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 Kommunstyrelsen 
 

IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering 
av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anta IT-policy enligt bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar IT-
policy, för egen del besluta  
 
att fastställa riktlinjer för styrning av IT enligt bilaga 2, samt 
 
att revidera anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun enligt bilaga 3 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde en IT-strategi 1997. Därefter har stadsdirektören beslutat den 
16 februari 2004 om roller, och ansvar för övergripande IT-styrning i Uppsala kommun 
(anmält i kommunstyrelsen 21 april 2004 § 137). Kommunstyrelsen har vidare den 7 oktober 
2009  (§ 211) tydliggjort kommunstyrelsens roll i arbetet med IT-frågor. Stadsdirektören har 
2012 beslutat om ny planeringsfunktion avseende kommungemensam IT, IT-
samordningsgrupp mm (Anmält i kommunstyrelsen 7 mars 2012 § 29). 
 
Det finns behov av ett nytt övergripande styrdokument. Sedan beslutet om IT-strategi 1997  
har en stark utveckling skett och IT är inte längre endast en stödprocess utan en integrerad del 
av kommunens huvudprocesser. Kommunens verksamheter vilar till stor del på olika IT-
system.  
 
Inom kommunen hanteras information och informationssystemen som en nyckeltillgång och 
långsiktig resurs som bidrar till ökad öppenhet, effektivitet och utveckling. För att IT ska 
fungera som denna tillgång behöver IT-verksamheten åskådliggörs i en policy. 
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Ansvaret för kommunens IT-verksamhet följer det normala verksamhetsansvaret i 
kommunkoncernen. Nämnders och styrelsers IT-användning styrs av kommungemensamma 
regelverk och ansvaret för verksamhetsspecifika system ansvarar respektive nämnd eller 
styrelse för.  
 
IT-policyn är Uppsala kommuns övergripande styrdokument inom IT-området. Policyn anger 
således kommunens förhållningssätt till IT och inriktningen för användning och utveckling av 
IT i kommunen. 
 
Policyn kompletteras med riktlinjer för att förtydliga och åskådliggöra inom vilka områden 
styrning ska finnas. Några exempel på detta är styrning av arkitektur (sättet att bygga system), 
gemensamma lösningar, modeller och processer. Denna styrning är ett led i att uppnå 
kostnadseffektivitet, säkerhet och flexibilitet. Avsikten med styrningen är att IT-lösningar i 
Uppsala kommun tas fram snabbare och kostnaden sjunker. 
 
Med utgångspunkt i denna IT-policy, som är kommunövergripande, utfärdar 
kommunstyrelsen riktlinjer för styrningen av IT inom nämndorganisationen. Det är sedan 
varje nämnds och styrelses ansvar att tillämpa riktlinjerna. På kommunövergripande nivå leds 
IT-verksamheten av kommunstyrelsen och som även ansvarar för kompletterande 
styrdokument. 
 
Kommunstyrelsen har 2006 antagit anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun 
utifrån den säkerhetspolicy som kommunfullmäktige antog den 25 oktober 1999. I detta 
ärende föreslås vissa justeringar i anvisningarna utifrån informationssäkerheten samt en 
redaktionell ändring med anledning av kommunfullmäktiges tidigare beslut om ny 
organisation för räddningstjänsten. 
 
Föredragning 
Förslaget till IT-policy tar sin utgångspunkt i att säkerställa ett helhetsperspektiv på 
kommunens verksamhet där nyttan för medborgare och verksamheter säkerställs. Efter det 
senaste övergripande styrdokumentet antogs 1997 har både de tekniska möjligheterna 
förbättras och kommunens organisation förändrats. Den decentraliserade modell som hittills 
funnits av IT-verksamheten omprövas för att nå en ökad kostnadseffektivitet, standardisering 
och kvalité.  
 
Möjligheterna till och kraven från medborgarna om en ökad dialog via e-tjänster med 
kommunen bör tas till vara i det kommande arbetet med IT-verksamheten i kommunen och 
integreras på ett annat sätt än tidigare i kommunens verksamhetsutveckling. En utgångspunkt 
är att digitala tjänster ska vara norm i dialogen mellan medborgare, förtroendevalda och 
medarbetare.  
 
Helhetsperspektivet på kommunens IT-verksamhet med verksamhets- och medborgarnyttan i 
förgrund ställer krav på att e-tjänster, system och digitala information ska bidra till nytta för 
användarna genom att vara effektiva, användarvänliga, tillförlitliga och ha hög tillgänglighet. 
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Genom ett införande av dessa krav ges förutsättningar för att kommunens arbete med e-
demokrati, e-tjänster och e-förvaltning utvecklas på ett strukturerat och framgångsrikt sätt. 
 
I en stor organisation som Uppsala kommun är det viktigt att hålla en balans mellan centralt 
ansvar och ansvar ute i organisationen. Stadsdirektörens beslut om ny planeringsfunktion 
avseende kommungemensam IT, innebär att formella arenor har skapats dels med ansvariga 
på handläggarnivå, dels på kontors/förvaltningschefsnivå för att dryfta utvecklingen av IT-
verksamheten utifrån policyn och riktlinjerna. 
 
Kommunstyrelsen föreslår med bakgrund av det ovanstående att kommunfullmäktige antar 
IT-policy för Uppsala kommun. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar IT-policy 
för Uppsala kommun föreslås kommunstyrelsen fastställa riktlinjer för styrning av IT.  
Säkerhetspolicyn omfattar all kommunal verksamhet vilket inkluderar säkerhetsperspektivet 
på information och informationshantering. Förslaget till revidering av anvisningarna till 
säkerhetspolicyn innebär att informationssäkerheten särskilt betonas samt att ansvaret för 
koordineringen av arbetet under kommunstyrelsen utpekas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En IT-policy ger organisationen möjlighet att på ett rationellt sätt samordna IT i verksamheten 
så att de investeringar som genomförs utgår från den samlade kommunala nyttan. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
























