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§ 34
Revisionsrapporter 2019 (KS 2019.092)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 
att godkänna uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska
behandlas av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har
vidtagits med anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter.
Syftet är att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter
och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och
rekommendationer som förts fram.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §43 KS Revisionsrapporter 2019
 §23  Revisionsrapporter 2019
 Revisionsrapporter 2019
 02 - Granskning av anläggningsredovisning
 03 - KS Svar - Granskning av anläggningsredovisning
 04 - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
 05 - KS Svar - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
 06 - Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
 07 - SN Svar - Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
 08 - Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
 09 - SN Svar - Kontroll av handläggningstider & avtalstrohet i barn- och 

ungdomsärenden
 10 - Likvärdiga förutsättningar inom förskolan
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Tjänsteskrivelse 

Svar på revisionens granskning av 
Informations- och cybersäkerhet 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat kommunens informations- och cybersäkerhet. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten. 
 
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
informations- och cybersäkerhet som har genomförts av ett externt revisionsbolag. 
 
Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram. 
 
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-06-12. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga. 

Konsekvenser för barn 
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang. 

Om tjänsteskrivelsen är underlag till ett informationsärende kan rubriken 
Konsekvenser för barn tas bort. 

Henrik Kelfve Kenneth Hedlund 
Kommunikation- och marknadschef IT-chef 

   
Expedieras till: 
Akten 
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Kommunstyrelsens svar på revisionens 
granskning av Informations- och 
cybersäkerhetsgranskning 
 
Nedan redovisas revisionens synpunkter tillsammans med nämndens kommentarer. 
Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och nämndens åtgärder. 
Avslutningsvis presenteras en framåtriktad analys om åtgärdernas effekt. 
 

Revisionens synpunkter 
 
 Kommunen bedöms brista i flera nyckelkontroller, särskilt i kontrollerna 

kopplade till riskhantering. Kommunen har flera verktyg för 
tillgångshantering och har mogna styrgrupperingar med god förståelse för 
kravbild. Dock saknar kommunen i nuläget metoder för att identifiera ny 
hårdvara i nätverket. Vidare saknas en dokumenterad riskhanteringsprocess 
för IT och informationssäkerhet som sätter tonen för kommunens 
övergripande säkerhetsarbete. Vidare saknar kommunen rutiner för 
uppföljning av implementerade säkerhetsåtgärder och identifierade risker 
aggregeras inte på ett systematiskt sätt. 

 
Nämndens svar: 
Sedan revisionen ägde rum har verksamheten anställt en 
informationssäkerhetssamordnare tillika dataskyddsombud. Detta för att 
säkerställa att nödvändiga rutiner och åtgärder upprättas samt åtgärdas. Det 
finns idag ett tätare samarbete mellan berörda enheter för att minimera risken för 
att data skadas, förloras eller faller i orätta händer. I det fall ett nytt system eller 
en ny funktion införskaffas så kontrolleras det att leverantören uppfyller kraven 
och levererar den slutprodukt som förväntas. All ny nätverkshårdvara som köps 
in är försedd med den intelligens som krävs för att möjliggöra autentisering av 
enheter på en tidigare nivå. Dock är större delen av hårdvaran fortfarande fullt 
funktionsduglig och att ersätta den skulle vara kostsamt. Utöver den faktiska 
hårdvarukostnaden så är ett sådant projekt av större karaktär vilket då behöver 
viktas noga mot resultat. I samband med nytt kommunkontor så är 
förhoppningen att se över möjligheten till att implementera den typen av 
intelligent nätverk där vilket då kan fungera som utvärderingspunkt för 
resterande delar av nätverket. 
En del av säkerhetsarbetet innefattar åtgärder mot skadlig kod som, trots 
befintliga skalskydd, ändå når användaren. Vid upptäckt så vidtas blockerande 
och rensande moment varpå blockering ej hävs förrän lyckat resultat är verifierat. 
Några av skalskydden är spamfilter, länkskydd samt antivirus och dessa 
uppdateras kontinuerligt med hög frekvens. 
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 Kommunen har resurser med relevant erfarenhet som ansvarar för IT-
säkerhetsområdet och har goda backupprocesser och kompetenta verktyg för 
sårbarhetshantering och loggranskning. Kommunen saknar en övergripande 
process för granskning och säkerställande av behörigheter i systemen, samt 
att formella rutiner saknas för återställning av systemen. Vidare förekommer 
ingen rollanpassad utbildning i nuläget, fastän kommunen har mogna verktyg 
för detta ändamål. 

 
Nämndens svar: 
Arbetet för att minimera antalet separata processer för behörighetsstyrning 
pågår. Dock är systemen många, komplexa och av olika ålder vilket ställer högre 
krav på resurser i form av tid och medel. Kommunen har via en 
utbildningsplattform sedan 2020 skickat ut utbildningar bestående av kortare 
utbildningssekvenser, så kallad nano-learning, till samtliga anställda på 
kommunen gällande informationssäkerhet och skydd av personuppgifter som 
även behandlar olika roll- och ansvarsfrågor inom området.  
 
 
 Vallentuna Kommun har resurser med ansvar för processer inom förmågan 

upptäcka. Däremot utförs även dessa processer av endast två 
säkerhetstekniker och arbete sker ad hoc. En hög upptäckarförmåga bidrar 
framförallt till att minska konsekvenserna av okända och allvarliga 
cybersäkerhetsincidenter som är svåra att förutse. Vallentuna Kommun har 
goda tekniska verktyg för att utföra ett moget upptäckningsarbete, dock så 
utförs arbetet reaktivt i nuläget och inte i förebyggande syfte. Flera processer 
utförs ad hoc utan dokumenterade rutiner och formellt ansvariga resurser.  

 
Nämndens svar: 
Infrastrukturens olika operativsystem hålls uppdaterade genom att de 
uppdateringar som tillhandahålls av respektive tillverkare installeras löpande. 
Skydd mot virus, spam och annan skadlig kod hålls aktuellt genom 
mjukvaruleverantörernas globala data över upptäckta hot. Verktyg för att utföra 
egna sårbarhetsanalyser används för att upptäcka samt åtgärda eventuella brister, 
detta verktyg lutar sig även det mot globala data. All utrustning, processer och 
funktioner som bedömts vara kritiska övervakas och larm går ut om något av 
dessa skulle fallera. Backup av all data finns på två olika geografiska positioner. 
Mjukvaran som hanterar backupen är av en sort som i dagsläget ej kan påverkas 
av så kallad ransomware vilket möjliggör återskapande av data även om 
driftmiljön skulle råka ut för detta. Idag läggs det även ett ökat fokus på att 
utbilda och informera anställd personal för att på så vis öka medvetenheten kring 
malware, spoofing, phising etc. Detta i kombination av kontinuerligt uppdaterad 
infrastruktur minimerar risken för att skadlig kod kan påträffas inom 
verksamheten. Vi har även en extra internet-förbindelse från sekundär leverantör 
som nyttjas automatiskt vid eventuellt fel på den huvudsakliga förbindelsen. 
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 Det finns dedikerade resurser som analyserar, hanterar och utreder 
incidenter, dock är det inte det huvudsakliga arbetsområdet för dessa 
resurser. Detta arbete görs främst ad hoc och baseras främst på den kunskap 
och kompetens som resurserna tillhandahåller snarare än dokumenterade 
arbetsflöden. Vidare finns inga formella rutiner för hur förbättringar, lessons 
learned, förväntas genomföras efter att en incident har inträffat. Kommunen 
har inom området för kommunikation goda dokumenterade rutiner och 
processer för incidenthantering. Arbetsflödet har även testats under övningar. 

 
Nämndens svar: 
Informationssäkerhetssamordnaren är nu en dedikerad resurs som analyserar, 
hanterar samt utreder incidenter tillsammans med rapporterande verksamhet. 
Vid eventuell incident som är av en karaktär där det krävs rapportering så består 
en del av rapporteringen av att dokumentera vidtagna åtgärder. För åtgärder som 
verksamheten själv inte kan vidta eller åtgärder som bör hanteras av kommunens 
IT-organisation så skapas ett ärende hos IT. Skapade incidentrapporter kan då 
användas som referens om liknande situationer skulle uppstå. En rutin för 
förbättringar efter eventuell incident håller på att arbetas fram. 
 
 Kommunen har kontinuitetsplaner framtagna av IT-avdelningen samt 

checklistor för olika scenarion men ett formellt arbete avseende framtagning 
av återställningsplaner saknas. Däremot finns det erfarna resurser som i sitt 
dagliga arbete hanterar detta. Det finns även dokumenterade processer för 
hantering av intern och extern kommunikation under kriser. Vidare framgår 
att det saknas en sekundär datahall för återläsning. 

 
Nämndens svar: 
Idag pågår en förstudie gällande återställningsplaner av allvarligare karaktär. Där 
behandlas främst de, för infrastrukturen, viktigaste systemen men även övriga 
system som anses som kritiska. Studien innefattar då att undersöka möjligheten 
att ha vissa system redo hos extern part för att aktiveras vid eventuellt haveri. 
Återställningsplaner per system skall återfinnas i verksamhetssystemet ”Stratsys” 
som kommer bli systemförvaltarnas informationskälla för information kring de 
olika systemen. Komplett backup finns idag på två separerade platser för att 
minimera risker vid brand eller annan fysisk händelse. 
 
Revisionens rekommendationer 
 
 Ta fram formella rutiner för behörighetsgranskning, krav på granskning och 

säkerställ att systemägare har ansvaret för granskning. 
 
Nämndens kommentar: 
Berörda system och dess information klassificeras i verktyget Klassa (fr. SKL). 
Där granskas systemets gällande rutiner och förhållningssätt för att upprätthålla 
samt bibehålla korrekta behörighetsnivåer. Verktyget används av 
systemförvaltare. För att ytterligare säkra att korrekta behörigheter används så 
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kommer behörighetsgranskning initieras via redan existerande internkontroller 
och då ske med lämpligt intervall. Ett extra klassificeringssystem - Draftit, 
används av systemförvaltarna och i det ser man hur pass känslig information ett 
system innehåller, vilket hjälper till med val av behörighetsnivåer. Detta för att 
ytterligare stärka informationssäkerheten samt öka medvetandet gällande GDPR-
frågor. Ett behörighetsstyrt arbetssätt är implementerat hos alla avdelningar för 
hantering av sedvanliga arbetsmappar och dokument. Arbete gentemot ett mer 
automatiserat rollbaserat flöde pågår vars syfte är att säkerställa att personal 
inom Vallentuna Kommun får korrekta behörigheter utan manuell 
handpåläggning. Riskerna med den mänskliga faktorn kommer därigenom 
minimeras. Ämnet diskuteras med befintlig leverantör.  
 
 Formalisera sårbarhetshanteringen med definierade processer för hantering 

att upptäcka sårbarheter. 
 
Nämndens kommentar: 
Som direkt åtgärd upprättades det en rutin för System- och Säkerhetstekniker 
gällande åtgärder baserade på resultat från analysverktyg. Mer långsiktigt så har 
det påbörjats ett utökat samarbete mellan olika funktioner inom kommunen 
gällande IT-säkerhet. 
 
 Säkerställ att återföring av lärdomar efter samtliga 

informationssäkerhetsincidenter görs genom att kravställa detta i relevant 
dokumentation, samt se till att det är känt inom organisationen och att det 
finns en dedikerad resurs som ansvarar för att detta sker. 
 

Nämndens kommentar: 
Kansliet har anställt en informationssäkerhetssamordnare tillika 
dataskyddsombud som en dedikerad resurs med ett övergripande ansvar för 
hanteringen av informationssäkerhetsincidenter. En funktion för att rapportera 
både informationssäkerhetsincidenter och personuppgiftsincidenter är under 
framtagande. Beroende på vilken incident det är man ska rapportera, så får man 
besvara olika frågor, exempelvis om vad som har hänt, vilka som är berörda samt 
vilka åtgärder som vidtagits. När fler incidenter rapporteras in så kommer 
incidentrapporterna sammantaget att utgöra ett viktigt underlag för en vidare 
analys med syftet att hitta proaktiva åtgärder som kommunen kan implementera 
som en del av sitt informationssäkerhetsarbete. Incidenthanteringen kommer 
också att utgöra en del i den årliga rapporteringen gällande informationssäkerhet 
till ledningen, detta i enlighet med kommunens ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS). Den årliga rapporten kommer också att finnas 
tillgänglig för organisationen i stort att ta del av. 
 
 Ta fram stödmaterial för framtagning av återställningsplaner på övergripande 

nivå samt för specifika system. Säkerställ att systemägare med ansvar för att 
ta fram återställningsplaner är införstådda med detta ansvar. 
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Nämndens kommentar: 
En checklista över infrastrukturella system har uppdaterats och arbete pågår just nu 
för återställningsplaner för verksamhetskritiska system. Utöver just 
återställningsplaner så håller det på att skapas en informationsbank i Stratsys, 
kommunens plattform som används för planering, genomförande och uppföljning. 
Informationsbanken ska innehålla all relevant information kring de system som finns 
i verksamheten och fungera som ett stöd åt systemförvaltare och övrig berörd 
personal. Detta kommer ge en pedagogisk och överskådlig insikt i respektive systems 
processer, funktioner och beroenden. Dessutom underlättar det i kommunens arbete 
med förbättringsåtgärder, underhåll, drift, dokumentering samt kunskapsöverföring. 
 
Framåtriktad analys 
Utkomsten av rapporten har bidragit till införskaffande av ett sårbarhets- och 
analysverktyg samt en dedikerad resurs i form av en 
informationssäkerhetssamordnare. Verktyget tillåter oss att vara mycket mer 
proaktiva i vårt säkerhetsarbete genom att det konkret belyser eventuell brist i 
operativsystem / system /applikation och dessutom direkt presenterar 
rekommenderad åtgärd. 
 
Granskningen innefattade även punkter som berörde återställningsplaner vilket också 
nu fick ökat fokus. Det har resulterat i upprättandet av en informationsbank som 
kommer bli till stor nytta och höja kvaliteten i systemförvaltarnätverket.
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