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Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna 

och revisionskontoret. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-

het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 

uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. 

De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instru-

ment för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den 

lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, 

anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret ingår att genom-

föra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsstäl-

lande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande rä-

kenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-

ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 

löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-

sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 

att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-

ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-

na@rev.sll.se 
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Projektrapport 14/2014 
Ledningssystem för informationssäkerhet, förutsättningar 
för en god intern kontroll? 
 

Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade 2015-02-19 att överlämna rapporten till landstingsstyrelsen 

för yttrande senast 2015-05-22. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att landstingets ledningssystem för informationssäkerhet, när 

det är komplett och på plats, kan skapa förutsättningar för landstingsstyrelsen att ha en tillräcklig 

intern kontroll inom området. Införandet av ledningssystemet har försenats med cirka ett år. 

Granskningen visar att förseningen har påverkat förutsättningarna dels för det lokala 

informationssäkerhetsarbetet, dels för landstingsstyrelsen att på central nivå kunna följa upp 

verksamheternas informationssäkerhet som landstingsfullmäktiges riktlinjer för 

informationssäkerhet förutsätter.   

 

Revisorerna vill till landstingsstyrelsen särskilt framhålla vikten av att implementeringen av 

ledningssystemet inte försenas ytterligare. Vidare menar revisionen att landstingsstyrelsen bör 

tydliggöra hur och när uppföljningen av status för det lokala informationssäkerhetsarbetet vid 

nämnder och styrelser ska ske och hur och när resultatet från dessa uppföljningar ska 

återrapporteras till landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen bör även säkerställa att ansvaret för 

informationssäkerhet förtydligas i landstingets förvaltningsstyrningsmodell. Avslutningsvis vill 

revisionen framhålla vikten av att landstingsstyrelsen säkerställer att nämnder och styrelser följer 

de krav som ställs på informationssäkerhet även när det gäller privata utförare som anlitas för att 

utföra kärnverksamhet för landstingets räkning. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

Kenneth Strömberg 

ordförande     Agneta Fohlström

     sekreterare 
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1 Sammanfattning och slutsatser  

Revisionen har granskat styrning och samordning av informationssäkerhetsar-

betet i Stockholms läns landsting (SLL) utifrån landstingsstyrelsens övergri-

pande ansvar. Granskningen syftar till att utreda om landstingets ledningssy-

stem för informationssäkerhet ger landstingsstyrelsen förutsättningar för att 

säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll inom området samt om det 

harmoniserar med tillämplig standard för informationssäkerhet, ISO 27000.  

 

Granskningen visar att landstingets policy och riktlinjer för informationssäker-

het är anpassade till gällande standard och ger en tydlig beskrivning av roller 

och organisatoriskt ansvar för informationssäkerhetsfrågorna i landstinget.  

 

Ansvar och roller beskrivs dock på lite olika sätt i de styrande informationssä-

kerhetsdokumenten och i landstingets förvaltningsstyrningsmodell (som base-

ras förvaltningsstyrningsmodellen pm3). Det kan medföra risk för begreppsför-

virring, vilket kan leda till olika tolkningar som försvårar informationssäker-

hetsarbetet. Landstingsstyrelsen bör säkerställa att ansvaret för informationssä-

kerheten förtydligas i landstingets förvaltningsstyrningsmodell.  

 

Revisionen menar att det är viktigt att landstingsstyrelsens planerade harmoni-

sering till den nya reviderade ISO-standarden sker skyndsamt och att styrdo-

kumenten ensas så att de ger samma bild. 

 

Policy och riktlinjer beslutades av landstingsfullmäktige under 2013, medan 

landstingsstyrelsens tillämpningsanvisningar för informationssäkerhetsarbetet 

ännu inte är klara. Landstingets handlingsplan för informationssäkerhet har inte 

uppdaterats sedan 2012. Enligt gällande policy ska handlingsplanen aktuali-

seras och beslutas årligen.  

 

Den femte komponenten i landstingets ledningssystem är s.k. Compliance Ma-

nagement, för vilket ett tillhörande IT-baserat verktyg, compliance-verktyget, 

har tagits fram. Syftet med IT-stödet är att stödja processen för det systema-

tiska informationssäkerhetsarbetet, centralt såväl som lokalt. Etableringen och 

tillgängliggörandet av IT-stödet till nämnder och styrelser har påbörjats, men är 

försenat. Införandet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete inom 

landstinget är därmed försenat med cirka ett år. Revisionen bedömer att förse-

ningen har påverkat förutsättningarna för det lokala informationssäkerhetsar-

betet, där några förvaltningar och bolag arbetat i egna spår medan andra har 

avvaktat.  

 

Landstingsstyrelsen har visserligen i samband med årsrapporten för 2014, följt 

upp förvaltningars och bolags informationssäkerhet via ett för landstinget nytt 

målområde, ”Säkra processer”, men förseningen av compliance-verktyget har 

inneburit att landstingsstyrelsen på central nivå inte kunnat följa upp verksam-

heternas informationssäkerhet på det sätt riktlinjerna förutsätter. När verktyget 

väl är implementerat bör det dock, enligt revisionens bedömning, kunna ge 

landstingsstyrelsen stöd i detta arbete. För att säkerställa en god intern styrning 

och kontroll inom landstinget bör det dock tydligt framgå, i exempelvis till-
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lämpningsanvisningar och/eller i planeringsprocesser, hur och när uppföljning-

en av status för det lokala informationssäkerhetsarbetet vid nämnder och styrel-

ser ska ske, och hur och när resultatet från dessa uppföljningar ska återrapport-

eras till landstingsstyrelsen. 

 

Landstingets nämnder och styrelser har ett eget ansvar för informationssäker-

heten inom sina respektive verksamhetsområden. Landstingets decentraliserade 

organisation medför att informationssäkerheten därmed vilar på respektive 

förvaltnings eller bolags egen förmåga och resurser att driva det lokala inform-

ationssäkerhetsarbetet utifrån de centrala styrdokumenten. Granskningen visar 

att nämndernas och styrelsernas informationssäkerhetsarbete behöver förstär-

kas. Enligt enkätsvaren från informationssäkerhetssamordnarna har endast ett 

fåtal av nämnderna och styrelserna implementerat ett lokalt ledningssystem för 

informationssäkerhet. Vidare uppger endast en minoritet att organisationen 

klassificerat sina informationstillgångar och ett fåtal har utsett informationsä-

gare. Detta försvårar det systematiska informationssäkerhetsarbetet för hela 

landstinget. Mot den bakgrunden bedömer revisionen att landstingsstyrelsen, 

med sitt övergripande ansvar, bör utveckla styrning och samordning av inform-

ationssäkerhetsarbetet i landstinget ytterligare. 

 

Revisionen menar att det är viktigt att landstingsstyrelsen säkerställer att 

nämnder och styrelser följer de krav som ställs på informationssäkerhet även 

när det gäller privata utförare som anlitas för att utföra kärnverksamhet för 

landstingets räkning. Det saknas i dagsläget en systematik i såväl kravställande 

som uppföljning av dessa. Det kan leda till att skyddet av känsliga informa-

tionstillgångar äventyras i samband med informationsöverföringar mellan olika 

juridiska personer. 

 

Den sammanfattande bedömningen från granskningen är att ledningssystemet 

för informationssäkerhet, när det är komplett och på plats, kan skapa förutsätt-

ningar för landstingsstyrelsen att ha en tillrecklig intern kontroll inom området. 

Granskningen visar dock att det finns en del arbete som kvarstår i implemente-

ringen av ledningssystemet.  

 

Rekommendationer 

 Landstingsstyrelsen bör säkerställa implementeringen av ett lednings-

system för informationssäkerhet genom att snarast färdigställa arbetet 

med tillämpningsanvisningar samt det s.k. compliance-verktyget. 

 

 Landstingsstyrelsen bör tydliggöra hur och när uppföljningen av status 

för det lokala informationssäkerhetsarbetet vid nämnder och styrelser 

ska ske och hur och när resultatet från dessa uppföljningar ska återrap-

porteras. 

 

 Landstingsstyrelsen behöver säkerställa att nämnder och styrelser följer 

upp de krav som ställs på informationssäkerhet även när det gäller pri-

vata utförare som anlitas för att utföra kärnverksamhet för landstingets 

räkning. 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige har fastställt policy och riktlinjer 

för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting (SLL)
1
. Enligt poli-

cyn ska informationssäkerhetsarbetet styras genom landstingets ledningssystem 

för informationssäkerhet
2
. Grunden i landstingets ISO-anpassade ledningssy-

stem för informationssäkerhet utgörs av policy, riktlinjer och tillämpningsan-

visningar. Policy och riktlinjer är fastställda medan tillämpningsanvisningarna 

är under utarbetning. Övriga delar i ledningssystemet för informationssäkerhet 

utgörs av en handlingsplan för informationssäkerhet samt ett IT-baserat verktyg 

för systematiskt informationssäkerhetsarbete, vilket inkluderar efterlevnads-

kontroll och uppföljning (”compliance-verktyg”).  

 

Den pågående implementeringen av ett ledningssystem med tillämpningsanvis-

ningar och uppföljningssystem är en viktig förutsättning för ett systematiskt 

informationssäkerhetsarbete inom landstinget samt för landstingsstyrelsens 

uppföljning och samordning. Mot denna bakgrund har revisionen granskat om 

ledningssystemet ger landstingsstyrelsen förutsättningar att samordna och följa 

upp statusen på informationssäkerheten inom landstinget i syfte att stärka den 

interna kontrollen inom området. Granskningen har i första hand fokuserats på 

administrativ informationssäkerhet, särskilt inom områdena övergripande re-

gelverk, organisation, metoder och kontroll.  

2.2 Revisionsfråga 

Den övergripande revisionsfrågan för granskningen har varit: 

 

Ger ledningssystemet för informationssäkerhet förutsättningar för landstings-

styrelsen att säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll inom områ-

det? 

 

Den övergripande revisionsfrågan har brutits ner i följande två delfrågor: 

 

1. Hur ger organisationen inom informationssäkerhetsområdet förutsätt-

ningar för landstingsstyrelsen att samordna, styra och följa upp inform-

ationssäkerhetsarbetet i landstinget?  

 

2. Hur är landstingets policy och riktlinjer för informationssäkerhet har-

moniserat med tillämplig standard inom området för att därigenom 

skapar förutsättningar för tillräcklig intern kontroll.
3
 

2.3 Avgränsning 
Granskningen har inriktats mot landstingsstyrelsens ansvar i informationssä-

kerhetsarbetet och syftar inte till att bedöma om informationssäkerheten är 

tillräcklig inom landstingets olika förvaltningar och bolag.  

 

                                                      
1
 LS 2013-03-05, LF 2013-03-19 

2
 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting, LS 1112 – 1733, sid 4 

3
 Ledningssystem för informationssäkerhet, ISO 27001:2014. 
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Granskningen har översiktligt omfattat den fjärdedel av de centrala tillämp-

ningsanvisningar som granskats av informationssäkerhetssamordnarna och som 

kommer att skickas på remiss inom landstingets verksamheter.  

2.4 Bedömningsgrunder 

- SLL:s Informationssäkerhetspolicy (fullmäktige 2013-03-19, LS 1112-

1733). 

- SLL:s Riktlinjer för informationssäkerhet landsting, (fullmäktige 2013-

03-19, LS 1112-1733). 

- Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav, ISO/IEC 

27001:2014. 

- Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder, ISO/IEC 27002:2014. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomförts i form av dokumentstudier och intervjuer. De 

olika styrande dokumenten i landstingets ledningssystem för informationssä-

kerhet har granskats mot gällande standard inom området, ISO 27001:2014 och 

27002:2014. Dessutom har revisionen granskat compliance-verktygets funk-

tionalitet och överensstämmelse med policy och riktlinjer, samt mot gällande 

standarder. Revisionen har intervjuat landstingets informationssäkerhetschef, 

biträdande förvaltningschef samt informationssäkerhetssamordnare vid Folk-

tandvården i Stockholm AB, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms 

läns sjukvårdsområde (SLSO). Intervjuerna har kompletterats med en enkät till 

landstingets samtliga informationssäkerhetssamordnare för att ge en mer täck-

ande bild över situationen. Svarsfrekvensen på enkäten var 87,5 procent. 

3 Ledningssystem för informationssäkerhet 

Landstingsstyrelsens förvaltning har tagit fram en genomförandeplan gällande 

implementering av ledningssystemet för informationssäkerhet. Planen är inde-

lad i fyra faser, och ambitionen enligt landstingsstyrelsens förvaltning är att 

dessa faser ska införas och/eller påbörjas inom landstingets samtliga bolag och 

förvaltningar under år 2015 och 2016.  

 

Enligt informationssäkerhetspolicyn ska landstinget bedriva ett systematiskt 

informationssäkerhetsarbete i syfte att skydda informationen inom verksamhet-

en. Skyddet ska vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav för att därige-

nom möjliggöra för landstingets verksamheter att uppnå sina mål. Policyn gäl-

ler för landstingets samtliga nämnder, bolagsstyrelser och stiftelser. Enligt po-

licyn gäller den även för privata utförare när de arbetar för landstinget.  

 

Syftet med landstingets riktlinjer för informationssäkerhet är att konkretisera 

informationssäkerhetspolicyn och på ett mer handgripligt sätt beskriva hur 

informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas i landstinget. Enligt policyn ansvarar 

landstingsstyrelsen för ”…samordningen av informationssäkerhetsarbetet i 

landstinget”, medan riktlinjerna anger att landstingsstyrelsen har ansvar för 

”…samordning och uppföljning av informationssäkerheten och har därmed det 

övergripande ansvaret för informationssäkerheten inom landstinget.” Enligt 

intervjuer med ansvariga tjänstemän vid landstingsstyrelsens förvaltning är det 

den bredare ansvarsbeskrivningen i riktlinjerna som är den gällande. 
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Tillämpningsanvisningarna, som är under utarbetande, ska ge konkret vägled-

ning när det gäller informationssäkerhet för alla förvaltningar och bolag. Im-

plementeringen av tillämpningsanvisningarna har förskjutits med upp mot ett år 

och planeras därför ske etappvis under våren 2015 efter det att de beslutats av 

landstingsdirektören. För närvarande finns remissutgåvor för en fjärdedel av de 

anvisningar som ska tas fram. Totalt kommer det att finnas ett tjugotal tillämp-

ningsanvisningar när arbetet är klart.  

 

Flera informationssäkerhetssamordnare har i enkätsvar och intervjuer fört fram 

farhågor kring den försenade tidsplanen för beslut och implementering av till-

lämpningsanvisningarna. Det framförs att implementeringen av lokala system 

för informationssäkerhet på nämnder och styrelser har stannat upp i väntan på 

de centrala tillämpningsanvisningarna. En del samordnare framhåller dock att 

det är viktigt att tid ges för att arbeta igenom tillämpningsanvisningarna ordent-

ligt.  

 

Handlingsplan för informationssäkerhetsarbete i landstinget syftar till att styra 

landstingets övergripande informationssäkerhetsarbete på kort sikt. Enligt poli-

cyn ska det årligen fastställas en övergripande handlingsplan för informations-

säkerhetsarbetet i landstinget. Det saknas dock en gällande handlingsplan för 

2014. Den senaste handlingsplanen är från 2012 och gäller för åren 2012 och 

2013. 

 

En väsentlig byggsten i landstingets ledningssystem för informationssäkerhet 

utgörs av ett så kallat compliance-verktyg. Det är ett IT-baserat och behörig-

hetsstyrt system för uppföljning och kontroll av informationssäkerhetsarbetet, 

centralt såväl som lokalt inom landstinget. Kraven i centrala och lokala styrdo-

kument läggs in i systemet som kravkataloger och systemet ger stöd för hand-

lingsplan, avvikelseanalys och uppföljning genom indikatorer. Stöd ges även 

för riskbedömning och informationsklassificering. Verktyget har utvecklats i 

två versioner, ett för internt bruk inom landstinget och ett för externt bruk, för 

uppföljning av till exempel upphandlade entreprenörer liksom vid nya upp-

handlingar. Det senare har ännu inte driftsatts. Landstingets förvaltningar och 

bolag kommer, enligt uppgift, att börja använda verktyget under våren 2015. 

 

Merparten av landstingets informationssäkerhetssamordnare anser, enligt enkät 

och intervjusvar, att landstinget har relevanta och samstämmiga centrala styr-

dokument inom informationssäkerhetsområdet. Utifrån genomförda intervjuer 

och av revisionens egna iakttagelser framkommer det dock att rollerna som 

anges i landstingets förvaltningsstyrningsmodell och som baseras på pm3
4
 inte 

är harmonierade med rollerna som anges i de centrala styrdokumenten för in-

formationssäkerhet. Som exempel kan nämnas att begreppet informationsägare 

inte finns i landstingets nya förvaltningsstyrningsmodell, vilket innebär risk för 

att rollen inte får legitimitet och att arbetet inom informationssäkerhetsområdet 

därigenom kan försvåras..  

 

                                                      
4
 pm3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera förvaltningsverksamhet så att 

den kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm3 fastställs bland annat beslutsmandat, 
beslutsfora, ansvarsroller samt prioriterings- och uppföljningsprinciper. 
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3.1 Revisionens bedömning 

Implementeringen av ledningssystemet för informationssäkerhet inom lands-

tinget har försenats med cirka ett år. Bedömningen är dock att när det är kom-

plett och på plats, kan det skapa förutsättningar för landstingsstyrelsen att ha en 

god intern kontroll inom området. Revisionen vill emellertid betona vikten av 

att tillämpningsanvisningarna inte försenas ytterligare då det påverkar förut-

sättningarna för både det lokala informationssäkerhetsarbetet och för lands-

tingsstyrelsen att på central nivå följa upp informationssäkerheten vid lands-

tingets nämnder och styrelser.    

  

Revisionen noterar vidare att landstingsstyrelsen snarast behöver besluta om en 

aktualiserad handlingsplan för informationssäkerhet. 

 

Revisionen menar att landstingets ansvar för informationssäkerhet behöver 

förtydligas i landstingets förvaltningsstyrningsmodell baserad på pm3. När det 

exempelvis gäller samstämmighet mellan roller och ansvar i de styrande doku-

menten visavi landstingets nuvarande förvaltningsstyrningsmodell, menar re-

visionen att det är viktigt att en harmonisering mellan förvaltningsstyrnings-

modellen och de styrande dokumenten inom informationssäkerhetsområdet 

sker skyndsamt för att minska risken för begreppsförvirring och för att inte 

minska legitimitet i ansvar och roller inom informationssäkerhetsområdet.  

4 Överensstämmelse mellan gällande stan-
dard och landstingets policy och riktlinjer 

Revisionen har granskat hur landstingets policy och riktlinjer för informations-

säkerhet harmoniserar med tillämplig standard inom området och därigenom 

skapar förutsättningar för intern kontroll. Den internationella standarden för 

informationssäkerhet benämns ISO 27000-serien. Standardens olika delar syf-

tar till att ge förutsättningar för ett systematiskt och effektivt arbetssätt för or-

ganisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll och styrning av inform-

ationssäkerheten. Standarden har två inledande delar, ISO 27001 samt ISO 

27002, båda reviderade 2013 och utgivna i svensk översättning 2014. Den 

första delen anger de krav verksamheter bör följa för att införa, underhålla och 

förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet och den andra ger väg-

ledning när kraven ska införas.  

 

Landstingsfullmäktige har, i enlighet med standarden, som högsta ledning i 

landstinget, beslutat om en informationssäkerhetspolicy för att beskriva organi-

sationens syn på sina mål för informationssäkerheten. Enligt standarden bör 

informationssäkerhetspolicyn innehålla uppgifter om: 

 

a) definition av informationssäkerhet samt mål och principer som styr all 

verksamhet som är relaterad till informationssäkerhet 

b) tilldelning till definierade roller och av allmänna och särskilda ansvar 

för hantering av informationssäkerhet 

c) processer för att hantera avvikelser och undantag 

 

Granskningen visar att landstingets policy och/eller riktlinjer hanterar punkter-

na ovan. 
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Enligt COSO-modellen
5
 definieras intern kontroll som en övergripande process 

där organisationens ägare, ledning och personal samverkar i syfte att uppnå: 

 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer  

 

ISO-standarden för informationssäkerhet har en likartad uppbyggnad, struktur 

och syfte som COSO-modellen. Granskningen visar att landstingets policy och 

riktlinjer för informationssäkerhet har samma struktur och huvudsakliga inne-

håll som den vägledande ISO-standarden. Standarden nämns också som ut-

gångspunkt för landstingets arbete i de fastställda riktlinjerna
6
. I enlighet med 

standarden anger policyn att informationssäkerhet ingår som en viktig del i 

landstingets övergripande arbete med intern styrning och kontroll samt riskhan-

tering. I de styrande dokumenten beskrivs roller och ansvar för informationssä-

kerheten inom landstingets verksamheter. Vikten av att styra och följa upp 

externa leverantörers informationssäkerhet beskrivs i de styrande dokumenten i 

enlighet med standarden.  

 

Det enda område där det råder viss otydlighet i kopplingen mot standardens 

krav gäller kontroll av efterlevnad av juridiska och avtalsmässiga krav, teknisk 

efterlevnad samt kontroll av externa leverantörer. Landstingets styrande doku-

ment innehåller för detta område övergripande information om vad som gäller 

för efterlevnad på central nivå och förvaltningarnas och bolagens ansvar för 

uppgifterna, men det framgår inte hur dessa krav rent faktiskt ska hanteras på 

lokal nivå. Av intervjuerna med landstingsstyrelsens förvaltning framkom att 

det i nuläget inte är planerat att ta fram någon särskild tillämpningsanvisning 

för hur efterlevnaden av dessa tre områdena ska genomföras.  

 

Den styrande dokumentationen för landstinget är fastställd under våren 2013 

och därmed inte fullt ut anpassad till senaste utgåvan av standarden som har 

reviderats något med bland annat vägledningstexter. Under intervjuerna med 

landstingsstyrelsens förvaltning framkom att policy och riktlinjer kommer att 

revideras under våren 2015 och därefter föreslås fastställas på nytt av lands-

tingsfullmäktige respektive av landstingsstyrelsen för att informationen i dessa 

ska motsvara förändringarna i standarden. 

4.1 Revisionens bedömning 

Granskningen visar att landstingets styrdokument och arbete med informations-

säkerhet är förankrat i standarden för informationssäkerhet liksom COSO-

ramverket för intern styrning och kontroll. Mot denna bakgrund bedömer revis-

ionen att ledningssystemet skapar förutsättningar för landstingsstyrelsen att ha 

en god intern kontroll inom området. Det finns emellertid behov att utveckla 

tillämpningsanvisningar för de områden där det ställs tydliga krav i standarden 

                                                      
5
 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).är ett ramverk för 

att utvärdera ett företags interna kontroll. Beskrivningen av COSO modellen kommer från: PwC 
(Anders Haglund, Jan Sturesson och Roland Svensson), 2005: Intern kontroll – En del av verk-
samhets- och ekonomistyrningen 
6
 SLL:s Riktlinjer för informationssäkerhet landsting, (fullmäktige 2013-03-19, LS 1112-1733), sid 2 
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men där det i dagsläget inte är tydligt hur styrning och uppföljning av efterlev-

nad på lokal nivå bör ske. I det pågående arbetet med att ta fram tillämpnings-

anvisningar bör landstingsstyrelsen säkerställa att efterlevnadskraven för dessa 

områden täcks in i någon tillämpningsanvisning. 

5 Organisation, roller och ansvar 

Landstinget har ett decentraliserat ansvar för informationssäkerhetsarbetet. 

Nedan beskrivs de olika funktionerna inom landstinget som har ett direkt an-

svar inom informationssäkerhetsområdet, samt deras viktigaste ansvarsområ-

den. 

 

Enligt landstingets reglemente för styrelser och nämnder från december 2014
7
  

åligger det landstingsstyrelsen ”…att ansvara för landstingets samordnade IT-

verksamhet och övergripande frågor om informationssäkerhet…” Det innebär 

en förändring jämfört med tidigare gällande reglemente, som inte  innehöll 

någon skrivning om landstingsstyrelsens ansvar inom informationssäkerhets-

området.  

 

För att säkerställa uppföljning inom informationssäkerhetsområdet har lands-

tingsfullmäktige beslutat om ett nytt målområde med en övergripande indikator 

från och med 2014. Målområdet benämns ”Säkra processer – Säkerhetsarbetet 

ska bedrivas på ett systematiskt sätt” och indikatorn är definierad till ”Andel av 

landstingets förvaltningar och bolag som infört metoder och verktyg för syste-

matiskt arbete”. Indikatorn är nedbruten i två delar, dels informationssäkerhet, 

dels säkerhet. Således är indikatorn direkt kopplad till arbetet med införandet 

av ledningssystemet för informationssäkerhet och framskridandet kommer att 

följas upp årligen. 

 

Av policyn framkommer att landstingsfullmäktige beslutar om informationssä-

kerhetspolicyn och att landstingsstyrelsen har ansvar för att policy likväl som 

riktlinjer för informationssäkerhet utarbetas och hålls aktuella. Vidare faststäl-

ler policyn att landstingsstyrelsen dels har ansvar för samordningen av inform-

ationssäkerhetsarbetet i landstinget, dels att årligen fastställa en övergripande 

handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet. Som framgår tidigare i rappor-

ten så är den senaste handlingsplanen från 2012.  

 

Landstingsdirektören har styrelsens uppdrag att sörja för att informationssäker-

hetsarbetet bedrivs så effektivt som möjligt. Enligt policyn har landstingsdirek-

tören även ansvaret för att övergripande tillämpningsanvisningar inom området 

utarbetas och hålls aktuella i enlighet med policy och riktlinjer. Som framgått 

ovan så finns det ännu inte några beslutade landstingsövergripande tillämp-

ningsanvisningar för landstinget. 

 

Inom landstingsstyrelsens förvaltning har informationssäkerhetschefen det 

operativa ansvaret för att förvalta landstingets ledningssystem för informations-

säkerhet. Informationssäkerhetschefens arbete omfattar därmed informations-

                                                      
7
 Stockholms läns landsting, Arbetsordningar, reglementen och delegationsordning, december 

2014 
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säkerhetsfrågor på en övergripande och strategisk nivå för hela landstinget. I 

ansvaret ingår omvärldsbevakning, samordning, att vara sammankallande i 

landstingets informationssäkerhetsråd samt att inhämta information om och 

rapportera informationssäkerhetsläget i landstinget som ett led i uppföljningen 

av informationssäkerheten. Informationssäkerhetschefen samverkar och leder 

arbetet på lokal nivå genom Informationssäkerhetsrådet (ISR). 

 

Varje nämnd och styrelse har, enligt policyn, ansvar för informationssäkerheten 

inom sina respektive verksamhetsområden. 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 

intern kontroll. Enligt landstingets informationssäkerhetspolicy ska varje 

nämnd och styrelse ta fram egna, verksamhetsnära styrdokument för informat-

ionssäkerhet som utgår från de centrala styrdokumenten. Av enkätsvaren fram-

kommer det att endast ett fåtal av landstingets verksamheter har lokala styrdo-

kument på plats. Vissa av dessa anger som skäl att de centrala tillämpningsan-

visningarna inväntas innan man avser att slutföra arbetet med att ta fram egna 

styrdokument. 

 

Enligt riktlinjerna ska informationstillgångar klassificeras och informationsä-

gare utses vid landstingets förvaltningar och bolag. Ungefär en tredjedel av 

samordnarna uppger i enkäten att det inte har utsetts några informationsägare 

vid deras bolag och/eller förvaltningar, medan en tredjedel uppger att så delvis 

har skett. Viktiga informationstillgångar klassificeras sällan utifrån informa-

tionsägarnas krav, det är enbart två som svarar att så sker fullt ut. Orsaken är 

enligt de intervjuade att informationsägare inte har blivit utsedda, eller att de 

utsedda informationsägarna sällan känner till vilket ansvar som ligger i rollen. 

Det framkommer även av intervjuerna att det råder en osäkerhet kring huruvida 

en beslutad informationsklassning ska följa med i de fall som informationen 

lämnas över till, eller tas emot från en annan organisatorisk enhet. 

 

Policyn gäller för samtliga privata utförare som arbetar på uppdrag av lands-

tingets förvaltningar och bolag. Detta ska, enligt policyn, regleras genom avtal 

med respektive leverantör. I enkätsvaren anger 65 procent av de tillfrågade 

samordnarna att det inte framkommer, alternativt endast framkommer i ett fåtal 

av verksamheternas avtal med de privata utförarna, att policyn även gäller dem. 

För en av verksamheterna anges att det framkommer i samtliga avtal. Drygt 60 

procent svarar att bolagen och förvaltningarna inte genomför uppföljning av 

om leverantörerna följer landstingets informationssäkerhetspolicy. Några gör 

det för ett fåtal leverantörer men ingen gör det för samtliga avtal. Ingen av de 

tillfrågade känner till något fall där landstinget från centralt håll genomfört 

någon uppföljning av hur bolag och förvaltningar följer upp gentemot leveran-

törerna.  

 

Varje förvaltning och bolag ska utse en informationssäkerhetssamordnare som 

ska ansvara för att samordna och följa upp respektive organisations informat-

ionssäkerhetsarbete. Granskningen visar att det är stora skillnader i hur långt 

landstingets nämnder och styrelser har kommit i sitt lokala informationssäker-

hetsarbete beroende på skiftande lokala förutsättningar. Av enkätsvaren fram-

kommer att en majoritet av de tillfrågade anser sig ha en tillräcklig kompetens 

och erfarenhet för att sköta sina arbetsuppgifter inom informationssäkerhetsom-
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rådet lokalt ute på bolag och förvaltningar. Samtidigt menar nästan hälften av 

de tillfrågade att de saknar tillräckligt mandat och/eller resurser för att sköta sitt 

arbete inom området i önskvärd grad. 

 

Av enkätsvaren framkommer att ingen av informationssamordnarna uppfattar 

landstingets informationssäkerhetsorganisation som otydlig. En femtedel anser 

dock att det inte är tydligt hur informationssäkerheten styrs inom landstinget. 

Cirka 70 procent anser att samordning och samverkan är tillräcklig inom områ-

det, och 30 procent anser den otillräcklig. Flera av de intervjuade menar att 

landstingets IT-leverantörer, såväl externa som den interna leverantören SLL 

IT, behöver involveras mer i informationssäkerhetsarbetet. Detta gäller till ex-

empel säkerhetsaspekter kopplad till teknisk drift och teknisk förvaltning av 

system.  

 

Informationssäkerhetsrådet (ISR) består av informationssäkerhetssamordnarna 

från landstingets förvaltningar och bolag. Rådets uppgift är, enligt policyn, att 

främja, stödja samordna och följa upp landstingets informationssäkerhetsarbete 

på ett övergripande plan. Samtliga informationssäkerhetssamordnare som sva-

rat på enkäten uppger att de deltar regelbundet på informationssäkerhetsrådets 

möten. De flesta anser även att det som avhandlas på mötena är adekvat. Flera 

menar dock att det finns betydande skillnader vad gäller förutsättningarna, 

framförallt vad gäller tid, för de olika informationssäkerhetssamordnarna att 

bedriva informationssäkerhetsarbete i de egna verksamheterna. Detta leder till 

skillnader i engagemang och påverkar mötenas kvalitet. Det framförs även att 

mötena har lite för mycket karaktären av informationsmöte, vilket går ut över 

dialogen mellan deltagarna. Hälften anser att mötena, bland annat av tidsbrist, 

inte berör viktiga frågeställningar som till exempel infrastrukturfrågor, säker 

kommunikation (krypterad e-post) och säkra molntjänster.   

5.1 Revisionens bedömning 

Revisionen bedömer att de styrande dokumenten i ledningssystemet, policy och 

riktlinjer för informationssäkerhet, ger en tydlig och övergripande beskrivning 

av roller och organisatoriskt ansvar för informationssäkerheten i landstinget, 

såväl centralt som lokalt, i enlighet med den gällande standarden inom områ-

det. Det kvarstår emellertid en del arbete för att ledningssystemet ska kunna 

anses vara implementerat fullt ut. Behov finns bland annat av att landstingssty-

relsen tydliggör hur uppföljning ska ske på lokal och från central nivå. I arbetet 

med att utveckla tillämpningsanvisningar bör även beaktas hur den tekniska 

informationssäkerheten ska hanteras, likväl som hur landstingets IT-

leverantörer ska involveras mer systematiskt i informationssäkerhetsarbetet.  

 

Landstingets nämnder och styrelser har ett eget ansvar för informationssäker-

heten inom sina respektive verksamhetsområden. Granskningen visar att 

nämndernas och styrelsernas informationssäkerhetsarbete behöver förstärkas. 

Enligt enkätsvaren från informationssäkerhetssamordnarna har endast ett fåtal 

av nämnderna och styrelserna implementerat ett lokalt ledningssystem för in-

formationssäkerhet. Vidare uppger endast en minoritet att organisationen klas-

sificerat sina informationstillgångar och ett fåtal har utsett informationsägare. 

Detta försvårar det systematiska informationssäkerhetsarbetet för hela lands-

tinget. Mot den bakgrunden bedömer revisionen att landstingsstyrelsen, med 
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sitt övergripande ansvar, bör stärka styrningen och samordningen av informat-

ionssäkerhetsarbetet i landstinget ytterligare. 

 

Revisionen menar att det är viktigt att landstingsstyrelsen säkerställer att lands-

tingets informationssäkerhetskrav även följs av de privata utförare som anlitas 

för att utföra kärnverksamhet för landstingets räkning. Det saknas i dagsläget 

en systematik i såväl kravställande som uppföljning av dessa. Det kan leda till 

att skyddet av känsliga informationstillgångar äventyras i samband med in-

formationsöverföringar mellan olika juridiska personer. 

 

Landstingets decentraliserade organisation medför att stort ansvar vilar på re-

spektive förvaltnings eller bolags egen förmåga och resurser att driva det lokala 

informationssäkerhetsarbetet utifrån de centrala styrdokumenten.  

6 Uppföljning med hjälp av compliance-
verktyget 

I både COSO-modellen för intern kontroll och i ISO-standarden för informa-

tionssäkerhet är uppföljning av efterlevnad en viktig komponent. Revisionen 

har granskat det IT-baserade compliance-verktyget som finns framtaget men 

som ännu inte är implementerat fullt ut. Det är tänkt att utgöra det huvudsakliga 

stödet för landstingsstyrelsen att styra och följa upp informationssäkerhetsar-

betet på lokal nivå i landstingets verksamheter, men även för övriga nämnder 

och styrelser att följa upp det egna arbetet på lokal nivå. Granskningen har 

genomförts i syfte att se om verktyget kan ge landstingsstyrelsen tillräckliga 

förutsättningar för att följa upp nämndernas och styrelsernas lokala informat-

ionssäkerhetsarbete i enlighet med landstingsstyrelsens uppföljningsansvar 

inom området. 

 

Compliance-verktyget är uppbyggt kring deklarationer/självvärderingar i form 

av mätpunkter/frågor som har sin förankring i landstingets policy och riktlinjer 

för informationssäkerhet. Syftet är att är frågorna ska besvaras av alla förvalt-

ningar och bolag med stöd av respektive informationssäkerhetssamordnare. De 

svar som genereras ska sedan ge landstinget centralt en bild av statusen på det 

lokala informationssäkerhetsarbete som bedrivs vid landstingets förvaltningar 

och bolag.  

 

De båda ISO-standarderna, 27001 och 27002, innehåller en stor mängd detalje-

rade krav på informationssäkerhet och det finns en ännu större mängd möjliga 

sätt att implementera och beskriva hur dessa krav har hanterats i en viss verk-

samhet. Syftet med compliance-verktyget är att underlätta för och strukturera 

kravställning liksom inrapportering och bearbetning av verksamheternas lokala 

informationssäkerhetsarbete på central landstingsnivå.  

 

Revisionens genomgång av verktyget har motsvarat den genomgång som re-

spektive förvaltning och bolag ska genomföra under 2015. Frågeställningarna, 

d.v.s. mätpunkterna, är bland annat fokuserade på lokala policyer och riktlinjer 

samt på om handlingsplaner är framtagna för informationssäkerhetsarbetet vid 

respektive förvaltning och bolag. I verktyget finns även stöd för respektive 

förvaltning eller bolag att genomföra och dokumentera riskbedömningar utifrån 
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identifierade avvikelser, och på så vis ge underlag för det egna förbättringsar-

betet. 

 

Av genomförda intervjuer med landstingsstyrelsens förvaltning framgår att 

målsättningen med verktyget är att det ska vara högsta ledningen för landsting-

ets verktyg för systematiskt informationssäkerhetsarbete, d.v.s. utgöra ett stöd 

för uppföljning om landstinget, dess bolag och förvaltningar eller delar av 

dessa har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll av 

informationssäkerheten. Målsättningen är även att det ska vara ett stöd för 

nämnder och styrelser att styra och följa upp den egna verksamheten gällande 

informationssäkerhet. 

 

Målsättningen på sikt är, enligt intervjuerna, även att landstinget ska kunna 

använda compliance-verktyget som underlag till kravspecifikation vid upp-

handling av externa resurser och utförare.  

 

Genomgången av verktyget har visat att dess struktur och uppbyggnad motsva-

rar innehållet i landstingets riktlinjer och policy för informationssäkerhet. De 

översiktliga testerna har också visat att det med hjälp av verktyget är möjligt att 

kvalitetssäkra och jämföra information från olika förvaltningar och bolag på ett 

överskådligt sätt. Under intervjuerna framkom det dock att det ännu inte finns 

någon dokumenterad beskrivning av hur själva uppgiften att bearbeta, värdera 

och återkoppla resultat till landstingsstyrelsen, likväl som tillbaka till nämnder 

och styrelser, ska bedrivas. Av genomförda intervjuer framgår det att detta 

arbete åtminstone till en början kommer att ske under ledning av landstingets 

informationssäkerhetschef. 

6.1 Revisionens bedömning 

Det compliance-verktyg som tagits fram och håller på att implementeras kom-

mer enligt revisionens bedömning kunna ge landstingsstyrelsen stöd i att styra 

och följa upp det lokala informationssäkerhetsarbetet vid landstingets nämnder 

och styrelser. Compliance-verktyget bedöms ge förutsättningar för att under-

lätta insamling och bearbetning av verksamheternas informationssäkerhetsar-

bete och därmed skapa förutsättningar för ett strukturerat förbättringsarbete och 

en förbättrad intern kontroll av statusen på landstingets informationssäkerhet 

via indikatorer. Fortsatta utbildningsinsatser och stöd gällande implementering 

av verktyget bedöms vara framgångsfaktorer i detta sammanhang.  

 

För att säkerställa att landstingsstyrelsen ska kunna ha en god intern kontroll 

inom området är det dock viktigt att landstingsstyrelsen ser till att arbetet med 

uppföljning på central nivå formaliseras så att det framgår hur och när uppfölj-

ningen av status för det lokala informationssäkerhetsarbetet vid nämnder och 

styrelser ska ske och hur och när resultatet från uppföljningen ska förmedlas till 

landstingsstyrelsen.  

 

Sammanställnings- och analysarbetet, liksom arbetet med implementering och 

förvaltning av ledningssystemet i stort, bedöms vara omfattande och tidskrä-

vande, och revisionen bedömer att det i dagsläget oklart om det finns tillräck-

liga resurser på central nivå att administrera denna uppgift över tid. Det be-

döms även vara oklart om det finns förutsättningar att tillhandahålla tillräckligt 
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centralt stöd för informationssäkerhetssamordnarna, både vad gäller verktyget 

och allmänt stöd gällande ledningssystemet i sig. 

 

 



 

 

Kort om rapporten 
Revisionen har granskat styrning och samordning av 
informationssäkerhetsarbetet i landstinget utifrån 

landstingsstyrelsens övergripande ansvar. Den sam-
manfattande bedömningen från granskningen är att 

landstingets ledningssystem för informationssäkerhet, 
när det är komplett och på plats, kan skapa förutsätt-

ningar för landstingsstyrelsen att ha en tillräcklig intern 
kontroll inom området. Granskningen visar dock att 
införandet av ledningssystemet har försenats och att 

det finns en del arbete som kvarstår inför implemente-
ringen av ledningssystemet. 


