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Sammanfattning och revisionell
bedömning
Under år 2013 genomfördes en granskning av kommunens IT-hantering. Granskningen
visade på flera brister, bland annat saknades aktuella styrdokument och de som fanns var
inte kända i organisationen, ansvar och roller kunde tydliggöras, det saknades överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna och det förekom driftstörningar.
Revisorerna har beslutat att följa upp granskningen från år 2013 med särskilt fokus på
vilka förbättringar som genomförts utifrån granskningen.
Baserat på genomförd granskning gör vi följande revisionella bedömning.
Vi bedömer att påpekade brister som togs upp i samband med granskningen år 2013 inte
har åtgärdats. Det baserar vi på att det saknas aktuella och styrande dokument som är
fastställda, att det kvarstår behov att tydliggöra roller och ansvar, att det saknas tecknade
överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna samt att det saknas rutiner
för tester av återläsning av backuper.
Vi ser positivt på vissa åtgärder vidtagits för att göra IT-driften mer fri från störningar.
Vi noterar att arbetet med att göra systemsäkerhetsanalys har inletts med ett system inom
socialförvaltningens verksamhet. Vi vill betona vikten av att arbetet fortsätter med övriga
centrala system inom den kommunala förvaltningen. Vi anser vidare att det bör utses en
ansvarig för det övergripande arbetet med informationssäkerhet.

1.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Det finns aktuella och styrande dokument.

Ej uppfyllt

Roller och ansvar är definierade.

Delvis uppfyllt

Överenskommelser är tecknade mellan IT-avdelningen
och förvaltningen.

Ej uppfyllt
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Vi bedömer att det saknas aktuella och styrande dokument avseende IT i Borgholms
kommun. Bedömning och rekommendationer
från granskningen år 2013 kvarstår.
Vi bedömer att roller och ansvar till viss del är
dokumenterade, men vi anser att roller och
ansvar bland annat mellan IT-avdelningen och
utbildningsförvaltningen fortfarande behöver
förtydligas. Bedömningarna och rekommendationer från granskningen år 2013 kvarstår.
Vi bedömer att det saknas överenskommelser
mellan IT-avdelningen och förvaltningarna.
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Bedömningar och rekommendationer från
granskningen år 2013 kvarstår.
Uppföljningarna som görs av
IT-användningen och den
gemensamma infrastrukturen är strukturerad och
systematiserad.

Delvis uppfyllt

IT-driften är fri från störningar.

Delvis uppfyllt

Det finns rutiner för tester
av återläsning av backuper.

Ej uppfyllt
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Vi bedömer att det till viss del görs uppföljningar av IT-användningen och den gemensamma infrastrukturen. IT-avdelningen har
under ett flertal år gjort uppföljningar via enkät, men resultaten har enligt uppgift varit
svåra att använda. Vi anser därför att andra
uppföljningsmetoder bör testas. Det kan till
exempel innebära att samla in synpunkter direkt från användarna via systemförvaltare och
på arbetsplatsträffar.
Vi bedömer att vissa åtgärder vidtagits för att
göra IT-driften mera fri från störningar. Det
innebär bland annat att det finns en investeringsplan för att utföra nödvändiga reinvesteringar i hård- och mjukvara.
Vi bedömer att det saknas rutiner för tester av
återläsning av backuper. Bedömningen från
granskningen år 2013 kvarstår.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Under år 2013 genomfördes en granskning av kommunens IT-hantering. Granskningen
visade på flera brister, bland annat saknades aktuella styrdokument och de som fanns var
inte kända i organisationen, ansvar och roller kunde tydliggöras, det saknades överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna och det förekom driftstörningar.
Revisorerna har beslutat att följa upp granskningen från år 2013 med särskilt fokus på
vilka förbättringar som genomförts utifrån granskningen.

2.2.

Revisionsfråga och kontrollmål

Uppföljningen ska besvara följande revisionsfråga:


Har påpekade brister åtgärdats som togs upp i samband med granskningen år
2013?

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier:


Beslutade styrdokument inom området.

Följande kontrollmål ska besvaras av uppföljningen:







2.3.

Det finns aktuella styrande dokument inom IT-området.
Roller och ansvar är definierade.
Överenskommelser är tecknade mellan IT-avdelningen och förvaltningarna.
Uppföljningen som görs av IT-användningen och den gemensamma infrastrukturen är strukturerad och systematiserad.
IT-driften är fri från störningar.
Det finns rutiner för återläsning av backuper.

Metod och avgränsning

Granskningen avgränsas till de brister som påtalades i rapporten år 2013.
Vi har genomfört intervju med IT-chefen.
Faktauppgifterna i rapporten har granskats av IT-chefen.
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3.

Iakttagelser och bedömningar

Sedan 1 februari 2015 har IT-avdelningen i Borgholms kommun utökats till att även omfatta Mörbylånga kommun. IT-chefen nyrekryterade tre systemtekniker och fyra ITtekniker för att anpassa bemanningen till uppdraget.
För varje kontrollmål redogörs för vilka bedömningar som gjordes i den ursprungliga
granskningsrapporten, därefter följer en beskrivning av de iakttagelser som gjorts i samband med uppföljningen och de revisionella bedömningar som gjorts därpå.

3.1. Det finns aktuella och styrande dokument.
3.1.1.

Bedömning från år 2013

Vi bedömer att det saknas aktuella styrande dokument avseende IT i Borgholms kommun.
IT-strategin/IT-handboken är känd bland förvaltningschefer och systemförvaltare, men
mer allmänt bland de anställda tyder svaren i enkäten på att kunskapen om policys och
riktlinjer inom IT är låg.
Vi ser det som angeläget att en aktuell strategi utformas som innehåller uppdaterade riktlinjer för IT-verksamheten och som stämmer överens med hur IT används i kommunen.
Riktlinjerna behöver göras kända i organisationen.
Vi bedömer att det behöver göras en systemsäkerhetsanalys som omfattar de viktigaste
systemen i den kommunala verksamheten. Analysen bör omfatta både IT-frågor och verksamhetsfrågor.

3.1.2.

Iakttagelser vid uppföljningen

Vid tiden för granskningen år 2013 fanns en IT-strategi som antogs av kommunfullmäktige 2005-06-13, § 40. I granskningsrapporten beskrivs att dokumentet är föråldrat eftersom IT-avdelningens organisation och andra förutsättningar ändrats. Det är en iakttagelse som i ännu högre utsträckning är giltig i dag.
IT-chefen har arbetat fram ett förslag till ny IT-policy, men dokumentet hade vid tiden för
intervjun inte behandlats politiskt. Dokumentet beskriver strategier som viljeinriktning,
enhetlighet, avvägning vid val av driftform samt vilka andra styrande dokument som finns
som handlingsplaner, handböcker med mera.
I granskningsrapporten från år 2013 beskrivs att IT-chefen påbörjat att utarbeta ett ledningssystem inom informationssäkerhet tillsammans med informationssäkerhetssamordnaren på Regionförbundet. Sedan dess har beslut fattats att inte ta hjälp av Regionförbundet vid arbetet med informationssäkerhet. IT-chefen beskriver att det inte tillsatts
några resurser och att det inte är tydligt vem som har uppdraget som innebär det övergripande ansvaret för arbetet med informationssäkerhet.
Socialförvaltningen har använt verktyget Klassa från SKL för att informationssäkerhetsklassa informationen i ett av deras verksamhetssystem. Tanken är att metodiken ska användas för flera verksamhetssystem.
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3.1.3.

Bedömning

Vi bedömer att det saknas aktuella och styrande dokument avseende IT i Borgholms
kommun. Bedömning och rekommendationer från granskningen år 2013 kvarstår.

3.2. Roller och ansvar är definierade.
3.2.1.

Bedömning från år 2013

Vi bedömer att roller och ansvar finns beskrivna och vi ser positivt på att det finns utsedda
systemägare, systemförvaltare och driftsansvariga för de olika systemen. Vi anser att ansvaret för systemägare och systemförvaltare bör aktualiseras.
Vi anser att IT-avdelningen alltid bör få möjlighet att medverka i projekt då nya system
ska införskaffas eftersom den har den totala överblicken över vilka system som finns i
kommunen.
Vi bedömer vidare att ansvaret mellan IT-avdelningen och utbildningsförvaltningens ITpedagog bör förtydligas. Vi anser att IT-avdelningen även i fortsättningen ska ansvara för
val av hårdvara och gemensamma system samt inköp av dessa.

3.2.2.

Iakttagelser vid uppföljningen

Enligt vad som framkommer i intervjun kvarstår behovet att aktualisera ansvaret för
systemägare eftersom det föreligger bristande förståelse för vad som ingår i rollen och för
vad IT-avdelningen ska leverera. IT-chefen bedömer att systemförvaltarna i stort sett utför de uppgifter som åligger rollen. Rollerna finns beskrivna i befintliga dokument.
Inköp av hårdvara ska göras via upphandlade avtal och bland de modeller som ITavdelningen definierat. Inom utbildningsförvaltningen görs inköp av enheter med nya
funktioner utan att IT-avdelningen blir informerad. Det förekommer även att antalet enheter utökas utan att IT-avdelningen har blivit informerad.
I granskningsrapporten beskrevs att IT-chefen var adjungerad i ledningsgruppen och deltog i möten när IT-frågor behandlades. I samband med uppföljningen framkommer att
IT-chefen inte deltagit på ledningsgruppen det senaste året.

3.2.3.

Bedömning

Vi bedömer att roller och ansvar till viss del är dokumenterade, men vi anser att roller och
ansvar bland annat mellan IT-avdelningen och utbildningsförvaltningen fortfarande behöver förtydligas. Bedömningar och rekommendationer från granskningen år 2013 kvarstår.

3.3. Överenskommelser är tecknade mellan ITavdelningen och förvaltningarna.
3.3.1.

Bedömning från år 2013

Vi bedömer att det till viss del finns forum för dialog kring krav, uppföljning och framtida
behov av IT-tjänster. Vi ser det som en brist att det inte finns några överenskommelser
mellan IT-avdelningen och förvaltningarna som formulerar kraven på IT-tjänster och som
uppföljningarna kan göras mot. Överenskommelserna anser vi behövs för att tydliggöra
IT-avdelningens tjänster.
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När överenskommelserna har upprättats bör IT-avdelningen regelbundet träffa ansvariga
för att göra uppföljningar av de levererade tjänsterna och fånga upp förvaltningarnas
framtidsplaner.

3.3.2.

Iakttagelser i samband med uppföljning

Det finns inga överenskommelser om vad IT-avdelningen ska leverera för tjänster till förvaltningarna.

3.3.3.

Bedömning

Vi bedömer att det saknas överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna.
Bedömningar och rekommendationer från granskningen år 2013 kvarstår.

3.4. Uppföljningen som görs av IT-användningen och
den gemensamma infrastrukturen är strukturerad
och systematiserad.
3.4.1.

Bedömning från år 2013

Vi bedömer att uppföljningen av användningen av IT och den gemensamma infrastrukturen är tillfredsställande, men att uppföljningarna bör struktureras och systematiseras.

3.4.2.

Iakttagelser vid uppföljningen

IT-chefen beskriver att den enkät som gjordes år 2014 visade ett mycket sämre resultat än
tidigare, men att resultatet har varit svårt att använda eftersom endast en mindre del av
IT-användarna i kommunen svarade. Någon annan uppföljning över IT-användningen
och den gemensamma infrastrukturen görs inte.
I framtiden vill IT-chefen att systemtekniker och systemförvaltare träffas i högre utsträckning för att planera ärenden och följa upp hur driften fungerar.

3.4.3.

Bedömning

Vi bedömer att det till viss del görs uppföljningar av IT-användningen och den gemensamma infrastrukturen. IT-avdelningen har under ett flertal år gjort uppföljningar via
enkät, men resultaten har enligt uppgift varit svåra att använda. Vi anser därför att andra
uppföljningsmetoder bör testas. Det kan till exempel innebära att samla in synpunkter
direkt från användarna via systemförvaltare och på arbetsplatsträffar.

3.5. IT-driften är fri från störningar.
3.5.1.

Bedömning från år 2013

Vi bedömer att IT-driften inte är tillräckligt fri från störningar. Även om svaren övervägande är positiva är det flera användare som gett exempel på problem som orsakar störningar i verksamheten. Det innebär att det finns en risk att verksamhetens effektivitet och
säkerhet påverkas negativt.

3.5.2.

Iakttagelser vid uppföljningen

Det saknas fortfarande en aktuell säkerhetspolicy och i nuläget finns det inget tydligt uppdrag vem som övergripande är ansvarig för att det tas fram en sådan.
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IT-chefen beskriver att det vidtagits flera åtgärder för att säkra att driften är fri från störningar. Det innebär bland annat att det finns en investeringsplan för att utföra nödvändiga reinvesteringar av hård- och mjukvara. Frågor som inkommer till helpdesken analyseras i syfte att utröna var större åtgärder behöver sättas in.
Rutinen att regelbundet återstarta alla servrar under natten till måndag varje vecka används fortfarande. Enligt IT-chefen påverkar det driftsäkerheten positivt. Om en server
inte skulle startas om syns det på en logglista som IT-teknikerna kontrollerar på måndagsmorgonen.

3.5.3.

Bedömning

Vi bedömer att vissa åtgärder vidtagits för att göra IT-driften mera fri från störningar.

3.6. Det finns rutiner för tester av återläsning av
backuper.
3.6.1.

Bedömning från år 2013

Vi anser att det är viktigt att IT-avdelningen tillförs resurser för att regelbundet testa att
säkerhetskopiorna fungerar. Vi rekommenderar att testerna dokumenteras och att de används som en checklista vid en verklig situation då säkerhetskopiorna behöver användas.

3.6.2.

Iakttagelser vid uppföljningen

Det saknas en testmiljö där återläsning av backuper kan göras. IT-chefen beskriver att det
vore ett område att samverka kring för kommunerna Borgholm och Mörbylånga. För att
rutinen ska fungera krävs även att systemförvaltaren avsätter tid för test av återläsningen.
Frågan har aktualiserats i samband med socialförvaltningens arbete med informationssäkerhet.

3.6.3.

Bedömning

Vi bedömer att det saknas rutiner för tester av återläsning av backuper. Bedömningen
från år 2013 kvarstår.
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