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Övergripande säkerhetsgransknmg av kommunens säkerhet avseende externt och internt dataintráng

1. Sammanfattning
Påuppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Salal(OI11I11L1I1l1E1l'P\-VCgranskat
säkerhetenavseendeexternt och internt dataintrång, främst i form av interna riktlinjer
och styrdokument. Revisionsfråganför granskningen är:

Finns det en tydlig fêirstäelse i kommunenfiir vilka dcprioriterade hoten mot
kommunensIT-nziliö är avseendeåtkomst och datainträng?

Efter genomförd granskning är vår bedömning att det tinns utrymme för förbättring inom
området för IT- och informationssäkerhet. Vår bedömning grundar sig på debrister vi
noterat i kontrollmiljön utifrån definierade revisionsmornent (listas i avsnitt 2.4).

Vårt svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsens styrningsmodell för IT- och
informationssäkerhet för att löpande identifiera prioriterade hot avseendeåtkomst och
dataintrång, ej är ändamålsenlig.

Vår bedömning grundar sig framförallt på att;

o Det saknasen formell processför att löpande analyserarisker ochhot mot verk-
samheten. Iakttagelsen medför att kontroller ocharbetsinsatserinom området för
IT- och informationssäkerhet inte nödvändigtvis har utgångspunkt i relevantahot.

o Det saknasen formellt antagenIT-strategi och ett kontinuerligt samarbetemellan
verksamheten och IT-avdelningen.

o Det saknas formella policys och rutiner gällande lT-styrning och

behörighetsadministration samt gemensammasäkerhetsinställningar i mjukvara
på servernivä.

o Det saknasen formell processdär representanterfrån IT-avdelningen och
verksamheten regelbundet träffas för att diskutera inträffade incidenter,
identifierade risker och hot utifrån ett verksaInhetsperspektivsamt vidtagna och
planeradeåtgärder utifrån ett IT-perspektixr.

o Det saknasen formell och dokumenterad avbrottsplansom beskriver tillväga-
gångssättetför att återställa IT-miljön efter en allvarlig säkerhctsincident eller av-
brott. Iakttagelsen medför att en incident kan få större konsekvenserför verksam-
heten än nödvändigt.

o Det finns brister i säkerhetsinställningar och användarkontonpå seivernivå. Det
förekommer ocksåbrister i fysisk säkerhet i seiverhall avseendebrandsläcknings-
system samt redundans i elförsörjning.

Granskningen innefattar området för kravställning och uppföljning mellan Salakommun
och deras FP-leverantörer. Denna granskning avgränsas till Sala kommun och inklutlerar
ej processeroch rutiner hos IT-leverantörer till kommunen.
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Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende externt och Internt dateintrång

2. Inledning

2.1. Bakgrund
Hanteringen av risker inom området för ITnochinformationssäkerhet får allt större
betydelse dåverksamheter blir allt mer beroendeavstöd från IT-system.

En effektiv och framgångsrik riskhantering byggerpå ett helhetstänkande. Kvaliteten,
säkerhetenoch effektiviteten i organisationens interna processerökar och organisationen
skyddas mot till exempelobehöriga dataintrång samtidigt somberedskapsmedvetandet
stärks inom organisationen.

Bakgrunden till granskningen är revisorernas riskanalys.

2.2. Syfte och Retaisionsfräga
Granskningen skagesvar på följande revisionsfråga;

Finns det en tydligjörståelse ikommunenför' vilka deprioriterade hoten mot
kommunens IT-miljö är avseendeåtkomst ochdataintrång?

2.3. Revisionskriterier
n Finns prioriterade hot mot kommunens IT-säkerhet dokumenterade ochuppdate-

ras dokumentationen löpande?

I Finns det formell och etablerad processför att hanterabehörigheter i kritiska sy-
stem/ applikationer?

o Är kommunens rutiner och arbetssätt för IT-säkerhet ändamålsenligt i förhållande
till prioriterade hot?

2.4. Revisionsmoment
Granskningen har inriktas mot följande moment:

o Finns det en tydlig strategi för IT-säkerhet och är den kommunicerad?

o Hur ser organisationen och ansvarsfördelning ut i frågor rörande lT-säkcrhct?

I Har kommunen ett ändamålsenligt arbetssättför att hantera risker relateradetill
prioriterade hot inom område för IT-säkerhet?

- Finns det en processför incidenthantering, hur uppdaterastekniska försvarsmek-
anismer och processerutifrån lärdom av inträffade säkerhetsincidenter?

0 Finns det en tydlig plan för att upprätthålla och återställaverksamhetskritiska
funktioner vid tillfälle för en säkerhetsincident?

2.5. Avgränsning
Granskningen avgränsastill kommunstyrelsen och samtliganämnder.
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Övergripande säkerhetsgranskning av konrmcznens säkerhet avseende externt och internt dataintráng

2. 6. lfleiod
Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med utvalda personerpå Sala
kommun, analysav dokumentation i form av styrande (lokument,processbeskrivningai*
och arbetsrutiner samt genomfört analys av tekniskt skydd00hfysisk granskning av ser-
verhallar. Revisionsrapporten har sakgranskatsavberörda tjänstemän.

Intervjuer har genomförts med följande personer:

o Drift-chef
0 Systemutvecklare
0 IT-tekniker

0 Personalansvarig

April 2017 4
Sala kommun
PwC



3.

3.1.

3.1.1.

Övergripande séikerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende externt och internt dataintráng

Iakttagelser, bedömningar och
rekommendationer

Styrning av I Tu och informationssiikerhet

Ialcttcrgelser

Riskanalys: Någon formell och dokumenterad riskanalyshar inte genomförts för
IT- och informationssäluzerhetpå en kommunövergripande nivå, med syfte att styra
processeroch insatser inom området. Vi har docknoterat att en generell risk- och
sårbarhetsanalyshar genomförts på en kommunövergripande nivå, vilken till viss
del berör risker kopplat till tillgänglighet för verksamhctskritiska system.Det
saknasvidare en tydlig och dokumenterad koppling mellan resultatet av den
genomförda analysenoch styrningen av IT- och informationssäkerhetsområdet,
med avsikt att etablerakontroller och insatser utefter identifierade risker ochhot.

IT-strategi: Det saknas en formell och kommunicerad IT-strategi som beskriver
den strategiska ledningen av [Tvverlcsamheteni kommunen. Avsaknadav IT-
strategi ökar risken att ITHverksamhcteninte arbetar mot en fastslagenplan och
kommungemensamt mål.

Styrning av IT- och informationssäkerhetsarbetet: Policysför IT- och
informationssäkerhetsotnrådct finns ej dokumenterad.Det saknasen formell och
dokumenterad beskrivning över IT-organisation, roller, ansvarsfördelningoch
rapporteringsvägar, inklusive kommunikationsplan för IT- och
informationssäkerhetsomrädet. Vi har ocksånoterat att det saknasen formell
processför behörighetsadministration för tillägg, förändring samt borttag av
behörigheter samt periodvis granskning av användaraktivitetei' för lcritiska
behörigheter. Det finns ingen processför att regelbundetrevidera styrande
dokument. Vidare har noterats brister i IT-styrning dåverksamhetenexempelvis
köper in Inolntjänster uta11IT-avdelningens vetskap.

Säkerhetsinställningar: Utifrån resultat avgenomförd BSA-analys*bedömde
det finnas förbättringsområden inom säkerhet i mjukvara. Inkonsekvensi
konfiguration av säkerhetsinställningar och användarkonton har identifieras.
Vidare har en stor mängd generiska konton ochkonton med kritiska behörigheter
identifierats.

*Baseline Security Assessment är ett verktyg som läser konfigm'at1'0ns—och kontoinstäliningar'
piä utvalda servrar.
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Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende externt och internt dataintráng

3.1.2. Bedömning och avel-corzzmcrzdcztioner'

Avsaknad av formella processer och rutiner för att identifiera och hantera risker, styra IT-
oeh informationssäkerhetsarbetet och följa upp säkerhet hos tredjepartsleverantörer ökar
risken för driftsstörningar och olika typer av säkerhetsineidenter. Detta kan leda till dels
bristande tillgänglighet till verksamhetskritiska system och applikationer och dels till för-
lust av känslig information. Avsaknad av en Iilstrategi ökar risken att YF-organisationen
inte arbetar mot en fastslagen plan och kommungemensamt mål. Avsaknad av formella
processer och rutiner för hantering av säkerhetsparametrar samt behörigheter ökar risken
för obehörig åtkomst i system och applikationer. En stor mängd användarkonton med
kritiska behörigheter och konton som e_jär personliga, ökar risken för obehörig åtkomst
till system och applikationer samt försvårar spårbarhet.

Vi rekommenderar Sala kommun att överväga följande åtgärder;

1) Etablera en process där externa och interna hot mot verksamheten årligen
utvärderas. Utgångspunkt kan vara nuvarande process för kommunövergripande
generella risk- och särbarhetsanalys. Vidare bör en prioritering genomföras av de
identifierade hoten kopplat till risk, utifrån sannolikhet och påverkan på
verksamheten i händelse av en incident. Varje identifierad risk ska analyseras
utifrån vilken teknisk plattform (nätverk/ server/databas] applikation /fast data)
som kan komma att påverkas vid en incident. Klassificeringen ligger sedan till
grund för kontroller för respektive område.

2) Etablera en formellt antagen IT-strategi som beskriver den strategiska IT-
verksamheten i kommunen.

3) Styrning och uppföljning av IT-och informationssäkerhetsområdet bör
genomgående formaliseras. Förslagsvis genom att etablera en rutin där
representanter från IT och kontoren regelbundet träffas för att diskutera inträffade
incidenter, identifierade risker och hot utifrån ett verksamhetsperspektiv samt
vidtagna och planerade åtgärder utifrån ett IT-perspektiv.

4) Etablera en formell process för behörighetsadministration som inkluderar
skapande, förändring, borttag och periodvis genomgång av behörigheter i system
och applikationer.

5) Etablera en process för att regelbundet revidera styrande dokument inom IT- och

informationssäkerlietsområdet.
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3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Övergripande sakerhetsgransknfng av kommunens säkerhet avseende externt och internt datafntráng

.Processer för 171 och inforrnationsséikerhet

Iakttaçjelscez'

Behörigheter i operativsystem: Det saknas en formell process för
behörighetsadministration. Processen för tillägg, förändring och borttag av
behörigheter på nätverksnivå utförs av IT-avdelningen efter förfrågan och att
formulär fyllts i från den anställdes chef. Vidare noterar vi att det inte sker någon
formell periodisk genomgång av tilldelade behörigheter i nätverket, vilket innebär
en ökad risk att kritiska behörigheter kan ligga kvar på en anställd som fått en ny
befattning eller avslutat sin anställning. Dock har vi noterat att det finns en
informell process vid genomgång av avlutad amställnings konton som medför att
användarens AD-konto inaktiveras, vilket minskar risken som förekommer vid

avsaknad av periodisk genomgång av behörigheter.

Behörigheter i system och applikationer: Processen för tillägg, förändring
och borttag av behörigheter på applikationsnivå administreras av respektive
kontor. Det finns inga styrande dokument på kommunövergripande nivå som
reglerar denna process. Det förekommer informella rutiner som används av
personal på kontoren.

Avbrottshantering och fysisk säkerhet: Det saknas en definierad plan och
process avseende kommunens förfarande gällande hur IT-miljön ska återställas
vid händelse av en säkerhetsineident. IT-avdelningen är ansvariga för drift av
serverhall dock saknas det en formell avbrottsplan som är dokumenterad och
uppdaterad. Vid inspektion av serverhall identiñerades brister avseende
redundans av strömförsörjning samt brandsläckningssystem. Vid avbrott och
behov av reservgenerator finns sådan ej på plats vid serverhall, utan måste
transporteras till serverhall för att kunna sättas i drift. Rutinen för detta är ej
formellt dokumenterad och har inte testats. Vid en allvarligare incident finns det
möjlighet att återställa ITmmiljönpå en reservsite, rutinen är dock inte formellt
dokumenterad eller testad.

Bedömning och rekornnlendationer

Avsaknad av en formell process för behörighetsadministration samt periodisk uppföljning
av behörigheter, medför en risk att tilldelade behörigheter ej är ilinje med användares
faktiska roll i verksamheten och att tidigare anställda har kvar sina behörigheter både i
nätverket och på applikationsnivå. Detta kan i sin tur leda till otillbörlig åtkomst till
känslig information och kritiska aktiviteter i system och applikationer.

Slutligen föreligger risk för driftsstörningar i IT-miljön i händelse av en säkerhetsincident,
genom avsaknad av avbrottsplan, supporterande processer samt otillräcklig fysisk säker"
het i serverhall avseende brandslâickningssystem och redundans i strömförsörjning.
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Övergripande säkerhetsgraziskning av kommunens säkerhet avseende externt och internt datafntráng

Vi rekommenderar Salakommun att övervägaföljande åtgärder;

1) Formalisera och dokumentera processenför administration avbehörigheter i sy-
stem och applikationer.

2) Implementera en rutin för periodisk genomgångav tilldelade behörigheter i sy-
stem och applikationer för att säkerställa att aktuellabehörigheter stämmer över
ensmed den anställdesroll i organisationen. Genomgångenskadokumenteras för
att säkerställaspårbarhet i processen.

3) Ta fram en avbrottsplan för verksamhetskritisk IT-miljö. Planenskaregelbundet
testasoch åtminstone årligen utvärderas. Planenbör åtföljas av dokumenterade
rutiner för att återskapaservrar och filer utifrån backupi händelseav en incident.

3.3. Uppföljning av IT och informaiionssiikerhel‘

3.3.1. IaIcHa_qeI5eI'

Uppföljning av incidenter: Rutinen är att incidenter skarapporteras in till IT-första
linjens support, som hanterasav kommunens interna IT-avdelning, där ärenden
registreras och följs upp i ett ärendehanteringssystem,vilket medför full spårbarhet i
processen.Ärenden som ej kan lösasav första linjen cskalerastill andra linjens support,
som även arbetar i sammaårendehanteringssystem.

Det saknasen dokumenterad processför uppföljning avärendenmed avsikt att identifiera
mönster, förebyggaproblem och uppdatera tekniskt".Vidare saknasdet en formell process
för återkoppling och uppföljning av incidenter från första linjens support till andra linjens
support från IT-avdelningens Servicedesktill Salakommun. En formell processför
incidenthantering är ävenenviktig förutsättning för att verksamhetenkontinuerligt ska
lära sig av tidigare erfarenheter och ständigt arbetamedatt förbättra sin förmåga i att
hantera hot relaterade till IT- och informationssäkerhet.

3.3.2. Bedc')'mningoch TRICOTIIHIGIlCKIILfOTIEI'

De informella processersomfinns kring ineidenthantering bedömsdelvis fungera ända-
målsenligt, sett utifrån organisationensstorlek. Avsaknadav formella processermedför
att likartade incidenter inte identifieras och hanteras i tid, vilket kan leda till oönskade
avbrott i systemoch applikationer.

Vi rekommenderar Salakommun att övervägaföljande åtgärder;

1) Implementera, med utgångspunkt i nuvarande process,en formell processför att
löpande utvärdera inträffade säkerhetsincidentermed avsikt att dra lärdom från
dessa, identifiera mönster och underliggande problem samt att uppdatera tekniska
försvarsmekanismer. Processenbör inkludera dokumentationskrav av möten och
utvärderingar samt åtgärder som har vidtagits.
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Övergripande Sakerhefsgranskning av kommunens säkerhet avseende externt och internt dataintrémg

4. Revisionell bedömning
Revisionsfi'¢‘igm1fi)'r granskningen är:

Finns det en tydlig förståelse i kommunen för vilka dc prioriterade hoten mot kommunens
IT-miljö är avseendeåtkomst och dataintrång?

Vårt svar på revisionsfrâgan är att kommunstyrelsens styrningsmodell för I’1‘~och
informationssäkerhet för att löpande identifiera prioriterade hot avseendeåtkomst och

dataintrång, ej är ändamålsenlig.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att det finns omfattande behov av
förbättringsinsatser. För redogörelse av vår detaljerade bedömning av uppfyllnadsgrad för
kontroller inom respektive revisionsmoment, se Appendix 1.

Uppdragsledare Projektledare

Rebecka Hansson Henrik Friang
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Övergripande säkerhetsgianskning av kommunens säkerhet avseende externt och internt dataintráng

Appendix 1: Bedömning av uppjyllnads-
grad

Nedan följer en sammanställning över PwC’sbedömning av uppfyllnadsgrad för
kontroller inom respektive revisionsmoment;

Revisionsmoment

Moment 1

Finns det en tydlig strategijöi' IT-sälcerhet och är
den kommunicerad till kommunens ledning och
invånare?

Moment 2

Hm‘ ser organisationen och ansvarsfördelningen ut
i någor- rörande IT-säkerhet?

Moment I I

Har kommunen ett ändamålsenligt arbetssätt för
att hantera risker relaterade till prioriterade hot
inom områdeför I1"—sc'ikerhet?

Moment 4

Finns det enprocessför incidenthartteiring, hur
uppdateras tekniskaförsvarsmekanisntei' och
processer utifrån lärdom av intiäjfade
sälcerhetsincidenter?

Moment. 5

Finns det en tydlig pionjär att upprätthålla och
återställa verksamhetskrftiskafunklioner vid
iillfiz'1'le_j‘E)'r'ensäkerhetsincident?
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