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IT-verksamheten inom nämnderna 

Sammanfattning 
Ett fungerande IT-stöd är av väsentlig betydelse för kommunens verksamhet. Den moder-
na informationsteknologin ger möjligheter att höja kvalite, säkerhet och effektivitet inom 
verksamheterna t.ex. genom att effektivisera arbetsrutiner, sprida och öka tillgängligheten 
till information m.m. IT är idag en förutsättning för att verksamheten skall fungera på ett 
effektivt och säkert sätt. 

Revisorerna har utifrån bedömning av väsentlighet och risk valt att granska hur IT hante-
ras inom kommunstyrelsens- och social-, barn- och utbildningsnämnden samt bygg-, 
miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna hanterar IT-
stödet i verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt om den interna kon-
trollen på områden är tillräcklig. 

Vår sammanfattande bedömning är att styrelsens och nämndernas hantering av IT-
stödet i verksamheterna i begränsad utsträckning hanteras på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig. 

Ändamålsenligt sätt: 

1.1111 .  
Inte 	 I begränsad utsträckning 	Till övervägande del 

	
Ja 

Effektivt sätt: 

t.,JOA  
Inte 
	

I begränsad utsträckning 	Till övervägande del 
	

Ja 

Intern kontroll: 

Otillräcklig 	Bristande 	 Till övervägande del 
	

Tillräcklig 

Iakttagelser och bedömningar av kontrollmål redovisas närmare i rapporten. 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 

• Socialnämnden bör överväga hur support av nämndens system ska hanteras under 
tider som faller utanför kontorstid 

• Styrande dokument bör aktualiseras och göras tillgängliga för samtliga användare. 

• Utveckla uppföljningen för att säkerställa att hanteringen av IT sker på ett sätt 
som fastställts i styrande dokument samt för att kunna få underlag för åtgärder, 
exempelvis utbildning av personal eller byte/uppgradering av program/utrustning. 

• Tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan Helpdesk/IT-enheten och förvalt-
ningarna, exempelvis via interna serviceförklaringar. 
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IT-verksamheten inom nämnderna 

1. 	Inledning 

1.1. 	Bakgrund 
Ett fungerande IT-stöd är av väsentlig betydelse för kommunens verksamhet. Den moder-
na informationsteknologin ger möjligheter att höja kvalite, säkerhet och effektivitet inom 
verksamheterna t.ex. genom att effektivisera arbetsrutiner, sprida och öka tillgängligheten 
till information m.m. IT är idag en förutsättning för att verksamheten skall fungera på ett 
effektivt och säkert sätt. 

Brister kring hantering och användning av IT i olika arbetsrutiner kan medföra betydande 
risker att verksamheten, kunder/medborgare och intressenter (vårdtagare, elever, föräld-
rar m.fl.) påverkas negativt. 

Revisorerna har utifrån bedömning av väsentlighet och risk valt att granska hur IT hante-
ras inom kommunstyrelsens, socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt 
bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter. 

1.2. 	Sllfte, Revisionsfråga och kontrollmål 
Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsen och nämnderna hanterar IT-stödet i 
verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt om den interna kontrollen 
inom området är tillräcklig? 

För att bedöma den övergripande revisionsfrågan har följande kontrollfrågor formulerats: 

• Det finns ändamålsenlig styrning för området 

• Roller och ansvar är tydliga, både på politiskt nivå och verksamhetsnivå 

• Det finns rätt kompetens och teknik för att bedriva en effektiv IT-verksamhet 

• Förekomst av IT-relaterade störningar är rimliga 

• Det finns fungerande processer samt ansvarsfördelning för rapportering och hantering av 
problem, risker och brister m.m. 

• Uppföljning och utvärdering av IT-verksamheten och dess kostnader sker på ett ändamåls-
enligt sätt 

Revisionskriterierna för granskningen utgörs av Kommunallagen 6:7 reglementen och 
kommuninterna styrdokument 

1.3• Metod och avgriinsning 
Granskningen har genomförts genom en webbaserad enkät till samtliga användare i 
kommunen samt intervjuer med IT-chef och systemadministratörer inom miljö-, bygg-, 
trafik och räddning, sociala, barn och utbildning samt stödfunktionen. Urval har skett 
utifrån enkätresultat och bedömning av väsentlighet och risk. Vidare har styrande doku-
ment, protokoll m.m. granskats. 

Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildnings-
nämnden samt bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Granskningen har avgränsats att i 
huvudsak omfatta kalenderåret 2016. I övrigt se kontrollmål och revisionsfrågor. 
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IT-verksamheten inom nämnderna 

2. Iakttagelser och bedönmingar 

2.1. Styrning inom området 
2.1.1. 	Iakttagelser 
Granskningen visar att styrning som är generell för samtliga verksamheter har upprättats 
form av följande: 

- IT-säkerhetspolicy (KF 2005-03-29) 
- IT-säkerhetsinstruktion för förvaltare, drift och användare (KF 2015-03-29) 

Granskningen har inte kunnat styrka att det finns riktlinjer för användande av sociala 
medier, webbhantering samt e-post. Vidare konstateras att det saknas en IT-policy som på 
en övergripande nivå beskriver hur kommunens IT ska hanteras och utvecklas. 

På nämndsnivå kan vi konstatera att barn- och utbildningsnämnden har upprättat verk-
samhetsspecifik styrning. Detta har skett genom nämndens IKT-plan (BUN 2015-09-30) 
som syftar till skolans uppdrag att säkerställa elevernas digitala kompetens. Planen ska 
ligga tillgrund för prioriteringar i budget, den innehåller uppnåendemål för olika skolfor-
mer och revidering av planen ska ske vartannat år. 

Inom socialnämndens verksamheter finns bl.a. riktlinjer när det gäller journalföring, be-
ställning av behörigheter och hur loggar ska hanteras. Av intervju med systemansvarig 
inom socialförvaltningen framgår att många av nämndens styrdokument är inaktuella och 
i behov av uppdatering. 

Mål 
Granskningen av IT-säkerhetspolicyn visar att långsiktiga och årliga mål ska upprättas 
som en del i verksamhetsplaneringen av kommunens IT-säkerhetsarbete. Vår granskning 
har inte kunnat styrka att sådana målsättningar har upprättats. 

Budget 
Av kommunstyrelsens detaljbudget 2016 framgår att budgetramen för IT uppgår till 5.2 
Mnkr. Närmare hälften av budgetramen är kostnader relaterat till personal. Resterande 
del avser bl.a. licenser för programvaror, utbildning och abonnemang. Av intervju med IT-
chef framgår att det finns medel i budget avsatta för att rekrytera ytterligare en person till 
IT-enheten. Bakgrunden är att bemanningen inte är hållbar för att kunna svara upp mot 
verksamheternas behov av stöd. 

Granskningen av 2016 års mål- och resultatplan visar att investeringar planeras inom IT-
området motsvarande 6 mnkr fram till år 2019. Investeringarna omfattar både system i 
form av ärendehanteringssystem samt inköp av nya datorer och andra tekniska åtgärder. 

Enkätresultat 
Enkätundersökning som genomförts visar att en övervägande majoritet, 2 av 3, svarade 
att de helt eller i huvudsak känner till vilka policys och riktlinjer som finns inom IT-
området. Däremot svarade 2 av 5 att de endast till viss del eller inte alls kände till vart 
dessa riktlinjer finns tillgängliga. Hälften av respondenterna som uppgett att de har någon 
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i 
form av tjänst där de agerar IT-stöd, exempelvis IT-vän, svarade att de till viss del eller 
inte alls känner till var de styrande dokumenten finns tillgängliga. 

2.1.2. 	Bedömning 
Vår bedömning är att styrningen på området i begränsad utsträckning är ändamålsenlig. 
Bedömning baseras på att det saknas styrning inom vissa områden, dokument är i behov 
av revidering samt att en betydande andel av tillfrågade saknar kännedom om dokumen-
tens innehåll eller var de finns tillgängliga. Vi kan vidare konstatera att mål för IT- 
säkerhetsarbetet inte har upprättats enligt gällande policy. 

2.2. Roller och ansvar 
2.2.1. 	Iakttagelser 
Politisk nivå 
I kommunstyrelsens övergripande uppgifter ingår bl.a. att utveckla IT och kommunikat-
ion, arbeta med att effektivisera administrationen och kommunens kvalitetsarbete. Upp-
dragen har fastställts i styrelsens reglemente av fullmäktige 2013-02-25. 

Av kommunens IT-säkerhetspolicy (2005-03-29) framgår följande: 

- Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för säkerheten i Arvidsjaurs 
kommuns IT-verksamhet. 

- Kommunstyrelsen ska godkänna samtliga identifierade IT-system inom kommu-
nen samt utse systemägare för dessa. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har utsett systemägare i enlighet med IT-
säkerhetspolicyn. Det har heller inte gått att styrka att kommunstyrelsen har lämnat sitt 
godkännande till de system som finns inom kommunen. 

Verksamhetsnivå 
Av dokumentet IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning framgår bl.a. den interna organisat-
ionen för kommunens IT-säkerhetsarbete (se bilaga). Instruktionen beskriver roll- och 
ansvarsfördelningen mellan olika befattningar inom IT-säkerhetsarbetet, exempelvis IT-
beredningsgruppen, verksamhetsansvariga, systemansvariga och användare. 

Av barn- och utbildningsnämndens IKT-plan framgår arbetsbeskrivningar för IT-pedagog 
respektive IT-vän. 

För socialnämndens verksamheter framgår ansvar och roller av bl.a. riktlinjer för 
journalföring. 

IT-enhetens roll har inte närmare beskrivits i exempelvis policy eller riktlinjer. IT-enheten 
och i synnerhet helpdeskfunktionens åtagande mot respektive förvaltning har heller inte 
fastställts på ett tydligt sätt, exempelvis i en serviceförklaring. 

I övrigt noteras att IT chefen inte finns med i kommunens ledningsgrupp. Av intervju 
framgår att detta är självvalt för att prioritera utmaningar som IT-enheten står inför. Vi-
dare framgår att IT-chefens deltagande i kommunstyrelsens och nämndernas budgetar-
bete främst sker i samband med planering av kommande investeringar. 

Noteras att kommunens IT-strateg finns representerad i ledningsgruppen. Tanken är att 
IT-strategen håller kontakten med ledningsgruppen och övriga forum. 
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Enkätresultat 
I enkätundersökning som samtliga användare har haft möjlighet att svara på ställdes ett 
antal frågor kring roller och ansvar inom IT-området. Närmare 4 av 5 upplevde helt eller i 
huvudsak att det var tydligt vart man ska vända sig om IT-stödet inte fungerade. Däremot 
upplevde 2 av 5 att det var mindre tydligt vem som ansvarar för olika områden inom IT i 
kommunen. Mest kritiska var medarbetare inom tekniska förvaltningen samt miljö-
hälso- och byggförvaltningen. 

	

2.2.2. 	Bedömning 
Vår bedömning är att roller och ansvarsfördelning endast i begränsad utsträckning är tyd-
liga. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen inte har utsett ansvariga för system i 
enlighet med policy. På verksamhetsnivå har roller och ansvar beskrivits i olika styrdo-
kument, både övergripande och i vissa fall specifikt för viss verksamhet. Vi kan dock kon-
statera att IT-enhetens uppgift upplevs otydlig samt att användarna inte har tillgång till 
styrande dokument med beskrivningar av bl.a. ansvar och roller. 

Om ansvar och roller är otydliga finns en risk att fel inte avhjälps på ett effektivt sätt, att 
brister i IT-miljön inte uppmärksammas och åtgärdas eller att medarbetare inte får behö-
righet till nödvändiga system. Det kan även uppstå glapp mellan det stöd som IT-enheten 
faktiskt kan levererar och de förväntningar som verksamheterna har. 

2.3. Kompetens och teknik 

	

2.3.1. 	Iakttagelser 
Enkätresultat 
Resultatet av enkätundersökningen visar att användarna har hög datorvana och förmåga 
att hantera datorn som arbetsverktyg. 9 av 10 har svarat att de helt eller i huvudsak in-
stämmer i påståendet att de har tillräckliga kunskaper för att hantera sin dator samt sä-
kert och effektivt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vid nedbrytning per verksamhet kan 
vi dock konstatera att ca 1 av 6 av utbildningsförvaltningens personal har svarat att de till 
viss del har god datorvana. Inom tekniska samt inom kultur- och fritid upplever en av fem 
att de till viss del har god datorvana. 

När det gäller kunskaper för ett effektivt användande svarade 1 av lo av tekniska förvalt-
ningens personal att de till viss del har tillräckliga kunskaper för att kunna använda verk-
samhetssystemen på effektivt och säkert sätt. 

Granskning av fritertsvar visar bl.a. på behov av utbildning inom ekonomiprogram och 
Excel. Vidare framgår att medarbetarna förlitar sig på kollegor eller helpdesk när de är i 
behov av hjälp med ett program/verksamhetsstöd. 

Enkätundersökningen visar vidare att 1 av 3 upplever att de till viss del eller inte alls har 
fått tillräcklig introduktion och utbildning för att kunna jobba effektivt med de vanligaste 
verksamhetssystem. Störst behov finns bland medarbetar inom utbildningsförvaltningen 
där nästan 2 av 5 instämmer till viss del eller inte alls. Inom socialförvaltningen och stöd-
funktionen har 1 av 3 svarat motsvarande. 
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Av fritextsvar till frågan framgår framförallt att användarna i stor utsträckning fått lära sig 
system på egen hand eller med hjälp av kollega, vilket upplevs vara tidskrävande och inef-
fektivt. 

I enkätundersökningen har respondenterna fått ta ställning till olika påståenden gällande 
störningar i systemen och driftsäkerhet. Resultatet visar att närmare 9 av ro användare 
upplever att driftssäkerheten är god. Däremot upplever endast 1 av 5 inom utbildningsför-
valtningen att systemet inte är så pass driftsäkert att eleverna blir drabbade. Av fritextsvar 
framgår bLa. att elevdatorerna inte fungerar som önskat och att wifi-uppkoppling inte 
fungerar, vilket påverkar undervisningen. 

Användarna har även fått göra en grov uppskattning över hur mycket tid som går förlorad 
pga. avbrott, väntetider etc. Resultatet av undersökningen visar att 1 av 5 av användarna 
inom utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen uppskattar att förlorad tid uppgår 
till mellan 20 minuter — 1 timme per vecka. 

2.3.2. 	Bedömning 
Vår bedömning är att det till övervägande del finns kompetens för att bedriva en effektiv 
IT-verksamhet. Bedömningen baseras på att det finns en god datorvana bland användar-
na (9 av ro) men att det finns behov av utbildning för att kunna använda systemen på ett 
effektivt sätt. 

När det gäller förekomsten av IT-relaterade störningar bedömer vi att dessa är rimliga. 
Bedömningen baseras på resultat från enkätundersökningen. I sammanhanget noteras 
dock att IT-relaterade störningar är upplevs särskilt frekventa inom skolan vilket får kon-
sekvenser för undervisningen. 

2.4• Hantering av problem, risker och brister 
2.4.1. 	Iakttagelser 
IT-relaterade problem hanteras i huvudsak av kommunens Helpdesk. Av intervju med IT-
chef framgår att det saknas ett ärendehanteringssystem för att kunna registrera ärenden. 
Detta skulle möjliggöra spårbarhet och analys av störning och problem i kommunens IT-
miljö. Enligt intervju används mail för att dokumentera och hantera ärenden. Prioriteten 
har varit att användarens problem ska avhjälpas så snabbts som möjligt. 

Enkätresultat 
Närmare 3 av 4 anser helt eller i huvudsak att det är tydligt vart man ska vända sig när 
problem eller fel har upptäckts. Ca 7 av io upplever helt eller i huvudsak att fel snabbt blir 
åtgärdade, både specifika verksamhetssystem och fel i allmänhet. En klar majoritet (3 av 
5) har svarat att det är enkelt att meddela problem och/eller få hjälp. 

Enkäten visar att 1 av 5 inte upplever att det är enkelt att meddela fel och problem. Inom 
tekniska förvaltningen har 1 av 3 till viss del instämt i påståendet att det är enkelt att 
meddela fel och problem. 

När det gäller synpunkter kring system och förbättringsförslag av dessa har 1 av 3 svarat 
att de till viss del eller inte alls vet vart de ska vända sig för att meddela dessa. Enkätun-
dersökningen visar att de flesta vänder sig i första hand till närmsta chef eller till help-
desk. Ca 1 av 3 uppger att de sällan eller aldrig lämnar förslag på förbättringar. 

Av fritextsvar framgår att barn- och utbildningsnärnndens personal i viss grad upplever 
det otydligt om det är helpdesk eller systemadministratör/systemansvarig som ska han- 
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tera fel eller problem. Det upplevs osäkert att söka hjälp från Helpdesk. Istället söker per-
sonal hjälp hos IT-pedagoger. 

Inom socialförvaltningen har respondenter bl.a. svarat att förvaltningens IT-system har 
låg prioritet och att det är svårt att få en överblick över vem/vilka som administrerar och 
ger support till dessa. 

Av intervju med bl.a. systemförvaltare inom socialnämndens verksamhet framgår att det 
inte finns reglerat vilken typ av stöd som ska finnas tillgänglig för verksamheterna under 
helger och kvällar, exempelvis i form av jour eller beredskap hos IT-enheten. Motsvarande 
saknas även inom utbildningsnämndens verksamheter. Av intervju med IT-pedagog 
framgår bl.a. att beskrivningen av IT-enheten är att enheten är en stödfunktion till kom-
munens förvaltningar. Det är inte tydligt vad som menas med detta, exempelvis vilka krav 
som verksamheterna kan ställa. Enligt IT-chefen är kraven från kommunens olika verk-
samheter på IT-enheten inte tydliggjorda. 

2.4.2. 	Bedömning 
Vår bedömning är att fungerande processer för rapportering och hantering av problem, 
risker och brister finns i begränsad utsträckning. Bedömningen baseras på att det saknas 
ett ärendesystem som registrerar inkomna ärenden till Helpdesk. Detta medför att det blir 
svårt för IT-enheten att få tillgång till underlag i syfte att analysera brister och störningar 
och därmed kunna vidta lämpliga åtgärder. Vidare visar enkäten att en betydande andel 
upplever det svårt att meddela ärenden för support. 

När det gäller ansvarsfördelningen för rapportering och hantering av problem m.m. be-
döms denna finnas till övervägande del. Bedömningen baseras på att ca 3 av 4 har svarat 
att det är tydligt vem användare ska vända sig till. Mest otydligt är det för användare inom 
socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. 

I sammanhanget noteras att kommunens verksamheter inte har tydliggjort vilka förvänt-
ningar och krav som de har på stöd från IT-enheten. Därmed finns det risk att det skapas 
ett förväntansgap mellan det stöd som IT-enheten levererar och det stöd verksamheterna 
förväntas få från IT-enheten. 

2.5.  Uppföljning ochutvärdering av IT-
verksamheten 

2.5.1. 	Iakttagelser 
Som nämnts i föregående avsnitt (2.1.1) ska mål för IT-säkerhetsarbetet formuleras och 
årligen följas upp. Detta har inte gått att styrka. Vidare har det inte varit möjligt att styrka 
att det har skett någon dokumenterad uppföljning och utvärdering av hanteringen av IT i 
verksamheterna. Av intervju med kommunens IT-chef framgår att uppföljning och utvär-
dering av kommunens IT sker endast i liten skala. Vidare framgår att tester av system i 
syfte att pröva robusthet och sårbarhet, exempelvis intrångstester, inte genomförs. Enligt 
IT-chef är de största bristerna i kommunens IT-miljö kända och kommer succesivt under 
de närmsta åren att åtgärdas. 

Granskningen visar att det inte har skett någon uppföljning av kostnader relaterat till IT 
annat än i förhållande till budget. Av intervju med IT-chef framgår dock att införandet av 
exempelvis system för vikariehantering har medfört att en tjänst inom personalavdelning-
en har kunnat sparas in. Vidare har system för ekonomi, fakturor och budget/prognos 
gjort det möjligt att på ett effektivare sätt kunna följa kostnader för verksamheterna samt 
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i 
få till en säkrare och effektivare fakturahantering. Införandet av den nya fakturahante-
ringen medförde att en tjänst kunde sparas in. 

Som nämnts under 2.1.1. har IT-enheten budget för bl.a. byte av datorer. Enligt intervju 
med IT-chef medför detta en större kontroll över kostnaderna då IT-enheten själva beslu-
tar om när byten ska ske. 

Enkätresultat 
Resultatet från enkätundersökningen visar att hälften har svarat att uppföljning av hante-
ringen av IT i verksamheterna, exempelvis följsamhet mot riktlinjer samt om system fun-
gerar effektivt, endast till viss del eller inte alls har skett. 1 av 5 uppgav att de saknade 
kännedom om IT har följts upp. 

Kompletterande intervjuer med systemadministratörer inom de olika verksamheterna 
visar att uppföljningen i huvudsak sker på arbetsplatsträffar. Företrädare för stödfunkt-
ionen och socialförvaltningen uppger att det sker viss uppföljning när det gäller behörig-
heter. 

2.5.2. 	Bedömning 
Vår bedömning är att uppföljning och utvärdering av IT-verksamheten inte sker på ett 
ändamålsenligt sätt. Bedömningen baseras på att uppföljning och utvärdering inte sker på 
ett regelbundet och systematiskt sätt samt att enkätundersökningen och intervjuer tyder 
på att uppföljning och utvärdering sker i liten utsträckning. Granskningen har inte heller 
kunnat styrka att kostnader för IT-verksamheten följs upp annat än mot budget. 
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Projektledare 
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3. Bedömningar 

3.1.  Bedömningar mot kontrollmål 
Detfinns ändamålsenlig styrning för området. 

I begränsad utsträckning — Det saknas styrning som reglerar vissa områden, dokument 
är i behov av revidering samt en betydande andel av tillfrågade saknar kännedom om do-
kumentens innehåll eller var de finns tillgängliga. Vi kan vidare konstatera att mål för IT-
säkerhetsarbetet inte har upprättats enligt gällande policy. 

Roller och ansvar är tydliga, både på politiskt nivå och verksamhetsnivå 

I begränsad utsträckning — Styrelsen har inte utsett ansvariga för system i enlighet med 
policy. På verksamhetsnivå har roller och ansvar beskrivits i olika styrdokument, både över-
gripande och i vissa fall specifikt för viss verksamhet. Vi kan dock konstatera att IT-
enhetens uppgift upplevs otydlig samt att användarna inte har tillgång till styrande doku-
ment med beskrivningar av bl.a. ansvar och roller. 

Detfinns rätt kompetens och teknikför att bedriva en effektiv IT-verksamhet 

Till övervägande del finns kompetens för att bedriva en effektiv IT-verksamhet. Detta 
baseras på att det finns en god datorvana bland användarna (9 av io) men att det finns be-
hov av utbildning för att kunna använda systemen på ett effektivt sätt. 

Förekomst av IT-relaterade störningar är rimliga. 

Uppfyllt - Bedömningen baseras på resultat från enkätundersökningen. I sammanhanget 
noteras dock att IT-relaterade störningar är upplevs särskilt frekventa inom skolan vilket får 
konsekvenser för undervisningen. 

Det fmns fungerande processer samt ansvarsfördelning för rapportering och 
hantering av problem, risker och brister m.m. 

I begränsad utsträckning - Det saknas ett ärendesystem som registrerar inkomna ären-
den till Helpdesk. Detta medför att det blir svårt för IT-enheten att få tillgång till underlag 
för i syfte att analysera brister och störningar och därmed kunna vidta lämpliga åtgärder. 
Vidare visar enkäten att en betydande andel upplever det svårt att meddela ärenden för 
support. 

Ansvarsfördelning för rapportering och hantering av problem m.m. finns till övervägande 
del. Ca 3 av 4 har svarat att de är tydligt vem användare ska vända sig till. Mest otydligt är 
det för användare inom socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. 

Uppföljning och utvärdering av IT-verksamheten och dess kostnader sker på 
ett ändamålsenligt sätt. 

Ej uppfyllt - Uppföljning och utvärdering sker inte på ett regelbundet och systematiskt sätt 
samt att enkätundersökningen och intervjuer tyder på att uppföljning och utvärdering sker i 
liten utsträckning. Granskningen har inte heller kunnat styrka att kostnader för IT-
verksamheten följs upp annat än mot budget. 
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Bilaga - sarnmanställning roller och ansvar 

Roll 
	

Ansvar 

IT-
berednings-
grupp 

Systemägare 

Verksamhets- 
ansvarig chef 

System-
ansvarig 

IT-ansvarig 

Systemadmi-
nistratörer 

Användare 

IT-säkerhets-
ansvarig 

Ska inrättas i syfte att få samsyn i IT-frågor. Beredningsgruppens uppgift är 
att samordna kommunens långsiktiga behov samt utreda och hantera IT-
frågor inför beslut. Beredningsgruppen ska även samverka med enhetschefer 
inför den årliga verksamhetsplaneringen i syfte att inventera behov av IT-stöd 
under kommande verksamhetsår. Av IT-säkerhetsinstruktionen framgår yt-
terligare uppgifter och arbetssätt som beredningsgruppen ska ägna sig åt. 

kan exempelvis vara en nämnd, utses av fullmäktige. Systemägaren ansvarar 
för att det egna IT-systemen förvaltas på för verksamheten bästa sätt, fattar 
de avgörande besluten om systemen inom ramen för resurstilldelningen för 
sin verksamhet samt ansvarar för att informationen i systemen som används i 
den egna verksamheten på ett, ur säkerhetssynpunkt, tillfredställande sätt. 

har bl.a. ansvar att i verksamhetsplaneringen årligen föreslå/initiera behov av 
IT-stöd till beredningsgruppen i form av kortfattade mål och krav. Verksam-
hetschefen ansvarar vidare för att uppföljning och utvärdering av de egna 
systemen sker löpande samt fastställa ansvar och roller för respektive sy-
stem(ex utse styrgrupp och systemförvaltare). 

utses av systemägare och ansvarar för den dagliga användningen av IT-
system bl.a. genom att verkställa systemägarens beslut, delta i IT-
säkerhetsarbetet och dokumentera uppkomna fel och brister samt rapportera 
dessa till verksamhetschef och IT-ansvarig. 

har i uppgift att kommunens IT-infrastruktur fungerar, dvs nät, servar samt 
har det övergripande ansvaret för att systemets tekniska delar fungerar. I 
detta uppdrag ligger bl.a. att hålla styrande dokument uppdaterade, bedriva 
omvärldsbevakning samt tillhandahålla teknisk support till användarna (Hel-
pdesk). 

ansvarar att den dagliga driften upprätthålls enligt överenskommelse med 
systemägare och IT-ansvariga. Detta kan bl.a. komma till uttryck genom att 
registrera användare eller ge teknisk support. 

följer gällande reglerar genom att bl.a. ta del av instruktioner, förslå föränd-
ringar till respektive chef samt påtala behov av kompetensutveckling. 

stödjer arbetet med att uppnå IT-säkerhetspolicyns mål, exempelvis genom 
att delta i projekt. 
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