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Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 
 
1 Inledning 
 
Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. 
 
Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet utgår från IT-policy för Håbo kommun som antagits av 
kommunfullmäktige. 
 
Policyn anger hur kommunen ska förhålla sig till och använda IT för att stödja och utveckla 
verksamheterna i deras arbete med att uppnå uppsatta mål. 
Detta dokument Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet och IT-policy för Håbo kommun gäller för 
hela Håbo kommun. 
 

2 Syfte roller och ansvar enligt Kommunfullmäktiges IT-policy  
2.1 IT-verksamhetens syfte 

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

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

• Håbo kommuns IT-tjänster ska ha hög säkerhet som skyddar såväl medborgarnas 
personliga integritet som kommunens information och verksamhetssystem. 

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

• Kommunens IT-tjänster ska underlätta service och dialog med medborgarna.  

• 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 
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2.2 Roller och ansvarsområden för IT-verksamheten 

• Kommunfullmäktige beslutar om IT-policy för Håbo kommun. 

• Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för informationssäkerhet. 

• Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för styrning av IT. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• IT-verksamheten bedrivs så att kommunfullmäktiges mål för IT-verksamheten uppnås. 

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

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

• Samordna och vidareutveckla kommunens IT-verksamhet. 

 
 

3 Styrning av IT-verksamhet. 
3.1 Samordning/Samverkan 
För att säkerställa en effektiv och sammanhållen IT-verksamhet ska alla förändringar som rör IT 
alltid koordineras med IT-enheten. Omfattande förändringar ska alltid godkännas av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att samordna e-tjänsteutvecklingen i 
kommunen för att på så sätt skapa IT-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 verksamheterna använda gemensam infrastruktur.  
Till infrastrukturen räknas: 

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

• e-post system 

• Datalagring, operativsystem, databaser, virusskydd, gemensamma 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 information ska vara korrekt och tillgänglig för alla som är behöriga att ta del av den. 
Ansvaret för att skapa och upprätthålla kommunens information ska vara tydligt och fastställt i 
organisationen. Grundregeln är att informationsansvaret ligger där informationen 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 information 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 tjänster och vara 
plattformsoberoende oavsett vilken styrelse, nämnd eller bolag som distribuerar informationen. 
Den tekniska plattform som ställs till politikernas förfogande och supportas av kommunen ska följa 
fastställd kommunstandard. 
3.5 Arbetsmiljö 
Informationstekniken ska stödja god arbetsmiljö för kommunens anställda genom att eftersträva god 
ergonomi avseende arbetsplatsutrustning, systemstöd och informationsåtkomst. Kommunens 
fastställda policyer för miljö och arbetsmiljö ska tillämpas vid utveckling och anskaffning av IT-
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 avveckling av IT-lösningar ska bidra till att kommunens miljömål 
uppfylls. Kommunen ska alltid verka för att minska sitt resursutnyttjande och sin klimatpåverkan. 
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3.7 Styrning och uppföljning av IT-relaterade projekt 
Projekt ska organiseras så att de blir möjliga att styra. Projektets uppdragsgivare (beställare) ska vara 
representerad i projektets styrgrupp. Den löpande styrningen och kontrollen av arbetet avseende 
kostnad, tid samt levererad produkt och dess kvalitet ska fungera på ett effektivt sätt. 
Kostnadskalkyl ska finnas för varje 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 
• Inköp av datorer 
• Utökning av serverkapacitet 
• Utökning och/eller nyetablering av kommunikation 
• Utbildning av personal 
• Drift och support 
3.8 Standardisering och integration 
Användningen av IT ska effektivisera Håbo kommuns verksamheter och ge möjlighet till  
effektiv samverkan mellan nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag samt med externa utförare, 
medborgare och andra intressenter. En ökad standardisering, integration och återanvändning ska 
effektivisera kommunens verksamheter och sänka kostnaderna för kommunens åtaganden.  
IT-tjänster ska anpassas till en gemensam plattform för att vara tillgängliga till övriga system. 
 

3.9 Drift och support 
Servicenivåer ska upprättas för IT-tjänsterna både mot externa och interna leverantörer. 
Servicenivåer ska baseras på verksamhetens krav och följas upp mot avtalade nivåer. Detta leder till 
en klar bild över förväntningar och ansvar. 
Roller, ansvar och kommunikationsvägar ska vara tydliga både inom den interna IT-enheten och 
mellan kund och leverantör. Kund är kommunens verksamheter och IT-leverantör är den interna IT-
enheten eller av kommunen kontrakterad extern leverantör. 
Det ska finnas en supportorganisation för användarstöd och felanmälningar för användare av 
gemensamma tjänster och system. Den ska se till att ärenden åtgärdas inom rimliga tidsramar. 
Av förvaltning ägt system ska användarsupport organiseras av den ägande förvaltningen. 
 
Tillämpning av kommunens riktlinjer för informationssäkerhet gäller för alla system oavsett 
verksamhet. 
• Grundnivån för säkerheten ska fastställas genom informationsklassificering 
• Skydd ska anpassas efter genomförd riskanalys 
• Åtkomst/behörighet ska tilldelas formellt och endast efter behov 
• Beslut om åtkomst/behörighet ska dokumenteras 
• Anställdas åtkomst/behörighet ska följas upp regelbundet 
• Alla incidenter ska rapporteras och kontinuerlig uppföljning ska ske mot fastställda regler 
 

3.10 Upphandling och avtal 
Vid upphandling och inköp inom IT-området ska Håbo kommuns policys för upphandling och 
riktlinjer för inköps- och upphandlingsprocessen i Håbo kommun tillämpas. 
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Kommunen ska ha en sammanhållen leveransstrategi för IT-området 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 referensgrupper bestående av verksamhetsrepresentanter samt representanter 
från IT-enheten engageras i samband med genomförandet av upphandlingar. 
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4. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 
4.1 

• de strategiska frågorna kring IT-användning och IT-utveckling. 

• att fastställa kommungemensamma standarder för IT inom Håbo kommun. 

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

• att genomföra en ökad samordning inom IT-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 utveckla e-tjänster. 

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

• att långsiktigt planera och samordna interna och externa leveranser av IT-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 IT-verksamhet samt 
Riktlinjer för informationssäkerhet efterföljs. 
Den egna verksamhetens lokala riktlinjer och handlingsplaner ska anpassas till den övergripande 
policyn. 
Nämnden ansvarar vidare för att: 

• IT-verksamheten inom nämnden bedrivs med rätt krav 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 varje ägt verksamhetssystem en systemförvaltare med ersättare. 

• organisationen genom systemförvaltaren och dennes ersättare har kunskap om ägda 
system. 

• information som rör egen verksamhet i gemensamma system är korrekt. 
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• IT-verksamheten inom nämndens verksamhetsområde effektivt tillgodoser såväl 
kommunens gemensamma som de enskilda verksamheternas behov. 

• de regler och riktlinjer som utfärdas ska spridas och implementeras inom  
verksamheten. 

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

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