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Behörigheter och loggkontroll i socialnämndens 
verksamhetssystem 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat hanteringen av 
behörigheter och loggkontroller i socialnämndens verksamhetssystem. Syftet har varit att 
bedöma om socialnämndens och kommunstyrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och 
loggkontroller i verksamhetssystemet hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 
intern kontroll. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC kommunal sektor. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att: 

 arbetet med behörigheter, åtkomster och loggkontroll i begränsad utsträckning sker på 
ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen är bristande. 
 

Vi har baserat vår bedömning på följande huvudsakliga iakttagelser: 

 Socialnämnden har inte säkerställt att behörighetsstyrning, och framförallt loggkontroll, 

regleras av styrande dokument i tillräcklig utsträckning. Socialnämnden har inte 

säkerställt att det finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. Det kan inte 

styrkas att beslutade styrdokument tillämpas i tillräcklig utsträckning. 

 Ansvars- och arbetsfördelning inom behörighetsstyrning och loggkontroll regleras inte i 

tillräcklig utsträckning av styrande dokument. Den ansvars- och arbetsfördelning som är 

beslutad tillämpas inte fullt ut. Den ansvars- och arbetsfördelning som tillämpas i 

praktiken framgår inte fullt ut av styrande dokument. 

 Ingen uppföljning eller utvärdering inom området har redovisats till socialnämnden 

under 2015. Det har inte följts upp eller utvärderats om socialnämndens verksamhet 

lever upp till krav på informationssäkerhet i patientdatalagen och SOSFS 2008:14. 

 Det framgår inte av socialnämndens kvalitetsledningssystem hur arbetet med 

behörighetsstyrning och loggkontroll ska bedrivas, något kontrollmoment i nämndens 

internkontrollplan finns inte. Någon loggkontroll har inte genomförts av 

verksamhetssystemets händelselogg under 2015. 
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Vi rekommenderar att: 

 Kommunstyrelsen och socialnämnden ser över vilka styrande dokument inom området 

behörighetsstyrning och loggkontroll som är i behov av uppdatering.  

 Kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer att upprättade styrdokument 

tillämpas på avsett sätt.  

 Socialnämnden säkerställer att ansvars- och arbetsfördelningen inom området 

behörighetsstyrning och loggkontroll är känd och tillämpas inom hela organisationen.  

 Socialnämnden säkerställer att nämndens verksamhet lever upp till krav på 

informationssäkerhet enligt patientdatalagen och socialstyrelsens föreskrifter om 

informations-hantering och journalföring i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:14. 

 Socialnämndens verksamhet beaktar resultat av genomförd registeranalys i framtida 

arbete med behörighetsstyrning och loggkontroll i verksamhetssystemet.  

 

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som redovisas i bifogad 

revisionsrapport. Socialnämndens och kommunstyrelsens svar på vår granskning emotses till 

senast 2016-06-01. 

 

 

 

För revisorerna i Gällivare kommun 
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