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HÅBO 
KOMMUN 

Förslag till beslut 
Datum 

2015-04-22 
Vår beteclming 

SN2015/20 nr 2015.825 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se ___ , ___ .. _......-...... ~--· 

Remitterat ärende rörande riktlinjer för styrning av !T-verksamhet, 
riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo kommun och IT-policy 
för Håbo kommun 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att tillstyrka forslaget till IT -policy for Håbo 
kommun, forslaget till riktlinjer for styrning av !T-verksamhet och 
fårslaget till riktlinjer for informationssäkerhet i Håbo kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram ett forslag till riktlinjer for 
styrning av IT -verksamheten, riktlinjer forinformationssäkerhet i Håbo 
kommun och IT -policy for Håbo kommun Förslaget till riktlinjer och policy 
har nu remitterats till kommunens nämnder. Förvaltningen anser riktlinjerna 
och policyn vara bra och fareslår vård- och omsorgsnämnden att man 
tillstyrker dessa. 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjer för styrning av !T-verksamhet 

Syftet med riktlinjerna är bland annat att Håbo kommun ska ha en 
sammanhållen och kostnadseffektiv IT -verksamhet som präglas av helhetssyn, 
har en hög säkerhet och underlättar service och dialog med medborgarna. 

I riktlinjerna tydliggörs viket ansvar som åvilar kommtmstyrelsen och vilket 
ansvar som de olika nämnderna har. 

Förvaltningens uppfattning är att riktlinjerna lyfter fram ett välbehövligt 
behov av gränsdragning och syfte med IT -verksamheten. 

!T-policy för H åbo kommun 

I policyn redogörs på ett övergtipande plan for hur kommunen ska forhålla 
sig till och använda IT for att stödja och utveckla verksamheterna i deras 
arbete for att nå uppsatta mål. Enligt fårvaltningen är policyn bra som ett 
övergripande dokument men behöver kompletteras med riktlinjer for att få 
en praktisk betydelse. 

Riktlinjer för informationssäkerhet i H åbo kommun 

De föreslagna riktlinjerna är mycket omfattande och tar upp områden som 
organisation, roller, ansvar säkerhet, kontinuitet och drift. Större delen av 
dokumentet består av bilagor som rör infmmationssäkerhetsarbetet på dels 
förvaltningsnivå och dels användarnivå. Förvaltningens uppfattning är att 
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HÅBO 
KOMMUN 

Förslag till beslut 
Datum 

2015-04-22 
Vår beteckning 

SN2015/20 nr 2015.825 

det är ett bra och instruktivt dokument som kan vara ett bra stöd i 
vardagsarbetet. Speciellt avser det de mycket tydliga bilagorna som ger 
goda fårutsättningar fåre en både säkrare, effektivare och mer ekonomisk 
hauteting av våra IT-frågor. 

Beslutsunderlag 
IT -policy får Håbo kommun 
Riktlinjer får styrning av IT -verksamhet 
Riktlinjer får informationssäkerhet i Håbo kommun 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

2 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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POLICY 2 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-05 

Vår beteckning 

KS2014/172 nr 2014.3671 

IT -Policy för H åbo kommun 

11nledning 

!T-Policy för Håbo kommun är kommunens övergripande styrdokument inom !T-området. 
Policyn anger hur kommunen ska förhålla sig till och använda IT för att stödja och utveckla 
verksamhetema i deras arbete med att uppnå uppsatta mål. 
!T-policyn omfattar alla verksamheter och förvaltningar inom Håbo kommun. 
Dokumentet !T-Policy för Håbo kommun fastställs av kommunfullmäktige och förvaltas av 
kommunstyrelsen. 
Vid utformningen av !T-verksamheten inom Håbo kommun ska de aktuella nationella e-strategiema 
antagna av Regering och SKL samt regionala strategier som 
Digital agenda för Uppsala län vara vägledande. 

2 Syftet med H åbo kommuns IT -verksamhet är att: 

• Håbo kommun ska erbjuda e-tjänster som är till nytta för användama, är av hög kvalite, är 
lätta att använda och har hög tillgänglighet. 

• Håbo kommuns !T-tjänster ska ha hög säkerhet som skyddar såväl medborgamas 
personliga integritet som kommunens infmmation och verksamhetssystem. 

• Att kommunens service och kontald med medborgare och förtroendevalda sker via 
digitala tjänster i möjligaste mån. 

• Kommunens !T-tjänster ska underlätta service och dialog med medborgama. 

• Håbo kommun ska i samverkan med övriga kommuner i regionen, landsting och 
leverantörer samt utförare erbjuda service som utgår från medborgarens livssituation. 

• Minska miljöpåverkan genom att ta vara på möjligheterna som IT ger inom olika 
områden. 

• Håbo konunun skall ha en sammanhållen och därmed kostnadseffektiv IT-verksamhet 
som präglas av helhetssyn. 

3 Roller och ansvarsområden 

3.1 Kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktige beslutar om IT -policy för Hå bo kommun. 

3.2 Kommunstyrelsen 

• Fastställer Riktlinjerför informationssäkerltet. 

• Fastställer Riktlinjerför styrning av !T-verksamhet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-05 

Vår beteckning 
KS2014/172 nr 2014.3671 

3.3 Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• !T-verksamheten bedrivs enligt kommunens IT-policy. 

• Kommunens gemensamma behov av IT tillgodoses med rätt krav på säkerhet och skydd 
av personlig integritet. 

• Besluta om vilken information och vilka IT-system som skall vara gemensamma för 
kommtmen. 

• Sam ordna och vidareutveckla kommunens IT-verksamhet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-02-09 

Vår beteckning 

KS2014/172 nr 2014.3672 

Riktlinjer för styrning av IT -verksamhet. 

1 Inledning 

Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är /T-policy för H åbo kommun. 

Riktlinjer för styming avIT-verksamhet utgår från /T-policy för Håbo kommun som antagits av 
kommunfullmäktige. 

Policyn anger hur kommunen ska förhålla sig till och använda IT för att stödja och utveclda 
verksamheterna i deras arbete med att uppnå uppsatta mål. 
Detta dokument Riktlinjerför styrning av /T-verksamhet och /T-policy för H åbo kommun gäller för 
hela Håbo kommun. 

2 Syfte roller och ansvar enligt Kommunfullmäktiges IT -policy 

2.1 !T-verksamhetens syfte 

• Håbo kommun ska ha en sammanhållen och dätmed kostnadseffektiv IT -verksamhet som 
präglas av helhetssyn. 

• Håbo kommun ska erbjuda e-tjänster som är till nytta för användarna, är av hög kvalite, är 
lätta att använda och har hög tillgänglighet. 

• Håbo kommuns IT -tjänster ska ha hög säkerhet som skyddar såväl medborgamas 
personliga integritet som kommunens infmmation och verksarnhetssystem. 

• Att kommunens service och kontalet med medborgare och fötiroendevalda sker via 
digitala tjänster i möjligaste mån. 

• Kommunens IT -tj ärrster ska underlätta service och dialog med medborgama. 

• Håbo kommun ska i samverkan med övriga kommuner i regionen, landsting och 
leverantörer samt utförare erbjuda service som utgår från medborgarens livssituation. 

• Minska miljöpåverkan genom att ta vara på möjlighetema som IT ger inom olika ormåden 

1. 
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Datum 
2014-02-09 

Vår beteckning 
KS2014/172 nr 2014.3672 

2.2 Roller och ansvarsområden för !T-verksamheten 

• Kornmunfullmäktige beslutar om IT -policy för Håbo kommun. 

• Kornmunstyrelsen fastställer Riktlinjer för informationssäkerltet. 

• Kornmunstyrelsen fastställer Riktlinjer för styrning av IT. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• !T-verksamheten bedrivs så att kornmunfullmäktiges mål för !T-verksamheten uppnås. 

• Kornmunens gemensamrna behov av IT tillgodoses med rätt krav på säkerhet och skydd 
av personlig integritet. 

• Besluta om vilken information och vilka IT -system som ska vara gemensamma för 
kommunen. 

• Samordna och vidareutveclda kornmunens !T-verksamhet. 

3 Styrning av !T-verksamhet. 

3.1 Samordning/Samverkan 
För att säkerställa en effektiv och sammanhållen !T-verksamhet ska alla förändringar som rör IT 
alltid koordineras med IT -enheten. Omfattande förändringar ska alltid godkännas av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att samordnae-tjänsteutvecklingen i 
kommunen för att på så sätt skapa !T-lösningar som underlättar medborgarnas kontakt med kommunen och 
som den egna verksamheten har nytta av. 

3.2 Gemensam infrastruktur 
För att möjliggöra effektivt resursutnyttjande ska verksarnhetema använda gemensam infi'astruktur. 
Till infrastrukturen rälmas: 

• Kommunikationslösning som kan ägas och drivas i egen regi eller köpas som tjänst av 
extem aktör. 

• e-post system 

• Datalagring, operativsystem, databaser, virusskydd, gemensamrna applikationer. 

• Katalogtjänst 

• säkerhetssystem. 

• Ekonomisystem, HR -system, ärendehanteringssystem, kontorsstöd, 
beslutsstöd, geografiskt informationssystem, web, e-arkiv. 

• Datacenter. 

• Telefoni 
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3.3 Information som resurs 
Kommunens infmmation ska vara korrekt och tillgänglig för alla som är behöriga att ta del av den. 
Ansvaret för att skapa och upprätthålla kommunens infmmation ska vara tydligt och fastställt i 
organisationen. Grundregeln är att informationsansvaret ligger där infmmationen skapas. 
Information ska lagras och arkiveras på ett strukturerat och effektivt sätt för snabb och 
integritetsskyddad åtkomst. 
De lagrings- och arkiveringslösningar som införs ska vara integrerade med verksamhetens behov 
samtidigt som de stödjer en gemensam e-arkivlösning för hela kommunen. 
Upphovsrättsliga aspekter och etiska regler ska beaktas vid publicering. 

3.4 Förtroendevaldas användning av IT 
För att snabbt kunna nå ut med infmmation och aktuellt arbetsmaterial ska kommunen verka för att 
IT-stöd finns för distribution av arbetsmaterial och kommunikation mellan tjänstemän och politiker 
och politiker emellan. 
IT -stödet ska utgå från enhetliga rutiner, använda gemensamma tj ärrster och vara 
plattformsoberoende oavsett vilken styrelse, nämnd eller bolag som distribuerar infmmationen. 
Den tekniska plattform som ställs till politikemas forfogande och suppmtas av kommunen ska följa 
fastställd kommunstandard. 

3.5 Arbetsmiljö 
Infmmationstekniken ska stödja god arbetsmiljö för kommunens anställda genom att eftersträva god 
ergonomi avseende arbetsplatsutrustning, systemstöd och infmmationsåtkomst. Kommunens 
fastställda policyer för miljö och arbetsmiljö ska tillämpas vid utveckling och anskaffning av !T
tjänster och utrustning. 
När ny teknik införs eller andra stora förändringar i IT-verksamheten genomförs så ska 
riskbedömning och konsekvensbeskrivning i enlighet med arbetsmiljölagen genomföras. 

3.6 IT och miljö 
Anskaffning, användning och avveclding av !T-lösningar ska bidra till att kommunens miljömål 
uppfylls. Kommunen ska alltid verka får att minska sitt resursutnyttjande och sin klimatpåverkan. 
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Vår beteckning 
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3.7 Styrning och uppföljning av !T-relaterade projekt 
Projekt ska organiseras så att de blir möjliga att styra. Projektets uppdragsgivare (beställare) ska vara 
representerad i projektets styrgrupp. Den löpande stymingen och kontrollen av arbetet avseende 
kostnad, tid samt levererad produkt och dess kvalitet ska fungera på ett effektivt sätt. 
Kostnadskalkyl ska finnas för vmje projekt. Kalkylen ska innefatta samtliga kostnader som 
uppkommer under projektets genomförande samt den kommande driftfasen. Nyttan av projektet ska 
dokumenteras. Kostnader uppkommer exempelvis genom: 
• Inköp av programvara 
e Inköp av datorer 
• Utökning av serverkapacitet 
• Utökning och/eller nyetablering av kommunikation 
• Utbildning av personal 
• Drift och suppmi 

3.8 standardisering och integration 
AnvändningenavIT ska effektivisera Håbo kommuns verksamheter och ge möjlighet till 
effektiv samverkan mellan nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag samt med extema utförare, 
medborgare och andra intressenter. En ökad standm·disering, integration och återanvändning ska 
effektivisera kommunens verksamheter och sänka kostnadema för kommunens åtaganden. 
!T-tjänster ska anpassas till en gemensam plattform för att vara tillgängliga till övriga system. 

3.9 Drift och support 
Servicenivåer ska upprättas för IT -tjänstema både mot extema och intema leverantörer. 
Servicenivåer ska baseras på verksamhetens la-av och följas upp mot avtalade nivåer. Detta leder till 
en Idar bild över förväntningar och ansvar. 
Roller, ansvar och kommunikationsvägar ska vara tydliga både inom den intema IT -enheten och 
mellan kund och leverantör. Kund är kommunens verksamheter och IT -leverantör är den in tema IT
enheten eller av kommunen kontrakterad extem leverantör. 
Det ska finnas en suppoliorganisation för användm·stöd och felanmälningar för användare av 
gemensamma tjänster och system. Den ska se till att ärenden åtgärdas inom rimliga tidsramar. 
A v förvaltning ägt systern ska användarsuppmi organiseras av den ägande förvaltningen. 

Tillämpning av kommunens riktlinjer för infmmationssäkerhet gäller för alla systern oavsett 
verksamhet. 
• Grundnivån för säkerheten ska fastställas genom informationsldassiflcering 
• Skydd ska anpassas efter genomförd riskanalys 
• Åtkomst/behörighet ska tilldelas fmmellt och endast efter behov 
• Beslut om åtkomst/behörighet ska dokumenteras 
• Anställdas åtkomst/behörighet ska följas upp regelbundet 
• Alla incidenter ska rappmieras och kontinuerlig uppföljning ska ske mot fastställda regler 

3.10 Upphandling och avtal 
Vid upphandling och inköp inom IT -området ska Hå bo kommuns policys för upphandling och 
riktlinjer för inköps- och upphandlingsprocessen i Håbo kommun tillämpas. 

Jo 
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Kommunen ska ha en sammanhållen leveransstrategi för IT -onu·ådet som säkerställer att kontrakt, 
avtal och överenskommelser i största möjliga utsträckning skapar förutsättningar för flexibilitet och 
följsamhet mot verksamhetens krav. Möjliga effektiviseringar och stordriftsfördelar ska tillvaratas 
genom samordning och planering. 
Vid anskaffning ska krav ställas på att produkter eller tjänster ska fungera med befintlig och planerad 
framtida IT -infrastruktur och dess driftsförhållanden. 
Det är av stor vikt att referensgtupper bestående av verksamhetsrepresentanter samt representanter 
fi:ån !T-enheten engageras i samband med genomförandet av upphandlingar. 

) \ . 
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4. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 

4.1 

• de strategiska :frågoma Ia-ing IT -användning och IT -utveclding. 

• att fastställa kommungemensamma standarder för IT inom Håbo kommun. 

• att skapa förutsättningar för verksamhetsutveclding med stöd av IT i kommunen. 

• att genomföra en ökad samordning inom !T-området med fokus på nytta för medborgaren och 
verksamheten. 

• att samordna strategiska projekt inom IT -området. 

• att standardisera och konsolidera där det är möjligt. 

• att organisera IT -enhetens verksamhet. 

• att på en övergripande nivå analysera utvecklingen inom IT -området. 

• att upprätta en väl fungerande samverkan mellan förvaltningar inom IT -området. 

• att samordna och utveclda e-tjänster. 

• att på en övergripande nivå analysera kommunens !T-verksamhet och föreslå åtgärder för 
effektivisering. 

• att långsiktigt planera och samordna intema och extema leveranser av !T-tjänster till 
kommunens verksamheter för en stabil och kostnadseffektiv IT -verksamhet. 

• att medverka till att effektivisera kommunens administration och verksamhet med hjälp 
av IT. 

• att fastställa och genomföra regelbundna revisioner av IT -säkerhetspolicyn. 

4.2 Nämndens ansvar 
Nämnden ansvarar för att IT- policyn, Riktlinjer för styrning av ]T-verksamhet samt 
Riktlinjer för informationssäkerhet efterföljs. 
Den egna verksamhetens lokala riktlinjer och handlingsplaner ska anpassas till den övergripande 
policyn. 
Nämnden ansvarar vidare för att: 

• !T-verksamheten inom nämnden bedrivs med rätt hav på säkerhet, skydd av personlig 
integritet och förtroende hos allmänheten 

• hantering av personuppgifter sker i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen samt 
personuppgiftslagen. 

• nämnden utser en för vmj e ägt verksamhetssystem en systemförvaltare med ersättare. 

• organisationen genom systemförvaltm·en och dennes ersättm·e har kunskap om ägda 
system. 

o information som rör egen verksamhet i gemensamma system är konekt. 

/1. 
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• IT-verksamheten inom nämndens verksamhetsområde effektivt tillgodoser såväl 
kommunens gemensamma som de enskilda verksamhetemas behov. 

o de regler och riktlinjer som utfardas ska spridas och implementeras inom 
verksamheten. 

e förvaltningen deltar i det samarbete som bedrivs i gemensamma IT -frågor. 

• all berörd personal har tillräddig utbildning och tydliga instruktioner för att genomföra 
sina arbetsuppgifter i samband med användning av IT på ett effektivt och säkeli sätt. 

• det sker en kontinuerlig uppföljning av att föreskrivna regler tillämpas av alla 
anställda inom verksamheten. 

• det sker en kontinuerlig uppföljning av att föreskrivna regler tillämpas för de av 
förvaltningen ägda verksamhetssystemen. 

5 Uppföljning och översyn 
Förvaltningschefer är ansvariga för att denna policy efterföljs och kontinuerligt följs upp. 
Kommunstyrelsen ansvarar för hur översyn ska genomföras. 

l]-
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Kommunstyrelsens förvaltning 
!T-enheten 
Håkan Tapani, !T-chef 
0171-52751 
hakan.tapani@habo.se 

Ril<tlinjer för informationssäkerhet 

Datum Vår beteckning 
2014-04-30 

Riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo kommun 

Innehåll 

l. Inledning 
2. Mål får informationssäkerhetsarbete 
3. Organisation, roller och ansvar 
4. säkerhetsinstruktion 
5. Kontinuitetsplanering 
6. D1iftgodkännande avIT-system 
7. Revidering och uppfåljning 

Bilagor 
l. Informationssäkerhetsinstruktion -Förvaltning 
2. Informationssäkerhetsinstruktion -Användare 

1 (24) 

3. Informationssäkerhetsinstruktion -Kontinuitet och drift (Under framtagande) 

1 Inledning 

Riktlinjer får informationssäkerhet utgör det övergripande dokumentet får hur infmmations
säkerheten ska regleras inom Håbo kommun. 
säkerhetsarbetet har sin utgångspunkt i rekommendationer och anvisningar från 
Myndigheten får samhällsskydd och beredskap. 
Krav ställs på att systemen skall ha en hög tillfårlitlighet, hög tillgänglighet och uppfylla sek
retesskrav. Kommunen har dessutom en viktig roll i samband med extraordinära händelser. 

Systemägaren ansvarar för att systemsäkerhetsplaner upprättas om systemen är verksamhets
kritiska. 
Systemsäkerhetsplanerna underlättar får den centrala IT -diiften eftersom här regleras vilka 
krav verksamheten ställer och vad som skall utfaras. 
Alla system skall driftgodkännas av verksamhetsansvarig får att verifiera att de krav som 
ställs också verkligen uppfylls. 
Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller 
automatiserat. 
Riktlinjer får informationssäkerhet gäller för hela kommunlconcemen inldusive bolag. 



2 Mål för informationssäkerhetsarbete 

Målen får informationssäkerhetsarbetet är att: 
• Håbo kommun kan tillhandahålla relevant information som: 

o endast delges behötiga personer och kan levereras vid rätt tidpunkt och till 
skäliga kostnader (sela-etess) 

o är tiktig, komplett och aktuell (riktighet) 
o efterfrågas och som kommunen har ett ansvar att tillhandahålla (tillgänglighet) 
o inte medvetet eller omedvetet fårstörs utan stöd i lag eller gallringsbeslut 

G Håbo kommun skall kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt även vid 
extraordinära händelser och höjd beredskap. 

För att uppnå dessa mål ska organisationens informationssäkerhetsarbete bedrivas 
så att: 
•lagar och föreskrifter följs 
• det förebygger oväntade händelser i IT -systemen som kan leda till negativa 
konsekvenser 
• det sälaar en effektiv informationsfårsöljning som bidrar till ökat skydd och 
stöd får medarbetare, samverkande partners och tredje man. 
• alla investeringar både i form av information (data) och teknisk utrustrling 
skyddas. 
• all personal ges kunskap om gällande informationssäkerhetsregler 
• det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur får 
extern och intern datakommunikation 
• hotbilden får valje enskilt samhällsviktigt/verksamhetslaitiskt !T-system analyseras 
fortlöpande 



3 Organisation, roller och ansvar 

3.1 Övergripande ansvar 
Klart definierade ansvarsgränser och en tydlig organisation är en avgörande förutsättning 
för att Håbo kommun skall kunna leva upp till de krav som ställs. 
Det övergripande ansvaret för kommunens informationssäkerhet vilar på komrrnmstyrelsen, 
men var och en, som är ansvarig för någon del av verksamheten, ansvarar också för informat
ionssäkerheten inom sitt område. 

3.2 Roller och ansvar 
Organisation, roller och fördelning av ansvar ska säkerställa att ett IT -system kan administre
ras och hanteras på ett sådant sätt att det under hela sin livstid bidrar till att stödja avsedd 
verksamhet och uppfylla målen för informationssäkerhet 

3.2.1 Systemägare 
Systemägare är i regel förvaltningschef inom vars verksamhetsorrn·åde ett IT -system används, 
fårvaltas och administreras. Kommunstyrelsen (eller annan nämnd) kan vara central systemä
gare till ett system som är gemensamt får hela kommunen och därför används av flera nämn
der. Systemägaren har det övergripande ansvaret får att datasystemet fårvaltas på bästa sätt 
för verksamheten. Systemägaren fattar de avgörande besluten om datasystemets anskaffuing, 
utveckling eller avveclding. Systemägaren ansvarar för att systemsäkerhetsplan finns och re
videras vid behov. 

3.2.2 Verksamhetsansvariga 
Det operativa ansvaret för att IT -systemen uppfyller verksamhetens krav vilar på 
verksamhetsansvarig förvaltningschef I detta ansvar ingår att bedöma den egna 
verksamhetens krav på säkerhet avseende sekretess, tillförlitlighet, tillgänglighet, 
spårbarhet samt att personalen har tillräckliga kunskaper får att hantera IT -systemet 
på ett säkert sätt. 

3.2.3 Systemansvarig 
Systemansvarig är en tjänsteman som utses av verksamhetsansvarig och har fått i 
uppdrag att bereda systemärenden samt att svara för administration, förvaltning och 
användning av ett IT -system i verksamheten. 

3.2.4 !T-chef 
IT -chef har det övergripande ansvaret för Håbo kommuns övergripande IT-infrastruktur 
och att de olika IT -systemens tekniska delar fungerar. IT -chef samverkar med 
verksamhetsansvarig vad avser drift och resursfördelning för respektive IT -system. 

3.2.5 Systemtekniker 
Systemtekniker innehar den telariska kompetensen och ansvarar för att den dagliga 
driften upprätthålls enligt överenskommelse mellan verksamhetsansvarig och IT -chef. 

3. 2. 6 Användare 
Varje användare ansvarar för att gällande regler och riktlinjer för informationssäkerhet 
följs. I detta ingår att noga ta del av och följa de säkerhetsregler som finns för de 
IT -system den enskilde användaren använder. 

3 .2. 7 Informationssäkerhetsansvarig 
Informationssäkerhetsansvatig är korrnnunchefen. 



4 säkerhetsinstruktion 

säkerhetsinstruktioner får nedanstående områden redovisas i särskilda bilagor. 

säkerhetsinstruktion -Förvaltning (Bilaga l) 
Informationssäkerhetsinstmktion förvaltning redovisar: 
• det ansvar som ingår i de olika rollema 
• de riktlinjer som gäller får områden av särskild betydelse 
• regler får systemutveclding, systemunderhåll, incidenthantering 
Målgrupp: Systemägare, verksamhetsansvarig, systemansvarig och informations- säkerhets
samordnaren 

säkerhetsinstruktion -Användare (Bilaga 2) 
Informationssäkerhetsinstruktion användare redovisar: 
• hur en användare ska verka får att upprätthålla en god säkerhet. 
Målgrupp: Samtliga medarbetare. 

säkerhetsinstruktion -Kontinuiet och drift (Bilaga 3) 
Infmmationssäkerhetsinstmktion drift redovisar: 
• organisation och ansvar får drift av informationssystemen 
• regler får säkerhetskopiering, lagring och driftadministration 
Målgrupp: Systemansvariga, systemtekniker och IT-chef. 

Systemsäkerhetsplan 
• Reglerar krav som ställs på ensldlda system som är samhällsviktiga/ 
verksamhetskritiska. 
Fastställs av respeldive systemägare 

5 Kontinuitetsplanering 

A v organisationens systemsäkerhetsplaner ska framgå de ensldlda IT -systemens krav 
på avbrotts- och katastrofplanering. Kraven ska vara sammanställda i systemsäkerhetsplanen 
får den tekniska infrastmkturen. Se Säkerhetsinstmktion Förvaltning. 

6 Driftgodkännande av IT -system 

Före verksamhetsansvarigs beslut om driftgodkännande ska en granskning göras får 
att kontrollera att säkerheten är tillgodosedd. Se säkerhetsinstruktion Förvaltning. 

7 Revidering och uppföljning 

säkerhetsinstruktioner och Systemsäkerhetsplaner ska följas upp och vid behov 
revideras. 

t~ ' 
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1 Inledning 

Denna infmmationssäkerhetsinstmktion är en konkretisering av Håbo kommuns riktlinjer får 
informationssäkerhet Instruktionen beskriver omfattningen av det ansvar får informationssä
kerheten som vilar på de roller som beslcrivs i riktlinjerna. 

2 Organisation och ansvar 

En fastställd ansvarsfårdelning är en avgörande fårutsättning får att Håbo kommun ska kunna 
uppfylla informationssäkerhetsmålen. Respektive fårvaltningschef är i regel systemägare och 
ansvarig får IT -system som stöder den egna verksamheten. 

2.1 Övergripande ansvar 
Det övergripande ansvaret får kommunens informationssäkerhet vilar på kommunstyrelsen. 

2.2 Systemägare 
Systemägaren ansvarar får att egna !T-system fårvaltas på får verksamheten bästa sätt och 
fattar de avgörande besluten om IT -systemets anskaffuing, drift, fårvaltning och avveclding. 

Systemägaren har ansvar får att 

• initiera och fåreslå den egna verksamhetens behov avIT-stöd till kommunens 
ledningsgrupp (i fonn av kortfattade och översiktliga mål och krav). 

• i en systemsäkerhetsplan fastställa tilläggskrav utöver grundläggande krav på inform-
ationssäkerhet (gäller i fårsta hand samhällsviktiga IT -system) utifrån 

o det informationsinnehåll IT -systemet ska ha. 
o de lagar och fårordningar som gäller får systemet. 
o krav på säkerhet avseende sekretess, riktighet och tillgänglighet. 
o hotbilden får IT -systemet. 
o villca olika behörighetsprofiler som ska gälla, 
o omfattning av loggning (transaktions- och säkerhetsloggar). 
o krav på hur loggar ska fåljas upp, arkiveras och fårvaras. 
o längsta acceptabla tid får driftavbrott. 
o laav på säkerhetskopiering och på hur snabbt återläsning av säkerhetskopierat 

material ska kunna ske. 
• driftgodkänna systemet 
• fastställa organisation och befattningar som rör systemet 
• utse systemfårvaltare får systemet 
• fastställa IT -systemets dokumentation och an vändarhandledning 
• planera och genomfåra utbildning i systemet 
• säkerställa att erforderliga licenser och tillstånd finns 
• löpande fålja upp att systemet stöder verksamheten, 
• i samverkan med driftansvarig fastställa en kontinuitetsplan får IT -systemet 
• i samråd med driftansvarig säkerställa att systemet fungerar ihop med samverkande 

!T-system 
• följa upp systemets ekonomi avseende utveckling och användning samt tillsammans 

med driftansvarig avseende teknisk drift och fåreslå avveclding av system som inte i 
fyller sin funktion. 



2.31T-chef 
!T-chefen är systemägare för kommunens telrnislca IT-infrastmlctur och ansvarar för att 

• IT -infrastmlcturen uppfyller de samladelaaven från samtliga systemsäkerhetsplaner, 
• upprätta Informationssäkerhetsinstruktion-Kontinuitet och drift, och hålla denna ak-

tuell, 
g ta fram och underhålla en systemsäkerhetsplan för den telrniska IT -infrastmkturen 
e utse en driftansvarig får respektive IT -system. 
o arbeta med att uppnå informationssäkerhetsmålen och har till uppgift att 

o ansvara för att Riktlinjer för informationssäkerhet samt Informationssäkerhets
instruktion -Förvaltning och Informationssäkerhetsinstruktion -Användare 
hålls aktuella, 

o fastställa vilka system som ska betralctas som samhällsviktiga, 
o vara rådgivande till systemägarna i informationssäkerhetsfrågor och biträda 

systemägarna med att upprätta en systemsäkerhetsplan, 
o upprätta en kontinuitetsplan för verksamheten, 
o genomföra säkerhetsgransirning inför chiftgodkännande, 
o samordna uppföljning och incidentrapporte1ing 
o följa upp hur Riktlinjer för informationssäkerhet efterlevs. 

2.4 Referensgrupper 
F ör system som berör flera verksamheter och därmed också flera verksamhetschefer ansvarar 
systemägaren för att vid behov utse en lämpligt sammansatt referensgmpp för systemet. 
Referensgmppens uppgift är bland annat att fmilöpande lämna synpunkter till systemägaren 
på IT -systemet och hur detta kan utvecldas. 

2.5 Systemförvaltare 
Systemförvaltaren utses av systemägaren och ansvarar för IT -systemets systemsäkerhetsplan 
och förvaltning samt för den dagliga användningen av systemet. Systemförvaltaren samverkar 
med driftansvarig för att säkerställa en säker och rationell drift av systemet. 

Systemförvaltaren har ansvar för att 

• verkställa beslut som systemägaren fattar, 
• hålla sig informerad om utvecldingen av systemet och påtala behov av föränchingar 

för systemägaren, 
• dokumentera uppkomna fel, brister och incidenter och rapportera dessa till IT -enheten, 
• initiera och planera för driftsättning av nya versioner, 
• initiera och medverka i tester i samband med felrättningar och uppgradedngar, 
e registrera/avregistrera användare med den behörighetsprofil som systemägaren har be-

slutat, 
• ge support i verksamhetsrelaterade frågor, 
• upprätta förteckning över förslag till föränchingar, 
• delta i arbetet med säkerhetsfrågor och 
• informera om reservmtiner. 

lO, 



2.6 Användare 
Vmje användare ska följa gällande infmmationssäkerhetsregler. I detta ansvar ingår att 

• noga ta del av och följa regler och anvisningar i Informationssäkerhetsinstruktion
Användare, 

• rapportera om fel, brister och incidenter, till exempel vnusangrepp, till !T-enheten 

2. 7 Driftansvariga 
D1iftansvarig utses av IT -driftchefen och ansvarar får att 

• systemet fungerar ihop med samverkande IT -system, 
• en lämplig testmiljö finns tillgänglig vid behov, 
• rutinerna får säkerhetskopiering uppfyller systemägarens laav, 
• säkerhetskopierat material fårvaras på ett betryggande sätt och att regelbundet kontrol

lera att återläsningsrutinerna fungerar, 
• reservrutiner, serviceavtal med mera finns, så att systemägarens laav på längsta till-

låtna avbrottstid kan tillgodoses, 
• biträda systemägaren i kontinuitetsplaneringen, 
• vara teknisk rådgivare till systemägaren då fårändringar i systemet är aktuella, 
• gemensamma resurser har tillräddig kapacitet, 
• initiera felsölming vid driftstörningar och vidta nödvändiga åtgärder samt 
• dokumentera uppkomna fel, brister och incidenter och rapportera dessa till den cen

trala IT -supporten. 

3 Systemanskaffning, förvaltning och avveckling 

3.1 Systemanskaffning 
När behov uppstår av större fårändringar av befintligt IT -stöd eller av ett helt nytt IT -stöd ska 
samråd ske med övriga kommuner inom regionen får att hitta samordningsfårdelar. 

Om samverkan med en eller flera andra kommuner inte är möjlig, ansvarar den 
verksamhetsansvarige chefen får systemanskaffningsprojektet 

Projektledaren/verksamhetsansvarig chefutfonnar en projektplan får nyanskaffningen och en 
havspecifikation och överlämnar dessa till kommtmens ledningsgrupp får godkännande. 

Nyanskaffuing kan ske genom avrop från tillämpligt ramavtal eller genom upphandling i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling. Om möjligt ska standardprodukter användas. 

~\ ' 



3.2 Systemförvaltning 
Med systemforvaltning avses samtliga aktiviteter som görs for att styra, administrera och ut
veclda existerande system och stöda användandet (rätta, uppdatera, ändra, komplettera, ut
veclda med mera). 

För samhällsviktiga och/eller gemensamma system ska en systemsäkerhetsplan upprättas. A v 
denna ska framgå 

e om systemet uppfyller grundläggande lcrav på informationssäkerhet, 
e om systemet omfattas av tilläggshav i form av rättsliga lcrav, specifika 

verksamhetshav 
• systemägarens krav på kontinuitetsplan. 

Om de forutsättningar som legat till grund for systemsäkerhetsplanen forändras ska planen re
videras. 

3.3 Systemdrift 
Regler for systemdrift ska samlas i Informationssäkerhetsinstruktion - Kontinuitet och drift 
och omfatta bland annat 

• systemdolcumentationer, 
• driftdolcumentationer, 
• bemanningsplan (nyckelpersonberoende), 
• tillträdes- och brandskydd, 
• elforsöljning, 
., regler for säkerhetskopiering och 
• regler for forvaring av datamedia. 

Kommunens intema nätverk ska vara dolcumenterat i en särskild systemsäkerhetsplan. 

3.4 Systemavveckling 
Systemägaren beslutar om när ett IT -system ska avvecldas. Vid avveclding ska särskilt upp
märksammas 

• arkivlagens regler, 
• vad som ska tas ut ur systemet fore avveclding (på papper eller datamedia), 
• om systemet innehåller ärenden vilka behöver avslutas, 
• om återläsning av innehållet måste kunna ske längre fram och 
• om uppgifter behöver flyttas över till ett annat IT -system. 

dl. 



4 MOLNT JÄNSTER 

Bakgrund 
"Molnet" eller molntjänster används av olika aktörer får att beslaiva tjänster som kan ha vitt 

skilda egenskaper, men det finns ingen entydig definition. Sammanfattningsvis kan moln
tjänster beshivas som fårdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet, programvara eller 
lilrnande levereras över Internet. 

Tjänsterna brukar vara paketerade och kunderna väljer om de vill ansluta sig eller inte. Det 
finns små eller inga möjligheter att lemma anpassa tjänsterna efter egna fåtutsättningar eller 
behov. Vid köpet accepterar man ofta ett standardavtal som är lika får alla kunder. 

Molntjänster tillhandahålls ofta av internationella företag och information som hanteras i 
"molnet" kan i praktiken hanteras i många olika länder. Molnleverantören kan lyda under 
andra länders lagstiftning och tvingas överlämna sina kunders information till myndigheter 
där. 

4.1 Personuppgiftsansvar 
Den som anlitar en molnleverantör är alltid personuppgiftsansvarig 

Den som använder en molntjänst får sin personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig 
får behandlingen även om den utfors av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. 
Leverantören, och alla dess underleverantörer som anlitas får behandlingen, är den person
uppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar 
får att personuppgiftslagen och andra lagar följs, till exempel myndighetsspecifika registerför
fattningar och offentlighets- och selaetesslagen. 

4.2 Process för införande 
• Föranlaa beslutet i den egna förvaltningen och få ett godkännande av förvaltningschef 
• Kontakta IT -enheten får att säkerställa att den tekniska lösningen uppfyller säkerhets

laaven och passar in i H åbo kornmuns IT-milj ö. 
• Teclrna avtal med leverantören. Avtalet skall garantera att svensk lagstiftning och 

Håbo kommuns policy får IT systern följs . 
• Utse en systernägare. 



4.3 PUL 
Detta måste den personuppgiftsansvarige göra: 

4.3.1 Laglighetskontroll 
Innan en molntjänst tas i bmk måste den personuppgiftsansvarige bedöma om den personupp
giftsbehandling som man villlåta molntjänstleverantören utföra kommer att vara tillåten en
ligt personuppgiftslagen. 
En1igt personuppgiftslagen får personuppgiftsbiträden bara behandla personuppgifter i enlig
het med instmlctioner från den personuppgiftsansvarige. 

Den personuppgiftsansvarige måste bland annat 

o ta ställning till om det finns risk får att personuppgifter kan komma att behandlas 
får andra ändamål än de urspmngliga. 

o ta ställning till om molnljänstleverantören kan komma att lämna över personupp
gifter till ett så kallat tredjeland, det vill säga ett land utanfår EU/EES, och om den 
överfåtingen i så fall har stöd i personuppgiftslagen 

o bedöma vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas får att skydda de personuppgif
ter som behandlas 

o se till att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med molnleverantören samt be
akta annan lagstiftning, till exempel selaetesslagstiftning. 

4.3.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med molnleverantören 
Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas antingen genom att man teclmar ett avtal med varje bo
lag som behandlar personuppgifter får den personuppgiftsansvariges rälming eller genom att i 
ett avtal ge ett bolag mandat att ingå avtal med underbiträden. Ger man ett sådant mandat 
måste det framgå i avtalet att varje underbiträde har samma skyldigheter som det personupp
giftsbiträde som den personuppgiftsansvarige ingått avtal med. 

Personuppgiftsbiträdesavtalet ska 

o fåreslaiva att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att tillämpa svensk lagstiftning när det 
gäller behandlingen av personuppgifter 

., föresicriva att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder en
ligt 31 § personuppgiftslagen 

o fåreslaiva att personuppgiftsbiträden endast får behandla personuppgifter i en1ighet med 
den personuppgiftsansvmiges instrulctioner och därmed säkerställa att personuppgiftsbi
trädet inte behandlar personuppgifter för andra ändamål än dem som personuppgiftsbi
trädet an1itats får 

o säkerställa att den personuppgiftsansvarige har käm1edom om vilka andra personupp
giftsbiträden som kan komma att behandla den personuppgiftsansvariges personuppgif
ter 

o säkerställa att den personuppgiftsansvmige på lämpligt sätt har möjlighet att följa upp att 
personuppgiftsbiträden lever upp till den personuppgiftsansvariges laav på personupp
giftsbehandlingen och verldigen vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder 

e säkerställa att det finns telmiska och pralctiska fåmtsättningar att utreda misstankar om 
att någon hos den personuppgiftsansvarige eller hos något personuppgiftsbiträde haft 
obehörig åtkomst till personuppgifterna samt 

o säkerställa att partema vet vilka åtgärder som ska vidtas vid avtalets upphörande så att 
personuppgiftsbiträdet inte har åtkomst till personuppgifterna därefter. 



4.3.3 Risk- och sårbarhetsanalys 

Den personuppgiftsansvarige måste genomfora en risk- och sårbarhetsanalys for att bedöma 
om det är möjligt att anlita molntjänstleverantören for behandling av de tänkta personuppgif
terna. 

4.3.4 Kontroll av biträden 

Den personuppgiftsansvarige måste kunna forvissa sig om att alla personuppgiftsbiträden 
verldigen vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs. 

4.3.5 Tredje land 
Om personuppgifter kommer att behandlas av personuppgiftsbiträden i ett land utanfor 
EU/EES måste den personuppgiftsansvarige se till att något av undantagen från förbudet mot 
överfoling till tredje land kan tillämpas, till exempel samtycke, standardavtalsldausuler eller 
anslutande till Safe Harbor-principema. 

5 GRANSKNING OCH DRIFTGODKÄNNANDE 

Driftgodkännande avser den process som syftar till att fastställa om ett IT -system uppfyller 
ställda säkerhetskrav. 

I samband med att en systemsäkerhetsplan upprättas granskas om IT -systemet uppfyller 

• grundläggande krav på informationssäkerhet 
• eventuella tilläggskrav som ställs utifrån rättsliga eller verksamhetsspecifika krav. 

Systemägaren beslutar om dliftgodkännande. 

6 UTBILDNING OCH INFORMATION 

Systemägaren är ansvalig for att medarbetare, före tilldelning av behörighet, har tillräcldiga 
kunskaper om säkerhetsreglerna for det IT -system de behöver for de egna arbetsuppgifterna. 
Utöver regelbundna utbildningar i det specifika systemet ska varje medarbetare ha utbildning 
om kommunens 

• Riktlinjer för informationssäkerhet och 
• Informationssäkerhetsinstruktion -Användare. 

Vmje enskild medarbetare har ett ansvar att påtala det egna behovet av utbildning. 



7 BEHÖRIGHETSADMINISTRATION 

Utgångspunkten är att kommunens medarbetare endast ska ha tillgång till den infonnation och 
de IT -resurser som laävs får att de ska kunna lösa sina arbetsuppgifter. Dessa rutiner reglerar 
tilldelning, ändring, uppföljning och borttagning av behö1igheter. 

Verksamhetschef ska, på delegation från systemägaren, 

• besluta om användares behörighet till IT -systemen inom sin verksamhet, 
e lämna skriftlig beställning till systemförvaltaren omfattande alla upp gifter som laävs 

får att lägga upp behörigheter och 
• ansvara får den löpande uppföljningen av behö1igheter. 

Endast behörighetsadministratör ska kunna registrera vilka resurser en användare får utnyttja. 

8 SÄKERHET l NÄTVERK OCH GEMENSAMMA SYSTEM 

Ingen utrustning får anslutas till nätverket utan IT -enhetens godkännande. 

Övriga regler for säkerhet i det interna nätverket, gemensammaIT-system och Internet fram
går av Informationssäkerhetsinstruktion -Användare. 

9 EXTERN ATKOMST 

Regler får arbete utanfår kommunens lokaler som laäver åtkomst till det interna nätverket 
fiamgår av Iriformationssäkerhetsinstruktion -Användare. 

1 O INCIDENTHANTERING 

Incidenter kan vara interna eller externa intrång och intrångsfårsök, felaletig användning av 
IT -system och IT -resurser m m. Hur användare ska agera vid misstanke om intrång framgår 
av Informationssäkerhetsinstruktion -Användare. 

11 KONTINUITETSPLANERING 

Kontinuitetsplaneringen framgår av Informationssäkerhetsinstruktion -Kontinuitet och drift 
och respelctive systemsäkerhetsplan. 
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11nledning 
Denna informationssäkerhetsinstruktion är en konlcretise1ing av Håbo kommuns riktlinjer för 
informationssäkerhet Instruktionen beskriver omfattningen av det ansvar för informationssä
kerheten som vilar på varje användare av kommunens nätverk. 

Användningen av IT -stöd i vårt dagliga arbete ökar och införandet av fler strategiska IT
tillämpningar sker kontinuerligt. För att alla dessa system ska vara sälcra, tillgängliga och fun
gera effektivt, är det viktigt att användningen sker på ett kontrollerat sätt. En förutsättning för 
detta är att du känner till de krav som ställs på dig som IT -användare inom kommunen. 

Du måste veta vilket ansvar du har, vad du ska göra vid olika incidenter, var du kan få stöd 
och hjälp, de allmänna säkerhetsbestämmelserna och hur du :far nyttja e-post och Intemet. 

Det finns regler och rekommendationer både för hur IT -stödet och den IT -baserade informa
tionen får behandlas. Den information som flödar genom IT -systemen omfattas av skydd i la
gar och andra författningar, t ex sekretesskyddade uppgifter. Felaktig hantering av sådan in
formation kan få allvarliga konsekvenser. 

Målet är att alla användare ska ansvara för informationens lilctighet och att den skyddas mot 
obehörig insyn vid inmatning, uttag och bearbetning, rapportera fel och brister till systemför
valtaren, framföra behov av information och utbildning till systemförvaltaren och föreslå för
ändringar av IT -stödet (anpassning och utveckling) till systemförvaltaren. 

2 Hantering av information 

2.1 Allmänt om information 
I ditt dagliga arbete kommer du i kontalet med information som levereras till dig i många olika 
former. Den kan vara talad (även i telefon), på papper, lagrad i datorer, via e-post m m. 

F ör att du ska få den information som du behöver vid rätt tidpunlct och med korrekt innehåll 
finns följande mål för informationssäkerhetsarbetet 

• Håbo kommun ska tillhandahålla relevant information som: 
o endast delges behöriga personer (sekretess) 
o är rilctig, komplett och aktuell (riktighet) 
o efterfrågas och som kommunen har ett ansvar att tillhandahålla (tillgänglighet) 
o inte medvetet eller omedvetet förstörs utan stöd i lag eller gallrings beslut. 

• Håbo kommun ska kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt även vid 
extraordinära händelser och höjd beredskap. 

2.2 Informationsklassning 
Klassificering av information är en gnmdläggande alctivitet för att information och resurser 
ges nödvändigt skydd. Informationen ska ldassificeras utifrån den fimktion och betydelse för 
verksamheten som den har och de konsekvenser det medför om informationen skulle hanteras 
felalctigt, försvinna eller komma i orätta händer. Information som hanteras i kommunen ska 
ldassificeras med avseende på selcretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 



2.2. 1 Information i stödsystem 
Som stöd i det dagliga arbetet har kommunen och dess verksamheter olika IT -baserade stöd
system, t. ex ekonomi- och personalsystem. I dessa system är informationen ofta redan 
ldassificerad och behörigheter hanteras genom att olika roller tilldelas användarna. 
Lagar och andra författningar ändras ibland snabbare än stödsystemen hinner uppdateras. 
Detta kräver att alla medarbetare är säkerhetsmedvetna. För vart och ett av stödsystemen ska 
det finnas en handbok eller en användarinstruktion som beskliver vilken information systemet 
innehåller, vad du ska och får tillföra, ändra och eventuellt ta bort. 

Inom kommunen ska vmje !T-system ha en systemägare och en systemförvaltare. De ansvarar 
för att regler och rekommendationer kring informationssäkerheten finns. Om du vill ha ytter
ligare råd eller svar på frågor laing informationshantering i de system som du använder, så 
kontakta respektive systemförvaltare. 

2.2.2 Egna register/dokument 
Utöver att arbeta i stödsystemen kommer du kanske att upprätta egna register och dokument. 
Sådana handlingar upprättas i regel fristående med hjälp av exempelvis W ord och Excel. Här 
finns inga inbyggda skydd. Detta kräver särskild uppmärksamhet. 

Det är viktigt att du tänker över säkerheten och hur du lagrar, ldassificerar och hanterar infor
mationen. Tveka inte att kontakta systemförvaltaren om du har frågor. 

2.2.3 Personligt ansvar för hantering av all information 
Oavsett om du använder stödsystem eller har skapat egna dokument, så har du ett personligt 
ansvar för säkerheten i din hantering av information i alla dess former. I detta ansvar ingår 
bl. a. att du måste känna till de regler som gäller när du hanterar information. Vilka regler som 
gäller framgår av hur informationen är ldassificerad. När du hanterar information (slaiver in, 
tar ut eller bearbetar) är du ansvarig för informationens riktighet och att informationen skyd
das mot obehörig insyn. 

2.3 Offentlighet och sekretess 
Regler om allmänna handlingars offentlighet samt om sekretess återfinns i tryckfrihets
förordningen (SFS 1949:105) samt i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och 
selaetessförordningen (SFS 1980:657). 

Myndigheter granskas ofta ingående av allmänhet och press. Denna rätt till insyn i myndig
heters verksamheter, den s k offentlighetsprincipen, regleras bland annat av tryckfrihets
förordningen. Huvudregeln är att allmänna handlingar (d v s pappershandlingar, dataregister, 
e-post m m) är tillgängliga för alla som vill ta del av dem. En myndighet som vägrar lämna ut 
en allmän handling kan endast göra så med stöd av ett lagrum i sekretesslagen. 

Handlingar kan vara allmänna eller icke allmänna. Allmänna handlingar kan sedan vara of
fentliga eller hemliga (sekretessbelagda). Alla allmänna handlingar måste registreras och dia
rieföras. Det gäller även handlingar som inkommer via telefax eller e-post m m. 

Allmän handling som är offentlig 

En handling som är inkommen eller upprättad och som förvaras hos myndigheten är en all
män handling. Allmänna handlingar som är offentliga får fritt spridas inom och utanför myn
digheten. Kommunen är också skyldig att efter begäran lämna ut sådana handlingar. 



Allmän handling som inte är offentlig (sekretessbelagd) 

En handling som är selcretesskyddad enligt offentlighets- och selcretesslagen (SFS 2009:400) 
är inte offentlig. Med selcretessbelagd information menas sådan information som inte omfattas 
av offentlighetsprincipen och som vid exponering kan vara till skada får myndigheten eller 
enskild medborgares säkerhet och integritet, t ex vissa handlingar som rör enskilds hälsa, per
sonliga eller ekonomiska fårhållanden. Handlingar som inte är offentliga :far inte spridas inom 
eller utom myndigheten, annat än får myndighetens egen handläggning av det ärende som är 
fårknippat med handlingen. 

Handling som inte är allmän 

En handling som inte är inlcommen till eller upprättad hos myndigheten är inte en allmän 
handling och omfattas inte av offentlighets- och selaetesslagen. 
En handling anses upprättad när den är slutbehandlad, när ärendet är justerat eller när ett be
slut har skickats från myndigheten. Till exempel är kommunens eget exemplar av en utgående 
slaivelse en allmän handling så snart skrivelsen har skickats. 

2.4 Personuppgifts- och registerlagen 
I personuppgiftslagen (SFS 1998:204) regleras rätten att behandla personuppgifter. Syftet med 
personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet hänles genom 
behandling av personuppgifter. 

Om du behöver upprätta särskilda register får uppfåljning, kvalitetskontroll eller liknande ska 
du samråda med personuppgiftsombudet tidigt under planeringen av registret. 

3 Lagring och behörighet 

3.1 Lagring 

När du skapar egen information, så är det viktigt att veta var den bör lagras. Om du lagrar in
formation på din lokala hårddisk, så riskerar du att fårlera information vid t ex en diskhasch 
eller oroinstallation av datorn. Du fårsvårar också får dina medarbetare att komma åt din in
fOimation. 

Information som du lagrar på våra gemensamma utrymmen säkerhetskopieras automatiskt. 
Du kan välja att lagra på enheterna H eller M. 

H: (Personlig hemkatalog) är din personliga enhet som endast får användas får dokument/filer 
som används i ditt arbete. Om du väljerH-enheten kommer dina medarbetare inte åt inform
ationen. 

M: (Kommungemensam) är en enhet får lagring av dokument/filer som är gemensamma får 
de medarbetare som har behörighet till enheten. 

I fårekommande fall kan också ytterligare enhetsbeteckningar finnas. 

Ingen information som används i arbetet eller ägs av Håbo kommun får lagras hos externa 
leverantörer (s.k molntjänster) om dessa inte är godlcända av fårvaltningschef. 

Zo , 



3.2 Behörighet 
Kommunens !T-system (nätverk, servrar och program) är utrustade med behörighetskontroll
system for att säkerställa att endast behöriga användare kommer åt infmmationen. De behö
righeter du blir tilldelad i våra IT -system beror på dina arbetsupp gifter och avgörs av din chef 
(din chef lämnar en skriftlig beställning om dina behörigheter till systemfcirvaltaren). 

För att få behörighet krävs att du har informerats om kommunens riktlinjer for infmmations
säkerhet och om denna informationssäkerhetsinstrulction. 

När du har blivit upplagd som användare får du en användaridentitet (konto) och ett lösenord. 

3.3 Lösenord 
Lösenordet är strängt personligt och ska hanteras därefter. Tänk på att du själv kan bli miss
tänkt om någon använder ditt lösenord for olämpliga ändamål. Du ska därför inte avslöja ditt 
lösenord for andra eller låna ut din behörighet, skydda lösenordet väl, omedelbart byta lösen
ord om du misstänlcer att någon känner till det. 

Lösenordet bör bestå av minst 8 tecken och innehålla bokstäver, siffror och specialtecken. 
Enlda repetitiva mönster såsom t ex ABCD1234, AAAAllll får inte användas, inte heller 
andra lättforcerade lösenord såsom eget eller familjemedlems namn eller enlda tangentkombi
nationer av typen QWERTY. Tips på hur du kan skapa ett bra lösenord: 
Ta forsta tecknet i en textsträng som du lätt kommer ihåg tex "Jag Fyller 35 år den 28 Maj , 
det skulle ge lösenordet JF35åd28M. 

Du ska inte återanvända tidigare använda lösenord. 

Om du glömmer ditt lösenord och forsöker logga in i systemet med ett felalctigt sådant, så 
kommer systemet att låsas efter 3 felaktiga forsök Om detta inträffar, så vänder du dig 
systemadministratören, om du inte vet vem det är så kontalcta IT -enheten. 

4 Allmän IT -säkerhet 

4.1 Allmänna regler 
För att uppnå nödvändig IT -säkerhet finns följande regler for användningavIT-systemen 
inom kommunen: 

• Din dator med tillhörande kringutrustning är verksamhetens egendom och får inte by
tas, forändras eller flyttas utan medgivande från IT -enheten eller IT -ansvarig. 

• All installation och konfiguration av dator och kringutrustning ska ske av behörig tek
niker, så att kommunens standard fciljs. 

• Program som inte godkänts får inte installeras eller användas på datorer eller nätverk 
som administreras eller ägs av kommunen. Det är inte heller tillåtet att kopiera eller 
använda kommunens program utanfor kommunens verksamhet. 

• Vid fel på dator, kringutrustning eller program ska du omgående anmäla detta till IT
enheten. 



• Exponera inte din dator och kringutrustning i onödan. Försök exempelvis att placera 
utrustningen så att den inte syns utifrån . 

., Vid kortare frånvaro ska du låsa datom. ( Windows flagga+ L). Vid längre frånvaro 
ska du logga ut. 

• Ta fram en plan får hur du ska bedriva ditt arbete om datorn inte fungerar. Du måste 
fårbereda dig på olika sätt får att kunna utföra dina mest akuta arbetsuppgifter även 
vid sådana tillfållen. 

4.2 Distansarbete 
Egen dator som du använder for hemarbete kan utgöra en säkerhetsrisk. 
Tänk på att: 

• Inte kopiera känslig information till USB-minne eller liknande som du sedan tar med 
hem. 

• Du inte får lagra selaetessbelagd eller får verksamheten känslig information på den 
egna datorn. 

• Data som du använder eller skapar utanfår kommunens nätverk får inte användas i 
kommunens datorer eller nätverk utan att viruskontroll har skett. 

• Vissa system, t ex intranätet och hemkatalog, kan nås över Intemet med hjälp av en 
tvåfalctorinloggning. Vänd dig till IT -enheten om du behöver hjälp med detta. 

4.3 Kringutrustning med lagringsmöjlighet 
Läsplattor, mobiltelefoner, m.m kan bli vimsbärare eftersom du kan lagra information i dessa. 
Undvik att sprida innehåll som kan vara smittad med virus eller skadlig kod genom att inte 
spara okänt innehåll i enheterna. IT -enheten supporterar bara utrustning och program som till
handahålls av kommunen. Du ansvarar själv får privat material som bilder, appar, egna kon
takter mm. 

4.4 Telefax 
Telefaxar bör vara placerade så att obehörig användning inte är möjlig. I övrigt bör åtgärder 
vidtas får en konelct och säker telefaxöverforing. 

4.5 Lokala nätverket 
Nätverket är en vilctig gemensam resurs som ger möjlighet att lagra information, dela på siai
vare och program, upprätta kommunikation m m. När du använder nätverket gäller följande 
regler: 

• Inloggning på nätverket ska ske med ditt personliga konto och lösenord. 
• All inloggning eller fårsök till inloggning under annan identitet än din egen är absolut 

förbjuden. 
• Det är fårbjudet att ansluta en egen, icke godkänd utrustning till nätet. 
• Information som sparas på gemensamma utrymmen i det lokala nätverket ska lagras 

på anvisad plats. 
• När du arbetar i kommunens nätverk loggas i allmänhet dina aktiviteter. Loggnings

funlctioner används får att spåra obehörig verksamhet och intrång. Detta görs for att 
skydda informationen samt får att undvika att oskyldiga misstänlcs om oegentligheter 
inträffar. 

• Det är fårbjudet att skaffa sig rättigheter utöver de som tilldelats. 



• Om alla följer dessa regler, så kan obehö1iga inte komma åt informationen. Kom ihåg 
att du ansvarar får allt som registrerats med din användaridentitet 

5 Internet 

Kommunens lokala nätverk är anslutet till Internet via en brandvägg som reglerar all in- och 
utgående trafik. 

När du använder Internet gäller att inga program som inte är godkända av IT -enheten får lad
das ner. Förutom säkerhetslisken kan en felaktig hanteling innebära skadeståndsla'av, t ex vid 
brott mot upphovsrätten. 

Håbo kommun fårutsätter att den som laddar ner filer från Internet har gott omdöme och end
ast hämtar sådant som är relevant får arbetet och kommer från välrenommerade webb-platser. 

Det är inte tillåtet att via Internet titta eller lyssna på matelial av pornografisk eller rasistisk 
karaktär. Förbudet gäller också matelial som är diskriminerande (religion, kön, sexuelllägg
ning etc) eller har anlmytning till kriminell verksamhet. I specifika fall kan det dock vara mo
tiverat får arbetet, t ex vid utredningar, omvärldsanalyser m m, att besöka sidor som normalt 
är förbjudna. 

När du är på Internet via dator eller annan enhet som tillhandahålls av kommunen represente
rar du Håbo kommun. Använd ett vårdat språk och undvik, stötande och provokativa uttalan
den, så att ditt agerande på nätet inte skadar Håbo kommun. 

Internet är ett arbetsverktyg och får, med ovanstående begränsningar, bara användas får plivat 
bruk i sådan omfattning att det inte inlcräktar på arbetet eller medfår onödiga kostnader får ar
betsgivaren. 

6 e-post 

6.1 Inledning 
De bestämmelser som styr e-posthantelingen finns främst i tryckfrihetsförordningen, 
sela'etesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen. 

Enligt Tryckfrihetsfårordningen är en handling allmän om den är inkommen till eller upprät
tad hos kommunen. 

E-post räknas också som handling och ska registreras/dialiefåras eller på annat sätt hållas till
gängligt på myndigheten och ordnade så att de blir sökbara. Det la'ävs inte att e-postbrevet 
sicrivs ut får att det ska rälmas som inkommen handling. Det räcker med att det är tillgängligt 
får myndigheten och kan läsas via skärm. 



6.2 Inkommande post 
• Huvudregeln är att allmäm1a handlingar ska registreras/diarieföras av den person för

valtningen har utsett. Det kan vara handläggare, registrator, administratör, närundsek
reterare eller annan funktion. 

• e-post registrerad som allmän handling, ska lämnas i pappersformat till den person 
förvaltningen har utsett till att arkivera. 

• Inkommen e-post ska öppnas vmje arbetsdag för bedömning av innehållet. Det gäller 
även gemensamma e-postlådor. 

• Har man inte möjlighet att öppna eller svara på e-post måste man vidarebefordra eller 
på annat sätt göra meddelandet tillgängligt för fortsatt hantering av utsedd medarbetare 
eller närmaste chef. 

• När någon är borta ansvarar närmaste chef för att bevalrn.ingen av personens e-post 
sker och hanteras på ett korrekt sätt. Alternativt att personen/medarbetaren själv utser 
sin ersättare bland sina kollegor. 

• Extern och intern e-post som kräver svar ska alltid besvaras inom två arbetsdagar. 
• Kan man inte lämna ett svar eller besked till frågeställaren ska ett meddelande om att 

e-postrneddelandet är mottaget lämnas, och be att få återkomma med konkret svar eller 
besked snarast möjligt. 

6.3 Utgående post 
• E-post får inte användas för att skicka selaetessbelagd information. 

• Använd inte kommunens e-post för privata ändamål. 

• Slaiv en tydlig rubrik i ämnesraden som ger information om meddelandets innehåll. 

• Skicka kopia till diariet om det är en allmän handling och en papperskopia till utsedd 
arkivansvari g. 

• Det ska alltid tydligt framgå att ett e-postrneddelande kommer från Håbo kommun. 
All extern e-post ska avslutas med en signatur med avsändaruppgifter. 
signaturen slaivs i Arial med storlek l O. Om du arbetar utanför kommunhuset kan du 
under texten Förvaltning slaiva din verksamhet, tex. Simhallen. 
Exempel: 

Med vänlig hälsning 

Förnamn Efternamn 
Titel 

Håbo kommun 
Förvaltning 

Ev. verksamhet 
746 80 Bålst9 
Telefon 0171-telefonnummer 
www.habo.se 

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

? Lj 
<.) ' 



6.4 Interna massutskick 
Huvudkanalen får nyheter tillkommunanställda är kommunens intranät. 

Massutskick av e-post med hjälp av "Gmpp _ Alla" ska endast användas får akuta meddelan
den. 

6.5 Hotelse- och kedjebrev 
Om ett hotelsebrev kommer som e-post ska detta inte tas bort eftersom det kan finnas möjlig
heter att spåra avsändaren. Kedjebrev med uppmaningar om att sända breven vidare ska rade
ras. 

6.6 sekretessbelagd information via e-post 
Alla allmänna handlingar som är belagda med sekretess ska registreras/diarieföras. sekretess
belagda uppgifter som inkommer via e-post ska omgående slaivas ut på papper för registre
ring/diarieföring och sedan omgående raderas från e-postens inlcorg. 

Exempel på handlingar som ska registreras/diatiefåras: 

• Beslut i ett ärende eller handlingar som tillför ett ärende information 
• Remisser och remissvar. 
• Inkommande eller utgående handlingar som kräver handläggning. 
• Handlingar som berörs av sekretess ska alltid registreras/diarieföras. 

• Minnesanteclmingar som ersätter protokoll 

• Handlingar med klagomål eller synpunkter 

• Allmänna handlingar av vikt och handlingar som det finns behov av att kunna återsöka 
och bevara får framtiden 

• Ansölmingar och anmälningar 

Exempel på handlingar som inte behöver diarieföras: 

• Reklam 
• Kursinbjudningar 
• Svar på enlda förfrågningar 
• Enldare förfrågningar från allmänhet som direkt kan besvaras utan egentlig handläggning. 
• Inkomna handlingar som inte rör kommtmens verksamhet. 
• Handling som inte är allmän, exempelvis: 

o Arbetsdolcument, handlingar som inte har expedierats och/eller färdigställts. 
o P1ivata meddelanden som inte rör kommunens verksamhet. 
o E-post som endast rör den egna pmtigtuppen 

Om det är helt ldart att handlingen har liten betydelse för verksamheten, behöver den inte re
gistreras. Men eftersom det kan finnas behov av att kunna återsöka informationen även i 
dessa handlingar kan det således finnas anledning att trots allt registrera dem. Om du är osä
ker på om ett e-postmeddelande ska diarieföras eller inte - kontakta närmaste 
registrator, nämndsekreterare eller din chef. 
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7 Incidenter, Virus, Stöld mm 

7.1 Incidentrapportering 
Det är viktigt att du rapporterar alla typer avIT-incidenter till IT -enheten. Det ger underlag 
får att kontinuerligt fårbättra säkerheten i systemen. 

Om du misstänker att någon obehörig använt din användaridentitet och varit inne i IT -sys
temet ska du notera när du senast var inne i II -systemet, notera när du upptäckte intrånget, 
dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och fårsöka att fastställa om kvali
teten på din information har påverkats och omedelbart anmäla incidenten till IT -enheten. 

Om du upptäcker fel och btister i de system du använder ska du snarast rapportera dessa till 
respektive systemfårvaltare. 

7.2 Datavirus 
Kommunen har programvaror får viruskontroll och det görs kontinuerligt kontroll i nät
verket. Eftersom det hela tiden tillverkas nya datavitus är det ändå viktigt att du är uppmärk
sam på problemet. 

Om du misstänker att systemet innehåller vims ska du dra ut nätverkskabeln och omedelbart 
amnäla detta per telefon till kommunens !T-enhet. 

7.3 Stöld, brand och sabotage 
Om du misstänker stöld, brand, sabotage etc ska du kontakta din närmaste chef. 

8 STÖD OCH HJÄLP 

Om du har frågor eller problem angående datomtrustning, programvaror eller liknande, så 
kontaktar du kommunens centrala II-suppmi. Ditt ärende registreras och överlälllllas tillIT
telmiker, systemförvaltare eller annan lämplig mottagare får åtgärd. 

9 KONTROLL AV Il-ANVÄNDNING 

För att säkerställa funktion och tillgänglighet till II-resurserna övervakar II-enheten all an
vändning av kommunens II -system. Detta sker i samband med avdelningens normala verk
samhet, genom analys av incidenter och genom kontinuerlig uppfåljning av drift- och säker
hetsloggar. I loggama registreras exempelvis lyckade och misslyckade inloggningsfårsök, 
viktiga händelser i det aktuella systemet och utloggningar. 

All användning av Internet registreras i en logg. 

Om det av statistiken framgår att det förekommer sur:fning på webbplatser som enligt rikt
linjerna inte får besökas, eller om surfuing förekommer i onormalt stor omfattning på vissa 
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tillåtna kategorier webbplatser kan arbetsgivaren besluta om kontroll av enskilda individers 
surfning. 

Det fårs även en logg över all e-post som iimefattar uppgifter om avsändare, mottagare, ären
dernening, tidpunkt och storlek på meddelandet samt nmm1et på bifogade filer. 

Arbetsgivaren kan kornrna att ta del av de uppgifter som finnsie-postmeddelanden om det är 
nödvändigt får att uppfylla skyldigheter om allmänna handlingars offentlighet. 

Arbetsgivaren kan även kornrna att ta del av de uppgifter som finns i e-postrneddelanden vid 
fara får informationssäkerheten eller får att utreda och fårhindra brott. 

Misstanke om felaktig eller otillåten användning av IT -resurser anmäls till närmaste chef, som 
tar ställning till eventuella vidare åtgärder. 

Arbetsgivaren kornmer att agera mot arbetstagare som överträder gällande regler och anvis
ningar genom muntlig tillsägelse, skriftlig varning, omplacering till andra arbetsuppgifter eller 
i allvarliga fall genom att skilja arbetstagaren från sin anställning genom uppsägning eller av
skedande. Vid misstanke om brott sker polisanmälan. 

Utdrag ur loggar kan också kornrna att utlämnas på begäran från polisen. 

10 Avslut av anställning 

När du slutar din anställning ska du 

• rådgöra med din chef och dina medarbetare om hur ditt arbetsmaterial ska hanteras, 
• rensa och ta bort övrigt material 
• meddela din chef vilka systern du har behörighet till . 

chefen ansvarar får att behörigheterna avbeställs. 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-04-17 

'( 
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Socialnämndens delårsuppföljning per mars 2015 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna forvaltningens delårsuppfoljning 
per mars 2015. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delårsuppfoljning per mars 2015 visar på ett prognostiserat 
nollresultat vid årets slut. Järnfort med 2014 beror det framfår allt på att 
personal och ansvariga chefer arbetar på ett mycket bra och aktivt sätt med 
att hitta andra lösningar än långvariga placeringar av barn, unga och vuxna 
utan att ge avkall på rättssäkerheten. 

När det gäller nämndens mål så ska inte en måluppfoljning redovisas i 
samband med detta delårsbokslut Förvaltningen ser dock i dagsläget ingen 
anledning till att befara att nämndens mål inte kommer att uppnås. 

Beslutsunderlag 
- Delårsuppfoljning mars 2015 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

1(1) 

Vår beteckning 

SN nr 2015.789 
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1 Sammanfattning 

Socialnämnden redovisar en prognos enligt budget. 

Högre kostnader redovisas bland annat for kontaktpersoner for vuxna enligt SoL, 
kontaktfamiljer for bam, urinprov inom öppenvård, institutionsplaceringar för bam samt 
personal främst for handläggning för forsö:tjningsstöd. De högre kostnadema inom 
ovanstående områden kornpenseras genom prognostiserade lägre kostnader for köpt 
familjehem, forsö:tjningsstöd samt högre intäkter for sålda boendeplatser. 

2 Måluppfyllelse 

Föravltningens bedömning är att nämndens mål for åretr kommer att uppfyllas. 

3 Volymer och nyckeltal 

3.1 Dalvägen gruppboende 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 
Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal boenden 6,7 8 

Antal årsarbetare 7 13 

Personaltäthet (exkl natt) 0,87 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 

Kostnad per boende, kr 651 300 

Antal boenden 

Boendet öppnade i februari med åtta boendeplatser. Beräknat på helår ger det totalt 6,7 
boendeplatser. 

Antal årsarbetare 

6,5 Lindegårdsvägen, 6,5 Dalvägen 

Personaltäthet ( exld natt) 

Går ej att sicriva in eftersom enhetema har olika antal brukare. 

3.2 Institutionsvård vuxna 

Volym/nyckeltal 

Antal placerade personer 

Antal placeringar 

Antal vårddygn 

Antal placerade personer 

11 personer 

Socialnämnd, Delårsuppföljning mars 2015 

Utfall Budget 
Helår Helår 
2014 2015 

24 15 

30 20 

2 934 1 400 

Utfall Utfall 
Progno 
s helår 

Mars Mars 
Mars 2014 2015 2015 

14 11 20 

14 11 20 

754 375 1 500 
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Antal placeringar 

11 placeringar 

Antal vårddygn 

Antalet vårddygn fårväntas bli något fler än budgeterade men fårväntas minska 
betydligtjämfört med 2014. 

3.3 Institutionsvård barn och unga 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 
s helår Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal placerade personer 17 10 10 6 10 

Antal placeringar 19 11 11 6 11 

Antal vårddygn 3 624 1 500 700 630 1 500 

Antal placerade personer 

Antal placeringar 

Antal vårddygn 

3.4 Barnavårdsutredningar 

Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Aktualiseringar 518 590 112 28 520 

Inledda utredningar 120 120 28 38 120 

Avslutade utredningar 101 120 23 29 120 

Aktualiseringar 

Inledda utredningar 

Avslutade utredningar 
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3.5 Familjeteamet 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 
Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Behandlingsinsatser 318 340 141 80 320 

- varav individuella behandlingsinsatser för 194 180 100 52 180 
familj 

- varav behandlingsinsatser i grupp 131 160 41 28 160 

Avslutade ärenden 101 70 20 15 70 

Behandlingsinsatser 

Avslutade ärenden 

3.6 Försörjningsstöd 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal hushåll 286 260 163 133 280 

- varav antal arbetslösa 58 130 66 62 130 

Antal bidragsmånader 1 652 1 600 400 382 1 600 

Antal hushåll 

- varav antal arbetslösa 

Antal bidragsmånader 

4 Drift- och investeringsredovisning 

4.1 Driftredovisning 

Utfall Budget 
Bokslut Budget Prognos - Not 2014 2015 mars 2015 awikel 2015 

se 

Socialnämnd -158 -148 -56 -180 -32 

Socialnämnd jourverksamhet -111 -105 -36 -105 o 
Nämndsadministration -179 -182 -43 -182 o 
Summa Nämnd o -448 -435 -136 -467 -32 
styrelseverksamhet 

/1 
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Utfall 
Budget 

Bokslut Budget Prognos - Not 
2014 2015 

mars 
2015 awikel 

2015 
se 

Konsumentrådgivning -105 -110 -16 -110 o 
Alkohol- och tobakstillstånd 54 -35 -74 -36 -1 

Kansli socialnämnd -2 611 -2 809 -273 -2 809 o 
Anhörigstöd -169 -170 -52 -170 o 
Summa övergripande -2 831 -3 124 -415 -3 125 -1 

o o o 
LSS-boende köp externt -2 251 -1 570 -371 -1 570 o 
Kontaktpersoner LSS -1 505 -1 600 -348 -1 600 o 
Summa Insatser enligt LSS -3 756 -3 170 -719 -3170 o 

Kansli stöd till vuxna -2 579 -2 955 -703 -3 070 -115 1 

Kansli stöd till barn och familjer -973 -987 -275 -1 002 -15 

Handläggning stöd och bistånd vuxen -2 313 -2 343 -524 -2 153 190 2 

Institutionsvård vuxna -6 189 -3 640 -646 -3 640 o 
Öppen missbruksvård -1 116 -1 424 -336 -1 460 -36 

Kontaktpersoner vuxna Sol -1 126 -1 011 -320 -1 260 -249 3 

Familjehem vuxna Sol o o -57 -90 -90 

Handläggning stöd och bistånd BoU -4 911 -4 538 -1 274 -4 538 o 
Institutionsvård BoU -10 451 -5 700 -959 -5 793 -93 

Handläggning familjehem 0-20 år -1 065 -1 255 -189 -1 255 o 
Familjehem 0-20 år -2 320 -3 001 -654 -2 966 35 

Kontrakterat jourhem -12 o o o o 
Familjehem 0-20 år, extern regi -1 147 -2 000 -121 .-1 300 700 4 

Behandlingsaktiviteter öppenvård 
-757 -200 -122 -450 -250 5 

unga 

Kontaktpersoner BoU Sol -1 183 -1 307 -359 -1 436 -129 6 

Kontaktfamilj BoU Sol -1 460 -920 -335 -1 340 -420 7 

Individuellt behovsprövad öppenvård 
-846 -1 541 128 -1 021 520 8 

(Biskops-Arnö) 

Familjebehandling -3 665 -3 683 -899 -3 603 80 

Ungdomscoaching -1 215 -1 247 -264 -1 247 o 
Bålstapolarna -1 940 -1 700 -477 -1 700 o 
Familjerätt -1 198 -1 315 -296 -1 315 o 
Familjerådgivning -297 -334 -83 -334 o 
Boende ensamkommande -245 -500 -2 730 -500 o 
(medfinansiering) 

Summa Individ och familjeomsorg -47 008 -41 601 -11 498 -41 473 128 

Handläggning försörjningsstöd -2 835 -2 524 -666 -3 119 -595 g 

Försörjningsstöd -10775 -11 000 -2 743 -10 500 500 10 

Sociala jourboenden 93 o -197 o o 
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Bokslut 
2014 

Summa Ekonomiskt bistånd -13 517 

Totalt -67 560 

4.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Kansli stöd till vuxna -115 tkr 

Budget 
2015 

-13 524 

-61 854 

Utfall 
Budget 

Prognos -mars 2015 awikel 
2015 se 

-3 607 -13619 -95 

-16374 -61 854 o 

Verksamheten redovisar högre personalkostnader då ny personal anställts efter 
pensionsavgång. Detta medför både en högre månadskostnad samt cirka en månads 
dubbel bemanning på aktuell tjänst. 

2. Handläggning stöd och bistånd vuxna + 190 tkr 
Personalkostnaden kommer troligen bli lägre. 

3. Kontaktpersoner vuxna SoL -249 tlrr 

Not 

Kostnaden for kontaktpersoner har under böljan av året varit högre än budgeterat vilket 
medfor att prognosen avviker med 249 tia. Det är fler beslut där kontaktperson ersätts 
med arvode/omkostnad. 

4. Familjehem 0-20 år,extern regi +700 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott j ämfort med budget. Detta överskott används 
bland annat till att fmansiera högre kostnader for urinprov inom öppenvården samt 
ökade kostnader for kontaletfamilj er. 

5. Behandlingsaktiviteter öppenvård unga -250 tkr 
Verksamheten prognostiserar högre kostnader for analysljänster inom öppenvården. De 
ökade kostnaderna finansieras med medel från familjehem. 

6. Kontaktpersoner Bo U SoL -129 tkr 
Verksamheten prognostiserar högre kostnader for kontaktpersoner. De ökade 
kostnadema finansieras med medel från familjehem. 

7. Kontaktfamilj BoU SoL -420 tkr 
Verksamheten prognostiserar högre kostnader for kontaktfamiljer. De ökade 
kostnaderna finansieras med medel från familjehem. 

8. Individuellt behovsprövad öppenvård +520 tkr 
Verksamheten beräknas sälja fler platser på boendet järnfort med budget. 

9. Handläggning försörjningsstöd -595 tkr 
Verksamheten redovisar högre kostnader än budgeterat då en seniorhandläggare 
planerar att anställas. Denna kostnadsökning är tänkt ska finansieras av lägre kostnader 
for forsöljningsstöd. 

10. Försörjningsstöd +500 tkr 
Kostnaden for forsö1jningsstöd bedöms bli lägre till följd av en god arbetsmarknad, 
satsningar på aktiverande insatser samt anställning av en seniorhandläggare inom 
handläggning forsö1jningsstöd. 
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4.3 Investeringsredovisning 

Utfall 
Budget 

T kr 
Bokslut Budget Prognos - Not 

2014 2015 mars 2015 avvik el 2015 
se 

Myndighetsenheten -198 o o o o 
Stöd- och behandlingsenehten -55 o o o o 
Boende ensamkommande flyktigbarn -55 o o o o 
Summa -308 o o o o 

4.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Inga investeringar kommer göras då ingen investeringsbudget finns får 2015. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens mål för 2016 

Förslag till beslut 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-04-17 

l. Socialnämnden beslutar att godkänns förslaget till nämndsmål för 2016 

Ärendebeskrivning 
F örslaget till mål har arbetats fram i en process mellan socialnämnden och 
flera av förvaltningens tjänstemän. Utöver det har nämndens ordförande 
samt ytterligare en ledamot och förvaltningschef arbetat vidare med det som 
framkom under den gemensamma arbetshalvdagen 

Enligt förvaltningens mening är det ett bra målförslag som tydligt fokuserar 
på de områden som bedöms som viktigast för 2016. Förvaltningen är 
medveten om att det finns en viss mätproblematik men är av den 
uppfattningen att de föreslagna nyckelindikatorerna är fullt godtagbara. 

Beslutsunderlag 
- Förslag till nämndsmål för 2016 

Beslut expedieras till 
Feommunstyrelsen 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

1 ( 1) 

Vår beteckning 

SN nr 2015.790 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens mål för 2016, förslag 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2015-04-01 

Fullmäktigemål: Kvalitativa och effektiva Håbo 

Genom individuellt anpassade insatser på hemmaplan ska placeringar 
av barn och unga så långt som möjligt undvikas. 

N yckelindikatorer: 

Antal "nyskapande" åtgärder på hemmaplan. 
Antal personer för vilka placeringen avslutats och man istället erbjudits 
insatser på hemmaplan. 

Fullmäktigemål: Attraktiva Håbo 

Förtroendet för socialtjänstens verksamhet ska öka. 

N yckelindikator: 
Attitydundersölming på hemsidan 3 perioder per år. 
Resultatet för stöd till utsatta personer i SCB:s medborgarundersökning ska 
förbättras j ämfö1i med 2015. 
Samtliga besökare erbjuds att besvara en enkät kring hur man upplevt mötet. 
Enkäten lämnas ut i mars resp. september. För att få ett ingångsvärde görs 
mätningen första gången i september 2015. 

Fullmäktigemål: Attraktiva Håbo 

Vid beslut om insatser inom vuxenenheten ska barnperspektivet 
beaktas. 

Nyckelindikator: 
25 slumpmässigt utvalda akter ska granskas i mars och september. 
Barnperspektivet vara beaktat i 90 % av de granskade akterna. 
För att få ett ingångsvärde görs en gransirning enligt ovan i september 2015 

Thomas Brandell 
Socialchef 

1 ( 1) 

Vår beteckning 

SN nr 2015.705 



Förslag till beslut 1(1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-23 
Vår beteckning 

SN2014/39 nr 2015.827 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig , Administrativ controller 
/nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

Kvinnojouren Olivia ansöker om föreningsbidrag för år 2015 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 95 000 laonor till Kvinnojouren 
Olivia för år 2015. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia ansöker om 130 000 kronor i fåreningsbidrag får år 
2015. Pengama ska användas till att täcka de löpande kostnaderna och till 
utbildning under det kommande verksamhetsåret. 

Kvinnojouren ger råd och till stöd samt hjälper misshandlade kvinnor, med 
eller utan barn, till ett tillfälligt skyddat boende i kvinnojourens egenjour
lägenhet under en kortare tid. Jourens telefon är igång veckans alla dagar 
mellan Idoekan 09-21. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden betalar ut ett bidrag på 95 000 
laonor till Kvinnojouren. Resterande del på 35 000 laonor har förvaltningen 
bedömt kan belasta vård- och omsorgsnämnden med anledning av att 
kvinnojourens ldienter kan även finnas inom verksamheten får stöd till äldre 
och funktionsnedsatta. 

Beslutsunderlag 
- Ansökanmed bilagor, SN 2015 .762. 

Beslut expedieras till 
Kvinnojouren Olivia 
Ekonomiadministratör 

( 
\ f~ · \ 
-L?t?a'F~itig ___________________________________ _ 

Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 

Thomas Brandell 
Socialchef 
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ANSÖKAN OM FÖRENINGSBlDRAG 
Senast 11 mars ska ansökan lämnas till 
Håbo kommun 
Socialförvaltningens kansli 
746 80 Bålsta 

Förening/organisation 

Dl!.viä 
Organisationsnummer Nystartad förening/organisation 

fi'ilPJtA DU!Cf) t'Dd)/ 6& ·- 95 5'-) OJa ~Nej 
Riksorganisati6n 

/Id $k;:? ) 
Söker belopp Beloppet avser år 

LI!J/u)n ~~ IJ 0/) 0 le_) . l L;( 0)-5' 
Utdelningsadress 

/)ox. ;.;;LO 
Bankgiro/Plusgiro 

;?)51 / {)J J-/ 3 
C/o utdelningsadress Webbadress 

Postnummer och ort 

bd/o b.( 
E-postadress 
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Med ansökan bifogas följande bilagor: 
'12( Verksamhetsberättelse ~ Resultaträkning 

För startbidrag bifogas följande bilagor: 

·~ Revisionsberättelse \rsa._ Fastställd balansräkning 

D Aktuella stadgar D Verksamhetsberättelse 

O Namn på styrelsens ledamöter D Budget 

Pro'ektbeskrivnin 
Sammanfatta föreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengarna kommer att användas. AnviJnd bilaga eller baksida om utrymmet inte riJcker till 
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S'"k d o an ens k onta k 'f tuppg1 ter 
Namn 
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Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL). 
Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i 
register hos förvaltning/nämnd . Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Underskrift 
Härmed intygas att sökande förening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för föreningsbidrag . 

Ort och~'~u' 
rtx:llxa 

v 
POSTADRESS 
746 80 B.8.LSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden l 

TELEFON VÄXEL 
0171·525 00 
TELEFAX 
0171· 563 33 

ORG.NR 
212000·0241 

Namnförtydligan

  
HEMSIDA 
www.habo.se 

E· POST 
socialnamnden@habo.se 

Blanketten skapad 2012· 01·17 l LF2506 
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Förslag till beslut 1 ( 1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-23 
Vår beteckning 

SN2014/39 nr 2015.826 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

(/ 

!JHL!k D, 
·- ... -- -·-. ....._._,_. __ _ 

Ansökan om föreningsbidrag år 2015 till BRIS region Mitt 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att utbetala 5.000 laonor i verksamhetsbidrag 
till BRIS Region Mitt får år 2015. 

Sammanfattning 
BRIS region Mitt ansöker om verksamhetsbidrag på 50 090 laonor per barn, 
a l o honor. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att de ideella organisationerna utgör ett viktigt komple
ment till de samhälleliga stödfunktionerna inom kommunens område skola 
och socialtjänst. 

Ansökan behandlas endast till den del som rör barn och unga kopplade till 
och inom socialtjänstens verksamhetsområde. Förvaltningen föreslår därför, 
att i likhet med beslut får år 2013 och 2014, attbevilja 5 000 leronor i 
verksamhetsbidrag till BRIS får 2015. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan med bilagor, inkommen 2015-02-10. 

Beslut expedieras till 
BRIS Region Mitt 
Ekonomikontoret 

\J, l 

--i~rlrr--F ertig·---------------------------- -- -------· 
Administrativ controller 
/nämndselcreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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KOMMUN Habo kommun ' ENHffiN 

Socialnämnden 
Socialförvaltningens kans i l 2 ,.,.; ,~ n""l 

1 
o 

746 80 Bålsta An t. .OU "IJC : j 
1 
l 

S~nast 11 macs ska anr n!.@l.fll!M[lli'TNINGEN 

ri\( r:!O t lf/~~''- IS ~/ 7 

Sökande förening l organisation 
) ~ . _Y l _ _ _ , __ IQ~ _ «=j 

l 
Förening/organisation Organisationsnummer Nystartad förening/organisation 

Bris region Mitt 802013-3420 OJa [g] Nej 

Riksorganisation Söker belopp Beloppet avser år 

Bris - Barnens rätt i samhället 1 O kr/barn 50 090 kr 2015 
Utdelningsadress Bankgiro/Plusgiro 

Box 3415 901504-1 
C/o utdelningsadress Webbadress 

www.bris.se 
Postnummer och ort E-postadress 

103 68 stockhol m bris.mitt@bris.se 

Med ansökan bifogas följande bilagor: För startbidrag bifogas följande bilagor: 
[g! Verksamhetsberättelse !Z] Resultaträkning D Aktuella stadgar !Z] Verksamhetsberättelse 

[g] Revisionsberättelse [g! Fastställd balansräkning D Namn på styrelsens ledamöter [g! Budget 

Projektbeskrivning_ 
Sammanfatta föreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengarna kommer att användas. Använd bilaga eller baksida om ull}' m me! inte räcker till 

Målet för Bris verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. 
Bris skall särskilt bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en 
dialog med vuxna. Verksamheten skall alltid utgå från barnets behov. 

Bam i behov av stöd och hjälp kan kontakta Bris via någon av följande kanaler: 
Bris telefon 116 111 är öppen för alla bam och unga varje dag, året om. Barnen ringer anonymt och 
kostnadsfritt och det syns inte på telefonräkningen att man ringt till Bris. 
Bris-charten är öppen alla dagar varje dag, året om. Möjligheten till stöd och hjälp via chatt har funnits i 
tre år och intresset är enormt bland barn och unga. 
Bris-mejlen är öppen dygnet runt under årets alla dagar och alla mej l besvaras. Vår målsättning är att 
svara på varje mejl inom 3-4 dagar. 
Bris forum är en samlingsplats på Bris.se där barn och unga kan diskutera olika ämnen med varandra. 
Bris kuratorer modererar diskussionerna, vilket innebär att de läser alla inlägg innan de publiceras. 
Bris Vuxentelefon-Om barn har öppet varje vardag i tre timmar och vänder sig till vuxna som har 
frågor och funderingar om egna eller andras barn. Sedan år 2010 finns även sajten Barnperspektivet.se 
som ger vuxna verktyg, råd och tips om hur vuxna kan möta barn i olika situationer. 
De vanligaste kontaktornråden i Bris stödkanaler är: kompisar/mobbing, rädsla/oro, skolan, 
familjekonflikter, ensamhet och psykisk ohälsa. 

"k d k k "f So an ens onta tuppg1 ter 
Namn 

Elena Luc"key, regionchef 
Adress Postadress 

se ovan 
Telefon dagtid l Telefon mobil E-post 

08-598 888 09 070-160 88 02 elena.luckey@bris.se 

UppgiftsJämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke t ill personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (Pul}. 
Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas l 
register hos förvaltning/nämnd . Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Underskrift 
Härmed intygas att sökande förening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för föreningsbidrag . 

Ort och datum 

stockhalm febr 2015 

Sökandes :nd~llliu Jcln(~\J:-·-c:,_. ___ __, 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden l 

TELEFON ~Ä~L 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

Namnförtydligande 

Britta Skoog Nilsson ekonom 

HEMSIDA 

b~ 

1

www.habo.se 

E-POST 
socialnarnnden@habo.se 

Blanketten skapad 2012-01 -17 l LF2506 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Susanna Olsson-Bäck, Assistent/nämndsekreterare 
0171-525 00 
susanna.olsson-back@habo.se 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

FÖRSLAG TILL BESLUT 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2015-04-10 SN2015/1 nr 2015.750 

-

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse får 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt fårteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2015.750. 

Beslut 

l . Socialnämnden noterar redovisad handling och lägger fårteclmingen till 
akten. 

Susa111.1a Olsson-Bäck 
Assistent/nämndsekreterare 

/11 . 



MEDDELANDEN (händelser) 
Socialnämnden 2015-04-28 

Sida l (l) 

Håbo kommun 
Socialnämnden 
Riktning Hi d Besl.inst 
Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat 
Notering Handläggare 
In 2015.749 SN 
Månadsbrev mars 2015 samt 2015-04-28 
ordfårandebrev, kvartalsutskick 
jan-mars 2015 får kännedom, 
Brottsoffetj o uren 

Lena Fertig 
In 2015.830 SN 
BOD§ 42, daterad 2015-03-25, Godkännande om deltagande i bam- 2015/19 SN 2015-04-28 
ansökan om projektmedel till ESF och utbildningsnämndens projekt 
får projektet Hitta vägen Håbo Hitta vägen - Håbo, tillbaka till 
godkänns av nämnden, Bam- och skola/ gymnasie 
utbildningsnämnden 

Lena Fertig 
In 2015.831 SN 
KF§ 15, 2015-03-23, fullmäktige Budget, intembudget, 2015116 SN 2015-04-28 
antar 4 nya målområden och 14 investeringsbudget, ramar, 
strategier får pe1ioden 2016-2018 övergripande mål och nämndsmål år 
med uppdrag att nämnderna tar 2016, samt plan får åren 2017-2018 
fram egna mål, 
Kommunfullmäktige 

Lena Fertig 
In 2015 .832 SN 
KF§ 21, 2015-03-23, beslut om Inrättande av nämnd, val av 2014/40 SN 2015-04-28 
justering får inkallande av ledamöter och ersättare, 
ersättare i styrelse och nämnder, sammanträdestider, närvaro- och 
mandatperioden 2015-2018, yttranderätt, deltagande i fårrättning, 
Kommunfullmäktige reglemente får nämnd, 

mandatperioden 2015-2018 
Lena Fertig 

Wi ness 4. 02-479 2 015-04 -2 3 09:24 
@ Ba rde li Da tasy stem 1986-2 011 Antal:4 HAMED 
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