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Granskning av styrning och ledning av 
informationssäkerhet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar godkänns som 

kommunstyrelsens svar. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en fördjupad granskning 

avseende kommunens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår 

i revisionsplanen för år 2021.  

Kommunrevisionen emotser svar från kommunstyrelsen senast 2022-

08-31 för att svaret ska ligga till grund för ansvarsprövningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har begärt förlängd svarstid till den 

30 september 2022. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma hur mogen 

kommunen är inom viktiga områden för att säkerställa ett tillräckligt 

informationssäkerhetsarbete. Revisorernas sammanfattande 

bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen inte är 

tillräckligt mogen i sitt informationssäkerhetsarbete eftersom det 

saknas ett flertal av de aktiviteter som rekommenderas av MSB för 

att arbetet ska vara systematiskt och riskbaserat.  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till svar framgår med kursiv text. 

Kommunens informationssäkerhetsarbete är i behov av utveckling. 

Informationssäkerhetsfrågorna är av stor vikt och att åtgärder behöver 

vidtas för att åstadkomma ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. De 

rekommendationer som MSB har presenterat kommer att vara en av 

utgångspunkterna för vårt utvecklingsarbete. 
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Ansvar behöver tydliggöras och resurser tillskapas till funktioner 

som får i uppdrag att påbörja ett mer strategiskt arbete. Arbetet bör 

utgå från en nulägesanalys som presenteras för kommunstyrelsen 

som därefter kan besluta om prioritering, tilldelning av resurser samt 

krav på åtgärder. Vi rekommenderar att kommunen tar stöd i de 

rekommendationer och metodstöd som MSB erbjuder kostnadsfritt 

för att verksamheter ska etablera ett systematiskt och riskbaserat 

informationssäkerhetsarbete.  

Rekrytering av en digitaliseringssamordnare ska göras under hösten 2022. 

Tjänsten kommer att placeras på kommunstyrelseförvaltningen för att 

arbeta kommunövergripande med bland annat informationssäkerhet. 

Policy för informationssäkerhet tas fram under hösten 2022. Efter beslut om 

policy för informationssäkerhet ska rutin gällande informationssäkerhet för 

systemförvaltare, medarbetare och elever arbetas fram. 

Nano Learning om informationssäkerhet planeras under 2022/2023. 

Informationssäkerhet kommer att vara en del i den utbildning för 

förtroendevalda som kommer att genomföras under kommande 

mandatperiod. 
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