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1 Inledning 
Riktlinjer för informationssäkerhet utgör det övergripande dokumentet för hur 
informationssäkerheten ska regleras inom Håbo kommun.  
Säkerhetsarbetet har sin utgångspunkt i rekommendationer och anvisningar från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
Krav ställs på att systemen skall ha en hög tillförlitlighet, hög tillgänglighet och uppfylla 
sekretesskrav. Kommunen har dessutom en viktig roll i samband med extraordinära händelser. 
 
Systemägaren ansvarar för att systemsäkerhetsplaner upprättas om systemen är verksamhetskritiska.  
Systemsäkerhetsplanerna underlättar för den centrala IT-driften eftersom här regleras vilka krav 
verksamheten ställer och vad som skall utföras. 
Alla system skall driftgodkännas av verksamhetsansvarig för att verifiera att de krav som ställs också 
verkligen uppfylls. 
Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller 
automatiserat. 
Riktlinjer för informationssäkerhet är kommunövergripande och gäller alla förvaltningar 
inom Håbo kommun. 
 
 
 
2 Mål för informationssäkerhetsarbete 
 
Målen för informationssäkerhetsarbetet är att:  

•  Håbo kommun kan tillhandahålla relevant information som: 
o endast delges behöriga personer och kan levereras vid rätt tidpunkt och till 

skäliga kostnader (sekretess) 
o är riktig, komplett och aktuell (riktighet) 
o efterfrågas och som kommunen har ett ansvar att tillhandahålla (tillgänglighet) 
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o  inte medvetet eller omedvetet förstörs utan stöd i lag eller gallringsbeslut. 
• 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 säkrar en effektiv informationsförsörjning som bidrar till ökat skydd och 
stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man. 
• alla investeringar både i form av information (data) och teknisk utrustning 
skyddas. 
• all personal ges kunskap om gällande informationssäkerhetsregler 
• det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för 
extern och intern datakommunikation 
• hotbilden för varje enskilt samhällsviktigt/verksamhetskritiskt IT-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 kommunstyrelsen, men var 
och en, som är ansvarig för någon del av verksamheten, ansvarar också för informationssäkerheten 
inom sitt område. 
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3.2 Roller och ansvar 
Organisation, roller och fördelning av ansvar ska säkerställa att ett IT-system kan administreras 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 verksamhetsområde ett IT-system används, 
förvaltas och administreras. Kommunstyrelsen (eller annan nämnd) kan vara central systemägare till 
ett system som är gemensamt för hela kommunen och därför används av flera nämnder. 
Systemägaren har det övergripande ansvaret för att datasystemet förvaltas på bästa sätt för 
verksamheten. Systemägaren fattar de avgörande besluten om datasystemets anskaffning, utveckling 
eller avveckling. Systemägaren ansvarar för att systemsäkerhetsplan finns och revideras 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 för 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 IT-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 tekniska 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 
Informationssäkerhetsansvarig är kommundirektören. 

4 Säkerhetsinstruktion 
Säkerhetsinstruktioner för nedanstående områden redovisas i särskilda bilagor. 
 
Säkerhetsinstruktion -Förvaltning (Bilaga 1) 
Informationssäkerhetsinstruktion förvaltning redovisar: 
• det ansvar som ingår i de olika rollerna 
• de riktlinjer som gäller för områden av särskild betydelse 
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• regler för systemutveckling, systemunderhåll, incidenthantering 
Målgrupp: Systemägare, verksamhetsansvarig, systemansvarig och informations- 
säkerhetssamordnaren 
 
Säkerhetsinstruktion -Användare (Bilaga 2) 
Informationssäkerhetsinstruktion användare redovisar: 
• hur en användare ska verka för att upprätthålla en god säkerhet. 
Målgrupp: Samtliga medarbetare. 
 
Säkerhetsinstruktion –Kontinuiet och drift (Bilaga 3) 
Informationssäkerhetsinstruktion drift redovisar: 
• organisation och ansvar för drift av informationssystemen 
• regler för säkerhetskopiering, lagring och driftadministration 
Målgrupp: Systemansvariga, systemtekniker och IT-chef. 
 
Systemsäkerhetsplan 
• Reglerar krav som ställs på enskilda system som är samhällsviktiga/ 
verksamhetskritiska. 
Fastställs av respektive systemägare 
 
5 Kontinuitetsplanering 
Av organisationens systemsäkerhetsplaner ska framgå de enskilda IT-systemens krav 
på avbrotts- och katastrofplanering. Kraven ska vara sammanställda i systemsäkerhetsplanen 
för den tekniska infrastrukturen. Se Säkerhetsinstruktion Förvaltning. 
 

6 Driftgodkännande av IT-system 
Före verksamhetsansvarigs beslut om driftgodkännande ska en granskning göras för 
att kontrollera att säkerheten är tillgodosedd. Se Säkerhetsinstruktion Förvaltning. 
 

7 Revidering och uppföljning 
Säkerhetsinstruktioner och Systemsäkerhetsplaner ska följas upp och vid behov 
revideras. 
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1 Inledning  
Denna informationssäkerhetsinstruktion är en konkretisering av Håbo kommuns riktlinjer för 
informationssäkerhet. Instruktionen beskriver omfattningen av det ansvar för informationssäkerheten 
som vilar på de roller som beskrivs i riktlinjerna. 

2 Organisation och ansvar  
En fastställd ansvarsfördelning är en avgörande förutsättning för att Håbo kommun ska kunna 
uppfylla informationssäkerhetsmålen. Respektive förvaltningschef är i regel systemägare och 
ansvarig för IT-system som stöder den egna verksamheten. 
2.1 Övergripande ansvar  
Det övergripande ansvaret för kommunens informationssäkerhet vilar på kommunstyrelsen. 
2.2 Systemägare  
Systemägaren ansvarar för att egna IT-system förvaltas på för verksamheten bästa sätt och 
fattar de avgörande besluten om IT-systemets anskaffning, drift, förvaltning och avveckling.  
Systemägaren har ansvar för att  

• initiera och föreslå den egna verksamhetens behov av IT-stöd till kommunens  
ledningsgrupp (i form av kortfattade och översiktliga mål och krav). 

• i en systemsäkerhetsplan fastställa tilläggskrav utöver grundläggande krav på 
informationssäkerhet (gäller i första hand samhällsviktiga IT-system) utifrån 

o det informationsinnehåll IT-systemet ska ha. 
o de lagar och förordningar som gäller för systemet. 
o krav på säkerhet avseende sekretess, riktighet och tillgänglighet.  
o hotbilden för IT-systemet.  
o vilka olika behörighetsprofiler som ska gälla,  
o omfattning av loggning (transaktions- och säkerhetsloggar).  
o krav på hur loggar ska följas upp, arkiveras och förvaras.  
o längsta acceptabla tid för driftavbrott. 
o krav på säkerhetskopiering och på hur snabbt återläsning av säkerhetskopierat material 

ska kunna ske.  
• driftgodkänna systemet  
• fastställa organisation och befattningar som rör systemet 
• utse systemförvaltare för systemet  
• fastställa IT-systemets dokumentation och användarhandledning  
• planera och genomföra utbildning i systemet  
• säkerställa att erforderliga licenser och tillstånd finns 
• löpande följa upp att systemet stöder verksamheten,  
• i samverkan med driftansvarig fastställa en kontinuitetsplan för IT-systemet 
• i samråd med driftansvarig säkerställa att systemet fungerar ihop med samverkande IT-

system 
• följa upp systemets ekonomi avseende utveckling och användning samt tillsammans med 

driftansvarig avseende teknisk drift och föreslå avveckling av system som inte i fyller sin 
funktion.  
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2.3 IT-chef  
IT-chefen är systemägare för kommunens tekniska IT-infrastruktur och ansvarar för att  

• IT-infrastrukturen uppfyller de samlade kraven från samtliga systemsäkerhetsplaner,  
• upprätta Informationssäkerhetsinstruktion - Kontinuitet och drift, och hålla denna aktuell,  
• ta fram och underhålla en systemsäkerhetsplan för den tekniska IT-infrastrukturen  
• utse en driftansvarig för respektive IT-system.  
• 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 betraktas 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 säkerhetsgranskning inför driftgodkännande,  
o samordna uppföljning och incidentrapportering  
o följa upp hur Riktlinjer för informationssäkerhet efterlevs.  

2.4 Referensgrupper  
För system som berör flera verksamheter och därmed också flera verksamhetschefer ansvarar 
systemägaren för att vid behov utse en lämpligt sammansatt referensgrupp för systemet.  
Referensgruppens uppgift är bland annat att fortlöpande lämna synpunkter till systemägaren på IT-
systemet och hur detta kan utvecklas.  
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 utvecklingen av systemet och påtala behov av förändringar 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 uppgraderingar,  
• registrera/avregistrera användare med den behörighetsprofil som systemägaren har 

beslutat,  
• ge support i verksamhetsrelaterade frågor,  
• upprätta förteckning över förslag till förändringar,  
• delta i arbetet med säkerhetsfrågor och  
• informera om reservrutiner.  

 
 
2.6 Användare  
Varje användare ska följa gällande informationssäkerhetsregler. I detta ansvar ingår att  
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• noga ta del av och följa regler och anvisningar i Informationssäkerhetsinstruktion - 
Användare,  

• rapportera om fel, brister och incidenter, till exempel virusangrepp, till IT-enheten  

2.7  Driftansvariga  
Driftansvarig utses av IT-driftchefen och ansvarar för att  

• systemet fungerar ihop med samverkande IT-system,  
• en lämplig testmiljö finns tillgänglig vid behov,  
• rutinerna för säkerhetskopiering uppfyller systemägarens krav,  
• säkerhetskopierat material förvaras på ett betryggande sätt och att regelbundet kontrollera 

att återläsningsrutinerna fungerar,  
• reservrutiner, serviceavtal med mera finns, så att systemägarens krav på längsta tillåtna 

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

IT-supporten.  

 

3 Systemanskaffning, förvaltning och avveckling  
3.1 Systemanskaffning  
När behov uppstår av större förändringar av befintligt IT-stöd eller av ett helt nytt IT-stöd ska samråd 
ske med övriga kommuner inom regionen för att hitta samordningsfördelar.  
Om samverkan med en eller flera andra kommuner inte är möjlig, ansvarar den  
verksamhetsansvarige chefen för systemanskaffningsprojektet.  
Projektledaren/verksamhetsansvarig chef utformar en projektplan för nyanskaffningen och en 
kravspecifikation och överlämnar dessa till kommunens ledningsgrupp för godkännande.  
Nyanskaffning kan ske genom avrop från tillämpligt ramavtal eller genom upphandling i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling. Om möjligt ska standardprodukter användas.  
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3.2 Systemförvaltning  
Med systemförvaltning avses samtliga aktiviteter som görs för att styra, administrera och utveckla 
existerande system och stöda användandet (rätta, uppdatera, ändra, komplettera, utveckla med mera).  
För samhällsviktiga och/eller gemensamma system ska en systemsäkerhetsplan upprättas. Av denna 
ska framgå  

• om systemet uppfyller grundläggande krav på informationssäkerhet,  
• om systemet omfattas av tilläggskrav i form av rättsliga krav, specifika 

verksamhetskrav 
• systemägarens krav på kontinuitetsplan.  

Om de förutsättningar som legat till grund för systemsäkerhetsplanen förändras ska planen revideras.  
3.3 Systemdrift  
Regler för systemdrift ska samlas i Informationssäkerhetsinstruktion – Kontinuitet och drift och 
omfatta bland annat  

• systemdokumentationer,  
• driftdokumentationer,  
• bemanningsplan (nyckelpersonberoende),  
• tillträdes- och brandskydd,  
• elförsörjning,  
• regler för säkerhetskopiering och  
• regler för förvaring av datamedia.  

Kommunens interna nätverk ska vara dokumenterat i en särskild systemsäkerhetsplan.  
3.4 Systemavveckling  
Systemägaren beslutar om när ett IT-system ska avvecklas. Vid avveckling ska särskilt upp-
märksammas  

• arkivlagens regler,  
• vad som ska tas ut ur systemet före avveckling (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.  
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4 MOLNTJÄNSTER 
Bakgrund 
 ”Molnet” eller molntjänster används av olika aktörer för att beskriva tjänster som kan ha vitt skilda 
egenskaper, men det finns ingen entydig definition. Sammanfattningsvis kan molntjänster beskrivas 
som färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet, programvara eller liknande levereras över 
Internet.  
Tjänsterna brukar vara paketerade och kunderna väljer om de vill ansluta sig eller inte. Det finns små 
eller inga möjligheter att kunna anpassa tjänsterna efter egna förutsättningar eller behov. Vid köpet 
accepterar man ofta ett standardavtal som är lika för 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 för sin personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen även om den utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. 
Leverantören, och alla dess underleverantörer som anlitas för behandlingen, är den 
personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar 
för att personuppgiftslagen och andra lagar följs, till exempel myndighetsspecifika 
registerförfattningar och offentlighets- och sekretesslagen. 

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

säkerhetskraven och passar in i Håbo kommuns IT-miljö. 
• Teckna avtal med leverantören.  Avtalet skall garantera att svensk lagstiftning och Håbo 

kommuns policy för IT system följs. 
• Utse en systemägare.  
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4.3 PUL  
Detta måste den personuppgiftsansvarige göra: 
4.3.1 Laglighetskontroll 
Innan en molntjänst tas i bruk måste den personuppgiftsansvarige bedöma om den 
personuppgiftsbehandling som man vill låta molntjänstleverantören utföra kommer att vara tillåten 
enligt personuppgiftslagen. 
Enligt personuppgiftslagen får personuppgiftsbiträden bara behandla personuppgifter i enlighet med 
instruktioner från den personuppgiftsansvarige. 
 
 Den personuppgiftsansvarige måste bland annat 

• ta ställning till om det finns risk för att personuppgifter kan komma att behandlas för andra 
ändamål än de ursprungliga. 

• ta ställning till om molntjänstleverantören kan komma att lämna över personuppgifter till 
ett så kallat tredjeland, det vill säga ett land utanför EU/EES, och om den överföringen i så 
fall har stöd i personuppgiftslagen 

• bedöma vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas för att skydda de personuppgifter som 
behandlas 

• se till att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med molnleverantören samt beakta 
annan lagstiftning, till exempel sekretesslagstiftning. 

4.3.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med molnleverantören 
Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas antingen genom att man tecknar ett avtal med varje bolag som 
behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning 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 personuppgiftsbiträde som den 
personuppgiftsansvarige ingått avtal med. 

Personuppgiftsbiträdesavtalet ska 

• föreskriva att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att tillämpa svensk lagstiftning när det gäller 
behandlingen av personuppgifter 

• föreskriva att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder enligt 31 
§ personuppgiftslagen 

• föreskriva att personuppgiftsbiträden endast får behandla personuppgifter i enlighet med den 
personuppgiftsansvariges instruktioner och därmed säkerställa att personuppgiftsbiträdet inte 
behandlar personuppgifter för andra ändamål än dem som personuppgiftsbiträdet anlitats för 

• säkerställa att den personuppgiftsansvarige har kännedom om vilka andra 
personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla den personuppgiftsansvariges 
personuppgifter 

• säkerställa att den personuppgiftsansvarige på lämpligt sätt har möjlighet att följa upp att 
personuppgiftsbiträden lever upp till den personuppgiftsansvariges krav på 
personuppgiftsbehandlingen och verkligen vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder 

• säkerställa att det finns tekniska och praktiska förutsättningar att utreda misstankar om att 
någon hos den personuppgiftsansvarige eller hos något personuppgiftsbiträde haft obehörig 
åtkomst till personuppgifterna samt 
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• säkerställa att parterna  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 genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för att bedöma om det är 
möjligt att anlita molntjänstleverantören för behandling av de tänkta personuppgifterna. 

4.3.4 Kontroll av biträden 

Den personuppgiftsansvarige måste kunna förvissa sig om att alla personuppgiftsbiträden verkligen 
vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs. 

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

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 driftgodkännande.  

6 UTBILDNING OCH INFORMATION  
Systemägaren är ansvarig för att medarbetare, före tilldelning av behörighet, har tillräckliga 
kunskaper om säkerhetsreglerna för det IT-system de behöver för de egna arbetsuppgifterna. Utöver 
regelbundna utbildningar i det specifika systemet ska varje medarbetare ha utbildning om 
kommunens  

• Riktlinjer för informationssäkerhet och  
• Informationssäkerhetsinstruktion - Användare.  

Varje enskild medarbetare har ett ansvar att påtala det egna behovet av utbildning.  
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7 BEHÖRIGHETSADMINISTRATION  
Utgångspunkten är att kommunens medarbetare endast ska ha tillgång till den information och de IT-
resurser som krävs för att de ska kunna lösa sina arbetsuppgifter. Dessa rutiner reglerar tilldelning, 
ändring, uppföljning och borttagning av behörigheter.  
Verksamhetschef ska, på delegation från systemägaren,  

• besluta om användares behörighet till IT-systemen inom sin verksamhet,  
• lämna skriftlig beställning till systemförvaltaren omfattande alla uppgifter som krävs för 

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

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

 
8 SÄKERHET I NÄTVERK OCH GEMENSAMMA SYSTEM  
Ingen utrustning får anslutas till nätverket utan IT-enhetens godkännande. 
Övriga regler för säkerhet i det interna nätverket, gemensamma IT-system och Internet framgår av 
Informationssäkerhetsinstruktion - Användare.  

9 EXTERN ÅTKOMST  
Regler för arbete utanför kommunens lokaler som kräver åtkomst till det interna nätverket framgår av 
Informationssäkerhetsinstruktion - Användare.  

10 INCIDENTHANTERING  
Incidenter kan vara interna eller externa intrång och intrångsförsök, felaktig 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 
respektive systemsäkerhetsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 

Informationssäkerhetsinstruktion   -Användare 
 
INNEHÅLL  
1. Inledning  
2. Hantering av information  

2.1. Allmänt om information   
2.2. Informationsklassning   
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2.3. Offentlighet och sekretess   
2.4. Personuppgifts- och registerlagen   

3.  Lagring och behörighet 
3.1. Lagring  
3.2. Behörighet   
3.3. Lösenord   

4. Allmän IT-säkerhet 
4.1. Allmänna regler   
4.2. Distansarbete   
4.3. Kringutrustning med mellanlagringsmöjlighet  
4.4. Telefax   
4.5. Lokala nätverket  

5. Internet 
6. e-post   
7. Incident, virus, stöld mm  
8. Stöd och hjälp 
9. Kontroll  
10. Avslut av anställning  
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1 Inledning 
Denna informationssäkerhetsinstruktion är en konkretisering av Håbo kommuns riktlinjer för 
informationssäkerhet. Instruktionen beskriver omfattningen av det ansvar för informationssäkerheten 
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 säkra, tillgängliga och fungera 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 får nyttja e-post och Internet.  
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 lagar och andra 
författningar, t ex sekretesskyddade uppgifter. Felaktig hantering av sådan information kan få 
allvarliga konsekvenser.  
Målet är att alla användare ska ansvara för informationens riktighet och att den skyddas mot obehörig 
insyn vid inmatning, uttag och bearbetning, rapportera fel och brister till systemförvaltaren, framföra 
behov av information och utbildning till systemförvaltaren och föreslå förändringar av IT-stödet 
(anpassning och utveckling) till systemförvaltaren. 
 

 

2 Hantering av information  
2.1 Allmänt om information  
I ditt dagliga arbete kommer du i kontakt 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.  
För att du ska få den information som du behöver vid rätt tidpunkt och med korrekt innehåll finns 
följande mål för informationssäkerhetsarbetet: 

• Håbo kommun ska tillhandahålla relevant information som: 
o endast delges behöriga personer (sekretess) 
o är riktig, 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 gallringsbeslut. 

• 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 grundläggande aktivitet för att information och resurser ges 
nödvändigt skydd. Informationen ska klassificeras utifrån den funktion och betydelse för 
verksamheten som den har och de konsekvenser det medför om informationen skulle hanteras 
felaktigt, försvinna eller komma i orätta händer. Information som hanteras i kommunen ska 
klassificeras med avseende på sekretess, 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  
klassificerad och behörigheter hanteras genom att olika roller tilldelas användarna.  
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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 beskriver vilken information systemet innehåller, vad du 
ska och får tillföra, ändra och eventuellt ta bort.  
Inom kommunen ska varje IT-system ha en systemägare och en systemförvaltare. De ansvarar för att 
regler och rekommendationer kring informationssäkerheten finns. Om du vill ha ytterligare råd eller 
svar på frågor kring 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 Word och Excel. Här finns inga 
inbyggda skydd. Detta kräver särskild uppmärksamhet.  
Det är viktigt att du tänker över säkerheten och hur du lagrar, klassificerar 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 klassificerad. När du hanterar information (skriver in, tar ut eller 
bearbetar) är du ansvarig för informationens riktighet och att informationen skyddas 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 sekretessförordningen 
(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 offentliga 
eller hemliga (sekretessbelagda). Alla allmänna handlingar måste registreras och diarieföras. 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 allmän 
handling. Allmänna handlingar som är offentliga får fritt spridas inom och utanför myndigheten. 
Kommunen är också skyldig att efter begäran lämna ut sådana handlingar.  
 
Allmän handling som inte är offentlig (sekretessbelagd)  
En handling som är sekretesskyddad enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) är inte 
offentlig. Med sekretessbelagd information menas sådan information som inte omfattas av 
offentlighetsprincipen och som vid exponering kan vara till skada för myndigheten eller enskild 
medborgares säkerhet och integritet, t ex vissa handlingar som rör enskilds hälsa, personliga eller 
ekonomiska förhållanden. Handlingar som inte är offentliga får inte spridas inom eller utom 
myndigheten, annat än för myndighetens egen handläggning av det ärende som är förknippat med 
handlingen.  
Handling som inte är allmän  
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En handling som inte är inkommen till eller upprättad hos myndigheten är inte en allmän handling 
och omfattas inte av offentlighets- och sekretesslagen. 
En handling anses upprättad när den är slutbehandlad, när ärendet är justerat eller när ett beslut har 
skickats från myndigheten. Till exempel är kommunens eget exemplar av en utgående skrivelse 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 kränks genom 
behandling av personuppgifter.  
Om du behöver upprätta särskilda register för uppföljning, 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 information 
på din lokala hårddisk, så riskerar du att förlora information vid t ex en diskkrasch eller 
ominstallation av datorn. Du försvårar också för dina medarbetare att komma åt din information.  
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 för dokument/filer som 
används i ditt arbete. Om du väljer H - enheten kommer dina medarbetare inte åt informationen. 
M: (Kommungemensam) är en enhet för lagring av dokument/filer som är gemensamma för de 
medarbetare som har behörighet till enheten. 
I förekommande 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 godkända av förvaltningschef. 
 
3.2 Behörighet  
Kommunens IT-system (nätverk, servrar och program) är utrustade med behörighetskontrollsystem 
för att säkerställa att endast behöriga användare kommer åt informationen. De behörigheter du blir 
tilldelad i våra IT-system beror på dina arbetsuppgifter och avgörs av din chef (din chef lämnar en 
skriftlig beställning om dina behörigheter till systemförvaltaren).  
För att få behörighet krävs att du har informerats om kommunens riktlinjer för informationssäkerhet 
och om denna informationssäkerhetsinstruktion.  
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 för olämpliga ändamål. Du ska därför inte avslöja ditt lösenord för 
andra eller låna ut din behörighet, skydda lösenordet väl, omedelbart byta lösenord om du misstänker 
att någon känner till det.  
Lösenordet bör bestå av minst 8 tecken och innehålla bokstäver, siffror och specialtecken. Enkla 
repetitiva mönster såsom t ex ABCD1234, AAAA1111 får inte användas, inte heller andra 
lättforcerade lösenord såsom eget eller familjemedlems namn eller enkla tangentkombinationer av 
typen QWERTY. Tips på hur du kan skapa ett bra lösenord: 
Ta första tecknet i en textsträng som du lätt kommer ihåg tex ”Jag Fyller 35 år den 28 Maj , det skulle 
ge lösenordet JF35åd28M.  
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Du ska inte återanvända tidigare använda lösenord.  
Om du glömmer ditt lösenord och försöker logga in i systemet med ett felaktigt sådant, så kommer 
systemet att låsas efter 3 felaktiga försök. Om detta inträffar, så vänder du dig  
systemadministratören, om du inte vet vem det är så kontakta IT-enheten.  
 
4 Allmän IT-säkerhet 
4.1 Allmänna regler  
För att uppnå nödvändig IT-säkerhet finns följande regler för användning av IT-systemen inom 
kommunen:  

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

• All installation och konfiguration av dator och kringutrustning ska ske av behörig 
tekniker, så att kommunens standard följs. 
  

• 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 utanför 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. Om det är möjligt lås fönster och dörrar när du inte 
befinner dig i rummet.  
 

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

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

4.2 Distansarbete  
Egen dator som du använder för 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 sekretessbelagd eller för verksamheten känslig information på den egna 
datorn. 

• Data som du använder eller skapar utanför 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 Internet med hjälp av en 
tvåfaktorinloggning. Vänd dig till IT-enheten om du behöver hjälp med detta.  
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4.3 Kringutrustning med lagringsmöjlighet  
Läsplattor, mobiltelefoner, m.m kan bli virusbärare 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 tillhandahålls av 
kommunen. Du ansvarar själv för privat material som bilder, appar, egna kontakter mm.  
4.4 Telefax  
Telefaxar bör vara placerade så att obehörig användning inte är möjlig. I övrigt bör åtgärder vidtas för 
en korrekt och säker telefaxöverföring.  
4.5 Lokala nätverket 
Nätverket är en viktig gemensam resurs som ger möjlighet att lagra information, dela på skrivare 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 försök till inloggning under annan identitet än din egen är absolut 

förbjuden.  
• Det är förbjudet 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-

funktioner används för att spåra obehörig verksamhet och intrång. Detta görs för att skydda 
informationen samt för att undvika att oskyldiga misstänks om oegentligheter inträffar.  

• Det är förbjudet att skaffa sig rättigheter utöver de som tilldelats.  
• Om alla följer dessa regler, så kan obehöriga inte komma åt informationen. Kom ihåg att 

du ansvarar för 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 laddas ner. 
Förutom säkerhetsrisken kan en felaktig hantering innebära skadeståndskrav, t ex vid brott mot 
upphovsrätten.  
Håbo kommun förutsätter att den som laddar ner filer från Internet har gott omdöme och endast 
hämtar sådant som är relevant för arbetet och kommer från välrenommerade webb-platser.  
Det är inte tillåtet att via Internet titta eller lyssna på material av pornografisk eller rasistisk karaktär. 
Förbudet gäller också material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell lägg-ning etc) eller har 
anknytning till kriminell verksamhet. I specifika fall kan det dock vara motiverat för 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 representerar du 
Håbo kommun. Använd ett vårdat språk och undvik, stötande och provokativa uttalanden, så att ditt 
agerande på nätet inte skadar Håbo kommun.  
Internet är ett arbetsverktyg och får, med ovanstående begränsningar, bara användas för privat bruk i 
sådan omfattning att det inte inkräktar på arbetet eller medför onödiga kostnader för arbetsgivaren.  
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6 e-post 
 
6.1 Inledning 
De bestämmelser som styr e-posthanteringen finns främst i tryckfrihetsförordningen, 
sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen. 
 
Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den är inkommen till eller upprättad hos 
kommunen. 
 
E-post räknas också som handling och ska registreras/diarieföras eller på annat sätt hållas tillgängligt 
på myndigheten och ordnade så att de blir sökbara. Det krävs inte att e-postbrevet skrivs ut för att det 
ska räknas som inkommen handling. Det räcker med att det är tillgängligt för myndigheten och kan 
läsas via skärm.  
 
 
6.2 Inkommande post 

• Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras/diarieföras av den person 
förvaltningen har utsett. Det kan vara handläggare, registrator, administratör, 
nämndsekreterare 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 varje 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 bevakningen 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-

postmeddelandet 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 sekretessbelagd information. 
• Skriv 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 

arkivansvarig.  
• Det ska alltid tydligt framgå att ett e-postmeddelande kommer från Håbo kommun. 

All extern e-post ska avslutas med en signatur med avsändaruppgifter. 
Signaturen skrivs i Arial med storlek 10. Om du arbetar utanför kommunhuset kan du under 
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texten Förvaltning skriva din verksamhet, tex. Simhallen. 
Exempel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Interna massutskick 
Huvudkanalen för nyheter till kommunanställda är kommunens intranät. 
Massutskick av e-post med hjälp av "Grupp_ Alla" ska endast användas för akuta meddelanden. 
6.5 Hotelse- och kedjebrev 
Om ett hotelsebrev kommer som e-post ska detta inte tas bort eftersom det kan finnas möjligheter att 
spåra avsändaren. Kedjebrev med uppmaningar om att sända breven vidare ska raderas.  
6.6 Sekretessbelagd information via e-post 
Alla allmänna handlingar som är belagda med sekretess ska registreras/diarieföras. Sekretessbelagda 
uppgifter som inkommer via e-post ska omgående skrivas ut på papper för registrering/diarieföring 
och sedan omgående raderas från e-postens inkorg. 
 
Exempel på handlingar som ska registreras/diarieföras: 

• 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. 
• Minnesanteckningar som ersätter protokoll 
• Handlingar med klagomål eller synpunkter 
• Allmänna handlingar av vikt och handlingar som det finns behov av att kunna återsöka och 

bevara för framtiden 
• Ansökningar och anmälningar 

 

Exempel på handlingar som inte behöver diarieföras: 
• Reklam 
• Kursinbjudningar 
• Svar på enkla förfrågningar 
• Enklare förfrågningar från allmänhet som direkt kan besvaras utan egentlig handläggning. 
• Inkomna handlingar som inte rör kommunens verksamhet. 
• Handling som inte är allmän, exempelvis: 

o Arbetsdokument, handlingar som inte har expedierats och/eller färdigställts. 
o Privata meddelanden som inte rör kommunens verksamhet. 
o E-post som endast rör den egna partigruppen  

Med vänlig hälsning 
 
Förnamn  Efternamn 
Titel 
 
Håbo kommun 
Förvaltning 
Ev. verksamhet 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171-telefonnummer 
www.habo.se 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
 

http://www.habo.se/
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Om det är helt klart att handlingen har liten betydelse för verksamheten, behöver den inte registreras. 
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 osäker på om ett e-postmeddelande 
ska diarieföras eller inte – kontakta närmaste 
registrator, nämndsekreterare eller din chef. 
 
 

7 Incidenter, Virus, Stöld mm  
7.1 Incidentrapportering  
Det är viktigt att du rapporterar alla typer av IT-incidenter till IT-enheten. Det ger underlag för att 
kontinuerligt förbättra 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 IT-systemet, notera när du upptäckte intrånget, dokumentera alla 
iakttagelser i samband med upptäckten och försöka att fastställa om kvaliteten på din information har 
påverkats och omedelbart anmäla incidenten till IT-enheten.  
Om du upptäcker fel och brister i de system du använder ska du snarast rapportera dessa till 
respektive systemförvaltare.  
 
 
7.2 Datavirus  
Kommunen har programvaror för viruskontroll och det görs kontinuerligt kontroll i nät-verket. 
Eftersom det hela tiden tillverkas nya datavirus är det ändå viktigt att du är uppmärksam på 
problemet.  
Om du misstänker att systemet innehåller virus ska du dra ut nätverkskabeln och omedelbart anmäla 
detta per telefon till kommunens IT-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 datorutrustning, programvaror eller liknande, så kontaktar 
du kommunens centrala IT-support. Ditt ärende registreras och överlämnas till IT-tekniker, 
systemförvaltare eller annan lämplig mottagare för åtgärd.  

9 KONTROLL AV IT-ANVÄNDNING  
För att säkerställa funktion och tillgänglighet till IT-resurserna övervakar IT-enheten all användning 
av kommunens IT-system. Detta sker i samband med avdelningens normala verksamhet, genom 
analys av incidenter och genom kontinuerlig uppföljning av drift- och säkerhetsloggar. I loggarna 
registreras exempelvis lyckade och misslyckade inloggningsförsök, viktiga händelser i det aktuella 
systemet och utloggningar.  
All användning av Internet registreras i en logg.  
Om det av statistiken framgår att det förekommer surfning på webbplatser som enligt rikt-linjerna 
inte får besökas, eller om surfning förekommer i onormalt stor omfattning på vissa tillåtna kategorier 
webbplatser kan arbetsgivaren besluta om kontroll av enskilda individers surfning.  
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Det förs även en logg över all e-post som innefattar uppgifter om avsändare, mottagare, 
ärendemening, tidpunkt och storlek på meddelandet samt namnet på bifogade filer.  
Arbetsgivaren kan komma att ta del av de uppgifter som finns i e-postmeddelanden om det är 
nödvändigt för att uppfylla skyldigheter om allmänna handlingars offentlighet.  
Arbetsgivaren kan även komma att ta del av de uppgifter som finns i e-postmeddelanden vid fara för 
informationssäkerheten eller för att utreda och förhindra brott.  
Misstanke om felaktig eller otillåten användning av IT-resurser anmäls till närmaste chef, som tar 
ställning till eventuella vidare åtgärder.  
Arbetsgivaren kommer 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 avskedande. Vid 
misstanke om brott sker polisanmälan.  
Utdrag ur loggar kan också komma 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 system du har behörighet till. 

chefen ansvarar för att behörigheterna avbeställs.  
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