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Sammanfattning

Revisorskollegiet har genomfört granskning av informationssäkerhetsarbetet vid kommunstyrelsen och ytterligare två förvaltningar (kulturförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen). Vid granskningen har brister identifierats i kommunstyrelsens interna kontroll avseende informationssäkerhet och lyfter därför fram ett antal rekommenderade åtgärder. Stadskontoret delar dessa synpunkter och rekommendationer.
Informationssäkerhetsarbetet i Malmö stad är under pågående reformering och de rekommendationer som framgår av revisionsrapporten utgör viktiga ingångsvärden för den centrala samordningsgrupp som nu är på väg att etableras.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande och översänder det till stadsrevisionen.
Beslutsunderlag





Revisionsrapport 2018 - Granskning av informationssäkerhet
Missiv - Granskning av informationssäkerhet
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Granskning av informationssäkerhet

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Ärendet

Revisorskollegiet har bett kommunstyrelsen yttra sig över genomförd uppföljning.
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Rekommendationerna omfattar följande fyra områden:
-

Säkerställa att nämnderna efterlever de krav som ställs i framtagna riktlinjer och anvisningar för
informationssäkerhet.
Säkerställa att nämnderna erhåller det stöd som krävs för implementering av ställda krav.
Ta fram riktlinjer för enklare förståelse och implementering avseende informationssäkerhet.
Skapa struktur för enhetlig uppföljning av informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet.

Stadskontorets bedömning

Stadskontoret välkomnar granskningen och delar revisionens synpunkter i rapporten. Det
framgår däremot inte av rapporten att stadskontoret under perioden 2013-2017 genomfört
planerade, stadsövergripande uppföljningar av informationssäkerhetsarbetet, där resultaten
återkopplats till förvaltningarna. Syftet med uppföljningarna har varit att stämma av nuläget i
förhållande till beslutade riktlinjer och att identifiera förbättringsområden. Stadskontoret vill
mena att det har bedrivits ett aktivt och målinriktat informationssäkerhetsarbete under den
period som anges ovan, vari stor del av tiden utgjorts av stöd- och rådgivande insatser gentemot
stadens förvaltningar och verksamheter. Oaktat detta behöver Malmö stads
informationssäkerhetsarbete fortsatt utvecklas, precis som revisionsrapporten visar.
Malmö stads informationssäkerhetsarbete är under reformering. En ny
informationssäkerhetssamordnare är rekryterad efter att tjänsten har varit vakant en längre tid
och ett långt framskridet förslag på etablering av en central samordningsgrupp för
informationssäkerhetsfrågor ligger för beslut inom kort. Beslutet tas av styrgruppen för GDPRprojektet.
De frågor och resultat granskningen omfattar faller inom ramen för denna reformering, och
kommer därför utgöra viktiga ingångsvärden för det fortsatta arbetet. Ett rimligt antagande är att
föreslagna rekommendationer bör kunna påbörjas under innevarande år.
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