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Förstudie: IT-säkerhet 
 
Vi, de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att genomföra en 
förstudie av Vaxholms stads arbete med IT-säkerhet. Bakgrunden till förstudien är att vi i vår 
riskanalys bedömde att vi behövde ytterligare underlag för att bedöma om vi behöver göra en 
fördjupad granskning inom området. 
 
Utifrån genomförd förstudie bedöms det vara av stor vikt att vi revisorer, fortsätter att följa det 
i Vaxholms stad pågående arbetet och att vi tar del av resultatet. 
 
Sammanfattningsvis ser vi efter genomförd förstudie följande huvudsakliga risker: 
 

• Det har identifierats ett antal riskområden i kommunstyrelsens internkontrollplan som 

hittills inte åtgärdats full 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 mer automatiserad process för detta. 

• 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. 
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Revisionen beslutar att överlämna förstudien till Kommunstyrelsen för yttrande, avseende i 
första hand de risker som förstudien identifierat, senast den 15 februari 2023. Förstudien 
överlämnas även till Kommunfullmäktige för kännedom. 
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Bakgrund
Ökade risker och hot från det framväxande digitala landskapet, s.k. cyberrisker har 
fått växande uppmärksamhet från både kommuner, företag och myndigheter. Detta 
främst orsakat av de senaste årens snabba digitala utveckling med följande 
exponering mot Internet samt ökad användning av smartphones och andra 
bärbara enheter hos medarbetare, både privat och i yrkeslivet.

En ökad aktivitet bland kriminella och andra antagonistiska aktörer bidrar också 
starkt till den växande hotbilden. Man har från såväl näringsliv som offentlig sektor 
insett att den hot- och riskbild som växer fram behöver tolkas och göras begriplig 
så att relevanta och balanserade åtgärder kan vidtas. I grund och botten handlar 
det om behovet att skydda sig mot angripare som oavbrutet arbetar för att hitta 
nya vägar att stjäla, förstöra eller på annat sätt manipulera informationstillgångar 
eller informationsinfrastruktur. Ett felaktigt hanterande av säkerheten kan leda till 
att kommunens trovärdighet ifrågasätts och detta kan även leda till förluster både 
vad gäller ekonomi och anseende.

Revisorerna har i sin riskanalys för 2022 beslutat att de behöver ytterligare underlag för att 
kunna bedöma om en fördjupad granskning behöver göras och i så fall vilken inriktning en 
sådan granskning bör ha. Revisorerna har gett PwC ett uppdrag att genomföra en 
förstudie.
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Inledning

Syfte och frågeställningar
Förstudiens syfte är att bedöma om det föreligger behov av en fördjupad 
granskning inom området.

Förstudien ska ge svar på följande frågeställningar:

1. Har kommunen kartlagt inom vilka områden det föreligger risk för 
oönskade händelse, externa angrepp etc.?

2. Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för IT-säkerheten?
3. Finns ett förebyggande/aktivt arbete för att främja en god säkerhetskultur 

inom informationssäkerhetsområdet?
4. Finns verktyg och processer implementerade för att möjliggöra upptäckt vid 

en eventuell attack? 

Avgränsning
Förstudien avgränsas till att besvara frågeställningarna ovan.

Metod      
Förstudien har genomförts med hjälp av intervjuer av identifierade nyckelpersoner 
i kommunen, samt inläsning och genomgång av tillgänglig dokumentation.

Intervju har genomförts med Administrativ chef, Säkerhetschef samt IT- och 
digitaliseringschef
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Sammanställning av de dokument som erhållits inom ramen för denna förstudie:

● Informationssäkerhetspolicy (2014) av vilken det framgår att till den hör en riktlinje 
för informationssäkerhet samt rutiner för informationssäkerhet (daterad 2018-08-03). 
Av dokumentet framgår att informationssäkerhet är den del i stadens lednings- och 
kvalitetsprocess som avser hantering av verksamheternas information. 
Informationssäkerhetspolicyn och övriga styrdokument styr stadens 
informationssäkerhetsarbete.

Informationssäkerhetspolicyn redovisar målen för informationssäkerhets-
arbetet. Policyn konkretiseras i riktlinjer och rutiner.

Riktlinjerna för informationssäkerhet vänder sig till nyckelpersoner som beskrivs 
utgöras av ledning, systemägare och systemförvaltare medan målgruppen för 
rutinerna är samtliga medarbetare. 
*) Inom ramen för vår förstudie har vi dock inte tagit del av riktlinjerna ovan.

● Rutiner för informationsklassning Vaxholm, en del i informationssäkerheten (daterad 
2014-09)

● Kravkatalog vid upphandling av IT-stöd. Detta dokument innehåller en bruttolista över 
tekniska krav som ska beaktas vid upphandling av funktion eller tjänst som kräver ett 
IT-stöd, eller ett rent IT-stöd i sig. 
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Styrande och stödjande dokument 

Forts.

● IT-policy även refererad till som IT-strategi, framtagen av  IT- och serviceenheten 
2016-04-14, KS 2016/103.005. IT-strategin (IT-policyn) med tillhörande dokument 
är framtagen för att genom kommungemensamma mål skapa en färdplan för 
stadens fortsatta digitalisering.

● Handlingsplan för digitalisering (daterad 2020-08-24)
● Digital infrastruktur  för Vaxholms stad 2020 (Övergripande IT-plattform)

● Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 med tillhörande riskanalys.

Slutsatser
Vi noterar att de styrande och stödjande dokument vi tagit del inte synes varit föremål för 
uppdatering senare tid. Vi har inom ramen för denna förstudie inte gjort någon egen 
bedömning av aktualitet i dessa då de intervjuade själva anger att dokumenten är i behov 
av revidering och kompletteringar. Vidare uttrycks att det finns behov av en anpassning till 
nu gällande klassificering av dessa dokument (dvs vad som utgör en policy, strategi, 
riktlinje, rutin etc). 

I intervju beskrivs att det finns en styrning och samordningen i vardagen som prioriterats 
ytterligare sedan IT- och digitaliseringschef samt säkerhetschef kommit på plats. 
Revidering av den styrande dokumentationen har avvaktats för att tydliggöra 
ansvarsfördelning mellan säkerhetschef och IT- och digitaliseringschef. Arbete med att 
uppdatera relevantastyrdokument är pågående och påbörjades innan denna förstudie

Aktivitet beskrivs i kommunstyrelsens internkontropllan för 2022,  “Skapa en organisation, 
styrdokument och ta fram utbildning för informationssäkerhet. Tydliggöra samarbete och 
gränsdragning mellan olika roller i organisation.”    
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Iakttagelser
Vaxholms stad har:

● Identifierat verksamheter med kopplingen till den digitala infrastrukturen, som 
omfattas/kan omfattas av NIS-direktivet. Arbete pågår för att uppfylla kraven i NIS 2.0. 
(Eu-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster).

● Genomfört en Risk- och sårbarhetsanalys 2019, enligt Myndigheten för skydd och 
beredskaps (MSB) riktlinjer. Enligt uppgift kommer en revidering/aktualisering att göras 
2023 i enlighet MSB:s riktlinjer för kommuner. Gällande riskanalys omfattar risker inom 
informationssäkerhet och IT-säkerhet.

● I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022 och tillhörande risk- och 
väsentlighetsanalys finns risker kopplade till IT-området identifierade. Till dessa finns även 
åtgärdsplaner kopplade. Riskerna kopplade till möjligheten att nå mål och en tillräcklig 
effektivitet respektive leva upp till lagstiftning och andra föreskrifter, beskrivs i 
kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022, se figuren nästa sida. För För samtliga 
risker beskrivs i planen vilka förebyggande åtgärder som vidtas att reducera risken i form 
av ett antal aktiviteter kontrollmoment. Uppföljning görs av IT-enheten. 

Åtgärder beskrivs kopplade till risken “Dataintrång som har medfört konsekvens för 
verksamheten”  som bland annat omfattar säkerhetsuppdateringar, virusskydd och 
larmfunktion, krav på komplexa lösenord och att skapa rutiner för att säkerställa 
behörigheter i verksamhetssystem. Till risken “Avsaknad av en aktiv organisation och 
utbildning för informationssäkerhet vilket kan leda till dataläckage och röjda data” beskrivs 
följande åtgärd: “Skapa en organisation, styrdokument och ta fram utbildning för 
informationssäkerhet. Tydliggöra samarbete och gränsdragning mellan olika roller i 
organisation.” Av intervjuer framkommer att detta arbete pågår, men att som följd av att 
det under året genomförts en omorganisation samtidigt som alla funktioner inte varit på 
plats.

Frågeställning 1 - Har kommunen kartlagt inom vilka områden det föreligger risk för oönskade 
händelse, externa angrepp etc.?

Iakttagelser, forts.
● Arbetar med IT-partner/säkerhetsföretag med att kartlägga och testa sårbarhet i IT-miljön. 

För de specifika områden där risker identifieras genomförs fördjupade utredningar kring sätt 
att hantera dessa risker.

Figur: Utdrag ur kommunstyrelsens riskanalys som hör till internkontrollplanen 2022.

Slutsatser
I stadens årliga process för och arbetet med intern kontroll ingår IT-området. För identifierade 
risker finns åtgärdsplaner framtagna som IT-enheten sedan arbetar med och följer upp. 
Återrapportering sker sedan årligen enligt fastställd process för arbetet med intern kontroll.  
Arbete pågår med anpassning till NIS och en uppdaterad Risk- och sårbarhetsanalys ska tas 
fram 2023 enligt MSB:s riktlinjer. 
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Iakttagelser
Stadens administrativa chef har sedan cirka ett år tillbaka chefskapet för IT- och digitaliseringschef 
samt säkerhetschef. Båda dessa chefer har rekryterats under året. I samband med den 
organisatoriska förändringen fattades ett beslut att rekrytera en säkerhetschef på heltid. Tidigare 
köpte Vaxholm denna tjänst från Danderyds kommun motsvarande 25 procent av en heltidstjänst. 

IT- och digitaliseringschef respektive säkerhetschef samt administrativ chef anges i intervju som 
särskilt viktiga funktioner avseende informationssäkerhetsarbetet i staden på en övergripande nivå. 
Därtill kommer systemägare och de enskilda medarbetarna. 

Roller och ansvar för dessa nyckelfunktioner finns inte reglerat i några styrande eller stödjande 
dokument, men upplevs av de intervjuade som i huvudsak tydligt. Inom ramen för ett pågående 
arbete ingår bland annat att tydliggöra roller och ansvar i den nya organisationen och dokumentera 
detta. 

Säkerhetschef och IT- och digitaliseringschef bedömer att de har relevant kompetens för sina 
respektive roller för att kunna ta ansvaret för informationssäkerhet. Någon ytterligare särskild resurs 
finns inte för närvarande.

I intervju beskrivs ansvarsfördelningen avseende säkerhet kopplad till IT-området vara att 
Säkerhetschefen har ansvar för styrning och samordning för området informationssäkerhet som 
helhet som en del av sitt uppdrag som säkerhetschef. I ansvaret ligger klassning av information 
m.m. medan IT- och digitaliseringschef ansvarar för styrning och samordning för IT-säkerheten. 
Dock är dessa områden och ansvar ofta överlappande varför samverkan är viktigt under ledning av 
Administrativ chef.

Avdelningschef och förvaltningschefer är systemägare och informationsägare. Systemförvaltare 
finns ute på förvaltningarna och är då ansvariga för de mer förvaltningsspecifika systemen. 

Frågeställning 2 - Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för IT-säkerheten?
 

Iakttagelser, forts.
Av rutinen framgår att ansvaret gäller oavsett vilket sätt informationen hanteras och att 
informationsklassning skall genomföras vid all form av utveckling av nya och befintliga system. En 
informationsklassnings hållbarhet är kortvarig eftersom information och informationssystemen 
fortlöpande förändras. 

Sedan 2018 finns en grupp i kommunen med representanter från förvaltningarna. Inom ramen för 
arbetet med samverkansmodellen (PM3) och denna grupp pågår ett arbete med att kartlägga vilka 
system som finns ute i förvaltningarna. Av intervju framkommer vikten av att klassificering av system 
och information efterlevs.

Slutsatser
Det pågår ett arbete med vad vi bedömer som relevanta åtgärder för att tydliggöra roller och ansvar 
ytterligare. På en övergripande nivå så upplevs roller och ansvar vara tydliga vad gäller IT-säkerhet 
och relaterade frågor.
 
Arbete pågår med att sätta formerna i den nya organisationen där roller och ansvar i denna del är 
en väsentlig del. Det finns även ett pågående arbete med att införa en samverkansmodell (MP3) för 
förvaltning av IT-system där det ingår att se över organisationen/roller och ansvar.
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Iakttagelser
Utbildningsinsatser för att öka medvetenheten men även för att öva på hur en oönskad händelse 
ska hanteras har genomförts eller planeras. Nedan beskivs dessa aktiviteter:

● Information via intranätet i form av “Viktigt att tänka på” för att uppmärksamma 
medarbetaren på risker med mail, länkar och bilagor.

● I den plan som tas fram vid varje ny mandatperiod ingår en övnings- och utbildningsplan för 
krisberedskap. För 2023-2026 kommer en ny plan att tas fram, i den kommer övningar inom 
IT-området att ingå såsom IT-avbrott.

● Digital obligatorisk utbildning för samtliga medarbetare (DISA) som MSB tagit fram 
genomfördes i våras. Respektive chef ansvarar för att medarbetaren genomfört 
utbildningen.

Staden genomför inte några aktiva tester av medarbetares medvetandegrad kopplat till till exempel 
phishing-attacker genom utskick av falska phishing-mail etc. Av intervju framkommer att 
medvetenheten hos medarbetarna bedöms utifrån de frågor som kommer till IT-enheten vara god 
vad gäller IT-risker kopplade till verksamheten.

Information om risker, trender och best-practise avseende informations- och IT-säkerhet inhämtas 
via olika forum och nätverk. Exempel på forum kring säkerhetsfrågor är inom ramen för samverkan 
Stockholmsregionen (SSR), men även i Kommunernas informationssäkerhetsnätverk (KIS) i regi av 
SKR. För IT-säkerhet sker en löpande samverkan med upphandlade IT-partners och olika 
konferenser/säkerhetsdagar m.m. 

För att öka säkerheten utreds och införs olika lösningar. Arbetet omfattar multifaktorsautensiering 
(MFA), segmentering av olika servrar, nätverk osv. Staden följer löpande rekommendationer på 
området från Sveriges kommuner och regionen (SKR) och MSB. Staden använder ett system för 
uppdatering (SCCM) av servrar och ansvaret har tydliggjorts för vem i organisationen som ansvar 
för att detta görs. Av intervju framkommer att nya system ska godkännas av Säkerhetschef efter en 
klassning gjorts.

Behörigheter i verksamhetssystem kan endast beviljas av närmaste chef och då enligt en fastställd 
process där systemförvaltaren är den som registrerar/ger behörigheter. Processen är idag manuella 
men i det nya HR-system (E-companion) som implementeras för närvarande ingår ett automatiserat 
behörighetssystem. 

Frågeställning 3 - Finns ett förebyggande/aktivt arbete för att främja en god säkerhetskultur inom 
informationssäkerhetsområdet?

Iakttagelser, forts.
Det finns ingen fastställd skriftlig rutin för genomgång av att behörigheter är korrekta och ligger på 
rätt nivå. Av intervju framkommer dock att det finns en rutin som bland annat innebär att när den 
anställde slutar sin anställning tas denne bort från AD:et så åtkomsten till system försvinner.

Stadens förtroendevalda har inte per automatik en e-postadress via kommunen utan använder i 
flera fall privata mailadresser. I intervju framkommer att det inte bedöms finnas någon större risk 
kopplad till IT-säkerhet och informationssäkerhet då de förtroendevalda tar del av handlingar via 
applikationen Netpublicator och sina läsplattor med lösenord och personlig lösenkod (en sk tvåstegs 
autensifiering). Vid sekretesshandlingar används ytterligare en kod. Samtliga läsplattor kräver även 
en kod enligt standard. Till mailadresserna skickas endas allmän information om att kallelser finns 
och  sammanträdestider.

Att de förtroendevalda skulle ha sk kommunadresser bedöms dock kunna underlätta allmänhetens 
möjlighet till kontakt med förtroendevalda, men inte kopplat till IT-säkerheten. Segmentering av 
server, nätverk etc görs. 

 
Slutsatser
Olika insatser pågår för att höja kunskap och medvetenheten i organisationen kring IT-säkerhet, 
men även olika systemrelaterade åtgärder för att öka/säkerställa en tillräcklig säkerhet. 
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Frågeställning 4 - Finns verktyg och processer implementerade för att möjliggöra upptäckt vid en 
eventuell attack?

Slutsatser
Delvis.

Det finns ett antal rutiner och processer  på plats kopplad till  bevakning av sms- och mailtrafik. 
IT-chef beviljar användare med behörigheten i IT-systemen dvs det finns en process för detta. 
Däremot saknas det rutin för  bevakning av privatpersoner/gästanvändare av kommunens trådlösa 
nätverk. Det saknas även en dokumenterad plan för hur prioriteringsordning för återställande av 
olika IT-system/verksamhetssystem när system tappar sin funktionalitet vid en IT-attack.

Iakttagelser
System, larm och kontroller för att upptäcka incidenter och attacker

● System finns för bevakning av trafik av sms och mail in till kommunen respektive 
ut från kommunen.

● IT-enheten bevakar trafiken löpande via en sk Daschboard (en sida som innehåller en 
sammanställning över trafiken) där mängden trafik framgår.

● När trafik är hög (av mail och sms) får IT-enheten ett larm.

● De finns inte någon signalfunktion på server/system för att bevaka om gäster i 
kommunen eller privatperson kopplar upp sig på dator eller mobil på kommunens 
nätverk.

● När en ny admin-användare registreras med högsta systembehörighet finns en 
process som innebär att behörighet godkänns av IT-chef. För externa konsulter är 
behörigheterna tidsbegränsade under arbetets genomförande. Av intervju 
framkommer att logglistor sparas, som tillåter kontroller i efterhand. 

● Av intervju framkommer att av den övergripande krisplanen som beskriver hur en 
incident oavsett vilken typ av incident som avses, ska eskaleras om den behöver 
hanteras på särskilt sätt. 

● Vid en IT-incident vänder man sig som medarbetare till IT-enheten. Det är sedan 
IT-enhetens som eskalerar incidenten vidare. 

● Av intervju framkom att det pågår ett arbete med att ta fram en Kontinuitetsplan på 
övergripande nivå i Vaxholm. Vi har däremot inte tagit del av denna plan inom ramen 
för denna förstudie. Vi har efterfrågat en plan för återställande av verksamhetssystem, 
prioriteringar, back-up etc vid en eventuell IT-attack.
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Förstudiens syfte är att bedöma om det föreligger behov av en fördjupad granskning 
inom området. Värt att poängtera är att det granskade området är omfattande då det 
berör såväl IT-säkerhet som informationssäkerhet och förstudien övergripande. 

Se figur nedan som hämtats från Vaxholms stads Rutiner för informationsklassning, en 
del i informationssäkerheten för beskrivning av Informationssäkerhet och den 
administrativa respektive det tekniska säkerheten (IT-säkerhet).
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Sammanfattande slutsatser

Utifrån genomförd förstudie är det viktigt för revisionen att följa pågående arbetet 
och ta del av resultatet av detta och de riskanalyser som kommunstyrelsen tar fram 
inom ramen för arbetet med intern kontroll, men även Risk- och sårbarhetsanalyser 
etc. I intervju framkommer att det pågår ett omfattande arbete med 
kontinuitetsplanering i kommunen vilken även omfattas av IT-kontinuitet. Så en plan 
för prioritering kring återställande av IT-system är under uppbyggnad.

Sammanfattningsvis ser vi efter genomförd förstudie följande huvudsakliga risker:

● Det har identifierats ett antal riskområden i kommunstyrelsens 
internkontrollplan som hittills inte åtgärdats full 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 mer automatiserad process för detta.

● 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.
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan daterade 2022-04-20. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

2022-12-06

_________________________
Certifierad kommunal revisor
Uppdragsledare
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