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IT-verksamheten

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat

kommunens hantering av IT-verksamheten. Syftet har varit att bedöma om

kommunstyrelsen utövar en tillräcklig intern kontroll av IT-verksamheten, och om

IT-verksamheten hanteras på ett effektivt och säkert sätt i styrelsens och

nämndernas verksamheter. Behovet av granskningen har framkommit ur vår risk-

och väsentlighetsbedömning. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från

PwC.

Vår sammanfattande 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.

För framtiden rekommenderar vi bl a att styrelsen och nämnderna:

 Kontinuerligt kommunicera de styrande dokumenten kring IT på ett bättre

sätt till olika roller t ex användare och systemansvariga, samt därefter följa

upp att dokumenten efterlevs. Detta innefattar att säkerställa att det

systemsäkerhetsarbets som anges i de styrande dokumenten genomförs

inom förvaltningarna.

 Strategiska dokument som tydliggöras vad som kommer att krävas av IT-

verksamheten för att tillgodose verksamheternas krav bör utarbetas.

 Det bör säkerställas att informationssäkerhetchefen har tillräckligt med tid

och resurser för att arbeta förebyggande och uppföljande.

 Kraven på IT-enheten och infrastrukturen bör tydliggöras för att därefter

säkerställa att det har en tillräcklig förmåga (t ex resurser) att utföra de

uppgifter som förväntas. (kommunicerade överenskommelser mellan

ansvarig vid IT-enheten och kommunledningen).

 I rapporten har det föreslagits att kommunen bör överväga att det även

etableras en IT-styrgrupp inom kommunen. Uppgifter för gruppen är t ex

att hantera risker, prioriteringar och verksamheternas behov av IT i

framtiden (e-strategier, IT-strategier m.m.)
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 I granskningen har det framkommit att det förekommer mycket av s k IT-

störningar. Sannolikt har mycket förbättrats då det skett utbyte av gammal

infrastruktur. Vi ser det dock som angeläget att det inom förvaltningarna

skapas en bättre dokumenterad bild av läget, t ex vad som är åtgärdat och

inte samt vad orsakerna kan vara till problemen.

Vi emotser kommunstyrelsens och nämndernas svar på vår granskning till 2014-
05-01.

Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson Ann-Mari Falk Lena Nordgren

Lennart Hagstedt Sören Engelmark
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Bilaga: Revisionsrapport ”IT-verksamheten”, Gällivare kommun, februari 2014, PwC.


