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Promemoria IT-säkerhet 
KPMG har av Piteå kommuns revisorer haft i uppdrag att genomföra en granskning avseende 
kommunens IT-säkerhet. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunens IT-säkerhet är 
baserad på de risker som finns inom kommunens olika verksamheter. Granskningen har genom-
förts genom dokumentstudier samt en utfrågninWhearing. 

I granskningen konstateras följande. 

• Kommunstyrelsen har inte tillsett att det finns aktuella styrande dokument, såsom policy 
med tillhörande tillämpningsföreskrifter, som tydliggör vilka krav som ställs och hur ar-
betet med IT-säkerhet ska bedrivas. 

• IT-enheten saknar vid utfrågningstillfället en modern och verksamhetsanpassad upp-
dragsbeskrivning som anger eget och kommungemensamt ansvar för IT-säkerheten. 

• När vi tar upp informationssäkerhetsavsnittet i den risk- och sårbarhetsanalys  (RSA)  som 
kommunen ska rapportera till länsstyrelsen senast 2019-10-31 meddelas att det finns risk 
för att den tidplanen inte kan hållas. Det är ett lagkrav att en  RSA  ska upprättas och läm-
nas till länsstyrelsen. Det är inte rimligt att kommunen inte har resurser att efterleva det 
kravet. 

Mot bakgrund av ovanstående menar vi att kommunstyrelsen bör ge verksamhetsansvariga kon-
kreta instruktioner om vilken nivå på informationssäkerhet och därmed IT-säkerhet som ska 
gälla. 

Vidare bedömer vi det vara väsentligt att intentioner, roller, ansvar, resurser (personella likaväl 
som monetära), tidplan, prioriteringar och informations-  saint  utbildningsåtgärder dokumenteras 
och kommuniceras i samband med att kommunens informationssäker-hetspolicy utökas med till-
lämpningsföreskri fter. 

Revisorerna överlämnar härmed promemorian för kännedom och yttrande. Revisorerna kommer 
fortsättningsvis följa frågan avseende IT-säkerhet nogsamt. Yttrande önskas senast den 31 oktober 
2019. 

För Piteå kommuns revisorer 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Piteå kommuns revisorer haft i uppdrag att genomföra en granskning avse-
ende kommunens IT-säkerhet. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunens 
IT-säkerhet är baserad på de risker som finns inom kommunens olika verksamheter. 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt en utfrågning/hearing. 
I granskningen konstateras följande. 

• Kommunstyrelsen har inte tillsett att det finns aktuella styrande dokument, så-
som policy med tillhörande tillämpningsföreskrifter, som tydliggör vilka krav som 
ställs och hur arbetet med IT-säkerhet ska bedrivas.  

• IT-enheten saknar vid utfrågningstillfället en modern och verksamhetsanpassad 
uppdragsbeskrivning som anger eget och kommungemensamt ansvar för IT-
säkerheten. 

• När vi tar upp informationssäkerhetsavsnittet i den risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA1) som kommunen ska rapportera till länsstyrelsen senast 2019-10-31 
meddelas att det finns risk för att den tidplanen inte kan hållas. Det är ett lag-
krav att en RSA ska upprättas och lämnas till länsstyrelsen. Det är inte rimligt 
att kommunen inte har resurser att efterleva det kravet. 

Mot bakgrund av ovanstående menar vi att kommunstyrelsen bör ge verksamhetsan-
svariga konkreta instruktioner om vilken nivå på informationssäkerhet och därmed IT-
säkerhet som ska gälla.  
Vidare bedömer vi det vara väsentligt att intentioner, roller, ansvar, resurser (personella 
likaväl som monetära), tidplan, prioriteringar och informations- samt utbildningsåtgärder 
dokumenteras och kommuniceras i samband med att kommunens informationssäker-
hetspolicy utökas med tillämpningsföreskrifter. 

2 Bakgrund/inledning 
Vi har av Piteå kommuns revisorer haft i uppdrag att granska hur kommunen med un-
derlag av sina styrande dokument avseende informationssäkerhetrutiner anordnat sin 
IT-säkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Tidigare utförda granskningar har identifierat brister i kommunens styrning och kontroll 
av informationssäkerheten. Denna granskning inriktar sig mot IT-säkerhet. Följande 
illustration förklarar förhållandet mellan begreppen informationssäkerhet och IT-säker-
het. 

                                                
1 En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är till för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra 
kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Kommuner 
tillsammans med samtliga statliga myndigheter och regioner ska enligt lagar och förordningar göra en 
sådan varje år efter ett valår. 
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Av standarderna i ISO 27000-serien2 kan utläsas att IT-säkerhet är underordnad infor-
mationssäkerheten. Placeringen innebär att beslut om IT-säkerhet styrs av de beslut 
som tas av system och/eller objektägare som har att efterleva beslutad informations-
säkerhetspolicy med tillhörande tillämpningsföreskrifter. Alternativt tillämpar kommunen 
ett LIS3. 
Revisorerna utesluter inte, mot bakgrund av tidigare identifierade brister, att det finns 
risk för att införda IT-säkerhetsåtgärder inte står i relation till hur verksamhetsansvariga 
klassificerat den information de har ansvar för. Det bedöms även finnas risk för att an-
svarsförhållandena avseende kommunens informationstillgångar inte är ändamålsenligt 
kända innebärande att respektive ansvariga inte beställer/styr den IT-säkerhet som till-
handahålls. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har erforderlig kontroll över 
att de bedömningar och beställningar som införd IT-säkerhet grundar sig på är baser-
ade på de risker och behov som ansvariga för informationen har identifierat och komm-
unicerat. 
Granskningen/utfrågningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

• Har kommunstyrelsen tillsett att det finns aktuella styrande dokument, såsom 
policy med tillhörande tillämpningsföreskrifter, som tydliggör vilka krav som 
ställs och hur arbetet ska bedrivas? 

• Har kommunstyrelsen tillsett att det finns ett strukturerat arbete för att 
säkerställa en tillräcklig IT-säkerhet? 

                                                
2 Serien innehåller över 40 olika standarder och det går att certifiera sin verksamhet i förhållande till en 
eller flera. SS-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav, SS-ISO/IEC 27002 Rikt-
linjer för styrning av informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 27003 Vägledning för införande av ledningssystem 
för informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 27004 Vägledning för mätning av informationssäkerhet och SS-ISO/ 
IEC 27005 Riskhantering för informationssäkerhet är de som vanligast i ordning införs först. 
3 Ledningssystem för informationssäkerhet. 
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• Finns det former för att säkerställa efterlevnaden av beslutad IT-säkerhet? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om etablerad IT-säkerhet uppfyller: 

• Kommunallagen 6 kap. 6 § 

• Interna regelverk samt policys med därtill hörande tillämpningsföreskrifter 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom inledande dokumentstudier och därefter en ut-
frågning (hearing) vilken genomfördes 2019-06-27. Från kommunen deltog förutom alla 
fem förtroendevalda revisorer: 

• Vice kommunalråd 

• Dataskyddsombud/ Säkerhetsskyddschef 

• Tillförordnad IT-chef 

• Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Förvaltningschef Fastighets- och serviceförvaltningen 

• Förvaltningschef Socialförvaltningen 
I bilaga 1 redovisas det frågekomplex som användes vid utfrågningen. 

2.6 Projektorganisation 
Utfrågningen utfördes av Lars Anteskog under ledning Camilla Strömbäck kundan-
svarig revisor. 
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3 Resultatet av utfrågningen 
3.1 Revisionsfrågorna 

Kommunfullmäktige beslutade om en informationssäkerhetspolicy 2017-11-20. Det 
fyrsidiga dokumentet gäller även för Piteå Kommunföretag AB. Inledningsvis framgår 
följande: ”Information är en av Piteå kommunkoncerns viktigaste tillgångar och en för-
utsättning för att kunna bedriva vår verksamhet. Säker och tillförlitlig information är 
väsentlig för koncernens förmåga att uppnå sina verksamhetsmål. Kommunens invån-
are och medarbetare behöver tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Medborgarna 
har krav på integritet, sekretess samt enkel och effektiv kommunikation med kommun-
en. Samhället har krav i form av lagar och förordningar. För att uppnå målet med in-
formationssäkerhet ska Piteå kommunkoncern sträva efter ett antal angivna precis-
eringar bland annat att utgå från informationssäkerhetsstandarderna SS-EN ISO/IEC 
27001och SS-EN ISO/IEC 27002. I avsnittet för ansvar och roller står bland annat att 
läsa: ”Funktionen Informationssäkerhetssamordnare ska finnas utsedda av varje 
nämnd eller bolagsstyrelse, dessa ansvarar för det löpande operativa arbetet med 
informationssäkerhet inom respektive verksamhet.” 
Vi har erhållit följande tre tillämpningsföreskrifter: 

• ”Riktlinjer för säkerhetsarbete”. Dokumentansvarig för riktlinjen är Räddnings-
tjänsten. Det fastställdes av kommunstyrelsen 2018-11-26 vilket innebär ett år 
efter beslut om den kommunövergripande informationssäkerhetspolicyn. Rikt-
linjen omfattar flera säkerhetsområden däribland ett kortare avsnitt rubricerat 
”Informations- och cybersäkerhet”. Av avsnittet framgår bland annat att: ”Arbet-
et med informations- och cybersäkerhet ska bedrivas systematiskt och riskbas-
erat med stöd av standarderna om ledningssystem för informationssäkerhet, 
SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN ISO/IEC 27002:2017 eller motsvar-
ande.” Avsnittet avslutas med: ”Riktlinjer och anvisningar för informations- och 
cybersäkerhet utformas i separata dokument.” 

• ”Säkerhetsinstruktioner för informationssäkerhet i Piteå kommun”. Instruktionen 
är beslutad av kommunchefen 2011-10-06 och innehållet förefaller aldrig ha 
reviderats. Tidigt i dokumentet hänvisas till ”Riktlinjer för säkerhetsarbetet” samt 
redovisas att en informationssäkerhetssamordnare ”har till uppgift att leda och 
samordna Informationssäkerhetsarbetet i kommunen.” 

• ”Anvisning- informationssäkerhet för användare i Piteå kommunkoncern.” Det 
sjutton sidor långa dokumentet saknar ansvarig upprättare och förefaller vara 
ett utkast eftersom det inte är daterat och uppgift om beslutsinstans saknas. 

Tillämpningsföreskrifterna ansluter delvis till policyn. De behöver ur informationssäker-
hetsperspektivet utökas, konkretiseras, formaliseras och tydligt förhålla sig till varandra. 
Utan detta blir det svårt att upprätta motsvarande dokument för inriktning och nivå på 
IT-säkerheten. Vid utfrågningstillfället finns inga formellt styrande dokument för IT-säk-
erheten. 
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Kommunstyrelsen har därmed inte tillsett att det finns aktuella styrande tillämpnings-
föreskrifter som tydliggör vilka krav som ställs och hur arbetet med IT-säkerhet ska be-
drivas. Följaktligen så saknas det vid utfrågningstillfället former för att säkerställa effek-
tiviteten av utförda IT-säkerhetsåtgärder. 

3.2 Från utfrågningen i övrigt 
Våra frågor var i förväg kortfattat besvarade av medarbetare i kommunförvaltningen. 
Utfrågningen gav följande information: 

• För att säkerställa IT-säkerheten i kommunens fortsatta digitala utveckling redo-
visades det insikt om att det krävs ordning, reda och tydligt definierade ansvar. 
För detta pågår vad som närmast beskrivs som förstudier och pilotprojekt. Av-
sikten är att detta arbete i sin tur ska leda fram till systemförvaltningsplaner. Vid 
utfrågningstillfället uppges det att planarbetet ska baseras på pm34. Än finns det 
dock inga dokumenterade mål, resurser, prioriteringar och tidplaner där det 
bland annat framgår hur informationssäkerheten och i förlängningen IT-säker-
heten i samband med det ska hanteras. 

• Det uppges att en större del av kommunens datoriserade verksamhetsstöd har 
informationsklassats med stöd av verktyget KLASSA5. Resultatet av klassning-
en förefaller inte i någon väsentlig och organiserad omfattning ha tagits till nivån 
att resultatet av klassningarna har fått påverka konkreta informationssäkerhets-
åtgärder. 

• Utan ett ”informationssäkerhetsunderlag” anordnas IT-säkerheten på ett sätt 
som IT-avdelningen upplever som nödvändigt utifrån sina förutsättningar. Verk-
samhetsansvariga (systemägarna) har följaktligen i de flesta fall ingen kontroll 
över om den information de ansvarar för hanteras korrekt enligt externa och 
interna regler. 

• Kommunens GDPR-arbete fortlöper och inriktar sig mot att utveckla register-
förteckningen och upprätta personuppgiftsbiträdesavtal. Krav som NIS6-direk-
tivet ställer på kommunen uppges vara kända och finnas med som underlag till 
hur informationssäkerheten och därmed IT-säkerheten ska anordnas. 

                                                
4 pm³ är en styrmodell med sin grund i systemförvaltningen men som över tid utvecklats till en modell som 
används för styrning av verksamhetsutveckling i stort. 
5 Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar infor-
mationen. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram verktyget KLASSA. 
6 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög ge-
mensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. Direktivet ställer krav på säk-
erhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och 
vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor. Under hösten 2018 gav myndighet-
en för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut fem föreskrifter kopplade till NIS-regleringen. Den 1 novem-
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• När vi tar upp informationssäkerhetsavsnittet i den risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA7) som kommunen ska rapportera till länsstyrelsen senast 2019-10-31 
meddelas att det finns risk för att den tidplanen inte kan hållas. 

3.3 Kommentarer 
Det bedöms som nödvändigt att kommunstyrelsen ger verksamhetsansvariga tydliga 
konkreta instruktioner om vilken nivå på informationssäkerhet och därmed IT-säkerhet 
som ska gälla. Informationssäkerhetspolicyn behöver kompletteras med tillämpnings-
föreskrifter. Arbetet behöver startas under 2019 och det är väsentligt att intentioner, 
roller, ansvar, resurser (personella likaväl som monetära), tidplan, prioriteringar och 
informations- samt utbildningsåtgärder dokumenteras och kommuniceras. I princip ska 
ingen i kommunorganisationen vara okunnig om vad som pågår och hur de påverkas. 
Parallellt med att informationssäkerheten får sin styrning och utformning bedömer vi 
det som praktiskt, och ur ett riskperspektiv nödvändigt, om IT-enheten dokumenterat 
delger verksamheterna vilka IT-säkerhetsåtgärder som är införda och planeras att in-
föras för kommunen. En sådan redovisning gör det möjligt för verksamhetsansvariga 
att justera åtgärderna till en för dem acceptabel risknivå. 
Det är ett lagkrav att en RSA ska upprättas och lämnas till länsstyrelsen. Det är inte 
rimligt att kommunen inte har resurser att efterleva det kravet. 
 
2019-06-28 
KPMG AB 

Camilla Strömbäck Lars Anteskog 

Kundansvarig Projektansvarig 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och 
uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i doku-
mentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos 
mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen. 
 

                                                
ber trädde föreskrifter om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster samt föreskrifter om inform-
ationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster i kraft. Föreskrifterna om incidentrapportering för samtliga NIS-
leverantörer träder i kraft 1 mars 2019. 
7 En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är till för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra 
kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Kommuner 
tillsammans med samtliga statliga myndigheter och regioner ska enligt lagar och förordningar göra en 
sådan varje år efter ett valår. 
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Styrande dokument och annan dokumentation 
1. Finns det systemförvaltningsplaner (baserad på pm3, ITIL eller egenutvecklad 

organisation) för de datoriserade verksamhetsstöd kommunen använder? 
2. Oavsett om det finns systemförvaltningsplaner eller inte finns det en systemför-

teckning som redovisar driftsatta system där det framgår vem som innehar de 
olika ansvar som identifierats? 

3. Finns det en aktuell informationssäkerhetspolicy för kommunen med tillhörande 
tillämpningsföreskrifter? 

4. Finns det särskilda tillämpningsföreskrifter avseende IT-säkerheten? 
5. Finns det ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) infört eller planeras 

det för ett sådant? 
6. Är LIS certifierat eller finns det planer på att certifiera sig efter standarder i ISO 

27000-serien? 
7. Finns det en uppdragsbeskrivning för IT-avdelningen som anger eget och 

kommungemensamt ansvar för IT-säkerheten? 
8. I eventuell avsaknad/inte ännu fastställda/planering av strategier och uppdrags-

beskrivning vilka styrdokument anser IT-enheten att man verkar utifrån vad gäll-
er IT-säkerheten? 

9. Oavsett om det finns en aktuell informationssäkerhetspolicy eller inte vilket an-
svar anser/upplever IT-enheten sig ha för informationssäkerheten (kommunen i 
allmänhet och IT-enheten i synnerhet) och IT-säkerheten? Finns detta ställ-
ningstagande motiverat, dokumenterat och kommunicerat? Vem/Vilka har mot-
tagit ställningstagandet och vilken respons/reaktion har erhållits? 

10. Oavsett styrande dokument eller inte finns det i någon omfattning en informa-
tionsklassning utförd och på vilket sätt har den påverkat de IT-säkerhetsåt-
gärder som införts? 

11. Finns det servicenivåöverenskommelser (SLA) mellan IT-avdelningen och verk-
samhetsansvariga? På vems/vilkas initiativ är de framtagna. Vi önskar får ett 
eller flera exempel på ett SLA. 

12. Både NIS-direktivet och GDPR gäller från och med första halvåret 2018. Vilka 
instruktioner/uppdrag/ansvar har IT-avdelningen erhållit för att anpassa sin 
verksamhet för att säkerställa efterlevnad för kommunen i allmänhet och IT-
avdelningen i synnerhet? 

13. I eventuell avsaknad av instruktioner/uppdrag/utpekat ansvar vilka åtgärder har 
IT-enheten utfört för att efterleva NIS-direktivet och GDPR? Finns det dokumen-
terade bedömningar om eventuella brister som kan innebära skada (verksam-
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het och/eller ekonomisk) för kommunen? Finns det en brist- och/eller prioriter-
ingslista där det framgår vad som eventuellt ännu inte åtgärdats, vilka konse-
kvenser det kan få och när samt hur de planeras vara åtgärdade? 

14. Har IT-enheten tagit stöd/involverats av kommunens dataskyddsombud (ett 
eller flera) under anpassningen till GDPR? 

15. Finns det kunskap om och etablerade rutiner för: 
a. Incidenthantering som innefattar rapportering till överordnade, politiken, 

berörd verksamhet, anställda och kommunmedborgare? 
b. Incidenthantering som innefattar rapportering till berörda myndigheter så 

som Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten), Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 

16. Finns det dokumenterade manuella rutiner/kontinuitetsplaner/katastrofplaner 
innefattande IT-säkerhetsåtgärder som testats någon gång(er) under de sen-
aste två åren? 

IT-säkerhetsåtgärder (Oavsett om de framgår av de 
styrande dokumenten eller inte) 

17. Vi behöver en beskrivning av samt motivet (analysen) för de IT-säkerhets-
åtgärder som vid utfrågningstillfället: 

a. Är i drift. 
b. Planeras sättas i drift innan årsskiftet 2020. 
c. Planeras sättas i drift efter årsskiftet 2020. 
d. Planeras förändras och/eller avvecklas. 

18. Finns det vid utfrågningstillfället IT-säkerhetsrisker där kompenserande 
åtgärder inte är i drift eller där befintliga åtgärder är eller bedöms bli bristfälliga? 

19. Anser IT-avdelningen att de vid utfrågningstillfället har de resurser (ekonomi 
och kunnig intern och/eller extern personal) som behövs för att uppnå den IT-
säkerhet som beskrivits ovan ställd fråga? Kan svaret även gälla för 2020? 

20. Är det IT-avdelningens uppfattning att bemanning och kunskap avseende IT-
säkerheten möter de behov och krav som framställs av överordnade funktioner 
(politisk- och tjänstemannanivån) och verksamheten i övrigt? 

21. Vem/Vilka rapporterar IT-enheten till avseende IT-säkerheten? Med vilken per-
iodicitet? Finns i närtid genomförd rapportering dokumenterad behöver vi den 
innan utfrågningen. 

22. I vilka grupperingar (arbets- samordning-, samverkans- etc.) medverkar per-
soner från IT-avdelningen när informationssäkerhet diskuteras/planeras/införs? 
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23. Finns det en dokumenterad och fastställd utbildningsplan för IT-avdelningen där 
IT-säkerhet ingår och är den fullföljd? Finns det en behovsanalys som under-
bygger utbildningsplanen och är andra än IT-avdelningens personal involverad i 
analys, prioriteringar och beslut avseende utbildning? 

Några exempel på specifika IT-säkerhetsåtgärder 
(Oavsett om de framgår av de styrande dokumenten 
eller inte) 

24. DNSSEC är en funktion som gör internet säkrare genom att försvåra manipula-
tion av den information domännamnssystemet. Vad kan meddelas om hur det 
fungerar i Nora kommun? 

25. Bortsett från standarder i ISO 27000-serien mäter och utvärderar kommunen 
sin IT-säkerhetmed i förhållande till andra standarder t.ex. NIST8? 

26. Har det identifierats intrångsförsök till kommunens infrastruktur och/eller system 
under 2018 eller 2019? Vad blev effekten? 

27. Har det utförts och/eller planeras det för penetrationstest av kommuns skydd 
mot intrång? 

28. Hur hanteras hotet från utpressningsvirus eller phishing? Har kommunen 
drabbats dessa eller andra virus under 2018 eller 2019 och vad blev effekten? 

29. Är Drive-by download9 ett uppmärksammat problem som drabbat kommunen? 

                                                
8 NIST SP 800 är en samling standarder och rekommendationer inom i IT-säkerhet utgivna av Computer 
Security Resource Center inom National Institute of Standards and Technology. En enhet knuten till USA:s 
handelsdepartement. 
9 En nedladdning av skadlig kod utan att användaren själv uppfattar att den medverkat. 
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