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Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
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Budgetuppföljning per februari 

Förslag till beslut 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-27 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
månadsuppföljning per februari. 

Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning per februmi for vård- och omsorgsnämnden har ett 
prognosticerat O-resultat vid årets slut. Köp av hemtjänst berälmas ge ett 
underskott om drygt 3 500 tkr till följd av den höjda hemtjänstpengen. 
Kostnaderna balanseras dock genom besparingar inom olika områden och 
ökade intäkter for den kommunala hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
- Månadsuppföljning for februmi 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Vår beteckning 

VON nr 2015.269 



Månadsuppföljning feb 2015 

Vård- och omsorgsnämnd 

2. 



1 Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en prognos enligt budget. 

Högre kostnader redovisas bland annat får hemtjänst till fåljd av en plisupprälcning ev 
ersättning som kommer att göras från och med juni. Högre kostnader återfinns också får 
köpt särskilt boende. De högre kostnadema inom ovanstående områden kompenseras 
genom beslutade bespalingar samt prognostiserade kostnadsminslcningar. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Utfall 
Budget 

Bokslut Budget fe b 
Progno " Not 

2014 2015 
2015 

s 2015 avvikel 
se 

Vård- och omsorgsnämnd -234 -325 -61 -325 o 
Nämndsadministration -180 -183 -15 -183 o 
Summa Nämnd o styrelseverksamhet -414 -508 -76 -508 o 

Kansli vård- och omsorgsnämnd -4 642 -4 978 -900 -4 978 o 
Summa övergripande socialtjänst -4 642 -4 978 -900 -4 978 o 

Anhörigstöd -506 -509 -90 -509 o 
Äldreomsorg övergripande 1 768 o o o o 
Westerlunds rehab -1 331 -1 360 o -1 360 o 
Demensteam -246 -1 221 -126 -946 275 1 

Hemtjänst Kärnhuset -4 540 -3 815 -921 -2 165 1 650 2 

Hemsjukvård -9 715 -11 658 -1 752 -11 858 -200 3 

Köp av hemljänst -23 813 -24 365 -3 943 -28 060 -3 695 4 

Hemtjänst natt (from 2015 ingår tidigare 
-5 371 -5 694 -860 -5 694 o 

socpsyk natt) 

Trygghetslarm -23 -965 32 -685 280 5 

Dagverksamhet äldre -1 988 -2 198 -316 -2 198 o 
Korttidsboende äldre -3 995 ~4 261 -623 -4 325 -64 6 

Rehab -8 072 -8 137 -1 330 -8 137 o 
Utskrivningsklara -19 -25 o -25 o 
Handläggning äldreomsorg -2 305 -2 365 -658 -2 365 o 
Köp av särskilt boende Attenda -14 429 -14 163 -1 430 -14 680 -517 7 

Äldreboende - Hus 4 -9 303 -9 625 -1 807 -9 338 287 8 

Äldreboende - Hus 4, nattpersonal -2 725 -2 605 -378 -2 964 -359 g 

lntraprenad Äldreboende - Dalängen 
-10679 -10711 -1 771 -10 433 278 10 

(in kl natt) 

Äldreboende - Dalängen (avgifter och -582 -519 -207 -519 o 
hyror) 

Äldreboende - solängen -13 287 -18 831 -3 203 -18 531 300 11 

Äldreboende - Solängen, nattpersonal -2 919 -4 496 -648 -4 496 o 
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Utfall 
Budget 

Bokslut Budget fe b Progno - Not 
2014 2015 

2015 
s 2015 awikel 

se 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 
-448 o -58 -150 -150 12 

10 

Köp särskilt boende äldre -548 -250 -162 -500 -250 13 

Köpt korttidsvård äldre -91 -50 2 -50 o 
Socialpsykiatri, dag -5 690 -6 229 -838 -6 029 200 14 

Psykiatri övergripande 544 o o 500 500 15 

Summa äldreomsorg och boendestöd -120 -1 34 
-21 087 

-135 -1 465 
31 3 052 517 

( 
Personlig assistans LSS -2 463 -4 602 ~569 -4 602 o 
Personlig assistans med 

-7 961 -7 507 -2 810 -7 507 o assistansersättning 

Sjövägen - boende LSS -8 045 -8 260 -1 098 -8 260 o 
Lindegårdsvägen - boende LSS -4 392 -4 612 -785 -4 612 o 
Dalvägen - boende LSS -4 364 -4 532 -673 -4 532 o 
Handläggning handikappomsorg -900 -1 325 -213 -1 325 o 
Korttidsboende Ekan LSS -5 513 -5 331 -937 -5 158 173 16 

Korttidsboende tjänsteköp LSS o -120 o o 120 17 

Daglig verksamhet LSS (inkl daglig 
-6 642 -7 496 -1 258 -7149 347 18 

verksamhet Cafe H åbo) 

Daglig verksamhet LSS, Cafe Håbo 35 o o o o 
Avrösarservice i hemmet LSS -222 -470 -64 -470 o 
Förlängd skolbarnomsorg LSS -244 -450 o -250 200 19 

Summa Insatser enligt LSS -40 711 -44 705 -8 407 -43 865 840 

Färdtjänst -4 740 -5 200 9 -4 600 600 20 

Riksfärdtjänst -103 -200 -28 -200 o 
Summa Färdtjänst/riksfärdtjänst -4 843 -5 400 -19 -4 800 600 

Fotvård 50 62 -26 87 25 

Restaurang Pornona -900 -900 -278 -900 o 
Reception/vaktmästeri äldreomsorg -6 764 -6 620 -1 142 -6 620 o 
Summa Förebyggande äldreomsorg -7 614 -7 458 -1 446 -7 433 25 

Arbetsmarknadsåtgärder -213 -305 o -305 o 
Summa Arbetsmarknadsåtgärder -213 -305 o -305 o 

Totalt 
-178 -197 

-31 935 
-197 o 

750 406 406 

2.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Demensteam +275 tkr 
Verksamheten redovisar ett översko t då en budgeterat tjänst som 

l 
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biståndsbedömare om 50 % inte tillsätts under året. 

2. Hemtjänst Käruhuset +l 650 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott då hemtj ärrstersättningen kommer att 
rälmas upp med 18% från och med juni månad. Verksamheten prognostiserar att 
den budgeterade volymen får utförd hemtjänst stämmer. Det är således 
budgeterad volym/intäkt som ligger till grund får upprälmingen. Uppräleningen 
medfår en högre intäkt om l 600 tla. I verksamheten ryms också en besparing 
om 50 tla får personal. 

3. Hemsjukvård -200 tkr 
Kostnaderna får köp av plivat hemsjukvård berälmas bli 250 tia då avtalet 
fårlängts till och med maj . För den kommunala hemsjukvården redovisas en 
besparing av personal om 50 tlcr. 

4 . Köp av hemtjänst -3 695 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott då hemtj ärrstersättningen kommer att 
rälmas upp med 18% från och med juni månad. Kostnadsökningen får den 
kommunala hemtjänsten är baserad på budgeterad volym och innebär en 
kostnadsökning om l ,6 mla (redovisas som ett överskott under not 2 hemtjänst 
Kärnhuset). Köp av plivat hemtjänst beräknas att öka i volymjämfört med 
budget med ca 400 tia. Med hänsyn till den prognostiserade ökade volymen ger 
uppräkningen av hemtjänstersättningen en kostnadsölening om ca 1,6 mla för 
köp av plivat hemtjänst. I verksamheten ryms också kostnader om ca 500 tlcr får 
införandet av TES. Sammantaget redovisar verksamheten en kostnadsavvikelse 
med nära 3,7 mlcr. 

5. Trygghetslarm +280 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott då leasingkostnaden vid teclmande av 
avtal blev lägre än budgeterat. Lönekostnaderna för övervakning av funktionen 
prognostiseras bli lägre än budgeterat. Det tidigare avtalet med Tunstall är 
uppsagt per den 31 mars vilket innebär en kostnad på helår om 75 tia. 
Verksamheten redovisar ett överskott om 280 tlu. 

6. Korttidsboende äldre -64 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott vilket beror på att verksamheten har 
högre kostnader om ca 140 tia får lokaler än budgeterat (vilket kompenseras av ( 
motsvarande lägre kostnader får äldreboende hus 4). I verksamheten redovisas 
lägre kostnader får övliga verksamhetskostnader samt personal om ca 75 tlcr. 

7. Köp av särskilt boende Atteudo -517 tkr 
Verksamheten redovisar högra kostnader får köpta platser till följd av en 
o budgeterad indexuppräkning. 

8. Äldreboende-Hus 4 +287 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader får personal i form av beslutad 
besparing om 0,25 årsarbetare vilket motsvarar ca 125 tlcr, samt ytterligare lägre 
kostnader om 50 tla. Verksamheten redovisar ett överskott på lokalkostnader om 
ca 130 tlcr får lokaler (vilket kompenseras av motsvarande högre kostnad får 
korttidsboende). Sammantaget redovisar verksamheten ett överskott om 287 tlcr. 

9. Äldreboende-Hus 4 nattperson~-:59 tl<r 
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Verksamheten redovisar högre kostnader for personal då kostnader for 
avgångsvederlag fi1ms. 

lO. Intraprenad Äldreboende-Dalängen (inld nattpersonal) +278 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader for personal i form av beslutad 
besparing om 0,25 årsarbetare vilket motsvarar ca 125 tlrr, samt ytterligare lägre 
kostnader om 153 tlrr. 

11. Äldreboende- Solängen +300 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader for personal i form av beslutad 
besparing om 0,5 årsarbetare vilket motsvarar ca 250 tlrr, samt ytterligare lägre 
kostnader om 50 tlrr. 

12. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10-150 tkr 
Hyreshöjning upp till faktisk kostnadsnivå ska göras från och med den l juni. 
Detta innebär ett underskott om cirka 150 tlrr. 

13. Köp särsltilt boende äldre -250 tkr 
Sett till utfallet hittills i år görs bedömningen att kostnaden for köpta 
boendeplatser kommer att bli 250 tlrr högre än budgeterat. 

14. Socialpsyltiatri, dag +200 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader for personal i form av beslutad 
besparing om 0,3 årsarbetare vilket motsvarar ca 150 tlrr, samt ytterligare lägre 
kostnader om 50 tlrr. 

15. Psyltiatri övergripande +500 tkr 
Intäkt i form av prestationsmedel for PRlO. 

16. Korttidsboende Ekan LSS + 173 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader for personal i form av beslutad 
besparing om 0,3 årsarbetare. 

17. Korttidsboende tjänsteköp LSS + 120 tkr 
Inget utfall for köpt LSS korttidsboende under år 2014, inte heller under böljan 
av år 2015. Bedömningen görs att budget inte kommer att forbrukas vilket 
medfor att verksamheten redovisar ett överskott om 120 tlrr. 

18. Daglig verksamhet LSS (inld daglig verl{samhet Cafe Håbo) +347 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott om ca 350 tlrr till foljd av lägre 
personalkostnader än budgeterat for perioden juli-december. 

19. Förlängd skolbarnomsorg LSS +200 tkr 
Prognosen for forlängd skolbarnomsorg är baserat på foregående års kostnad 
lägre än budget med 200 tlrr. 

20. Färdtjänst +600 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader for fårdtjänst enligt beslutad besparing 
till folj d av forändrade forutsättningar for fårdtj änst. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-23 

.--
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se t J , 

Trygghetsplats på Pornonas korttidsboende 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att får tiden l maj -31 augusti göra 
ett fårsök med en ej biståndsbedömd trygghetsplats på Pornonas 
korttids boende. 

Sammanfattning 
För närvarande finns lediga platser på Pornonas korttidsboende. 
Förvaltningens bedömning är att vi kommer att klara behovet av 
korttidsplatser under 2015 och del av 2016. Det medfår en möjlighet att 
göra ett fårsök med att ha en (l) så kallad trygghetsplats. Försöket föreslås 
pågå under tiden l maj -31 augusti. I augusti görs en utvärdering får tiden l 
maj till 30 juli. 

Ärendebeskrivning 
En del kommuner har sedan flera år prövat att på sina korttids boenden ha så 
kallade trygghetsplatser. Vistelsen på en trygghetsplats är inte 
biståndsbedömd utan bokas direkt med ansvarig chef får verksamheten och 
till samma kostnad som en vanlig korttidsplats. Är platsen inte ledig när 
man önskar har man möjlighet att sätta upp sig på en väntelista. 

Målgruppen får trygghetsplatsen är framfår allt personer som vårdar sina 
anhöliga och behöver några dygns avlastning. Man kan nyttja platsen får 
kortare tid eller får lite längre tid. Förvaltningens fårslag är att man som 
enskild kan välja mellan 1-5 dygn. 

Behovet av platsen ska inte överprövas av kommunen utan utgångspunlcten 
är att om den enskilde bedömer att det finns behov så finns faktiskt ett 
behov. 

Eftersom den tänkta trygghetsplatsen ska vara på Pornonas korttidsboende 
så omfattas inte personer med demenssjukdom 

Förvaltningens bedömning är att det får anhöriga kan vara en stor trygghet 
att veta att man på ett relativt enkelt sätt har möjlighet att använda sig av en 
trygghetsplats. 

I augusti 2015 görs en utvärdeling uti:fi:ån bland annat följande: 

Hur har platsen använts (män kvinnor, nyttjandegrad)? 

Väntetid får att få komma till trygghetsplatsen? 

1 (2) 

Vår beteclming 

VON nr 2015.244 



HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-23 

Hur har tillgången till ordinarie kolitidsplatser påverkats? 

Har övrig verksamhets på kolitidsboendet påverkats i någon riktning? 

Hur många dagar i genomsnitt nyttjas platsen vid vatje tillfälle? 

~ 
Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Vår beteckning 

VON nr 2015.244 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2015-03-20 

1(2) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.241 

-------------------------

Behov av korttidsplatser inom äldreomsorgen under 2015 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera till protokollet att man 
tagit del av forvaltningens bedömning att behovet av korttidsplatser 
inom äldreomsorgen är täckt for 2015. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna forvaltningens 
tjänsteslaivelse som en återrapport till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Förvaltningen fick vid vård- och omsorgsnämndens sammanträden den 3 
mars nämndens uppdrag att till nämnden i april återkomma med en 
utredning laing behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen under 2015 
inldusive ett svar till kommunstyrelsen kling de kompletteringar som 
kommunstyrelsen arbetsutskott begärde vid sitt sammanträde i november. 

Behovet av korttidsplatser på kort sikt under 2015 

Under 2014 ökade behoven på korttidsplatser och forvaltningen har 
periodvis köpt platser utanfor kommunen. situationen är bättre under 2015 
eftersom Solängen har öppnat sista avdelning i början av februari. Antalet 
kmitidsplatser inom demensvården är stadigt 4 stycken på Solängen. Inom 
den somatiska vården finns 8 tillgängliga platser på Pornona hus 4. 

Under januari och februari har vi haft sammanlagd 191 belagda dygn inom 
korttidsvård inom demensvården och använt 81 procent av den totala 
kapaciteten. Inom den somatiska korttidsvården har vi under samma period 
haft 309 belagda dygn och använt 65 procent av den totala kapaciteten. 

Korttidsplatserna inom demensvården används i huvudsak som avlastning 
for anhöriga då brukaren oftast vistas på Solängen två veckor och två till 
fyra veckor hemma i ordinärt boende med stöd från hemtj ~nst och anhöriga. 
Kmitidsplatserna inom den somatiska vården används i huvudsak som ett 
tillfålligt boende i väntan på särskild boende eller under tiden då exempelvis 
bostadsanpassning görs i ordinärt boende efter en sjukhusvistelse. 
Korttidsplatserna på Pornona används även som avlastning och for palliativ 
vård. 

Flödet under 2015 

Förvaltningen bedömer att korttidsvårds-och särskildboendeplatser inom 
somatiken är tillräddig under 2015 och även i början av 2016. 
Genomsnittlig tid är bara en vecka for att :fa ett erbjudande av en lägenhet 
när ett beslut av särskild boende är fattat. 



HÅBO 
I<OMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2015-03-20 

Inom demensvården är det svårare att bedöma. Tillgång av korttidsplatser är 
stöne än efter:fi:ågan i dagsläget och kornmer med all sannaliket vara så 
under 2015. 

Utforarsidan har en boendesamordnare for Pomona och en for Solängen 
som har ett mycket bra samarbete med biståndsenheten. Eventuell kö ses 
över minst en gång per dag på vardagar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om förtydligande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde ett fo1iydligande kring 
nedanstående tre frågor 

Eventuella besparingar som kan uppstå om socialnämndens forslag 
genomfors. 

Hur d1iftskostnaden på 3 900 tkr har beräknats 

Redovisning av konsekvenser om socialnämndens forslag inte genomfors 

Förvaltningen bedömning hösten 2014 var att det område som kan få 
minskade kostnader om fler korttidsplatser öppnas är inom hemtjänsten. 
Bedömningen var att denna kostnadsminskning skulle kunna vara 
någonstans mellan 600-1 400 tkr beroende på vilka brukare som valde att 
ibland vara på ett kmitidsboende. Att vara mer specifik än så är inte möjligt 
då vi inte kan veta idag vilka brukare det handidar om och hur mycket 
hemtjänst dessa har. 

Helårsdriften beräknades till 4 900 tkr och nettokostnaden till 3 900 tkr 
utifrån att den minskade hemtjänstkostnaden antogs til11 000 tlcr. 

Vad gäller den tredje punkten kring konsekvenser bedöms den inte vara 
aktuell idag då bedömning nu är att vi Idarar behovet av korttidsplatser 
under 2015. 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

VON 2014/7 

Bordlagt ärendet från den 3 februari 2015- förslag på att öppna 
ytterligare platser i korttidsboende för äldre 

Sammanfattning 
Socialnämnd beslutade 2014-09-30 § 101 att äska 3 900 tla hos kommun
fullmäktige for drift av korttids boenden på Plommonvägen 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet 2014-11-11 § 13 6 och 
noterade till kommunstyrelsen att socialförvaltningen ska komplettera 
ärendet med: 

o Eventuella besparingar som kan uppstå om socialnämndens forslag genomförs. 
o Hur dtiftslcostnaden på 3 900 tia har berälmats 
o Redovisning av konselevenser om socialnämndens fårslag inte genomfårs 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-11-24 § 168 att å tenemittera ärendet till 
socialnämnelen då begärda fårtydliganden inte förelåg. 

Efter diskussioner inom socialförvaltningen föreslår förvaltningen i tjänste
skrivelse daterad 2015-01 -14 att socialnämnden inte öppnar ytterligare 
korttidsplatser under år 2015. Socialnämnden beslutade 2015-02-03 § 14 att 
bordlägga ärendet. 

På dagens sammanträde diskuterar nämnden om behovet av att förvaltningen 
gör en utredning som bedömer behovet av korttidsplatser på kort och lång sikt 
och som inlduderar de av kommunstyrelsen begärda förtydliganden. 

Beslutsunderlag 
- Socialnämndens beslut, 2015-02-03 § 14, m VON 2015.95 

Tjänsteslaivelse, daterad 2015-01-14, m VON 2015.27 
- Kommunstyrelsens beslut, 2014-11-24 § 168 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2014-11-11 § 13 6 
Socialnämndens beslut, 2014-09-30 § 101, SN m 2014.2508 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att åtenemittera ärendet till 
forvaltningen får ytterligare utredning laing behovet av korttidsplatser, 
både på kort och lång silet och som inlduderar de av kommunstyrelsen 
begärda fortydliganden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen återkornmer med 
utredningen avseende behoven får år 2015 till nämnden i aplil och de 
långsiktiga behoven redovisas under hösten. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef Il 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.187 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-27 

Förslag om ändrad ersättning till Attendo Care AB för drift av 
Pornonas äldreboende 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att sänka ersättrilngen till Attenda 
Care AB med 3 3 3 94 kronor per hel månad fi:ån och med den15 april 
2015. 

Sammanfattning 
Sedan hösten 20 l O svarar Attenda Care AB för driften av Pornonas 
äldreboende, hus 2. Avtalet löper ut den 2016-12-31. När Attenda tog över 
driften beräknades ersättrilngen till dem utifrån att man skulle kunna hålla 
samma personaltäthet som den kommunala delen av Pomona. Då 
kommunen nu något minskat personaltätheten på Pomona bör motsvarande 
minsirning göras av ersättningen till Attenda Care AB. 

Ärendebeskrivning 
Sedan hösten 20 l O drivs P om onas äldre boende, hus 2, av Attenda Care AB. 
Avtalet med Attenda Care AB löper ut den 31 december 2016. Ersättningen 
till Attenda baseras på en dygnsersättrilng utifi:ån en vårdtyngdsbedömrilng i 
tre olika nivåer som görs av bistånds bedömarna. 

Håbo kommun har får 2015 beslutat om besparingar på P om ona, hus 4, om 
0,9 årsarbetare inldusive besparingar på timvikarier. Det motsvarar en 
kostnad om 359 277laonor då den genomsnittliga årslönen får 1,0 
undersköterska på Pomona, hus 4, är 399 197 kronor. En besparing kommer 
i praktiken också att göras får semestervikarie och sjukvikarie motsvarande 
sex veckor per år för 0,9 årsarbetare. Det motsvarar en kostnad om 41 455 
kronor. Sammantaget innebär det att kostnadema på Pomona, hus 4, 
kommer att minska med 400 732 ( 33 394laonor per månad) får 2015. 

Under den tid som Attenda Care AB drivit verksamheten i Pomona, hus 2, 
så har också vissa personalfårstärlmingar gjorts i verksamheten som betalas 
av Håbo kommun. Det handlar om när Hå bo kommun 2011 fårstärkte 
nattbemanningen med ytterligare en personal per hus. När nu besparingar 
görs i vår egen verksamhet så är det logislet att motsvarande besparingar 
görs i den verksamhet som bedrivs av Attenda Care AB. 

A v både förfrågningsunderlaget vid upphandlingen av entreprenaden och 
avtalet med Attenda Care AB framgår att villkoren kan ändras på gmnd av 
politiska beslut. Med villkoren avses bl a pliser och riktlinjer. Leverantören 
har sedan 30 dagar på sig att slaiftligen meddela kommunen om inte 
villkoren accepteras. 

/2 
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HÅBO 
KOMMUN 

Förvaltningens bedömning 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-27 

Förvaltningens bedömning är att ersättningen till Attenda Care AB ska 
anpassas till de kostnadsminskningar som görs i den kommunala 
verksamheten på Pomona. Att de båda verksamheterna ska ha samrna 
ekonomiska förutsättningar har varit en grundbult tmder hela avtalsperioden 
hittills. Den dygnspeng som beräknades vid starten av entreprenaden 
byggde på att ge Attenda Care möjlighet till samrna personaltäthet som på 
den kommunala delen av Pomona. När nattpersonalen utökades 2011 så 
gavs också samma förutsättningar till Attenda Care AB 

Förvaltningen förslår därför att ersättningen till Attenda Care AB för driften 
av Pomona, hus 4, minskas med 33 394 per månad från och med 15 april 
2015 . 

Rent praktiskt bör detta kunna ske genom att vmje månadsfaktura regleras 
med ett avdrag om 33 394laonor. 

Anledningen till att förändringen föreslås gälla från den 15 april är att 
tidigast möjliga datum enligt avtalet är den dag som ändringsmeddelandet 
avsändes. 

Beslutsunderlag 

Beslut expedieras till 
Attenda Care AB 
Raija Honkanen 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Övrig fråga- Hur ser avtalet ut·med Attendo? 

Eva Staalce (S) frågar om ersättningen till Attenda är anpassad utifrån de 
neddragningar som nämnden beslutade om i februari. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får uppdraget att 
utreda frågan och återkomma till nämnden i april. 

Beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.201 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-16 

Uppdrag att utreda ett eventuellt införande av hemsjukvård 
inom LOV 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
utreda forutsättningarna for att införa LOV inom hemsjukvården och 
återkomma med ett underlag till vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde i september 2015. 

Sammanfattning 
I Håbo kommun finns sedan 2009 möjlighet att välja utforare inom 
hemijänsten. Nämnden förslås nu att uppdra till förvaltningen att utreda 
möjligheterna till kundval även inom hemsjukvården. 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2009 har boende i Håbo kommun med hemtjänstinsatser haft 
möjlighet att välja utforare med stöd av LOV (Lag om valfrihetssystem). I · 
dagsläget finns fomtom den kommunala utforaren också två privata 
utforare. 

Vissa kommuner, t ex Enköping har också valt att lägga den kommunala 
hemsjukvården inom systemet for valfrihet enligt LOV. I olika sammanhang 
har det också i Håbo kommun diskuterats om hemsjukvård enligt LOV ska 
införas. Innan ett sådant beslut så är det ett stort antal frågor som behöver 
utredas för att ha ett så gott belslutsunderlag som möjligt. Förvaltningen 
behöver också tydliggöra hemsjukvårdens uppdrag. I övrigt handlar det om 
frågor som: 

• Kostnader for kommunen på kort sikt och på längre sikt? 

• Redovisa fordelar och nackdelar med att använda LOU resp. LOV? 

• Är det bara sjuksköterskeinsatser som ska omfattas eller ska 
rehabinsatser ingå? 

• På vilken nivå i la-onor ska ersättningen ligga? 

• Ska valfriheten avse hela dygnet eller del av dygnet? 

• Med vilket belopp ersätts utforaren när denne delegerar utförandet 
till en undersköterska? 

• Samarbete mellan utföraren och landstingets hälso- och sjukvård? 

1(2) 
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HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-16 

• På vilka faktorer ska kringtidsersättningen baseras? 

• Slca man kunna välja hemsjukvårdsutfårare även om man inte har 
hemtjänst? 

• Behövs fårändringar i underlaget får LOV i hemtjänsten om LOV i 
hemsjukvården införs? 

G) Vilka samverkansfrågor mellan de privata utfårama och den 
kommunala hälso- och sjukvården behöver tydliggöras? 

• Hur säkrar vi upp tillgängligheten till olika IT -system som Prator, 
Pascal och NPÖ? 

Förvaltningens bedömning 
För att ta arbeta fram ett bra beslutsunderlag inför ett eventuellt beslut om 
LOV i hemsjukvården så är det en hel del frågor som behöver utredas och 
ett arbete som omfattar även personal från andra avdelningar än 
socialförvaltningen som t ex IT -avdelningen och ekonomiavdelningen. 
Förvaltningens bedömning är att det är möjligt att återkomma med ett 
underlag till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i september 2015. 

Beslut expedieras till 
Raija Honkanen 
Ulrika Wahlstrand 
Irene Eldöf 
J onas Eliasson 

Thomas Brandell 

Socialchef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-23 

Remitterat ärende rörande riktlinjer för styrning av IT
verksamhet, riktlinjer för informationssäkerhet i Hå bo kommun 
och IT -policy för H åbo kommun 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till IT -policy 
for Håbo kommun, forslaget till rilctlinjer for styrning av !T-verksamhet 
och forslaget till rilctlinjer for infmmationssäkerhet i Håbo kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har arbetat fi:am ett förslag till rilctlinjer for 
styrning av IT-verksamheten, rilctlinj er forinformationssäkerhet i Håbo 
kommun och IT -policy for Håbo kommun Förslaget till rilctlinjer och policy 
har nu remitterats till kommunens nämnder. Förvaltningen anser riktlinjerna 
och policyn vara bra och föreslår vård- och omsorgsnämnden att man 
tillstyrker dessa. 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjer för styrning av !T-verksamhet 

Syftet med rilctlinj erna är bland annat att Håbo kommun ska ha en 
sammanhållen och kostnadseffelctiv !T-verksamhet som präglas av 
helhetssyn, har en hög säkerhet och underlättar service och dialog med 
medborgarna. 

I rilctlinjerna tydliggörs viket ansvar som åvilar kommunstyrelsen och vilket 
ansvar som de olika nämnderna har. 

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

!T-policy för H åbo kommun 

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

Riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo 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 inforn1ationssäkerhetsarbetet på dels 
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HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2015-03-23 

förvaltningsnivå och dels användarnivå. Förvaltningens uppfattning är att 
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 
hante1ing 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 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

( ~ . 
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POLICY 2 

HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 
2014-12-05 

Vår beteckning 
KS2014/172 nr 2014.3671 

IT -Policy för H åbo kommun 

1 Inledning 

]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 utveclda 
verksamhetema i deras arbete med att uppnå uppsatta mål. 
!T-policyn omfattar alla verksamheter och förvaltningar inom Håbo kommun. 
Dokumentet IT-Policy för Håbo kommun fastställs av kommunfullmäktige och förvaltas av 
kommunstyrelsen. 
Vid utformningen av !T-verksamheten inom Håbo kommun ska de aktuella nationella e-strategierna 
antagna av Regering och SKL samt regionala strategier som 
Digital agenda för Uppsala län vara vägledande. 

2 Syftet med Håbo kommuns tT-verksamhet är att: 

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

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

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

• Håbo kommun ska i samverkan med övriga kommuner i regionen, landsting och 
leverantörer samt utförru·e erbjuda service som utgår från medborgru·ens livssituation. 

e Minska miljöpåverkan genom att ta vru·a på möjligheterna som IT ger inom olika 
områden. 

• Håbo kommun skall ha en sammanhållen och därmed kostnadseffektiv !T-verksamhet 
som präglas av helhetssyn. 

3 Roller och ansvarsområden 

3.1 Kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktige beslutru· om !T-policy för Håbo kommun. 

3.2 Kommunstyrelsen 

• Fastställer Riktlinjer för informationssäkerltet. 

o Fastställer Riktlinjerför styrning av /T-verksamhet. 

JÖ . 
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POLICY 3 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-05 

Vår beteckning 
KS2014/172 nr 2014.3671 

3.3 Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• !T-verksamheten bedrivs enligt kommunens !T-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 
kommunen. 

• Samordna och vidareutveclda kommunens IT -verksamhet. 
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RIKTLINJER 2 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-02-09 

Vår beteckning 
KS2014/172 nr 2014.3672 

Riktlinjer för styrning av !T-verksamhet. 

1 Inledning 

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

Riktlinjer för styrning av IT-verksaniliet 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 
verksamhetema i deras arbete med att uppnå uppsatta mål. 
Detta dokument Riktlinjer för styrning av !T-verksamhet och !T-policy för H åbo kommun gäller ff 
hela Håbo kommun. 

2 Syfte roller och ansvar enligt KommunfullmäktigesIT-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 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 information och verksamhetssystem. 

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

• KommunensIT-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 möjlighetema som IT ger inom olika områden 
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RIKTLINJER 3 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-02-09 

Vår beteckning 

KS2014/172 nr 2014.3672 

2.2 Roller och ansvarsområden för !T-verksamheten 

• Kommunfullmäktige beslutar om IT -policy för Håbo kommun. 

• Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för informationssäkerhet. 

• Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjerför styming av IT. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

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

• 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 ska vara gemensamma för 
kommunen. 

• Samordna och vidareutveclda kommunens !T-verksamhet. 

3 Styrning av IT -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 samordna e-tjänsteutvecklingen i 
kommunen för att på så sätt skapa !T-lösningar som underlättar medborgamas kontakt med kommunen och 
som den egna verksamheten har nytta av. 

3.2 Gemensam infrastruktur 
För att möjliggöra effektivt resursutnyttjande ska verksamhetema använda gemensam infrastruktur. 
Till infrastrukturen räknas: 

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

• e-post system 

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

• Katalogtjänst 

• säkerhetssystem. 

• Ekonomisystem, HR -system, ärendehanterings system, kontors stöd, 
beslutsstöd, geografiskt infmmationssystem, web, e-arkiv. 

• Datacenter. 

• Telefoni 
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3.3 Information som resurs 
Kommunens infmmation ska vara konelct 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 infonnationsansvaret ligger där infmmationen skapas. 
Information ska lagras och arkiveras på ett strukturerat och effelctivt sätt för snabb och 
integritetsskyddad åtkomst. 
De lagrings- och arkiveringslösningar som införs ska vara integrerade med verksamhetens behov 
samtidigt som de stödjer en gemensame-arkivlösning för hela kommunen. 
Upphovsrättsliga aspekter och etiska regler ska bealctas vid publicering. 

3.4 Förtroendevaldas användning av IT 
För att snabbt kunna nå ut med infotmation och aktuellt arbetsmaterial ska kommunen verka för att 
IT-stöd finns för distribution av arbetsmaterial och kommunikation mellan 1jänstemän och politiker 
och politiker emellan. 
IT-stödet ska utgå från enhetliga rutiner, använda gemensamma tjänster och vara 
plattfotrosoberoende oavsett vilken styrelse, nämnd eller bolag som distribuerar infmmationen. 
Den tekniska plattform som ställs till politikemas 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 !T-verksamheten genomförs så ska 
riskbedömning och konsekvensbeshivning i enlighet med arbetsmiljölagen genomföras. 

3.6 IT och miljö 
Anskaffning, användning och avveckling av !T-lösningar ska bidra till att kommunens miljömål 
uppfylls. Kommunen ska alltid verka för att minska sitt resursutnyttjande och sin klimatpåverkan. 
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Vår beteckning 
KS2014/172 nr 2014.3672 

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 stymingen och kontrollen av arbetet avseende 
kostnad, tid samt levererad produkt och dess kvalitet ska fimgera på ett effektivt sätt. 
Kostnadskallcyl ska finnas för vruje projekt. Kalleylen ska innefatta samtliga kostnader som 
uppkommer under projektets genomförande samt den kommande driftfasen. Nyttan av projektet ska 
dokumenteras. Kostnader uppkommer exempelvis genom: 
• Inköp av programvru·a 
• 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, förvaltningru· och bolag samt med extema utförare, 
medborgare och andra intressenter. En ökad standru·disering, integration och återanvändning ska 
effektivisera kommunens verksrunheter 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, ansvru· och kommunikationsvägar ska vara tydliga både inom den intema IT -enheten och 
mellan kund och leverantör. Kund är kommunens verksamheter och !T-leverantör är den intema !T
enheten eller av kommunen kontrakterad extem leverantör. 
Det ska finnas en supportorganisation för användarstöd och felanmälningar för användru·e av 
gemensamma tjänster och system. Den ska se till att ärenden åtgärdas inom rimliga tidsramru·. 
A v förvaltning ägt system ska användru·support organiseras av den ägande förvaltningen. 

Tillämpning av kommunens riktlinjer för informationssäkerhet gäller för alla system oavsett 
verksamhet. 
• Grundnivån för säkerheten ska fastställas genom infmmationsklassificering 
• Slcydd ska anpassas efter genomförd riskanalys 
• Åtkomst/behörighet ska tilldelas formellt och endast efter behov 
• Beslut om åtkomst/behörighet ska dokun1enteras 
• 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 !T-området ska Håbo kommuns policys för upphandling och 
riktlinjer för inköps- och upphandlingsprocessen i Håbo kommun tillämpas. 

)(o. 
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Vår beteckning 
KS2014/172 nr 2014.3672 

Kommunen ska ha en sammanhållen leveransstrategi för IT -området som säkerställer att kontrakt, 
avtal och överenskommelser i största möjliga utsträckning skapar förutsättningar får 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 
:fi:amtida !T-infrastruktur och dess driftsförhållanden. 
Det är av stor vikt att referensgrupper bestående av verksamhetsrepresentanter samt representanter 
från !T-enheten engageras i samband med genomförandet av upphandlingar. 

( 
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4. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 

4.1 

• de strategiska frågorna luing !T-användning och IT-utveclding. 

• att fastställa kommungemensamma standarder för IT inom Håbo kommun. 

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

• att genomfåra en ökad samordning inom IT -området med fokus på nytta får medborgaren och 
verksamheten. 

• att samordna strategiska projekt inom !T-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 in tema och extema leveranser av IT -tjänster till 
kommunens verksamheter för en stabil och kostnadseffektiv !T-verksamhet. 

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

• 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 
Riktlirifer 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 beru·ivs 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 vmje ägt verksamhetssystem en systemförvaltare med ersättare. 

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

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

JC/ 
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• !T-verksamheten inom nämndens verksamhetsområde effektivt tillgodoser såväl 
kommunens gemensamma som de enskilda verksamheternas behov. 

e de regler och riktlinjer som utfårdas ska spridas och implementeras inom 
verksamheten. 

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

• all berörd personal har tillräcldig utbildning och tydliga instruktioner för att genomföra 
sina arbetsuppgifter i samband med användning av IT på ett effektivt och säke1i 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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HÅBO 
KOMMUN 

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

Riktlinjer för informationssäkerhet 

Datum Vår beteckning 
2014-04-30 

Riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo kommun 

Innehåll 

l. Inledning 
2. Mål for informationssäkerhetsarbete 
3. Organisation, roller och ansvar 
4. säkerhetsinstruktion 
5. Kontinuitetsplanering 
6. Driftgodkännande avIT-system 
7. Revidering och uppföljning 

Bilagor 
l. Informationssäkerhetsinstruktion -Förvaltning 
2. Informationssäkerhetsinstruktion -Användare 

1 (24) 

3. Informationssäkerhetsinstruktion -Kontinuitet och drift (Under framtagande) 

11nledning 

Riktlinjer för informationssäkerhet utgör det övergripande dokumentet för hur infmmations
säkerheten 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 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 för den centrala IT -driften eftersom här regleras vilka 
laav verksamheten ställer och vad som skall utföras. 
Alla system skall driftgodkännas av verksamhetsansvarig för att verifiera att de laav som 
ställs också verkligen uppfylls. 
Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller 
automatiserat. 
Riktlinjer för informationssäkerhet gäller för hela kommunkoncemen inklusive bolag. 



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 (sela-etess) 

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 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 informationsförsötjning 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 valje 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 forutsättning 
for att Håbo kommun skall kunna leva upp till de lcrav som ställs. 
Det överglipande ansvaret for kommunens informationssäkerhet vilar på kommunstyrelsen, 
men var och en, som är ansvarig for någon del av verksamheten, ansvarar också for 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 for infmmationssäkerhet. 

3.2.1 Systemägare 
Systemägare är i regel forvaltningschef inom vars verksamhetsområde ett IT -system används, 
forvaltas och administreras. Kommunstyrelsen (eller annan nämnd) kan vara central systemä
gare till ett system som är gemensamt for hela kommunen och därfor används av flera nämn
der. Systemägaren har det övergripande ansvaret för att datasystemet forvaltas på bästa sätt 
for verksamheten. Systemägaren fattar de avgörande besluten om datasystemets anskaffuing, 
utveclding eller avveckling. Systemägaren ansvarar for att systemsäkerhetsplan finns och re
videras vid behov. 

3.2.2 Verksamhetsansvariga 
Det operativa ansvaret for att IT -systemen uppfyller verksamhetens lcrav vilar på 
verksamhetsansvalig forvaltningschef. I detta ansvar ingår att bedöma den egna 
verksamhetens lcrav på säkerhet avseende sekretess, tillforlitlighet, tillgänglighet, 
spårbarhet samt att personalen har tillräcldiga kunskaper for att hantera IT -systemet 
på ett säkert sätt. 

3.2.3 Systemansvarig 
Systemansvalig är en tjänsteman som utses av verksamhetsansvalig och har fått i 
uppdrag att bereda systemärenden samt att svara for administration, forvaltning och 
användning av ett IT -system i verksamheten. 

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

3.2.5 Systemtekniker 
Systemtekniker innehar den telrniska kompetensen och ansvarar for att den dagliga 
driften upprätthålls enligt överenskommelse mellan verksamhetsansvalig och IT -chef. 

3.2.6 Användare 
Vmje användare ansvarar for att gällande regler och riktlinjer for informationssäkerhet 
foljs. I detta ingår att noga ta del av och folja de säkerhetsregler som finns för de 
IT -system den enskilde användaren använder. 

3 .2. 7 Informationssäkerhetsansvarig 
Informationssäkerhetsansvarig är konununchefen. 
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4 säkerhetsinstruktion 

Säkerhetsinstrulctioner for nedanstående områden redovisas i särskilda bilagor. 

säkerhetsinstruktion -Förvaltning (Bilaga l) 
Informationssäkerhetsinstrulction forvaltning redovisar: 
• det ansvar som ingår i de olika rollerna 
e de riktlinjer som gäller for områden av särskild betydelse 
e regler for systemutveckling, systemunderhåll, incidenthantering 
Målgrupp: Systemägare, verksamhetsansvarig, systemansvarig och informations- säkerhets
samordnaren 

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

säkerhetsinstruktion - Kontinuiet och drift (Bilaga 3) 
Informationssäkerhetsinstrulction drift redovisar: 
• organisation och ansvar for drift av informationssystemen 
• regler for säkerhetskopiering, lagring och driftadministration 
Målgrupp: S ystemansvariga, systemtekniker och IT -chef. 

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

5 Kontinuitetsplanering 

A v organisationens systemsäkerhetsplaner ska framgå de enskilda IT -systemens krav 
på avbrotts- och katastro:tplanering. Kraven ska vara sammanställda i systemsäkerhetsplanen 
for den telmiska infrastrukturen. Se Säkerhetsinstrulction Förvaltning. 

6 Driftgodkännande avIT-system 

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

7 Revidering och uppföljning 

Säkerhetsinstrulctioner och Systemsäkerhetsplaner ska faljas upp och vid behov 
revideras. 

( 
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1 Inledning 

Denna infmmationssäkerhetsinstruktion är en konkretisering av Håbo kommuns riktlinjer får 
informationssäkerhet Instruktionen beskriver omfattningen av det ansvar för informationssä
kerheten som vilar på de roller som beslaivs i riktlinjema. 

2 Organisation och ansvar 

En fastställd ansvarsfårdelning är en avgörande fårutsättning får att Håbo kommun ska kunna 
uppfylla informationssäkerhetsmålen. Respektive förvaltningschef 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 IT -system fårvaltas på för verksamheten bästa sätt och 
fattar de avgörande besluten om IT -systemets anskaffuing, drift, förvaltning och avveckling. 

Systemägaren har ansvar får att 

• initiera och föreslå den egna verksamhetens behovavIT-stöd till kommunens 
ledningsgrupp (i form 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 infom1ationsinnehåll 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 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 får driftavbrott. 
o krav på säkerhetskopieling och på hur snabbt återläsning av säkerhetskopierat 

matedal ska kunna ske. 
• driftgodldnna systemet 
• fastställa organisation och befattningar som rör systemet 
• utse systemförvaltare får systemet 
• fastställa IT -systemets dokumentation och an vändarhandledning 
• planera och genomfåra utbildning i systemet 
• säkerställa att erforderliga licenser och tillstånd finns 
• löpande följa 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 föreslå avveclding av system som inte i 
fyller sin funktion. 



2.31T-chef 
IT -chefen är systemägare får kommunens tekniska IT -infrastruktur och ansvarar får att 

• IT -infrastrukturen uppfyller de samlade laaven från samtliga systemsäkerhetsplaner, 
• upprätta Informationssäkerhetsinstruktion - Kontinuitet och drift, och hålla denna ak-

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

o ansvara får 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 får verksamheten, 
o genomfåra säkerhetsgransirning inför driftgodkännande, 
o samordna uppfåljning och incidentrapportering 
o fålja upp hur Riktlinjer för informationssäkerhet efterlevs. 

2.4 Referensgrupper 
För system som berör flera verksamheter och därmed också flera verksamhetschefer ansvarar 
systemägaren får att vid behov utse en lämpligt sammansatt referensgrupp får systemet. 
Referensgruppens uppgift är bland annat att fortlöpande lämna synpunkter till systemägaren 
på !T-systemet och hur detta kan utvecklas. 

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

Systemfårvaltaren har ansvar får att 

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

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

slutat, 
• ge support i verksamhetsrelaterade frågor, 
• upprätta fårteckning över fårslag till förändringar, 
• delta i arbetet med säkerhetsfrågor och 
• informera om reservmtiner. 

3~ . 



2.6 Användare 
Varje användare ska följa gällande informationssäkerhetsregler. 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 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, 
• mtinerna för säkerhetskopiering uppfyller systemägarens laav, 
• säkerhetskopierat mate1ial förvaras på ett betryggande sätt och att regelbundet kontrol

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

låtna avbrottstid kan tillgodoses, 
• biträda systemägaren i kontinuitetsplane1ingen, 
• vara teknisk rådgivare till systemägaren då förändringar i systemet är aktuella, 
• gemensamma resurser har tillräddig kapacitet, 
• initiera felsökning 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 förändringar av befintligt IT -stöd eller av ett helt nytt IT -stöd ska 
samråd ske med övliga kommuner inom regionen för att hitta samordningsfördelar. 

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

Projektledaren/verksamhetsansvarig chefutformar en projektplan för nyanskaffuingen och en 
havspecifikation och överlämnar dessa till kommunens ledningsgrupp för godkännande. 

Nyanskaffning kan ske genom avrop fi·ån tillämpligt ramavtal eller genom upphandling i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling. Om möjligt ska standardprodukter användas. 



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

För samhällsviktiga ochfeller 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 fårutsättningar som legat till grund får systemsäkerhetsplanen fårändras ska planen re
videras. 

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

• systemdokumentationer, 
• driftdokumentationer, 
• bemanningsplan ( nyckelpersonberoende ), 
• tillträdes- och brandskydd, 
• elfårsö1jning, 
• regler för säkerhetskopie1ing och 
• regler får fårva1ing av datamedia. 

Kommunens intema 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 fåre 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 !T-system. 



4 MOLNT JÄNSTER 

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

skilda egenskaper, men det finns ingen entydig definition. Sammanfattningsvis kan moln
tjänster beskrivas som fårdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet, programvara eller 
liknande levereras över Intemet. 

Tjänstema brukar vara paketerade och lcundema väljer om de vill ansluta sig eller inte. Det 
finns små eller inga möjligheter att kunna anpassa tjänstema efter egna fårutsättningar 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 utförs 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 registerfår
fattningar och offentlighets- och sekretesslagen. 

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

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

Hå bo kommuns policy får IT system följ s. 
• 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 personupp
giftsbehandling som man villlåta molntjänstleverantören utföra kommer att vara tillåten en
ligt personuppgiftslagen. 
Enligt personuppgiftslagen får personuppgiftsbiträden bara behandla personuppgifter i enlig
het med instruktioner från den personuppgiftsansvarige. 

Den personuppgiftsansvarige måste bland annat 

o ta ställning till om det fi1ms risk får att personuppgifter kan komma att behandlas 
får andra ändamål än de ursprungliga. 

o ta ställning till om molntjänstleverantören kan komma att lämna över personupp
gifter till ett så kallat tredjeland, det vill säga ett land utanfår EU/EES, och om den 
överfåringen 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 mohlieverantören samt be
akta annan lagstiftning, till exempel sekretesslagstiftning. 

4.3.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med molnleverantören 
Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas antingen genom att man tedmar ett avtal med varje bo
lag som behandlar personuppgifter for 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 föreshiva att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att tillämpa svensk lagstiftning när det 
gäller behandlingen av personuppgifter 

o föreshiva att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder en
ligt 31 § personuppgiftslagen 

o föreskriva att personuppgiftsbiträden endast får behandla personuppgifter i enlighet med 
den personuppgiftsansvariges instruktioner och dänned säkerställa att personuppgiftsbi
trädet inte behandlar· personuppgifter får andra ändamål än dem som personuppgiftsbi
trädet anlitats 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 personuppgiftsansvarige på lämpligt sätt har möjlighet att följa upp att 
personuppgiftsbiträdenlever upp till den personuppgiftsansvariges la-av på personupp
giftsbehandlingen och verldigen vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder 

o säkerställa att det fim1s tekniska och praktiska fårutsättningar att utreda misstanlmr om 
att någon hos den personuppgiftsansvarige eller hos något personuppgiftsbiträde haft 
obehörig åtkomst till personuppgifterna samt 

o säkerställa att pa1terna 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
tema. 

4.3.4 Kontroll av biträden 

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

4.3.5 Tredje land 
Om personuppgifter kanuner att behandlas av personuppgiftsbiträden i ett land utanför 
EU/EES måste den personuppgiftsansvarige se till att något av undantagen från forbudet mot 
överföring till tredje land kan tillämpas, till exempel samtycke, standardavtalsldausuler eller 
anslutande till Safe Harbor-p1incipema. 

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 illiftgodkännande. 

6 UTBILDNING OCH INFORMATION 

Systemägaren är ansvarig for att medarbetare, före tilldelning av behörighet, har tillräcldiga 
kunskaper om säkerhetsreglema för 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. 

Varje 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 !T-resurser som krävs for 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, 
o lämna skriftlig beställning till systemförvaltaren omfattande alla uppgifter som krävs 

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

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 for arbete utanfor kommunens lokaler som häver åtkomst till det interna nätverket 
framgår av Informationssäkerhetsinstruktion -Användare. 

1 O INCIDENTHANTERING 

Incidenter kan vara interna eller externa intrång och intrångsforsök, 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. 
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1 Inledning 
Denna infmmationssäkerhetsinstruktion är en konkretisering av Håbo kommuns Iilctlinjer för 
informationssäkerhet Instruktionen beskliver 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 vilctigt att användningen sker på ett kontrollerat sätt. En förutsättning för 
detta är att du känner till de hav som ställs på dig som IT -användare inom kommunen. 

Du måste veta vill<:et 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 !T-stödet och den !T-baserade informa
tionen får behandlas. Den information som flödar genom IT -systemen omfattas av skydd i la
gar och andra författningar, t ex selcretesskyddade uppgifter. Felaktighantelingav sådan in
fmmation kan få allvarliga konsekvenser. 

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

2 Hantering av information 

2.1 Allmänt om information 
I ditt dagliga arbete kommer du i kontalet med infmmation 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 infmmationssäkerhetsarbetet: 

• Håbo kommun ska tillhandahålla relevant information som: 
o endast delges behöliga personer (sekretess) 
o är Iilctig, 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 
Klassificeling av infmmation är en grundläggande aktivitet för att information och resurser 
ges nödvändigt skydd. Informationen ska ldassificeras utifrån den funktion och betydelse för 
verksamheten som den har och de konsekvenser det medför om infmmationen skulle hanteras 
felalctigt, försvinna eller komma i orätta händer. Information som hanteras i kommunen ska 
ldassificeras med avseende på selcretess, tilctighet, tillgänglighet och spårbarhet. 



2.2.1/nformation 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 fårfattningar 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 tillfåra, ändra och eventuellt ta bort. 

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

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 systemfårvaltaren 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 får 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 infmmation. Vilka regler som 
gäller fi·amgår av hur informationen är ldassificerad. När du hanterar information (slaiver in, 
tar ut eller bearbetar) är du ansvarig får 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
fårordningen (SFS 1949:105) samt i offentlighets- och selaetesslagen (SFS 2009:400) och 
selaetessfårordningen (SFS 1980:657). 

Myndigheter granskas ofta ingående av allmänhet och press. Denna rätt till insyn i myndig
heters verksamheter, den s k offentlighetsp1incipen, regleras bland annat av tryckfrihets
fårordningen. Huvudregeln är att allmänna handlingar (d v s pappershandlingar, dataregister, 
e-post m m) är tillgängliga for 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 selaetesslagen. 

Handlingar kan vara allmänna eller icke allmänna . .f\llmänna handlingar kan sedan vara of
fentliga eller hemliga (selaetessbelagda). Alla allmänna handlingar måste registreras och dia
riefåras. 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 fårvaras hos myndigheten är en all
män handling. Allmänna handlingar som är offentliga får fritt sp1idas inom och utanfår myn
digheten. Kommunen är också skyldig att efter begäran lämna ut sådana handlingm·. 
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Allmän handling som inte är offentlig (sekretessbelagd) 

En handling som är selaetesskyddad enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
är inte offentlig. Med selaetessbelagd infom1ation menas sådan information som inte omfattas 
av offentlighetsp1incipen 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 får inte spridas inom 
eller utom myndigheten, annat än får myndighetens egen handläggning av det ärende som är 
fårlarippat 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 sekretesslagen. 
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 snmt slaivelsen 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 får uppfåljning, kvalitetskontroll eller lilmande 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 fårlora information vid t ex en diskkrasch 
eller ominstallation av datom. Du fårsvårar också får dina medarbetare att komma åt din in-

( formation. 

Infmmation som du lagrar på våra gemensamma utrynlillen säkerhetskopieras automatiskt. 
Du kan välja att lagra på enhetema H eller M. 

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



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

F ör att få behörighet krävs att du har informerats om kommunens Iiktlinj er får infmmations
säkerhet 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. Tänlc på att du själv kan bli miss
tänkt om någon använder ditt lösenord får olämpliga ändamål. Du ska därför inte avslöja ditt 
lösenord får andra eller låna ut din behölighet, skydda lösenordet väl, omedelbart byta lösen
ord om du misstänker 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 enkla tangentkombi
nationer av typen QWERTY. Tips på hur du kan skapa ett bra lösenord: 
Ta fårsta 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 fårsöker logga in i systemet med ett felaktigt sådant, så 
kommer systemet att låsas efter 3 felaktiga fårsök Om detta inträffar, så vänder du dig 
systemadministratören, om du inte vet vem det är så kontakta IT -enheten. 

4 Allmän !T-säkerhet 

4.1 Allmänna regler 
F ör att uppnå nödvändig IT -säkerhet finns fålj ande regler får användning av IT -systemen 
inom kommunen: 

• Din dator med tillhörande kringutrustning är verksamhetens egendom och får inte by
tas, fårändras 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 fåljs. 

• 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 utanfår kommunens verksamhet. 

• Vid fel på dator, laingutrustning eller program ska du omgående anmäla detta till II
enheten. 
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• Exponera inte din dator och lamgutrustning i onödan. Försök exempelvis att placera 
utrustningen så att den inte syns utifrån. 

• Vid kortare frånvaro ska du låsa datorn. ( 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 utfara dina mest akuta arbetsuppgifter även 
vid sådana tillfällen. 

4.2 Distansarbete 
Egen dator som du använder får hernarbete kan utgöra en säkerhetsrisk 
Tänk på att: 

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

• Du inte får lagra selaetessbelagd eller får verksamheten känslig infmmation 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 systern, t ex intranätet och hernkatalog, kan nås över ffiternet med hjälp av en 
tvåfaktminloggning. Vänd dig till IT -enheten om du behöverhjälp med detta. 

4.3 Kringutrustning med lagringsmöjlighet 
Läsplattor, mobiltelefoner, rn.rn kan bli virusbärare eftersom du kan lagra information i dessa. 
Undvik att sp1ida innehåll som kan vara smittad med virus eller skadlig kod genom att inte 
spara okänt innehåll i enheterna. IT -enheten supporterar bara utrustning och pro gram som till
handahålls av kommunen. Du ansvarar själv får privat material som bilder, appar, egna kon
taktermrn. 

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

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

• ffiloggning 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. 
• ffiformation som sparas på gemensamrna utrymmen i det lokala nätverket ska lagras 

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

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

• Det är fårbjudet 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 for allt som registrerats med din användaridentitet 

5 Internet 

Kornmunens 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 !T-enheten får lad
das ner. Förutom säkerhetsrisken kan en felaktig hantering innebära skadeståndslaav, t ex vid 
brott mot upphovsrätten. 

Håbo kommun forutsätter att den som laddar ner filer från Internet har gott omdöme och end
ast hämtar sådant som är relevant for 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 dislaiminerande (religion, kön, sexuelllägg
ning etc) eller har anknytning tilllaiminell verksamhet. I specifika fall kan det dock vara mo
tiverat for arbetet, t ex vid utredningar, omvärldsanalyser m m, att besöka sidor som normalt 
är for bjudna. 

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 for privat 
bruk i sådan omfattning att det inte inhäktar på arbetet eller medfor onödiga kostnader for ar
betsgivaren. 

6 e-post 

6.1 Inledning 
De bestämmelser som styr e-posthanteringen finns främst i tryckfrihetsförordningen, 
seluetesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen. 

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

E-post rälenas också som handling och ska registreras/diarieföras eller på mmat sätt hållas till
gängligt på myndigheten och ordnade så att de blir sökbara. Det hävs inte att e-postbrevet 
slaivs ut for att det ska rälenas som inkommen handling. Det räcker med att det är tillgängligt 
for myndigheten och kan läsas via skärm. 
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6.2 Inkommande post 
• Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras/diariefåras av den person får

valtn:ingen har utsett. Det kan vara handläggare, registrator, administratör, nämndsek

I-eterare eller annan funktion. 

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

• Inkommen e-post ska öppnas vatje arbetsdag for 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 får fortsatt hantering av utsedd medarbetare 
eller närmaste chef. 

• När någon är borta ansvarar nätmas te chef får att bevalmingen av personens e-post 
sker och hanteras på ett konekt 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 fi:ågeställaren ska ett meddelande om att 

e-postmeddelandet är mottaget lämnas, och be att ra återkomma med konkret svar eller 

besked snarast möjligt. 

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

• Använd inte kommunens e-post får privata ändamål. 

• Slaiv en tydlig mbrilc i ämnesraden som ger infmmation om meddelandets innehåll. 

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

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

Med vänlig hälsning 

Förnamn Efternamn 
Titel 

Håbo kommun 
Förvaltning 

Ev. verksamhet 
7 46 80 Bålsta 
Telefon 0171-telefonnummer 
www.habo.se 

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut dettae-postmeddelande 

5o 



6.4 Interna massutskick 
Huvudkanalen får nyheter till kornmunanställda är kornmunens intranät. 

Massutskick av e-post med hjälp av "Grupp_ 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 allmätrna handlingar som är belagda med selaetess ska registreras/diarieföras. Selaetess
belagda uppgifter som inkommer via e-post ska omgående skrivas ut på papper får registre
ring/diarieföring och sedan omgående raderas från e-postens inkorg. 

Exempel på handlingar som ska registreras/diarieföras: 

• Beslut i ett ärende eller handlingar som tillfår ett ärende infmmation 
• Remisser och remissvar. 
• Inkommande eller utgående handlingar som häver handläggning. 
• Handlingar som berörs av selaetess 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 får framtiden 

• Ansökningar 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. 
• In.komna 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 

Om det är helt klart att handlingen har liten betydelse får 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, nämndselaeterare eller din chef. 



7 Incidenter, Virus, Stöld mm 

7.1 Incidentrapportering 
Det är viktigt att du rapporterar alla typer av !T-incidenter tillIT-enheten. Det ger underlag 
for att kontinuerligt forbättra säkerheten i systemen. 

Om du misstänker att någon obehörig använt din användatidentitet 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 forsöka att fastställa om kvali
teten 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 systemforvaltare. 

7.2 Datavirus 
Kommunen har programvaror for viruskontroll och det görs kontinuerligt kontroll i nät
verket. Eftersom det hela tiden tillverkas nya datavirus är det ändå viktigt att du är uppmärk
sam 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 lilrnande, så 
( kontaktar du kommunens centrala IT -support. Ditt ärende registreras och överlämnas till IT

telrniker, systemförvaltare eller annan lämplig mottagare for åtgärd. 

9 KONTROLL AV !T-ANVÄNDNING 

För att säkerställa funktion och tillgänglighet tillIT-resurserna övervakar !T-enheten all an
vändning av kommunens IT -system. Detta sker i samband med avdelningens normala verk
samhet, genom analys av incidenter och genom kontinuerlig uppföljning av drift- och sälcer
hetsloggar. I loggama registreras exempelvis lyckade och misslyckade inloggningsforsök, 
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 
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tillåtna kategorier we b bp latser kan arbetsgivaren besluta om kontroll av enskilda millviders 
surfning. 

Det fors även en logg över all e-post som innefattar uppgifter om avsändare, mottagare, ären
demening, 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 for att uppfylla skyldigheter om allmänna handlingars offentlighet. 

Arbetsgivaren kan även komma att ta del av de uppgifter som finnsie-postmeddelanden vid 
fara for informationssäkerheten eller for att utreda och forhindra brott. 

Misstanke om felaletig eller otillåten användning avIT-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, slaiftlig 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 komma att utlämnas på begäran från polisen. 

1 O Avslut av anställning 

När du slutar din anställning ska du 

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

chefen ansvarar for att behörighetema avbeställs. 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-03-24 
Vår beteckning 

VON 2015/1 nr 2015.249 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare Il 0171-525 06 
socialnamnden@habo.se !l~ttt~ /() 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till fårvaltningen och som kan vara av intresse får 
ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden. Handlingar enligt få1ieckning 
kan studeras individuellt i den pä1m som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anrnälningsärenden, nr 2015.249. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisad handling och lägger 
fortecla1ingen till akten. 

_cic___ __ __ __ - ~ 
Lena Fertig 
Administrativ controller/ 
nämndselcreterare 

.F 



Håbo kommun 
Socialförvaltningen 

!Riktning 
l 
I Info 
IN . 
l otenng 
In 
KF§ 10, 2015-02-23, Helene 
Embretsen (KD) utses till vice 
ordfårande i nämnden, 
Kommunfullmäktige 

Winess 4.02- 47 9 
© Bardeli Datasys tem 1 986-2 011 

MEDDELANDEN (händelser) 
Vård- och omsorgsnämnden 2015-04-07 

Ärendemening 
Handläggare 

Inrättande av nämnd, val av 
ledamöter och ersättare, inrättande av 
arbetsutskott, arbetsordning får 
arbetsutskott, närvaro- och 
yttranderätt, reglemente får nämnd 
Lena Fertig 

Hi d 
Diarienr 

2015.248 
2014/1 VON 

Sida l (l) 

Besl.inst 
Sammtr.dat 

1 

VON 
2015-04-07 

2 015 - 03 -24 11 : 29 
Anta 1 : 1 HAMED 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-03-24 
Vår beteckning 

VON 2015/1 nr 201.5.253 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

I f 

1/fttlh Il 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten är redovisade. 

Följande delegationsbeslut redovisas 
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med 
vid sammanträdet. 

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2015-02-17-2015-03-24, avseende fårdtjänst/riksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligtSoLsamt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

SoL - Socialtjänstlagen 
LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta 
LASS - Lagen om assistansersättning 

r l, 
--I~;yFertig __________________________________________ _ 
Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
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