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1. Sammanfattning, bedömning och
rekommendationer

På uppdrag av revisorerna i Gällivare kommun har PwC granskat kommunens

hantering av IT-verksamheten. Granskningsobjektet är i första hand

kommunstyrelsen, dock berörs samtliga nämnder av granskningen. Vår

övergripande revisionsfråga var följande:

 Hanteras IT-verksamheten på ett tillfredställande sätt inom styrelse och

nämnder (effektivt och säkert)?

Vår bedömning är att inom de kontroller vi utfört är hanteringen inte tillräckligt
tillfredställande. Dock noterar vi att det pågår förbättringar inom flera områden där
vi ser brister.

Nedan sammanfattas våra kommentarer, bedömningar och rekommendationer

Styrande dokument och riktlinjer finns och är kommunicerade

 Enligt vår bedömning finns i allt väsentligt övergripande dokument kring

hanteringen av IT. Vi har noterat att dokumenten är fastställställda av

kommunfullmäktige vilket ger dokumenten en hög legitimitet. Enligt vår

bedömning har inte de fastställda dokumenten kommunicerats tillräckligt till de

roller som berörs. Vi noterar att det förs diskussioner kring att användare ska

skriva på ett underlag (”avtal”) som visar att de tagit del av och förstått

innehållet. Vi ser detta som positivt och rekommenderar att detta aktualiserats.

 Enligt uppgifter vi fått har dokument som upprättas för att stödja en säker

användning av IT-systemen upprättats i varierade grad (t ex system-

säkerhetsplaner). Det är viktigt att det genomförs systemsäkerhetsanalyser1

(värdering av risker kring hantering av system och information m.m.) 2

 Vi föreslår att det tas fram strategiska dokument som tydliggör framtida behov

kring IT-hanteringen (IT-strategi, handlingsplaner o dyl). Vi har noterar i

sammanhanget att det pågår ett arbete inom utbilningsförvaltningen med en ny

IT-plan3.

1 Dessa dokument utgör sedan underlag i för krav och behov t ex underlag i den gemensamma kontinuitetsplanen,
krav kring behov av stöd från IT-resurser, infrastruktur m.m.

2 T ex informationsklassning

3 Vad krävs för att t ex kunna använda IT i undervisningen effektiv och säkert i enlighet med skolplan
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Uppföljning av styrande dokument m.m.

 I de styrande dokumenten anges att det ska ske uppföljningar avseende

informationssäkerhet, t ex efterlevnad av de styrande dokumenten.

Rapportering ska ske till kommunstyrelsen. En roll kring informationssäkerhet

finns etablerad inom organisationen.

 Enligt den bild vi fått bedömer vi dock att uppföljningen inte sker på ett

tillräckligt sätt idag. Efter att de styrande dokumenten implementerats på ett

bättre sätt inom nämnderna (förvaltningarna) och bolagen är det viktigt att det

sker en regelbunden uppföljning/tillsyn av att dokumenten är kända och

tillämpas.

Tydlighet i roller och ansvar4

 Vår bedömning är att roller och ansvar5 inte är tillräckligt tydliga. Dock

tydliggörs olika roller på ett övergripande sätt i de styrande dokumenten.

Dokumenten är ännu inte kommunicerade på ett tillräckligt sätt. Det är viktigt

att det planerade arbetet med att kommunicera och dokumentera IT-

avdelningens uppgifter och inom vilka servicenivåer olika uppgifter ska utföras

prioriteras. Det bör även säkerställas att informationssäkerhets-chefen har

tillräckligt med tid och resurser för att utföra uppgifter i enlighet med de

styrande dokumenten

Kommunikation avseende verksamheternas krav på IT-stöd (risker,
framtida behov m.m.)

 Enligt den bild vi fått kommuniceras verksamhetsfrågor relaterat till IT på olika

sätt inom kommunen. Vår uppfattning är dock att kommunikationen kring IT-

relaterade frågor utifrån verksamheternas behov bör förbättras.

 Något som kan övervägas är att det även etableras en IT-styrgrupp 6 inom

kommunen. I avsnitt 3.1 har vi föreslaget att kommunens framtidfrågor bör

beaktas på ett bättre sätt. t ex via en IT-strategi. I t ex detta arbete kan gruppen

utgöra en viktig funktion.

4 Systemägare ,IT-avdelning,IT-chef,IT-helpdesk, systemförvaltare m.fl

5 Systemägare, systemförvaltare, IT-avdelningen, IT-chefen m. fl.

6 T ex kommunchef, urval av förvaltningschefer, IT-chef och urval av förvaltningarnas IT-resurser,
informationssäkerhetschef. Frågor att hantera är t ex behov av framtida upphandlingar av IT- system (t ex e-
tjänster) och utrustning (exempelvis datorer, läs/surfplattor och mobiltelefoner) och hur detta arbete balanseras
mot de resurser som finns. Hur ska kommunen hantera de krav som finns avseende IT i undervisningen.
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Störningar och problem

 Svaren indikerar att det kan finnas problem och/eller risker som kan påverka

verksamheternas effektivitet och säkerhet. Vi har noterat att det skett

förbättringar (utbyte av datorer) under den senaste tiden. Vi föreslår dock att

det sker en djupare analys inom verksamheterna (förvaltningarna). (En

dokumenterad bild av nuläget, t ex vilka problem har åtgärdats, vad kvarstår,

vilka konsekvenser ger problemen och vad kan vara orsaken samt hur kan en

förbättring ske). Se avsnitt 3.5 kring störningar och problem.

Hantering av problem, support och användarens kunskap

 Vi noterar att användare har synpunkter på information kring kända

driftsstörningar, svarstider m.m. Samtidigt kan vi konstatera att det pågår

förbättringsarbeten på olika sätt kring hanteringen av fel och problem, t ex

förbättrad övervakningsutrustning och förbättrade processer.

 Vi rekommenderar att systemförvaltare för de mest verksamhetskritiska

systemen använder samma ärendehanteringssystem som IT-enheten

(möjligheter avseende detta bör utredas)

 Vi rekommenderar att utbildningsbehovet inom IT-området analyseras inom de

olika verksamheterna (förvaltningarna). I avsnitt 3.1 har vi berört att det finns

väsentligt behov av att bättre implementera policys och riktlinjer till olika roller.

I avsnitt 3.3 kring roller har vi noterat behov att tydliggöra ansvar och uppgifter

för olika roller.
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2. Uppdraget

2.1. Bakgrund
Ett fungerande IT-stöd är av stor betydelse i den kommunala verksamheten. Den

moderna informationsteknologin ger möjligheter att höja kvalité, säkerhet och

effektivitet i de olika verksamheterna, sprida och öka tillgängligheten till

information m.m. IT är en förutsättning för att verksamheten skall fungera på ett

effektivt och säkert sätt.

Brister kring hantering av IT och användning av IT i olika arbetsrutiner kan även

medföra risker att verksamheten och deras kunder och intressenter påverkas

negativt, t ex elever.

En effektiv hantering av IT påverkas av en mängd olika faktorer, t ex tillräcklig

infrastruktur, IT-enhetens förmåga, tillräckligt bra system, processer, rutiner,

ansvar och användares kompetens.

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC uppdraget att granska hur IT-

verksamheten hanteras inom kommunen. Granskningsobjektet är i första hand

kommunstyrelsen men samtliga nämnder berörs av granskningen.

2.2. Revisionsfråga
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Hanteras IT-verksamheten på ett tillfredställande sätt?

Frågan avgränsades till nedanstående kontrollfrågor (områden som vi översiktligt

berört).

Finns aktuella styrande dokument och riktlinjer samt är dessa tillräckligt införda
inom verksamheterna?

Sker uppföljning kring användning och tillämpning av styrande dokument?

Är roller och ansvar kring IT-användningen tillräckligt tydliga?

Finns tillräcklig kommunikation kring risker, krav, uppföljning och framtida
behov av IT-tjänster? Detta särskilt vad gäller grundskoleverksamhetens behov
av IT

Är IT-driften/användning av IT tillräckligt fri från störningar? (incidenter på
olika sätt)

Finns tillfredställande rutiner och ansvar för rapportering och hantering
problem från användare?

Finns tillräcklig kunskap hos användare?
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2.3. Metod och avgränsning
Vi har studerat olika dokument som berör IT-hanteringen (policys, riktlinjer,

dokument som berör ansvar och roller med mera)

Vi har intervjuat IT-chef, informationssäkerhetschef, 2 ansvariga för olika system

och två förvaltningschefer.

Samtliga användare7 har getts möjlighet att besvara ett webbaserat frågeformulär.

(190 användare besvarande enkäten).

I bilaga och i vissa avsnitt i rapporten visas grafik från enkäten samt ett urval av

fritextkommentarer. Vi har främst efterfrågat kommentarer då användare inte

instämt i påståendet 8 (svarat inte alls eller till viss del). Färgerna ska tolkas enligt

följande. Värden till vänster innebär att användare besvarat frågan med instämmer

inte alls eller till viss del . Värden till höger innebär att användare besvarat

med i huvudsak eller helt . Siffror i liggande staplar visar antalet svarande.

Gråvit färg innebär att användare besvarat med vet ej.

Granskningsobjektet är i första hand kommunstyrelsen men samtliga nämnder

berörs av granskningen.

8 Efter att användare haft svarsalternativen helt, i huvudsak, till viss del, inte alls fanns texten ”Om du svarar till
viss del eller inte alls. Kommentera om du upplever problem med detta och/eller vilka konsekvenser detta ger”
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3. Granskningsiakttagelser

3.1. Styrdokument och riktlinjer
Kontrollfråga: Finns aktuella styrande dokument och riktlinjer samt är dessa

tillräckligt införda inom verksamheterna?

Iakttagelser

Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument (policys, riktlinjer m.m.)

 Informationssäkerhetsstrategi (KF 2013-08-26) – Av dokumentet framgår att

informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitets-

process 9som avser hantering av verksamhetens information. Vidare beskrivs

strategins roll i informationssäkerhetsarbetet, mål med informations-

säkerhetsarbetet, roller10 och ansvar samt hur revidering och uppföljning av

strategin ska ske. Dokumentet berör även informationsklassning, sekretess,

distansarbete, användning av internet. Det anges att hotbilden för

verksamheternas system ska analyseras regelbundet.

 Säkerhetspolicy (KF 2013-08-26) – Anger de övergripande målen för

kommunens säkerhetsarbete. Beskriver organisation och ansvar kring

säkerhetsarbetet. När det gäller IT framgår att informationssäkerhetschef ska

arbeta med den övergripande planering, samordning och uppföljning av det

interna arbetet med informationssäkerheten i de kommunala förvaltningarna

och bolagen i syfte att nå informationssäkerhetsstrategins målsättningar.

 Handlingsprogram för informationssäkerhet (KF 2013-08-26) –

Dokumentet behandlar det ansvar som olika roller inom kommunen har.

(både inom förvaltningar men även de kommunala bolagen). Olika regler och

rutiner anges. Det anges att andra styrande och stödjande dokument ska

upprättas11. Vidare berörs även hur information ska klassificeras och att

användare ske utbildas. Avsnitt i dokumentet har införts i bilaga.

 Informationssäkerhetsinstruktioner för användare (KF 2013-06-10) –

Reglerar användarnas ansvars, vad som gäller beträffande behörighet,

användning av utrustning, internet/e-post samt hur incidenter och virus ska

hanteras av användarna. Till dokumentet hör även en bilaga om klassning av

information. Av bilagan framgår bl.a. att sekretess, riktighet och tillgänglighet

är aspekter som måste beaktas vid hantering av information som

9 Informationssäkerhetsarbetet inom kommunens ska följa den svenska standarden SS-ISO/IEC 27000 som är ett
ledningssystem för Informationssäkerhet.

10 T ex systemägare, IT-chef, informationssäkerhetschef,systemförvaltare

11 t ex riktlinje för distansarbete, systemsäkerhetsanalyser m.m.
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 Dokumentstruktur avseende säkerhetsrelaterade dokument. Visualiserar hur

dokument hänger samman och att de utgår från en övergripande riskanalys.

Se bilaga 1

 IT-plan för hantering av IT inom för barnomsorg-ungdomsskola i Gällivare

Kommun. antagen av BoU-nämnden 990413 §35. Det anges att dokumentet

är inaktuellt och inget som används i praktiken

Vi har även tagit del av annan dokumentation som berör hanteringen av IT, t ex

definitioner av olika roller och uppgifter.

I granskningen har det framkommit att systemsäkerhetsarbetet kring systemen

varierar12. Enligt de uppgifter vi fått finns ett betydande förbättringsbehov kring detta.

För flera system saknas systemsäkerhetsplaner och/eller så är de i behov av

revidering. Det anges att detta förbättringsarbete13 precis har påbörjats14.

I de övergripande dokumenten anges att det ska finnas en kontinuitets/beredskapsplan.

Det har också påbörjats ett arbete med detta dokument. Det anges att det krävs

underlag från förvaltningarnas underliggande säkerhetsanalyser och

systemsäkerhetsplaner innan planen kan kommuniceras och fastställas.

I intervjuer har det framkommit att arbetet med att kommunicera dokumenten15 till de

roller som berörs är eftersatt. Detta innefattar även hur intranätet16 ska användas som

informations och kommunikationsverktyg.

Andra förbättringar som diskuteras men som inte är påbörjade är t ex att alla

användare ska få skriva på ett avtal kring att man tagit del och förstått17 den

information som riktas till alla.

I intervjuer har det även framkommit behov att i ökad grad kommunicera

verksamheterans krav och ta fram en framtida strategier och handlingsplaner18 kring

hur IT-ska hanteras i framtiden. Inom utbildnings och kulturförvaltningen pågår ett

arbete med en ny IT-plan. (Nämnden har även fattat beslut om att detta är ett

dokument som ska tas fram).

12 Vi har tagit del av en systemsäkerhetsplan för ett system inom socialförvaltningen. Dokumentet håller på att
revideras

13 Centrala it – gruppen håller på att påbörja revideringen av dessa, ett verktyg för att skapa dessa hjälpmedel är
installerat på en server och ska snart skjutas ut till berörda handläggare.

14 syfte att förbättra en säker hantering av verksamheternas system.

15 Det anges att t ex att det är viktigt att i ökad presentera dokumenten för förvaltningschefsgruppen, förvaltningarnas
och bolagens ledningsgrupper

16 Hur används intranätet som kommunikations och informationskanal, vad återfinns där, strukturering av
dokumenten t ex hur ska olika dokument länkas till varandra. Kunskap kring att använda intranätet-

17 Detta är även något som ska beaktas i anställningsprocessen (nyanställda)

18 (teknik, utrustning, resurser som stöd)vad kommer att krävas för att (behov av IT-stöd) Bättre strategi kring e-
tjänster sökes också Marianne: ”Krav att jobba med E-hälsa därmed ett övergripande ansvar för kommunen”.
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Grafiken nedan visar användares svar på frågor kring policys och riktlinjer

Exempel på kommentarer från användare

 Det finns ingen IT-strategi, saknar det!

 För mycket muntlig för stunden IT-spridd information och hörsägen i många led florerar "in

house" om vad som gäller gör att andra antagna policydokument inte längre blir trovärdiga.

Revidering/Anpassning av till användarnas teknik & behov är nödvändig. När reviderades

kommunens IT-strategi sist?? Bör göras NU!

 Vet ej något om säkerhet kring aktuellt program (LEX)"

 Viss osäkerhet kring sekretess och offentlighetsprincipen.

 Svårt att hitta var dessa dokument finns tillgängliga att nå.

 Har själv sökt fram dessa material. Kommer inte ihåg att jag skulle ha fått information om

dem. Fick inte heller klart för mig om de är klara och tagna av kommunfullmäktige. Är inte

riktigt på det klara på hur de uppfyller kraven på SOSFS 2008:14

 Ny informationssäkerhetsstrategi är beslutad men har inte ännu implementerats i

verksamheterna.

 Det finns inget samlat ställa för samtliga policys, instruktioner etc.

 Viktiga dokument sparas inom Gällivare kommun på så många olika ställen vilket inte är

kvalitetsäkert

Våra kommentarer

 Enligt vår bedömning finns i allt väsentligt övergripande dokument kring

hanteringen av IT. Vi har noterat att dokumenten är fastställställda av

kommunfullmäktige vilket ger dokumenten en hög legitimitet.

 Enligt vår bedömning har inte de fastställda dokumenten kommunicerats

tillräckligt till de roller som berörs. Vi har t ex noterat att många av de

användare19 som besvarat vår enkät är osäkra på de dokument som berör dem

(Informationssäkerhetsinstruktioner för användare). En viktig utgångspunkt

är att upprättad dokumentation är aktuell, att den når rätt målgrupp och

förstås. Det är även viktigt att beakta tydlighet kring hur förändringar i olika

dokument kommuniceras. Vi noterar att det förs diskussioner kring att

användare ska skriva på ett underlag (”avtal”) som visar att de tagit del och

förstått innehållet. Vi ser detta som positivt och rekommenderar att detta

aktualiserats.

19 Flera har ett personalansvar
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 Enligt uppgifter vi fått har dokument som upprättas för att stödja en säker

användning av IT-systemen upprättats i varierade grad (t ex system-

säkerhetsplaner). Det är viktigt att det genomförs systemsäkerhetsanalyser20

(värdering av risker kring hantering av system och information m.m.) 21

 Vi föreslår att det tas fram strategiska dokument som tydliggör framtida behov

kring IT-hanteringen (IT-strategi, handlingsplan o.dyl.). Vi har noterat att det

pågår ett arbetet inom utbilningsförvaltningen med en ny IT-plan22. Se även

kommunikation kring IT-hanteringen inom kommunen.

3.2. Uppföljning av styrdokumentens tillämpning
m.m.

Kontrollfråga: Sker uppföljning kring styrande dokumenten och användning av de

olika systemen? (t ex uppföljning kring att de styrande dokumenten är kända, att de

tillämpas och/eller att det sker uppföljning på ett annat sätt och att IT-

används/hanteras effektivt och säkert)

Iakttagelser

Uppföljning avseende användning sker på ett varierande sätt för olika system och

verksamheter, t ex har det skett en uppföljning kring hur ett av socialförvaltningens

system används. Det anges exempelvis att det sker riskvärderingar på olika sätt inom

verksamheterna men att detta arbete är eftersatt.

I kommunens informationssäkerhetsstrategi23 omnämns att det ska ske en

uppföljning av informationssäkerheten. Informationssäkerhetschefen24 ska

rapportera25 till kommunstyrelsen. Flera av de styrande dokumenten har nyligen

fastställts och det anges att implementeringsarbetet är eftersatt26.

Inom IT-enheten planeras att i ökad grad förbättra uppföljningen avseende förekomst

av olika störningar och vad orsaken kan vara (som förbättringsunderlag). Det

kommer även att (med automatik) skickas ut frågor till användare för att få deras

uppfattning kring hur ärendet hanterats.

Det saknas dokumenterade överenskommelser mellan IT-enheten och

verksamheterna.

20 Dessa dokument utgör sedan underlag i för krav och behov t ex underlag i den gemensamma kontinuitetsplanen.,
krav kring behov av stöd från IT-resurser, infrastruktur m.m.

21 T ex informationsklassning

22 Vad krävs för att t ex kunna använda IT i undervisningen effektiv och säkert i enlighet med skolplan

23 Som fastställts av kf

24 Informationssäkerhetschefen har även en roll som intern revisor för att se att de av kommunfullmäktige fastställda
målsättningarna i informationssäkerhetsfrågor efterlevs.

25 t ex via en verksamhetsrapport avseende informationssäkerhetsarbetet inom Gällivare kommun

26 Då de inte implementerats har det inte heller skett någon uppföljning
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Användarenkäten

Många användare som besvarat vårt formulär anger att det inte sker någon

uppföljning. (40 svarar till viss del och 62 inte alls) Kommentarer har varit

sparsamma.

Grafiken nedan visar användares svar på fråga om de anser att det sker
uppföljning kring tillämpning av styrande dokument och användning av IT.

Exempel på kommentarer från användare

 Kan ej nämna något om uppföljning kring IT-säkerhet

 Ingen uppföljning har gjorts

 Känner inte till någon strukturerad, systematisk uppföljning.

Våra kommentarer

 I de styrande dokumenten anges att det ska ske uppföljningar avseende

informationssäkerhet, t ex efterlevnad av de styrande dokumenten.

Rapportering ska ske till kommunstyrelsen. En roll kring

informationssäkerhet finns etablerad inom organisationen.

 Enligt den bild vi fått bedömer vi dock att uppföljningen inte sker på

tillräckligt sätt idag. Efter att de styrande dokumenten implementerats på ett

bättre sätt inom nämnderna (förvaltningarna) och bolagen är det viktigt att

det sker en regelbunden uppföljning/tillsyn kring att dokumenten är kända

och tillämpas. (se avsnitt 3.1 kring styrande dokument).

3.3. Roller och ansvar
Kontrollfråga: Är roller och ansvar kring IT-användningen tillräckligt tydliga?

Med roller inom IT-hanteringen menas t ex ansvarig för systemet (systemägare),

systemansvariga, IT-avdelningen, IT-supporten, IT-chefen,

informationssäkerhetschef m fl. En roll kan även vara användare av kommunens

IT-system.
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Iakttagelser

Olika rollers uppgifter anges övergripande i de styrande dokumenten, t ex

systemägarerollen.

Kommunens IT-avdelning har ett ansvar för drift av verksamheternas system och att

infrastrukturen (datorer, kommunikation m.m.) fungerar utifrån verksamheternas

krav. IT-enheten ansvarar även för IT-support/-helpdesk då användare har tekniska

störningar. Systemspecifika problem, t ex kunskapsrelaterade frågor hanteras av

systemansvariga på olika sätt. Vid socialförvaltningen finns en IT-support som

hanterar problem och behörigheter avseende förvaltningens verksamhetssystem.

Vid varje förvaltning finns systemförvaltare. Systemförvaltningen bedrivs på

varierade sätt27. Inom utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen finns IT-

samordnare som arbetar övergripande med förvaltningarnas IT-stöd. Inom vissa

skolor finns IT-piloter28. Vid intervjuer har det framkommit behov av mer stöd för

lärare att använda IT i enlighet med läroplanen (se även avsnitt 3.4 avseende

kommunikation kring IT)

Vid socialförvaltningen finns användarstödjare som stödjer övriga användare i

hantering av systemet.

I granskningen har det framkommit att krav29 och förväntningar på IT-enheten inte

är tillräckligt tydliga. Det finns inte några dokumenterade krav från verksamheterna

kring vad som ska utföras av IT-enheten (t ex tjänstebeskrivningar, överens-

kommelser, prioriteringar).

En konsekvens som omnämns är att IT-enheten ser risker att det byggs upp egna

resurser vid sidan om IT-enheten där det kan vara så att det finns fördelar med att

detta hanteras gemensamt. Från IT-enheten anges att de är ansträngda och att det

samtidigt finns förväntningar från verksamheterna (förvaltningarna) som de har

svårt att leva upp till. Det har tidigare funnits problem med gamla datorer (påverkar

verksamheterna och IT-avdelningens förmåga30). Under året har dock förbättringar

skett.

Det förekommer att användare kontaktar IT-enheten kring problem som enligt deras

uppfattning bör hanteras inom förvaltningarna.

Det har påbörjats ett arbete med att tydligöra vad IT-enheten ska utföra mot

verksamheterna och inte31. Finansiering32 av den gemensamma IT-enheten och IT-

infrastrukturen33 kommer i samband med detta att ses över.

27 Inom kommunen finns även en systemförvaltningsmodell som antogs för länge sedan. Det anges att detta
dokument inte är något som efterlevs. Systemförvaltningen sker på ett varierande sätt.

28 Kombineras med lärarrollen. Tidigare har det funnits IT-piloter vid alla skolor.

29 Krav bör utarbetas tillsammans mellan verksamheten och IT.

30 Ansträngt via olika störningar.

31 Via t ex tjänstekatalog och inom vilka servicenivåer dessa ska utföras. Servicenivåöverenskommelser

32 T ex hur kan de få ökande resurser då deras förmåga ansträngs genom att kraven från verksamheterna ökar.
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Det har även angetts att det finns behov att tydliggöra systemägarerollen och

systemförvaltarrollen, t ex för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga

resurser för uppgiften.

I de styrande dokumenten anges att verksamheterna ska utarbeta system-

säkerhetsplaner 34. Planerna bidrar bl.a. till tydliggöra behov av olika IT-resurser.

Kommunens risk och säkerhetssamordnare har även en roll som kommunens

informationssäkerhets chef. Arbetsuppgifterna för dessa befattningar är beslutade av

kommunfullmäktige och finns beskrivna i kommunens säkerhetspolicy.

Informationssäkerhetschefen upplever att han är ansträngd av olika andra

arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till hans tjänst och därför har svårt att

priorietera bland annat informationssäkerhetsarbetet.

Användarenkäten

Svaren från användare varierar där många anger att det finns en tydlighet. Dock

anger även många att det inte är tillräckligt tydligt. Flera har angett att det ger

negativa konskevenser t ex onödiga tidsförluster.

Grafiken nedan visas användares svar på fråga kring roller och ansvar

33 Idag äger förvaltningarna sina datorer vilket enligt uppgifter har inneburit att IT-enheteninte kunnat ha en

tillräckligt kontroll över funktionaliteten.

34 som bl.a. kan ligga till grund för krav på IT-avdelningen, systemansvariga och IT-leverantörer.



Februari 2014
Gällivare kommun 8 av 17
PwC

Exempel på kommentarer från användare

 Ingen som vill kännas vid ett systemägaransvar. Vilket försvårar ansvarsfrågan och problemägare

 Uppdateringar blir inte gjorda vilket medför funktionsproblem.

 Oklart vem som ansvarar för om det är problem med ex ådata, gisprogram, självservice, miljö- och

byggreda

 Problem när systemansvariga ligger hos enskilda på ens avdelning och kunskapen följer med när de

slutar.

 Svårt att veta vem man ska kontakta om det rör ex. skolprogram och vi får blandad information.

 Olika bud ges på ansvarig IT-person från tid till annan vilket inte ger kontinuitet för användaren om vem

som ansvarar för vad och om personen i fråga har/har fått mandatet för ansvaret

 Otydlig vem som har ansvar för IT-stödet avseende LEX. Detta medför problem när programmet inte

fungerar fullt ut.

 Otydligt vem som ansvarar. Problem när programmet inte fungerar, samt när det är behov av akut stöd.

 Många onödiga samtal innan jag träffar på rätt person

 Har jag ett problem så tycker jag att det är svårt att veta till vem man skall vända sig till. Soc support, IT

osv. Skulle behöva tydligare rutiner som säger vart man skall vända sig.

 Gör en förteckning, vem som ansvarar, vart vänder jag mig vid olika problem. Det ska stå klart och

tydligt till VEM, man ska inte behöva fråga runt (oftast mitt i semestertid)"

 Inte alltid klart vilken roll vår IT avdelning har när det gäller Personec och andra programvaror t ex

TimePool

 Vem gör vad? Vilken hjälp kan få? Vem utbildar oss i det nya mejlprogrammet och nya

 Information och tydlighet saknas samt utbildning. Detta leder till att mitt arbete blir mindre effektivt.

 Ej kompletta förteckningar över förvaltare av respektive system (vilket enligt uppgift just nu håller på att

ses över).

 Det saknas en organisation för hantering av förbättringsförslag.

Våra kommentarer

 Vår bedömning är att roller och ansvar35 inte är tillräckligt tydliga. Dock

tydliggörs olika roller på ett övergripande sätt i de styrande dokumenten.

Dokumenten är ännu inte kommunicerade på ett tillräckligt sätt (se mer i avsnitt

3.1).

 Det är viktigt att prioritera det planerade arbetet med att kommunicera och

dokumentera IT-enhetens uppgifter och inom vilka servicenivåer olika uppgifter

ska utföras. Givetetvis måste detta balanseras mot de resurser som tilldelas

enheten. Vi har här noterat att även finansieringsmodellen kommer att ses över.

 Vi vill tillägga att det är viktig att det säkerställs att informationssäkerhetschefen

har tillräckligt med tid och resurser för att utföra uppgifter i enlighet med de

styrande dokumenten

35 Systemägare, systemförvaltare, IT-avdelningen, IT-chefen m. fl.
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3.4. Kommunikation kring risker och framtida
behov m.m.

Kontrollfråga: Finns tillräcklig kommunikation kring risker, krav, uppföljning och

framtida behov av IT-tjänster? Detta särskilt vad gäller grundskoleverksamhetens

behov av IT

Iakttagelser

Kommunikation kring verksamhetsfrågor som kan relateras till IT sker på olika sätt
36inom förvaltningarna.

En gemensam IT-grupp finns (centrala IT-gruppen). Från varje förvaltning deltar 1-3

personer (verksamhetsansvariga och förvaltningarnas IT-resurser, t ex samordnare).

Deltagare från respektive förvaltning har till uppgift att lyfta förvaltningens frågor37

till gruppen för diskussion. Ärenden som kräver beslut dokumenteras och delges

förvaltningschefsgruppen för beslut38.

IT-chefen deltar vid kommunledningsgruppens möten då han eller ledningsgruppen

ser behov av detta.

Vid intervjuer har det framkommit att det finns behov att utveckla IT-gruppens

samverkan39 med förvaltningarna och kommunens ledningsgrupp.

Det finns inte något etablerat forum (t ex IT-styrgrupp, IT-råd) där kommun-

ledningen och IT-ansvariga40 kommunicerar verksamhetsfrågor relaterat till IT.

Enligt uppgifter kommuniceras dock IT-relaterade frågor kontinuerligt i kommunens

ledningsgrupp.

I granskningen har det framkommit behov att i ökad grad kommunicera IT frågor på

ledningsnivå i kommunen. Exempel på konsekvenser som framkommit är att IT-

enheteninte varit tillräckligt förberedd på verksamhetsförändringar som påverkat

deras förmåga att leverera och att framtidfrågor inte kommuniceras tillräckligt (se

även styrande dokument i avsnitt 3.1).

Det finns inget formaliserat forum där olika IT-resurser möts för att diskutera

problem. Diskussioner förs hela tiden mellan olika ansvariga men det finns inte

någon etablerad process.

Från IT-enheten anges vikten av i ökad grad kommunicera deras förmåga kopplat till

verksamheternas olika krav. Som tidigare nämnts har det påbörjats ett arbete med

tjänstebeskrivningar (inklusive servicenivåer) liksom att finansieringsmodellen

kommer att ses över.

36 Vid Socialförvaltningen anges det att det sker en kontinuerlig dialog mellan olika IT-resurser och
förvaltningsledningen

37 I gruppen kommuniceras problem, risker, och framtidsfrågor

38 CITG fattar inga egna beslut.

39 underlag från och till ledningsgruppen, underlag från och till förvaltningarna).

40 IT-chef,informationssäkerhetschef, andra it-resurser
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Grundskoleverksamhetens behov av IT

Inledningsvis kan konstateras att grundskoleverksamhetens behov och uppfattningar

avseende hanteringen av IT-verksamheten inte skiljer sig nämnvärt från den bild som

denna granskning gett generellt sett.

Noteras ska dock att det har påbörjats ett arbete med att kommunicera fram en IT-

plan inom grundskoleverksamheten. (vad kommer att krävas avseende hantering av

datorer och annan utrustning, utbildning och vilket behov av stöd krävs (IT-resurser

inom skolan, vad kommer att krävas av den gemensamma IT-enhetenetc).

Det har även angetts vikten av ett bättre helhetsgrepp kring hanteringen av IT inom

utbildningen. Se även roller och ansvar i avsnitt 3.3 och Störningar i IT-driften 3.5

Våra kommentarer

 Enligt den bild vi fått kommuniceras verksamhetsfrågor relaterat till IT på

olika sätt inom kommunen. Vår uppfattning är dock att kommunikationen

kring IT-relaterade frågor utifrån verksamheternas behov bör förbättras.

 Något som kan övervägas är att det även etableras en IT-styrgrupp 41 inom

kommunen. I avsnitt 3.1 har vi föreslaget att kommunens framtidfrågor bör

beaktas ytterligare, t ex via en IT-strategi. I detta arbete kan t ex gruppen

utgöra en viktig funktion. Vi ser även behov att tydliggöra uppgifter för den

centrala it gruppen och samspelet med kommunledningsgruppen och

förvaltningarna. En rekommendation är även att det etablerats ett forum där

centrala IT-resurser, IT-chefen och förvaltningarnas systemansvariga möts

 Vi har noterat att det pågår ett arbete med att kommunicera fram en IT-plan

inom utbildningsförvaltningen.

3.5. Störningar i IT-driften
Kontrollfråga: Är IT-driften/användning av IT tillräckligt fri från störningar?

(incidenter på olika sätt).

Iakttagelser

Det anges att det varit många driftstörningar som orsakats av för gamla datorer och

en föråldrad infrastruktur i övrigt. Under året har det skett en gemensam satsning

med att byta ut datorer. Arbetet med att byta ut datorer och program har varit

omfattande och IT-enhetenhar haft svårt att hinna med. En konsekvens av detta var

att lärare inte kunna nyttja IT i tillräcklig utsträckning då läsåret påbörjades.

41 t ex kommunchef, urval av förvaltningschefer, IT-chef och urval av förvaltningarnas IT-resurser,
informationssäkerhetschef. Frågor att hantera är t ex behov av framtida upphandlingar av IT- system (t ex e-tjänster)
och utrustning (exempelvis datorer, läs/surfplattor och mobiltelefoner) och hur detta arbete balanseras mot de
resurser som finns. Hur ska kommunen hantera de krav som finns avseende IT i undervisningen.
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Enligt de ansvariga har detta gjort att man kommit till rätta med många problem.

Arbete pågår fortfarande. Vidare framgår av intervju med IT-chef att det eventuellt

kommer att ske förändringar avseende kommunens finansieringsmodell. Enligt IT-

chefen kommer detta att ge bättre kontroll över den gemensamma infrastrukturen,

t.ex. underlätta arbetet med en kontinuerlig driftsäkerhet. Planerings- och budget-

ansvaret för inköp av nya datorer görs gemensamt via IT-avdelningen.

Datorarbetsplatsen blir en funktion med ett fastställt pris som är enkelt för

verksamheterna att budgetera för vid förändringar.

Användarenkäten

Den övervägande delen av de svarande upplever att det i huvudsak fungerar

tillfredställande. Många användare har dock angett att det förekommer IT-relaterade

störningar.

I enkäten ställdes även en fråga kring risker att utskrifter kan nå obehöriga. Några
användare har angett att det finns risker med detta.

Grafiken nedan visar svar på frågor kring störningar och problem.

Våra kommentarer

 Svaren indikerar att det kan finnas problem och/eller risker som kan påverka

verksamhetens effektivitet och säkerhet. Vi har noterat att det skett

förbättringar (utbyte av datorer) under den senaste tiden. Vi föreslår dock att

det sker en djupare analys inom verksamheterna (förvaltningarna). (En

dokumenterad bild av nuläget, t ex vilka problem har åtgärdats, vad kvarstår,

vilka konsekvenser ger problemen och vad kan vara orsaken samt hur kan en

förbättring ske). Detta är viktigt för att t ex ge underlag för prioriteringar,

åtgärda 42 eller acceptera eventuella problem.

42 T ex krävs investering i bättre teknik, mer utbildning till användare, mer tid för systemansvariga,
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 Att observera är att många av de problem som nämnts i kommentarerna från

användaren kan vara åtgärdade nu eftersom många problem som funnits kan

härledas till en gammal infrastruktur (t ex pc). Orsaken till problemen kan

dock vara många (infrastruktur, tekniska problem i systemen, arbetsrutiner

och kunskap hos användare)

 Det är viktigt att principer kring hur den gemensamma infrastrukturen ska

hanteras ses över43. Vi noterar att ett arbete är påbörjat.

 Vi föreslår att det sker en översyn av rutiner och tekniken vid utskrifter. Vi har

noterat att det finns tekniker som stödjer en säker utskrift men att dessa

används i varierande grad.

3.6. Hantering av användares problem
Kontrollfråga: Finns tillfredställande rutiner och ansvar för rapportering och

hantering av problem från användare?

Iakttagelser

Det finns en helpdeskfunktion inom kommunen. Helpdesk ska ta emot ärenden som

avser tekniska fel (datorer, skrivare, inloggning, kommunikation). Avseende

kunskapsrelaterade problem ska användare vända sig till sin systemansvariga.

Helpdesk är bemannad under kontorstid.

När ärende inkommer till helpdesk loggas ärendet i ett ärendesystem.

Systemanvarigas registrering av problem sker i varierande grad.

IT-enheten ser behov av att i ökad utsträckning kategorisera ärenden som inkommer

för att förbättra uppföljningsmöjligheterna.

Det pågår ett förbättringsarbete kring att förbättra helpdeskfunktionen och processer

kring hantering av problem och förändringar. Det pågår även ett förbättringsarbete

avseende övervakningen av infrastrukturen. Även informationsflödet mellan

beställare och utförare ska förbättras.

Det finns utrusning för att mäta prestanda och kvalité i kommunens nätverk.

Systemförvaltare kan i dagsläget inte fjärrstyra en användares PC men detta är en

möjlighet som kommer att erbjudas under året.

43 t ex kan IT-enheten få en bättre kontroll via s.k. funktionshyra. Som det är nu bidrar detta till förväntningar på IT-
enheten som de har svårt att påverka.
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Användarenkäten

Svaren varierar där den övervägande delen av de svarande upplever att det i

huvudsak fungerar tillfredställande. Många användare uttrycker dock samtidigt ett

förbättringsbehov inom de ställda frågorna.

Grafiken nedan visar svar på frågor kring stöd, hjälp och processer för att
minimera störningar

Exempel på kommentarer från användare

 Vid förändringar så kan jag tycka att informationen ibland kommer allt för sent!,

Barn- utbildning och kulturförvaltningen

 Långa svarstider och dålig återkoppling, Kommunledningskontoret

 Det kan ta lite tid ibland men jag har överseende för IT-avd. har ju så många att

serva, Barn- utbildning och kulturförvaltningen

 Osäker vem som ansvarar för ex Ådata, självservie, gisprogram även miljö och

byggreda - när ska jag vända mig till systemansvarig och när ska jag vända mig till

IT (felanmälan), Miljö- & byggförvaltningen

 Driftstörningar får vi upptäcka själva., Barn- utbildning och kulturförvaltningen

 "Felanmälan = Skriftlig felanmälan fungerar inte enligt vad jag anser och åtgärd

sker inte inom en rimlig tid. Intern telefonsupport skulle vara effektivare än

nuvarande metoder för felavhjälpning.
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Våra kommentarer

 Vi noterar att användare har synpunkter på information kring kända

driftsstörningar, svarstider m.m. Samtidigt kan vi konstatera att det pågår

förbättringsarbeten på olika sätt kring hanteringen av fel och problem, t ex

förbättrad övervakningsutrustning och förbättrade processer.

 Vi föreslår att systemförvaltare för de mest verksamhetskritiska systemen

använder samma ärendehanteringssystem som IT-enheten(möjligheter

avseende detta bör utredas)

 I avsnitt 3.3 kring tydlighet i roller har vi noterat att det krävs ett

tydliggörande kring olika rollers ansvar och uppgifter.

3.7. Kompetens och utbildning
Kontrollfråga: Finns tillräcklig kompetens hos användare?

Användarenkäten

Svaren varierar. Många användare anger att de är i behov av mer utbildning.

Våra kommentarer

 Vi noterar att de allra flesta av de svarande anger att de har tillräckliga

kunskaper men att flera svarande anger behov av mer utbildning.

 Vi rekommenderar att utbildningsbehovet inom IT-området analyseras inom

de olika verksamheterna (förvaltningarna). I avsnitt 3.1 har vi berört att det

finns väsentligt behov av att bättre implementera policys och riktlinjer till

olika roller. I avsnitt 3.3 kring roller har vi noterat behov att tydliggöra ansvar

och uppgifter för olika roller.
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Bilaga 2

Är IT-driften/användning av IT
tillräckligt fri från störningar?
Frågor ställdes till användare för att få en övergripande bild (indikation) kring

förekomsten av IT-relaterade störningar. (sällsynt, sker allt för ofta). Med

störningar menar vi här t ex händelser som kan skapa oönskat tidsbortfall och/eller

sådant som kan påverka externa (kunder44) negativt. (En störning kan bero på

infrastrukturen, osäkerhet hos användare, brister i systemet etc). Vi ställde även en

fråga kring hantering av utskrifter, (t ex finns risk att känslig information når

obehöriga)

Exempel på kommentarer från användare

 Det kan bero på att datorn är föråldrad men det tar tid att få igång den på

morgonen, det tar tid att växla mellan system etc. vilket innebär att ibland får jag

kanske lägga på luren med en medborgare och ringa upp senare när jag kunnat få

tag i rätt uppgifter. Det är tidsödande och stressande och ger inte heller alltid så

glada medborgare. Socialförvaltningen

 Sedan jag har fått ny dator ht 2013 så fungerar det mycket bra. Tidigare var det

mycket stress pga krångel och långa väntetider som påverkade arbetet negativt.

Men som sagt det är åtgärdat för min del nu! Barn- utbildning och

kulturförvaltningen

 Jag skriver ut åtgärdsprogram/utredningar i elevärenden och det är en bit ifrån

datorn så jag ska snabba mig så ingen obehörig får tillgång till utskriften... Jag

skulle behöva en skrivare kopplad till min dator i mitt arbetsrum. har påtalat detta

till chef,Barn- utbildning och kulturförvaltningen

 Det tar lång tid att starta upp vissa av datorerna på skolan/arbetsplatsen.... En del

av dem är "sega", gamla och "trötta" När det gäller att arbeta med eleverna på

pedagogiska dataprogram tar det lång tid att få igång allt......Jag vet att många

datorer är genomgångna inför ht-13 men vissa datorer glömdes bort....,Barn-

utbildning och kulturförvaltningen

 Upplever i princip dagligen problem och felmeddelande med Miljöreda,Miljö- &

byggförvaltningen

 "tid tas från verksamhet eller planeringtid. Konsekvensen blir även att jag väljer att

inte läsa epost varje dag samt samlar på mig arbete.

 Tid används för att det ex strular med utskrift som aldrig kommer, Barn- utbildning

och kulturförvaltningen"

 Word arbeten kan inte sparas, mail adresser är svåra att använda, Barn- utbildning

och kulturförvaltningen

 Patientsäkerheten kan ej garanteras då journalsystemet ligger nere i flera dagar.

Socialförvaltningen

 Gamla sega datorer gör arbetet svårt, Service- och teknikförvaltningen

44 t ex omsorgstagare, elever och föräldrar.
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 Skrivaren placerad på plats där många rör sig. Barn- utbildning och

kulturförvaltningen

 "Får ej ut lektionsplaneringar, lektionsunderlag, kan ej visa undervisningsfilmer,

fakta, instruktioner då nätverket inte fungerar.

 Eleverna påverkas i allra högsta grad när nätverket inte kan nås, Barn- utbildning

och kulturförvaltningen

 Vad jag vet är det dåligt med säkerhetsrutiner kring hanteringen av den egna

arbetsstationen, tex att låsa datorn när man lämnar den, Service- och

teknikförvaltningen

 Övergången till W7 har medfört skumma och oförklarliga avbrott på åtkomsten av

filservrar. Annars relativt bra upptid på interna och externa nätet, Service- och

teknikförvaltningen

 Vissa funktioner små krånglar ofta och fördröjer arbetet vilket leder till irritation

och stress, Kommunledningskontoret

 Ofta en fördröjning med att öppna t ex ett dokument som ligger på G, vilket man gör

flera gånger per dag och som gör att enkelt arbete drar ut på tiden och även är

stressande, Kommunledningskontoret


