 
återställande/prioritering av IT-system vid en oönskad händelse. Vidare analys kommer genomföras för 
att skapa underlag för beslut i frågan om införande av MFA.   
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Handlingar i ärendet 
Svar på revisionsrapport (Förstudie) om Vaxholm stads arbete med IT-säkerhet 
Missiv Förstudie IT- säkerhet 
Förstudie IT-säkerhet 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristoffer Staaf, klk                                                                                                           

Alexander Delis, klk                                                                                                     
Chris Chemnitz, klk 
 

För kännedom: Revisorer 


