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Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport
nr 12/2010 - Skyddet av information i landstingets
IT-system
Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har överlämnat en rapport angående landstingets
förmåga att skydda informationen i sina informationssystem.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till Landstingsrevisorerna överlämna detta
tjänsteutlåtande.
Bakgrund
Landstingsrevisorerna har granskat om landstinget har tillräcklig styrning
och kontroll för att säkerställa skyddet av informationen i sina IT-system,
med utgångspunkt från följande delfrågor:
•
•
•

Bedriver landstinget ett systematiskt informationssäkerhetsarbete
som omfattar hela verksamheten?
Är ansvarsfördelningen i informationssäkerhetsfrågor tydlig inom
landstinget?
Efterlever landstinget informationssäkerhetspolicyn och dess
riktlinjer?

Landstingsrevisorerna konstaterar att befintliga styrdokument ger ett gott
stöd för informationssäkerheten samt att det pågår förbättringsarbeten
inom många områden
Revisorerna konstaterar vidare att informationssäkerhetsarbetet varierar
mellan förvaltningar och bolag, och lämnar därför följande
rekommendationer ges till landstingsstyrelsen:
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•

Landstingsstyrelsen bör säkerställa tydliga rapporteringsvägar så att
viktiga informationssäkerhetsfrågor kommer till deras kännedom
och att frågorna följs upp.

•

Landstingsstyrelsen bör säkerställa uppföljningen av efterlevnaden
av policy och riktlinjer för informationssäkerhet.

•

Den roll som informationssäkerhetssamordnarna har utifrån
landstingsstyrelsens stödjande och uppföljande arbete bör
tydliggöras.

•

Det bör beslutas vilken status SLL IT:s anvisningar och
instruktioner inom området informationssäkerhet har för enheter
som inte har överenskommelser med SLL IT.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen delar revisorernas uppfattning att informationssäkerhetsarbetet varierar mellan förvaltningar och bolag. Tillfredställande
informationssäkerhet uppnås dock genom långsiktigt och målmedvetet
arbete. Tydliga regler och kontinuerlig uppföljning på alla nivåer, liksom ett
sunt säkerhetsmedvetande hos all personal, är förutsättningar för ett
framgångsrikt informationssäkerhetsarbete.
I förvaltningens strävan till förbättring, kommer förslag till nya
styrdokument - Policy, Riktlinjer och Handlingsplan - att föreläggas
landstingstyrelsen och landstingsfullmäktige i början av år 2011.
Även i samband med den omorganisation som pågår inom
landstingsstyrelsens förvaltning kommer landstingsrevisorernas
synpunkter att beaktas, också vad gäller säkerhetsarbetet inom SLL IT.
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