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IT-Policy för Håbo kommun 
1 Inledning 
IT-Policy för Håbo kommun är kommunens övergripande styrdokument inom IT-området. 
Policyn anger hur kommunen ska förhålla sig till och använda IT för att stödja och utveckla 
verksamheterna i deras arbete med att uppnå uppsatta mål. 
IT-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 IT-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 IT-verksamhet är att: 

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

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

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

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

• Håbo kommun ska i samverkan med övriga kommuner i regionen, landsting och 
leverantörer samt utförare erbjuda service som utgår från medborgarens livssituation. 

• Minska miljöpåverkan genom att ta vara på möjligheterna som IT ger inom olika 
områden. 

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

 

 
3 Roller och ansvarsområden 
3.1 Kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktige beslutar om IT-policy för Håbo kommun. 

3.2 Kommunstyrelsen 

• Fastställer Riktlinjer för informationssäkerhet. 

• Fastställer Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 
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3.3 Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• IT-verksamheten bedrivs enligt kommunens IT-policy. 

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

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

• Samordna och vidareutveckla kommunens IT-verksamhet. 
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