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Ett IT – vart är det på väg? 

Granskningen 
IT-verksamheten under kommunstyrelsen har granskats med avseende på 
verksamhetens organisation och ledning.  
Resultatet är en bild av en organisation och verksamhet under stark rörelse.  
Sedan sommaren 2009 har följande beslut tagits som rör kommunen och 
kommunkoncernen: 
En gemensam styrmodell i kommunkoncernen, ”IT-ledning” skapas som det 
centrala organet under kommunstyrelsen och  
IT-verksamheten centraliseras i vad man kallar ”IT-fabriken”. Personal över-
går från nämnderna till kommunstyrelsen. 
Avtal träffas med en leverantör om att samtliga datorer på arbetsplatserna 
och i skolan ska säljas och i fortsättningen leasas av leverantören, som samti-
digt tar över supporten till användarna. 
Därutöver har beslut fattats om ”Web-strategi” och ”E-strategi”. 
 
Samtidigt pågår en strävan att utvidga verksamhetsområdet regionalt. 
Ett ”strategiskt IT-råd” skapas för samverkan mellan kommunerna i länet. 
Kommunens samarbete med Ockelbo kommun byggs ut till att omfatta driften 
av personal- och lönesystem. 
Ett allmänt ramavtal träffas mellan Gästrikekommunerna om utvidgad sam-
verkan. 
Utan separat beslut vare sig i kommunstyrelsen eller i fullmäktige planeras en 
ny datorhall i Kantorn för att kunna erbjuda tjänster till landstinget. 
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Det händer mycket, men inom vissa områden är avsaknaden av aktiviteter 
påtaglig. 
IT-säkerhetsfrågorna är styvmoderligt behandlade. Säkerhetsavdelningen är 
inte med i processen och har inte den ställning i organisationen som visar att 
säkerhetsfrågorna tas på allvar. 
Kommunallagen och utvecklingen av konkurrens- och upphandlingslagstift-
ning beaktas inte i tillräcklig grad. IT-avdelningen bedriver redan i dag en 
verksamhet som till 23 % riktar sig till vad som enligt LOU är externa parter. 
Strategiska beslut om IT-verksamhetens inriktning, omfattning och organisa-
tion saknas. Fullmäktiges beslut 2009-06-15 ”att uppdra till IT Ledning att ta 
fram en IT-vision, ny verksamhetsbaserad IT-strategi och en gemensam IT-
policy med riktlinjer och principer” har inte verkställts utan har lagts på is 
utan formellt beslut i saken. 
 
 

Överväganden och ställningstaganden 
Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2010-09-23. 
Vi ser mycket allvarligt på en utveckling som sker utan kommunstyrelsens 
ledning och i en riktning som innehåller väsentliga strategiska avgöranden. 
Formerna för kommunens samverkan med andra parter, allt från helägda bo-
lag till andra myndigheter och företag, måste klarläggas innan ytterligare steg 
tas i utvecklingen. 
En fristående IT-säkerhetsavdelning direkt under kommunstyrelsen/-
direktören bör övervägas. 
 
Kommunstyrelsens svar önskas senast 2010-12-01. 
 
Revisorerna i Gävle kommun 
 
 
 
Rune I Wiebe Henry Lundberg 
Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 
 
 
Bilaga: Granskningsrapport ”Organisation och styrning av Gävle kommuns IT-

verksamhet” 
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Organisation och styrning av Gävle kommuns IT-
verksamhet  
  
Sammanfattning 
 
IT-avdelningens verksamhet under Kommunstyrelsen (KS) befinner 
sig i kraftig expansion. Personalen har ökat med 50 % mellan 2009 och 
2010. En centralisering sker från förvaltningar/bolag till IT-
avdelningen. Licenshanteringen för gemensamma system har också 
centraliserats. En ny datahall byggs bl a för att hantera en utökad verk-
samhet i form av samverkan med andra kommuner. (Ockelbo är sedan 
2006 redan kund.) Kommunens samtliga IT-arbetsplatser är under ut-
byte från ägd utrustning till hyrd från ATEA via IT-avdelningen. Nya 
avtal med kunderna som förtydligar IT-avdelningens åtagande är under 
utarbetande. Genomgång av befintliga system har gjorts för att effekti-
visera. Samarbete med övriga kommuner i Gävleborg har inletts. IT-
avdelningen är i omsättning idag den största verksamheten under KS. 
 
Uppföljning av verksamheten som 2010 beräknas omsätta 100 mkr är 
speciell, eftersom detta är en verksamhet finansierad av avgifter i och 
utanför kommunen. I Kommunstyrelseperspektiv har den en nollbud-
get. (Projektmedel för Ett IT och investeringsmedel för datahallen är de 
enda undantagen.) Som exempel uppges omställningen av IT-
arbetsplatser spara 25-40 mkr under tre år. En redovisning av de verk-
liga effekterna av denna åtgärd innebär en helt annan uppföljning på 
kommunnivå än ren jämförelse med budget. Jämförelser med andra 
kommuner och andra branschjämförelser behövs för att komplettera 
bilden.  
 
Strategiska beslut under programförklaringen ”Ett IT” har fattats un-
der 2009. De innebär centralisering och effektivisering. Tidigare strate-
gibeslut i Kommunfullmäktige har klargjort roller och ansvar, men har 
inte tydligt upphävts. Det innebär oklarheter i organisationen. Det upp-
drag att ta fram en ny IT-strategi som getts till det nyskapade IT-
ledning har inte genomförts, en upphandling avbröts. Återrapportering 
till KF har inte gjorts. 
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Strategiska beslut att expandera IT-avdelningens verksamhet saknas. 
Strategiska beslut för inriktningen att verksamheten bedrivs i egen regi 
har fattats före år 2000.  
 
Generella samverkansavtal med andra kommuner som har tecknats 
av Kommunfullmäktige nämner inte IT specifikt. Planering för gemen-
sam nämnd pågår. Det är Kommunallagens form för att hantera tjänste-
försäljning mellan kommuner utan att skapa en ny juridisk enhet 
(kommunalförbund eller aktiebolag). 
 
Förändringar i Konkurrenslag och Lag om offentlig upphandling inne-
bär osäkerhet när det gäller IT-avdelningens tjänsteförsäljning till 
andra än egna nämnder. Upphandling krävs när bolag, kommunalför-
bund, kommuner och landstinget köper tjänster av Gävle kommun. Få 
ärenden har ännu hunnit prövas enligt den nya LOU. Konkurrensver-
kets fokus ligger enligt uppgift på otillåtna direktupphandlingar i olika 
former. Risken för eventuella skadestånd via LOU ligger huvudsakligen 
hos IT-avdelningens kunder. Gävle kommun kan, om Konkurrensverket 
bedömer att verksamheten inte är kompetensenlig enligt Kommunalla-
gen, bli förbjuden att fortsätta. En gemensam nämnd löser den proble-
matiken vid samverkan med andra kommuner, men inte för övriga 
kundgrupper. 
 
Riktlinjer för IT-/Informationssäkerhet är en fråga som enligt tidi-
gare beslut inte ska hanteras av IT-avdelningen. Detta är ledningens 
bedömning av den risknivå som är acceptabel och ger direktiv till IT-
avdelningen och nämnderna hur olika delar ska hanteras. Riktlinjer och 
standard ska tas fram av IT-säkerhetschef, på Säkerhetsenheten under 
Administrativa avdelningen. IT-säkerhetschefen har även andra arbets-
uppgifter. Budgeten för uppföljning av IT-säkerheten och uppdatering 
av riktlinjerna är i förhållande till IT- verksamheten mycket liten. 
 
Nuvarande IT-säkerhetshandbok togs fram 2007 enligt ISO-standard. 
Den innehåller grundläggande krav för IT-säkerhet till stöd för cheferna 
i kommunkoncernen. Dagens ISO-standard innehåller även ledningsin-
formationssystem och riskanalyser samt hur detta arbete bör bedrivas. 
Kommunen har idag inget system för att kontrollera och säkerställa att 
grundkraven efterlevs (ledningsinformationssystem). Incidenter hante-
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ras av IT-avdelningen i samarbete med säkerhetsenheten, men syste-
matisk rapportering till Kommunstyrelsen saknas.  
 
Övergripande riskanalyser för IT-/Informationssäkerheten sak-
nas. Det som görs är analyser för att ta fram beredskapsplaner (lag-
krav). Vid den senaste upptäcktes elförsörjningens betydelse för IT.  
Samhällsviktig verksamhet som el, fjärrvärme och vattenförsörjning är 
idag IT-beroende. E-tjänster, IT-brottslighet, egna elevdatorer, entre-
prenörers tillgång till verksamhetssystem, sociala media och teknisk 
utveckling ställer nya krav på IT-/informationssäkerhet.  
 
Att IT-avdelningen i större skala säljer tjänster även till andra kommu-
ner innebär bl a att kommunen måste göra ett ställningstagande i vilken 
ordning system, egna och andra kunders, ska återstartas vid ett 
driftstopp.   
 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ska, oavsett organisations-
form för IT-verksamheten, fatta beslut om vilka krav som ska gälla. Det-
ta för att kommunen så långt möjligt ska kunna vidta åtgärder för att 
skydda ekonomiska värden och personlig integritet. Det är också vä-
sentligt att säkerställa att alla idag IT-beroende verksamheter inte ut-
sätts för onödiga driftstopp eller problem som drabbar kommuninne-
vånarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ansvarsfördelning IT

KS Nämnd/bolag

IT-ledning Systemägare
/förvaltare

IT-avdelning IT-
säkerhetschef

Övergripande

Beslut drift 
nämnder/bolag

Löpande drift 
nämnder/bolag

Information

Systemdrift 
nämnder/bolag

Säkerhets-
regelverk

IT-
samordnare 
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Organisation och styrning av Gävle kommuns 
IT- verksamhet  
 

1 Bakgrund 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för informations- och 
kommunikationstekniska system för kommunen. 
 
Organisatoriskt finns IT-frågorna i representerade på flera sätt inom 
Kommunledningskontoret.  
  
IT-avdelningen har idag 68 anställda (45 år 2009)och en omsättning på 
100 mkr för helår 2010 (75,7 mkr 2009). Där finns drift och utveckling 
av system och nät för kommunens nämnder och för vissa bolag. Telefo-
ni är en del av IT-verksamheten. Tjänster säljs också till delägda bolag, 
andra kommuner och kommunalförbund. En ny IT-chef tillsattes under 
2009. 
 
Under Kommunledningskontorets administrativa avdelning finns Sä-
kerhetsenheten, som bl a samordnar IT-säkerhetsarbetet och tar fram 
kommunövergripande regelverk för IT- och informationssäkerhetsfrå-
gorna. 
 
De övergripande system som alla nämnder och vissa bolag använder: 
ekonomi- och personalsystem, kommuninnevånarregister, diarium/ 
ärendehanteringssystem, intranät, internet mm är olika avdelningar 
inom Kommunledningskontoret systemägare till och har ett systemför-
valtaransvar för. 
 
 
1.1   Syfte 
Att granska Kommunstyrelsens hantering av ledning och styrning av IT-
verksamheten under de senaste åren.  
 
 
 
 



  
 Sid 7 (29) 
 
 

   

 

   
 
 
 
 

 
1.2   Revisionsfrågor 
 
1 Vilka mål och strategier finns för IT-verksamheten? Finns strategis-

ka beslut för försäljningen av tjänster utanför kommunen samt för 
egen regi kontra tjänsteköp i produktionen? 

 
2 Vilken organisationsstruktur har man valt? Hur ser ansvarsfördel-

ningen mellan Kommunstyrelsen och nämnderna ut? Hur ser den 
interna organisationen inom Kommunledningskontoret (KLK) ut? 

 
 

1.3   Revisionskriterier 
Mål och strategier beslutade i Kommunfullmäktige 
Tydlig organisationsstruktur med klar ansvarsfördelning 
Lagstiftning: Kommunallag, Lagen om offentlig upphandling och Kon-
kurrenslagen samt lagstiftning för integritetsskydd och sekretess. 
 
 
1.4   Metod 
Kartläggning av verksamhetens omfattning och organisation samt ana-
lys av väsentliga förhållanden och risker i omvärlden.  
 
Läsning av protokoll och styrdokument.  
 
Intervjuer med berörda tjänstemän inom Kommunledningskontoret  
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2 Granskningsresultat 

 
2.1  Mål och strategier  
 
Beslut IT-strategiska frågor KS KF Datum 
IT-policy 
IT-säkerhetshandbok version 1.0 

 X 2000-05-25 

IT-infrastrukturprogram   2001-07-11 
IT-strategi Gävle Kommunkoncern   X 2005-10-31 
GIS-strategi  X 2005-12-08 
IT-säkerhetshandbok version 4.0 
Uppdateringar beslutas i Kommunstyrelsen 

X  2007-02-22 

Förändringsbeslut 2009    
Strategiskt IT-råd: tjänstemannaorgan X  2009-06-09 
Programförklaring Ett IT innehåller bl a: 
• IT-ledning - gemensam styrmodell i kommun-

koncernen (nämnder + helägda bolag i GSAB) 
• IT-fabriken - centraliserad IT-verksamhet,   

personal centraliseras  

 X 2009-06-15 

Uppdrag till IT Ledning ta fram ny IT-vision och 
IT-strategi för Gävle Kommunkoncern  
Upphandling påbörjad hösten 2009, avbruten feb-
ruari 2010, ”Ett IT” för närvarande = strategi 

 X 2009-06-15 

”Din IT-arbetsplats” centralisering, effektivise-
ring, utrustning hyrs som tjänst i st f att ägas av 
nämnderna/bolagen 

 X 2009-09-28 

Webb-strategi X  2009-12-08 
E-strategi – tjänster för medborgarna  X 2010-02-15 
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IT-policyn är grunden för mål och organisation av Gävle kommuns in-
formationsteknikanvändning. Den beslutades av Kommunfullmäktige i 
början av år 2000. Här klargörs  

1. Kommunstyrelsens övergripande ansvar 
2. IT-samordnare inrättas (representanter för nämn-

der/bolag/kommunalförbund/gemensamma system) 
3. Systemägare och systemförvaltare krav för alla system 
4. Personuppgiftsombud krav för alla nämnder 

 
IT-policyn har fokus på att IT ska bidra till utveckling och effektivise-
ring, stödja mål- och ramstyrning samt bidra till ökad insyn och delak-
tighet för medborgarna. Den var en del av ett decentraliserat tänkande 
som fanns vid denna tidpunkt.  
 
IT-säkerhetshandboken kom samtidigt som en del av strategin, men 
som en separat handling för att löpande kunna förändras i takt med 
teknisk utveckling och andra förändringar i omvärlden.  Uppdateringar 
beslutas i Kommunstyrelsen vid behov.  Här regleras verksamhetsan-
svaret för IT-säkerheten för förvaltningschefer/VD och samordningsan-
svaret för IT-säkerhetschefen. 
 
Fem år senare kommer en IT-strategi som fokuserar på framförallt 
behovet av utbyggnad av kommunikation (bredband).  Genomförs se-
dan tillsammans med GavleNet. 
 
För tre år sedan kom nu gällande IT-säkerhetshandbok. Denna ver-
sion följde svensk och internationell standard ISO/IEC 17799. Standar-
den är namnändrad till 27001. Detta var de ursprungliga kraven för IT-
säkerhet. 
 
Parallellt med detta har under 2000-talet delar av den kommunala 
verksamheten lyfts över till bolag och kommunalförbund. De har varit 
IT-avdelningens kunder och köper fortfarande tjänster därifrån.  

• Gästrike Återvinnare, kommunalförbund 2001 
• Gävle Hamn, helägt bolag 2001 (GSAB moderbolag) 
• Svenska Kommunförsäkrings AB, delägt bolag 2002  
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• Inköp Gävleborg, sammanslaget kommunalförbund 2007 
• Gavlefastigheter Gävle kommun AB, helägt bolag 2007  

(GSAB moderbolag) 
• Gästrike Vatten, delägt bolag 2008 

 
De strategiska beslut i IT-frågor som tagits under de senaste åren rör 
kommunkoncernen, d v s nämnder och helägda aktiebolag.   
 
Programförklaringen Ett IT 
De strategiska frågorna som lyfts i Ett IT är bl a att centralisera styr-
ningen av IT i koncernen genom att skapa IT-ledning. Det är ett beslu-
tande organ med regelbundna möten för löpande IT-frågor för nämnder 
och helägda bolag. Representanterna ska kunna ta beslut för sin verk-
samhets räkning. Det gäller både drift och utvecklingsprojekt/ upp-
handlingar. 
 
Dessutom centraliseras personal och verksamhet från nämnder och 
bolag till IT-avdelningen under Kommunstyrelsen. Beslutet ”Din IT-
arbetsplats” innebär också att nämnderna/bolagen säljer sina befintli-
ga PC. I stället har IT-avdelningen ett avtal med ett IT-företag där PC-
arbetsplatser hyrs in. IT-avdelningen har sedan en vidareuthyrning av 
utrustningen och inkluderar sina tjänster i hyran. Denna omställning 
från egen utrustning till inhyrd pågår.  
 
I policybeslutet år 2000 inrättades funktionen IT-samordnare på 
nämnds- och bolagsnivå. Denna grupp var på handläggarnivå och beslut 
fattades i respektive nämnd/bolag/KS. De har även varit en kontaktyta i 
informationssäkerhetsfrågor. IT-samordnargruppen fanns kvar våren 
2010, men dess roll är oklar. IT-samordnarna har i flera fall i och med 
omorganisationen flyttats in till IT-avdelningen.  
 
Nytt är att samrådsgrupper för externa kunder utanför kommunkon-
cernen har bildats. De övertar delar av IT-samordnargruppens funktion 
att nå alla användare. 
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Som ansvariga för att hantera nämndernas/bolagens ansvar för infor-
mationssäkerheten hävdar IT-chefen att detta ansvar dels ligger på för-
valtningschefer/VD och i övrigt på utsedda systemägare/system-
förvaltare. De centrala gemensamma systemen och de stora verksam-
hetssystemen upplever IT inte några problem med ansvarsmässigt. 
Däremot finns totalt i kommunen ca 270 system och det finns många 
mindre system där det är mera otydligt. 
 
En översyn av applikationer (verksamhetssystem), licenshantering, 
tillhandahållande av IT-arbetsplatser och avtal ska innebära effektivise-
ringar och kostnadsbesparingar för kommunkoncernen. E-tjänster som 
är IT ur ett medborgarperspektiv nämns kort. En separat E-strategi 
beslutades i oktober 2009. Strategiarbetet leddes av en extern konsult. 
 
Ett strategiskt IT-råd med representanter från samtliga kommuner i 
Gävleborgs län har också skapats och det är ett tjänstemannaorgan. Det 
ligger utanför Region Gävleborg. 
 
En Webb-strategi finns beslutad på Kommunstyrelsenivå under 2009. 
 
Något strategiskt beslut i Kommunfullmäktige om e-handel, att utnyttja 
IT-tekniken för att effektivisera inköpsprocessen, finns inte.  
 
Revisionens kommentarer 
 
Nämnderna har enligt Kommunallagen 6 kap 7§ ansvaret för den inter-
na kontrollen som bl a innebär ansvar för IT/Informationssäkerhet. 
 
IT-ledning har, utöver IT-chefen, chefsrepresentanter för de sju största 
nämnderna och de fyra helägda bolagen i GSAB-koncernen. Övriga av-
delningar inom KLK med systemansvar för gemensamma system, bl a 
ekonomi, personal, webb och ärendehantering/diarium, är inte repre-
senterade.  
 
IT-samordnarna – till skillnad mot IT-ledning var samtliga använda-
re/stora kunder representerade: även delägda bolag, kommunalför-
bund och Ockelbo kommun. Dessutom finns representanter för alla sto-
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ra gemensamma system (ekonomi, personal, webb och ärendehanter-
ing/diarium) från Kommunledningskontorets övriga avdelningar med.  
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2.2  Samverkan 
 
Beslut i samverkansfrågor KS KF Datum 
Tekniksamverkan  
Samarbetsavtal Ockelbo kommun IT-drift 
2006-05-15 

X 
 
X 

 2005-09-29 
 
2007-05-24 info 

Samverkansavtal med Ockelbo kommun – löne- 
och personaladministration 

 X 2009-06-15 

Ramavtal för ökad samverkan mellan Gävle, 
Sandviken, Hofors, Ockelbo samt Älvkarleby 
kommun 

 X 2009-10-26 

 
Det finns beslut om samverkansavtal med andra kommuner i olika 
frågor, bl a IT. Som ett resultat av tidigare beslut om teknisk samverkan 
för att minska kostnaderna inom IT-området, finns ett etablerat samar-
bete med Ockelbo sedan 2006.  Ambitionen är att gå vidare med sär-
skilda avtal i varje enskild samverkansfråga. Det kan också bli aktuellt 
med en gemensam nämnd, vilket är att formalisera samverkan mellan 
kommuner på den politiska nivån. Det är den enklaste samverkansfor-
men i Kommunallagen och innebär att någon ny juridisk person inte 
bildas till skillnad från kommunalförbund och samägda aktiebolag. 
 
Inriktningen mot samverkan är en tydlig viljeinriktning för att effektivi-
sera kostnadsmässigt samt underlätta kompetensöverföring och rekry-
tering av personal. De mindre kommunerna är sannolikt de som har 
störst behov av denna samverkan för att få en rationell drift. Dessa be-
slut togs under 2009. 
 
2.1.1 Köp och försäljning av IT-tjänster: KL och LOU  
 
Kommunallagen reglerar vad som ligger inom den kommunala kom-
petensen och vad en kommun kan göra. Enligt SKL’s jurist Staffan Wi-
kell är Gävle kommuns försäljning av IT-tjänster till helägda kommuna-
la bolag möjlig enligt Kommunallagen.  
 
Däremot är försäljning till andra kommuner och landstinget, enbart 
baserad på avtal, olaglig enligt Kommunallagen. Detta innebär att sam-
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arbetet med Ockelbo som det ser ut idag saknar lagstöd. Det gäller ock-
så delägda bolag och kommunalförbund. Försäljning av tjänster till ex-
terna kunder, som idag förekommer i liten omfattning, är också olagligt 
enligt Kommunallagen.  
 
Om en gemensam nämnd tillskapas med andra kommuner och lands-
tinget, blir denna del av verksamheten under vissa förutsättningar för-
enlig med den kommunala kompetensen.  Den gemensamma nämnden 
ska ha ett tydligt reglemente och det ska finnas samverkansavtal kopp-
lade till den gemensamma nämnden. Den uppgift som överlåts från de 
deltagande kommunerna och landstingen ska vara densamma enligt 
SKL’s jurist. Däremot förändrar detta inte bilden för övriga kunder. 
 
Beslut som fattas om den verksamhet som bedrivs i kommunen kan 
alltid överklagas och laglighetsprövas enligt Kommunallagen. 
 
Under 2010 har två lagstiftningsförändringar gjort att kommunal sam-
verkan hamnat i ett osäkert rättsläge.  Rättspraxis i Sverige och EU skil-
jer sig och ännu har alltför få fall prövats i Sverige för att klargöra grän-
serna. 
 
Fr o m 1 januari 2010 skärptes Konkurrenslagen och ger idag möjlig-
heter att förbjuda kommuner och kommunala bolag att bedriva viss 
säljverksamhet eller visst förfarande om den snedvrider eller hämmar 
konkurrensen. Förbudet kan förenas med vite.  
 
Den yttersta konsekvensen för Gävle kommun, om försäljning av IT-
tjänster inte anses kompetensenlig, är att kommunen kan förbjudas att 
bedriva verksamheten. Det innebär att ingångna avtal måste brytas och 
kostnader för detta kan uppstå om kunderna ställer krav på ersättning. 
Vite utdöms dock endast om man trots förbud fortsätter. 
 
Fr o m 15 juli 2010 skärptes Lagen om offentlig upphandling. När det 
gäller köp av tjänster som kommunen gör från sina kommunala bolag 
finns ett treårigt undantag från upphandlingskravet. Däremot om 
kommunen säljer till sina bolag gäller kravet på upphandling för bola-
gen. För köp mellan bolag ska också upphandling göras. Upphandlings-
skyldighet föreligger också enligt regeringen när kommuner köper från 
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gemensamma nämnder för vilka kommunen inte är värd. Här öppnas 
dock för en mer generös tolkning av lagen.  
 
Konkurrensverkets fokus, när det gäller efterlevnad av LOU, ligger en-
ligt uppgift på otillåtna direktupphandlingar i olika former. 
 
Revisionens kommentarer 
En sammanställning över IT-avdelningens försäljning och kunder finns 
på nästa sida. Försäljningen av tjänster till kommunens hel- och delägda 
bolag är omfattande. Kommunalförbunden är också kunder hos IT-
avdelningen. Bland övriga kunder finns landstinget, Sandvikens kom-
mun och Ockelbo kommun. Planer finns också på att utvidga samverkan 
och därmed tjänsteförsäljningen till andra kommuner än Ockelbo. 
 
Kommunala bolags köp från kommunen kräver med den nya lagstift-
ningen upphandling från deras sida. De kan enligt LOU drabbas av ska-
deståndskrav om detta inte görs. Motsvarande kan även gälla kommu-
nalförbund, de kommuner och landstinget som köper tjänster av Gävle 
kommun. 
 
Risken för eventuella skadestånd ligger alltså huvudsakligen hos IT-
avdelningens kunder – Gävle kommuns egna helägda och delägda bolag, 
andra kommuner, kommunalförbunden och landstinget. 
 
Frågan om samverkan och IT-tjänster har utretts av Kommunlednings-
kontoret i samarbete med SKL’s juridiska avdelning. Diskussioner har 
enligt dem också förts angående behovet av upphandling från bolag, 
kommunalförbund och övriga kommuner. 
 
2.1.2 Integritetsfrågor vid försäljning av IT-tjänster 
 
Personuppgiftslagen, Sekretesslagen samt Patientdatalagen och 
Hälso- och sjukvårdslagen är några av de lagar som är väsentliga när 
det handlar om IT och integritetsfrågor.  
 
I patientdatalagen finns särskilda bestämmelser om behörighetstill-
delning och åtkomstkontroll. Socialstyrelsen meddelar föreskrifter, ef-
ter samråd med Datainspektionen, som ytterligare reglerar dessa frå-
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gor. Utöver detta är det personuppgiftslagens bestämmelser om sä-
kerhetsåtgärder som gäller. Datainspektionen är tillsynsmyndighet 
för säkerhetsåtgärder som ska vidtas till skydd för patientuppgifterna 
oavsett om reglerna finns i patientdatalagen eller personuppgiftslagen. 
 
Delar av kommunernas verksamhet inom äldreomsorgen, skolhälso-
vården och Kommunhälsan faller under patientdatalagen. 
 
Att drifta system med personuppgifter för andra kommuners räkning 
innebär att IT-avdelningen och Kommunstyrelsen blir personuppgifts-
biträde enligt Personuppgiftslagen. Den kommun som köper tjänsten av 
Gävle kommun och bestämmer ändamålet med registret är personupp-
giftsansvarig.  
 
Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige 
och personuppgiftsbiträdet. I avtalet ska det särskilt föreskrivas att 
personuppgiftsbiträdet bara får behandla personuppgifterna i enlighet 
med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och att biträdet 
måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
skydda personuppgifterna. 
 
Ur sekretessynpunkt är det viktigt att särskilja de olika kunderna från 
varandra och varandras information i nätverken. Att IT-personal, som 
för sitt arbete har omfattande behörigheter och möjligheter att se in-
formation, även skriver under relevanta sekretessförbindelser är vä-
sentligt.  
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Försäljningsintäkter IT-avdelningen  

   

     
     Motpart 

 
2009 2008 

 

     Samtl Nämnder Gävle kommun totalt 58 267,7 59 443,2 77% 

     815 AB GAVLEGÅRDARNA 4 577,0 4 563,3 
 816 GAVLEFASTIGHETER 1 929,1 1 954,4 
 820 GÄVLE ENERGI AB 2 376,1 2 599,1 
 826 STUVERIBOLAGET I GÄVLE AB 111,4 0,0 
 828 GÄVLE HAMN AB 557,5 690,0 
 

 
Helägda bolag Gävle kommun 9 551,1 9 806,8 13% 

     843 SV KOMMUN FÖRSÄKRING AB 175,6 114,0 
 866 STIFT FORSBACKA BRUK 2,7 2,7 
 881 GÄSTRIKE VATTEN AB 1 484,1 1 014,8 
 

 
Delägda bolag/stiftelse 1 662,4 1 131,5 2% 

     901 GÄSTR RÄDDN.TJÄNSTFÖRBUND 1 195,2 1 272,8 
 903 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE 1 295,2 1 342,5 
 905 INKÖP GÄVLEBORG 631,6 485,0 
 

 
Kommunalförbund 3 122,0 3 100,3 4% 

     
 

Totaler med motpart 72 603,2 73 481,9 
 

     
- 

Försäljning till andra kommuner, lands-
tinget m fl externa kunder 3 114,1 2 752,0 4% 

     
 

Totala intäkter 75 717,3 76 233,9 100% 

     
 

Totala intäkter från kunder utanför       

 
Gävle kommuns nämndsorganisation 17 449,6 16 790,6 23% 
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2.2   Organisation  
 
IT-avdelningen är en av sju avdelningar i Kommunledningskontoret. 
Säkerhetsenheten som hanterar bl a IT-säkerhetsregelverk finns under 
Administrativa avdelningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT-avdelningen hade 2009 45 anställda. Sedan vissa tjänster från förvaltning-
ar/bolag centraliserats är antalet anställda idag 68. Intäkter och kostnader 
2009 se nedanstående tabell. År 2010 beräknas omsättningen bli ca 100 mnkr. 
 

 Mnkr % 

Intäkter 75,7 101% 
Summa intäkter 75,7 101% 
   
Personal -26,6 35% 
IT-konsulter -3,8 5% 
Hyror o städ -1,9 3% 
Licenser mm -16,1 21% 
Förbrukningsinventarier mm  -4,3 6% 
Telefoni -5,4 7% 
Datakommunikation  -11,7 16% 
Annonser, resor mm -0,6 1% 
Avskrivningar, räntor -4,6 6% 
Summa kostnader -75,0 100% 
   
Resultat 0,7 1% 

Kommunledningskontoret 
Förvaltningschef

Administrativa
avd

Ekonomi 
avd

Personal 
avd IT-avd

Information o
marknads 

avd

Näringslivs
avd

Avd för 
Övergripande

planering

Kansli

Säkerhet

Telefonväxel

Överförmyndare

Telefoni

Vaktmästeri

Kopieservice
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Produktionen av tjänsterna sker i övervägande i egen regi. Personal-
kostnaderna är den största kostnaden 26,6 mnkr (35 %). Konsultkost-
naderna är 3,8 mnkr. De största konsultleverantörerna 2009 i mnkr: 

INTERLAN GEFLE AB 1,4 
DEVEXUS AB 0,5 
ATEA 0,3 
TELIASONERA SVERIGE AB 0,3 
KONEO GÄVLE AB 0,3 
SHARP CENTER GÄVLE 0,3 

 

 
  

Kostnaderna för datakommunikation var 2009 11,7 mkr. Av detta gick 
0,5 mkr till Tele2/Telia/TeliaSonera. Resterande 11,2 mkr gick till Gäv-
le Energi och GavleNet. 
 
Licenshanteringen för gemensamma system hanteras via kommunge-
mensamma avtal och debiteras ut internt. Kostnad 2009 är 12,4 mkr. 
Kostnaderna för licenser för verksamhetsanknutna system betalades 
2009 direkt av den nämnd som utnyttjade systemen. Under 2010 har 
hela licenshanteringen flyttats till IT-avdelningen. Koncernens totala 
kostnader för IT 2009 var alltså högre än IT-avdelningens 75 mkr. Om-
sättningen 2010 för IT-avdelningen ligger på ca 100 mkr. 
 
En omstrukturering av IT-arbetsplatserna pågår under 2010 som ett 
led i effektiviseringen. Datorerna har hittills köpts in och ägts av nämn-
der och bolag. Nu säljs dessa och IT-avdelningen har upphandlat IT-
arbetsplatser som en tjänst från ATEA. Nämnder och bolag betalar i 
stället en hyra för sina IT-arbetsplatser till IT-avdelningen. Följande 
information har gått ut via intranätet: 

”Genom att göra en central prisförfrågan på ca 10 000 datorer, inom befint-
ligt pc-avtal, har vi fått ned priserna med ca 40 %, jämfört med dagens 
priser. Detta beräknas ge kommunen en besparing på ca 25-40 miljoner 
utslaget på tre år, beroende på vilka datortyper verksamheten väljer/har 
behov av. 

Valet föll på Atea som leverantör och Lenovo som märke. 
Samtliga datorer kommer att tillverkas i Kina och Atea garanterar att fabri-
ken följer de mänskliga rättigheterna.” 
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I IT-avdelningen ingår telefonin. Personalen i kommunens växel är an-
ställda under Administrativa avdelningen inom Kommunledningskon-
toret och lönekostnaden debiteras IT-avdelningen. Via ett separat fak-
tureringssystem debiteras kostnaderna för växel och abonnemang för 
telefonin ut till nämnderna.  
 
Byggnation av en ny datahall planeras i Kantorn. Separat beslut i Kom-
munstyrelsen eller Kommunfullmäktige saknas. Datahallen noteras som 
en investering på 11 mkr i prognosen för 2010, som ingår i Kommun-
fullmäktiges beslut 2010-06-21 om mål och ramar för 2011. Däremot 
fanns inte projektet med i 2010 års Kommunplan. 
 
Gavlefastigheter tar fastighetsdelen av investeringen, medan Gävle 
Energi investerar i fjärrkyla för datorhallen. Den större datorhallen är 
en förutsättning för att kunna ta in flera kommuner som kunder. 
 
Enligt IT-chef och förvaltningschef finns samordningsvinster med 
landstinget Gävleborg och med Sandvikens kommun. Redan idag har 
landstinget backup och spegling av sina servrar i Gävle. Ambitionen är 
att utnyttja både landstingets IT-avdelning med 100 anställda och 
kommunens med idag 50 anställda för att kunna ha en 24-timmarsdrift 
av datahallen.  
 
Ambitionen är också att samlokalisera de båda IT-avdelningarna när 
lämpliga lokaler hittas. 
 
Slutsatsen är att ett omfattande effektiviseringsarbete pågår för dator-
arbetsplatser, system, licenser och serverhallsdrift.  
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2.3  IT- och informationssäkerhetsfrågor samt ansvarsfördelning 
 
2.3.1 Strategiska beslut 
Beslut IT-strategiska frågor KS KF Datum 
IT-policy 
IT-säkerhetshandbok version 1.0 

 X 2000-05-25 

IT-infrastrukturprogram   2001-07-11 
IT-strategi Gävle Kommunkoncern   X 2005-10-31 
GIS-strategi  X 2005-12-08 
IT-säkerhetshandbok version 4.0 
Uppdateringar beslutas i Kommunstyrelsen 

X  2007-02-22 

 
Som tidigare nämnts beslutade Kommunfullmäktige om en IT-strategi 
för fem år sedan och någon ny har inte tagits fram. Den gamla strategin 
innebar att man skulle utnyttja informationstekniken bättre för att un-
derlätta dialogen mellan medborgare, näringsliv och anställda. Målet 
var en öppen och tillgänglig kommun.  
Huvudpunkterna var: 

• Tillgänglighet (bredband) 
• Kvalitetssäkring av informationen  
• Säkerhet (sekretess, riktighet och tillgänglighet)  
• Styrning (roller och ansvar, IT-strateg samt samordningsgrupp 

för förvaltningar och bolag) 
 

I handlingsplanen framgick att en uppgradering av IT-infrastrukturen, 
dvs bygga ut bredbandsnätet var nödvändig både för interna kommuna-
la behov, men även för medborgare och näringsliv. Det var en grund-
förutsättning för att utveckla e-tjänster och GIS. Detta har sedan genom-
förts tillsammans med GavleNet.  
 
Standardisering av system lyftes också fram som en grundförutsättning. 
Informationens kvalitet och säkerhetsfrågorna var två kärnpunkter 
som är mycket viktiga för att utvecklingen av e-tjänster ska lyckas.  
 
IT-säkerhetshandboken har uppdaterats för att följa den tekniska ut-
vecklingen. Den senaste uppdateringen var för 3,5 år sen.  Det innebär 
att man inte tagit ställning till fenomen som sociala medier, personliga 
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elevdatorer och den senaste utvecklingen när det gäller hot mot IT-
säkerheten och informationens kvalitet. 
 
De skrivningar som finns i Ett IT, som är det senaste strategiska beslu-
tet i KF, har ett annat fokus. Beslutet tillkom under en period när bespa-
ringar var nödvändiga. Det handlar därför mest om effektivisering av 
IT-drift och IT-arbetsplatser.  
 
Den avbrutna upphandlingen av ny IT-strategi innehöll inte krav i på att 
informationssäkerhet/IT-säkerhet skulle ingå i strategin. 
 
I den E-strategi som tagits fram berörs inte informationskvalitets- eller 
säkerhetsfrågorna. 
 
2.3.2 Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen mellan IT-avdelningen/KS och nämnderna är 
inte tydlig. Den information som lagras i systemen ägs inte av IT-
avdelningen, utan av respektive nämnd. Informationssäkerheten har 
alltså nämnderna ansvar för. Avtalen mellan IT-avdelningen och nämn-
derna är gamla (sedan 1990-talet) och ansvarsfrågan inte tydliggjord. 
IT-avdelningen tar ett ansvar för driftssäkerhetsfrågor och tillgänglig-
het. Det innebär t ex backup-tagning, skydd för externa attacker mot 
nätet (brandvägg) och hantering av spam. Kommunstyrelsen är den 
som har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten. Dessa avtal ses nu 
över. 
 
Systemägare och systemförvaltare ska finnas utsedda för alla system 
och vad som ingår i de olika rollerna finns beskrivet på Intranätet. Sy-
stemägaren är den som har det övergripande ansvaret för systemet och 
systemförvaltaren den som ansvarar för det dagliga arbetet med syste-
met. I systemägarens roll ingår att ansvara för systemets säkerhet och 
planering vid driftsavbrott. För varje system ska en systemförvalt-
ningsplan upprättas. Enligt Säkerhetsenheten är det kontinuitetsplane-
ringen som är den svaga länken i säkerhetsmedvetandet. Här ligger ett 
stort ansvar på KS och Kommunledningskontoret för de gemensamma 
system som alla inom kommunen använder. 
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Något Kommunstyrelsebeslut om prioritering av vilka system som ska 
återstartas vid en krasch finns inte. Denna prioritering måste göras på 
övergripande nivå, eftersom system från olika nämnder och bolag drif-
tas i samma nät.  
 
Eftersom de flesta system körs i servrar på nätet, blir resultatet av ett 
näthaveri att systemen blir otillgängliga. När nätet startas igen kan inte 
alla system dras igång samtidigt. Utan beslut blir detta en fråga för 
driftansvarig. Idag finns en praktisk prioritering på tjänstemannanivå. 
Med flera externa kunder blir detta ett accentuerat problem. Då måste 
även avvägningar göras mellan Gävle kommuns och övriga externa 
kunders behov.  
 
Detta är inget osannolikt scenario, incidenter inträffar. Kommunens nät 
har t ex utsatts för en överbelastningsattack under 2010.  
 
2.3.3 Nationell ISO-standard Informationssäkerhet 
IT-säkerhetshandboken bygger på den första delen i ISO-standarden: 
27001. Efter 2007 när handboken senast uppdaterades har följande 
ISO- standards tillkommit 

• 27002 Riktlinjer och principer för styrningen av informationssä-
kerheten 

• 27003 Ledningssystem för informationssäkerhet 
• 27004 Mätning av informationssäkerhet 
• 27005 Riskanalyser och riskhantering  

 
Man kan därmed konstatera att kommunen har en övergripande IT-
säkerhetshandbok med grundläggande krav enligt ISO-standard. Dock 
finns den senaste utvecklingen med t ex sociala media, elevdatorer i 
kommunens gemensamma nätverk inte med. 
 
Det är en handbok som är avsedd att vara ett stöd för cheferna i kom-
munkoncernen. Däremot har kommunen inget system för att kontrolle-
ra och säkerställa att dessa standarder efterlevs (ledningsinformations-
system). Incidenter hanteras av IT-avdelningen i samarbete med säker-
hetsenheten, men rapportering till Kommunstyrelsen saknas. 
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När det gäller riskanalyser har dessa gjorts för vissa enskilda system 
under senare år. Övergripande riskanalys för hela kommunkoncernen 
saknas. Beslut saknas också om vilka samhällsviktiga verksamheter 
som finns, samt riskbedömningar för dessa och eventuella åtgärder som 
behövs för riskhantering. Som exempel kan nämnas vattenförsörjning-
en, som idag ligger i ett delägt bolag utanför den egentliga kommunkon-
cernen. 
 
De risk- och sårbarhetsanalyser som gjorts har varit inom beredskaps-
området och för olika scenarios (elavbrott, pandemi och kärnkrafts-
olycka) men någon riskanalys av rena IT-/informationssäkerhetsfrågor 
har inte gjorts.  
 
Exempel på faktiskt inträffade incidenter under senare tid:  

• Långvariga störningar/problem med mobila telefonanknytning-
ar 

• Bortfall av telefonin helt för 90 abonnenter p g a ett trasigt 
kraftkort 

• Överbelastningsattack mot nätverket 
• Spridning av sekretessbelagd information via e-post till samtliga 

användare av ärendehanteringssystemet 
• Fullständiga behörigheter spridda på för många personer på IT-

avdelningen   
 

2.3.4 Beredskapsplanering 
Nationellt pågår en samordnad insats mellan kommuner och elnätsföre-
tag för att identifiera och planera för hur samhällsviktiga elanvändare 
ska kunna prioriteras vid elbrist. Denna prioritering utifrån vilka an-
vändare som redan på kort sikt har mycket stor betydelse för att säker-
ställa liv och hälsa samt för samhällets funktionalitet är en god vägled-
ning för en prioritering även när det gäller IT-drift. Omsorg om äldre 
och funktionshindrade, krisledning och vattenförsörjning är kommuna-
la exempel på högst prioriterade verksamheter som ges i Handbok för 
Styrel – prioritering av elanvändare vid elbrist. 
 
IT-säkerhetsregelverket hanteras av Säkerhetsenheten under Admi-
nistrativa avdelningen inom Kommunledningskontoret. (Se sid 18 or-
ganisationsskiss) Här är resurserna för att arbeta med IT-säkerhet 
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mycket begränsade. Resurser för översyn av IT-säkerhetshandboken 
inte funnits under de senaste åren. 
 
 
2.3.5 Nationella riskbedömningar 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstaterar i 
sin riskbedömning 2009 att samhällets funktioner är beroende av fun-
gerande IT och att en tillräcklig nivå av informationssäkerhet är en 
nödvändighet. Det i utredningen som gäller även för Gävle kommun är: 
 

• IT-relaterad brottslighet bedrivs idag affärsmässigt. Det finns 
en etablerad handel med både attackverktyg, kompetens och ut-
hyrning av kapade datorer. Bedrägerier blir alltmer sofistikera-
de och utpressning förekommer.  
 
Det innebär att kommuner med stora penningflöden, många an-
ställda och en stor öppenhet riskerar att attackeras. Det handlar 
både om risker för penningtransaktioner, men även för att 
kommunens resurser utnyttjas för syften som skadar förtroen-
det för verksamheten. Övergripande beslut om vad som ska log-
gas saknas i Gävle Kommun och därmed saknas också övervak-
ning av loggar och de eventuella oönskade aktiviteter som pågår.  
Socialnämnden har beslutat om en loggning av det som görs i 
deras verksamhetssystem samt uppföljning av detta och denna 
säkerhetsåtgärd är i drift.  

 
• Samhällsviktiga funktioner som el-, värme och vattenförsörj-

ning använder numera standardiserade system (SCADA) för 
styrning, reglering och övervakning av fysiska processer. Attack-
kod finns som utnyttjar en välkänd sårbarhet i ett relativt väl 
spritt sk SCADA-system. Det är enligt MSB viktigt att öka säker-
hetssatsningarna inom detta område. Inom Gävle kommun ligger 
dessa verksamheter i hel- och delägda bolag. 

 
• E-tjänster: För att e-tjänster ska bli hållbara och accepterade 

krävs att de tekniska lösningarna är välfungerande, att integri-
tetsskyddet fungerar och att det finns ett säkerhetsmedvetande i 
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organisationen. Annars utnyttjas inte möjligheterna med IT ef-
fektivt och förtroendet för myndigheterna kan skadas. 
 
E-tjänster utvecklas nu på bred front inom Gävle kommun.  Sä-
kerhetsenheten har inte varit involverad i framtagandet av tjäns-
terna och i E-strategin finns inte något skrivet som fastställer 
vilka krav på informationssäkerhet som gäller. På projektledar-
nivå görs avstämning av informationssäkerheten.                   
 
Datainspektionen har granskat både sjukfrånvarosystem inom 
skolan och e-tjänster inom sjukvård. De är kritiska till ofullstän-
digt integritetsskydd och ställer krav på e-legitimation och kryp-
tering.   
 
 

2.3.6 Försäljning av tjänster 
Utvecklingen mot flera andra kunder utanför Gävles kommunkoncern 
innebär att ansvaret för informationssäkerheten måste tydliggöras 
i avtal med varje enskild kund. Den tjänst som kommunen säljer måste 
definieras tydligt för att undvika skadeståndskrav. Detta gäller även om 
en gemensam nämnd för verksamheten bildas. 
 
Försäkringsfrågan bör utredas. Att sälja tjänster i större omfattning 
innebär ett större ansvar för incidenter. Har kommunen ett tillräcklig 
försäkringsskydd om ersättningskrav riktas mot IT-avdelningen från 
utomstående vid brister i tillgänglighet, integritetsskydd eller ekono-
miska förluster p g a bristande säkerhet?   
 
Tillgängligheten är avhängig hur väl kommunikationen fungerar. 
Säkerhetsmässigt är kommunikationen en kärnfråga. Att serverhallen 
fungerar är till liten nytta om inte den lagrade informationen är till-
gänglig via nätet.  GavleNet har här en mycket central roll. Hur har an-
svarsfrågan mellan IT-avdelningen/kommunen och GavleNet/Gävle 
Energi reglerats? I denna granskning har detta inte följts upp. Avtal 
finns enligt IT-avdelningen. Logisk utrustning i lokalerna äger IT-
avdelningen. 
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När datorhallen på Kantorn blir ett serverhotell för externa och interna 
kunder, så har Post- och Telestyrelsen och Myndigheten för samhälls-
beredskap varit intresserade av att vara med och finansiera reservkraft. 
 
Den planering för extraordinära händelser som finns är att säkerställa 
att IT-serverhallen har fungerande elförsörjning. Däremot är inte kom-
munikationen säkrad, men arbete pågår. Vad som händer med nätet vid 
ett strömavbrott är inte klart. Har alla noder strömförsörjning?  Dessut-
om finns flera leverantörer för kommunikation. Telenor hyr däremot in 
sig i stadsnätet. Bilden är komplex. 
 
2.3.7 Uppföljning 
Löpande återrapportering till KS i pengar ointressant eftersom verk-
samheten har en nollbudget. Alla kostnader fördelas ut till nämnderna. 
Uppföljning i ekonomiska termer måste ske med kommunen som hel-
het. Får man de ekonomiska vinster med Din IT-arbetsplats som utlovas 
kan endast utvärderas för kommunen som helhet. Det försvåras av att 
inköp av utrustning tidigare sannolikt skedde både som investering och 
med driftsmedel. 
 
 
Gunilla Beckman Ljung 
Certifierad kommunal revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1:  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
 – Samhällets informationssäkerhet
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
Samhällets informationssäkerhet 
 
Vi lever idag i ett informationssamhälle där större mängder in-
formation än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras 
och mångfaldigas.  
 
Informationshanteringen utförs dessutom i allt högre grad med stöd av IT, och 
inte sällan över det publika nätverket Internet.   
  
Detta ökande beroende av informationsteknik (IT) innebär ökade risker – det 
sker en tydlig ökning av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning 
av skadlig kod. Bakomliggande aktörer utgörs av enskilda individer, men också i 
form av organiserad brottslighet, terrorister och statsmakter.  
  
Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfi-
dentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det gäller såväl hos enskilda som hos 
organisationer, både i näringslivet och i offentlig verksamhet. Informationssä-
kerhet omfattar därför hela samhället, och är en angelägenhet för alla. 

Informationssäkerhet är en stödjande verk-
samhet 
Regeringens ambition att använda IT för att förbättra service, främja demokrati-
processen och öka effektiviteten i offentlig förvaltning bygger på att nödvändig 
tillit kan etableras i relationen mellan offentlig förvaltning å ena sidan och med-
borgare och företag å andra sidan.  
  
Myndigheter som samverkar måste känna förtroende för varandra när det gäller 
åtkomst till och utbyte av information. Medborgare och företag måste känna tillit 
till myndigheternas sätt att hantera information. Bristande informationssäkerhet 
kan få konsekvenser i form av att verksamheten inte kan bedrivas på ett ända-
målsenligt och effektivt sätt, bristande skydd för den personliga integriteten 
samt störningar i samhällsviktig verksamhet. Att åstadkomma säkerhet vid an-
vändning av IT är en förutsättning för att kunna utnyttja tekniken på bästa sätt.  
  
Informationssäkerhet är en stödjande verksamhet för att öka kvaliteten hos 
samhällets funktioner. I och med den ökande IT-användningen i samhället är 
informationssäkerhet en förutsättning för att nya företeelser i samhället som till 
exempel e-förvaltning ska kunna fungera.  
Genom god informationssäkerhet i samhället kan man främja 

• samhällets effektivitet och kvalitet i informationshantering 
• näringslivets lönsamhet och tillväxt 
• samhällets brottsbekämpning och beredskap mot allvarliga störningar 

och kriser 
• medborgares fri- och rättigheter samt personliga integritet 
• medborgares och verksamheters förtroende för informationshantering 

och IT-system 
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Informationssamhällets hot och sårbarheter 
Brister i informationssystem kan också påverka fysiska tillgångar. Skador på den 
kritiska infrastrukturen kan få ödesdigra följder. Incidenter som leder till oför-
måga eller förstörelse av sådana system och tillgångar kan leda till allvarliga 
kriser som drabbar de finansiella systemen, allmänhetens hälsa, den nationella 
säkerheten eller kombinationer av dessa. 
  
Brister i hantering av information leder till ett försämrat förtroende för aktuella 
tjänster och bakomliggande aktörer, och kan därför äventyra aktörens verksam-
het och användningen av dess tjänster. Allvarliga och upprepade störningar kan 
leda till förtroendekriser, som också kan sprida sig till fler aktörer och tjänster 
och även till andra sektorer. Exempelvis kan ett försämrat förtroende för Inter-
netbanker smitta av sig till andra sektorer i samhället som erbjuder Internetba-
serade tjänster.   

Aspekter på informationssäkerhet  
För att uppnå en god informationssäkerhet i samhället krävs att man särskilt 
beaktar följande viktiga aspekter 

• Helhetssyn, genom överblick och samordning 
• Standardisering, genom att tillämpa tidigare erfarenheter och samlad 

kompetens 
• Kompetens och medvetenhet, måste utvecklas för att nå effekt 
• Samverkan med alla viktiga aktörer i sammanhanget 
• Resurser måste anslås för att åstadkomma önskad nivå 
• Regelverk behövs för skapa tydlighet och ställa rättmätiga krav 
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Ansvarig:  
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