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Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 92015 - Ledningssystem för informationssäkerhet - arbetet
med genomförande
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att landstingsdirektören snarast återkommer med en rapport kring
hur de brister som revisorerna lyfter fram i projektrapport nr 9-2015
ska åtgärdas
SLL ska vara en organisation som är ledande i arbetet med
informationssäkerhet. Därför är revisionens granskning och förslag
på åtgärder för att förbättra landstingets arbete inom detta område
välkommen. Enligt Miljöpartiet ska fokus för landstingets arbete med
informationssäkerhet vara att säkerställa att rätt person i
verksamheten har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. På
motsvarande sätt ska landstinget säkerställa att inte fel person har
tillgång till information som den inte är behörig till. Vi ser att många
av de utmaningar som finns med att upprätthålla en god kvalitet i
informationssäkerhetsarbetet handlar om brister i de tekniska
systemen. Att personal sparar information på gemensamma
lagringsytor eller använder andra personers inloggning är inte för att
de inte vill följa gemensamma riktlinjer utan för att
inloggningsprocesser i de tekniska systemen tar värdefull tid från
deras arbete.
Samhället går mot en allt större digitalisering och kraven från
medborgare på myndigheter, och därmed oss som landsting, ökar i
snabb takt. Att fler vill ha digitala vägar in i bland annat vården är
positivt och kommer möjliggöra för en ökad nöjdhet och en
effektivare verksamhet. Informationssäkerhetsarbetet behöver därför
också tidigt ha med perspektivet för de som har kontakt med
landstingets verksamheter för att möjliggöra ökade nyttor med
digitaliseringen. System innehållande information som kan vara av
vikt för stockholmare att kunna ta del av behöver därför vara
anpassade för det samhälle som växer fram. Våra system får inte bli
en stor begränsande faktor för arbetet med att anpassa verksamheter
efter de krav samhället har och kommer att ha i en modern
Stockholms region.
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Utifrån landstingsrevisorernas rapport är det uppenbart att SLL
behöver skruva upp tempot i detta arbete. Vi anser det därför
angeläget att landstingsdirektören snarast återkommer med en
rapport kring arbetet med att åtgärda de brister som revisorerna
pekar på.

