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Norsjö kommuns IT-policy anger den politiska ledningens viljeinriktning och stöd för
användning och utveckling av informations- och kommunikationsteknik i kommunen.
IT-policyn beskriver övergripande mål för IT, mål för IT-säkerhet, vilka övriga styrdokument
som ska upprättas, organisation och ansvar samt hur uppföljning av målen ska ske.
IT-policyn ska granskas och revideras vid förändringar i organisationen eller organisationens
omgivning som påverkar den. IT-policyn fastställs av kommunfullmäktige.
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1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR IT

IT-tekniken i sig har inget egenvärde inom den kommunala verksamheten utan ska ses som en
stödfunktion inom olika verksamhetsområden.
IT-tekniken ska nyttjas för att ge stöd för följande:
Service
• tillhandahållande av kommunal information
• kommunikation inom och utom kommunen.
• åtkomst till kommunala tjänster dygnet runt
• medborgarnas och näringslivets nyttjande av IT genom utbyggnad av IT-infrastruktur
Demokrati
• ökad delaktighet och insyn i kommunala frågor för kommunmedborgarna
• förbättrade beslutsunderlag
Effektivitet
• effektiviserad administration
• effektiviserade arbetsformer och arbetssätt

2 MÅL FÖR IT-SÄKERHET

Ur säkerhetssynpunkt ska Norsjö kommuns IT-system utformas för att:
•
•
•
•
•
•

säkerställa att information som behandlas är riktig, komplett och aktuell
säkerställa att information som behandlas endast delges behöriga personer
säkerställa att information som behandlas kan levereras vid rätt tidpunkt
förebygga oväntade händelser som leder till negativa konsekvenser
medge spårning av intrång och incidenter
ge rimliga kostnader för säkerhetsåtgärder i förhållande till risker

3 ÖVRIGA STYRDOKUMENT

Med utgångspunkt från IT-policyn upprättas sedan ytterligare styrdokument som reglerar
IT-verksamheten i kommunen.
Norsjö kommun upprättar en gemensam IT-strategi för alla verksamheter. Detta dokument
innehåller ett antal kommungemensamma avsnitt samt ett avsnitt per förvaltning som
beskriver verksamhetens specifika strategier. IT-strategin utgör en handlingsplan för hur
IT-policyns intentioner ska förverkligas. IT-strategin följer kommunplaneringen i övrigt,
gäller tre år och uppdateras årligen. IT-strategins gemensamma del utarbetas av kommunens
IT-grupp, respektive förvaltning utarbetar sin egen del som förankras i ansvarig nämnd och
den samlade IT-strategin fastställs slutligen av kommunstyrelsen.
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Utifrån IT-strategin görs sedan inom varje förvaltning kortfattade årliga IT-planer där
konkreta insatser prioriteras. IT-planerna ska innehålla uppgifter om ansvarig för
genomförande, tidsplan och ansvar för uppföljning.
Målen för IT-säkerhetsarbetet konkretiseras i IT-säkerhetsinstruktioner som fastställs av
kommunstyrelsen efter behandling i kommunens chefsgrupp och IT-grupp. En förteckning
över samhällsviktiga IT-system ska hållas aktuell. För alla samhällsviktiga IT-system ska
systemsäkerhetsplaner tas fram och utifrån dessa upprättas årliga handlingsplaner för
IT-säkerhetsarbetet. Planerna tas med i IT-strategi och IT-planer och samordnas med övrig
IT-verksamhet.
Som underlag för utbyggnad av IT-infrastruktur till hushåll och företag upprättas ett
IT-infrastrukturprogram. IT-infrastrukturprogrammet fastställs av kommunstyrelsen.
4 ORGANISATION OCH ANSVAR

Det övergripande ansvaret för Norsjö kommuns IT-system vilar på respektive nämnd inom
vilken systemet används. Nämnden bör delegera ansvaret till förvaltningschef eller annan
anställd och utser då denna person till s.k. systemägare. Systemägaren har ansvar för
anskaffning, ut- och avveckling, förvaltning, drift, säkerhet och användning av ett IT-system.
För att utöva sitt ansvar ska systemägaren arbeta enligt vad som fastställts i IT-policy,
IT-strategi och IT-säkerhetsinstruktioner.
Kommunstyrelsen, eller annan nämnd, kan vara övergripande ansvarig för system som är
gemensamma och används inom övriga nämnder. För dessa system utses en central
systemägare som då tar systemägaransvar för detta system och övriga är endast användare.
En IT-grupp sammansatt av tjänstemannarepresentanter från alla förvaltningar skall finnas
inom kommunförvaltningen. IT-gruppen ska främst arbeta med samordning av IT-frågor
mellan förvaltningarna. En viktig uppgift för IT-gruppen är även att årligen sammanställa den
IT-strategi som skall gälla för de kommande tre åren.
IT-säkerhetsarbetet ska bedrivas så att det blir en integrerad del av organisationens normala
verksamhet. Årliga delmål ska därför beslutas och framgå av kommunens gemensamma
IT-strategi. Riktlinjer och praktiska anvisningar för att uppnå målen ska sedan framgå av
respektive förvaltnings IT-plan. IT-säkerhetsarbetet inom Norsjö kommun ska följa den
process som finns beskrivet i Krisberedskapsmyndighetens rekommendationer om basnivå för
samhällsviktiga system (BITS). Detta innebär att en systemsäkerhetsplan ska upprättas för
alla samhällsviktiga system och att IT-systemen ska driftgodkännas av respektive systemägare
utifrån systemsäkerhetsplanens krav innan systemen tas i bruk.
Sammankallande för översyn av IT-säkerhetsdokument är IT-säkerhetssamordnaren,
sammankallande för översyn av IT-policy, IT-infrastrukturprogram, IT-strategi och IT-planer
är IT-samordnaren.
5 UPPFÖLJNING

Fastställda mål följs upp på förvaltningsnivå och redovisas till fullmäktige i årsbokslut.

