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IT-policy 

Sammanfattning 
Efter revisorernas granskning av IT-verksamheten hos Södertörns 
brandförsvarsförbund konstaterades att det saknades dokumenterade riktlinjer för 
området. Ett förslag till IT-policy har därför arbetats fram, där grunden för 
förbundets IT-verksamhet beskrivs. 
 
Ärendets beredning 
Förslaget till policy har arbetats fram av administrativ chef Susanne Nilsson på 
uppdrag av brandchef Lars-Göran Uddholm. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Förslag till IT-policy 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Direktionen fastställer föreslagen IT-policy. 
 
 
 
 
 
Susanne Nilsson 
Administrativ chef 
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Information och informationssystem är en viktig långsiktig resurs som bidrar till ökad 
kvalitet, öppenhet, effektivitet och utveckling. IT-verksamheten är en strategisk del av 
förbundets utveckling och ska därför vara integrerad med övrig verksamhetsutveckling. IT-
verksamheten skall ge nytta till verksamheterna i förbundet, vara stabil, kostnadseffektiv, 
säker och kunna förändras i takt med verksamheten. Fungerande IT-verksamhet är en 
verksamhetskritisk resurs för stor del av förbundets verksamhet. 
Utveckling och förändring i IT-miljön ska ske utifrån dessa utgångspunkter. Med väl 
fungerande system och teknik skapas framförallt förutsättningar att bedriva förbundets 
verksamheter på ett effektivt sätt. 
Förbundets IT-lösningar och system vilar på en gemensam IT-miljö. Denna grundläggande 
infrastruktur skall utformas för att uppnå krav på säkerhet, tillgänglighet och 
kostnadseffektivitet. Applikationer och verksamhetsnära system som anskaffas ska vara 
anpassade för att verka inom förbundets grundläggande IT-miljö. En fungerande dialog 
mellan verksamhetsansvariga och IT-ansvariga säkerställer detta.  
Södertörns brandförsvarsförbund skall samverka med sina medlemskommuner, leverantörer, 
entreprenörer och med andra samverkansaktörer för att nå största möjliga nytta i 
verksamhetsprocesser som blir alltmer integrerade.  
I övrigt ska IT-verksamheten vid Södertörns brandförsvarsförbund uppfylla följande: 

- Förbundet ska följa nationellt beslutade standarder på IT-området 
- Strävan skall vara att begränsa antalet system och produkter 
- Förbundet ska säkerställa att skyddet mot yttre påverkan är god 
- Eftersom utvecklingstakten inom IT är hög skall IT-miljön utformas med arbetssätt 

och prismodeller så att olika systems möjligheter att verka tillsammans på ett effektivt 
och överblickbart sätt prioriteras 

- Vid produktval skall förbundet välja lösningar som är långsiktigt kostnadseffektiva. 
Lösningarna skall bygga på produkter som av marknaden anses kunna bestå, så att de 
går att underhålla och anskaffa under rimligt lång tid. Vidare skall det vara möjligt att 
i konkurrens upphandla kompetens kring produkterna 

- Säkerhet och tillgänglighet skall aktivt väljas för respektive system beroende på 
verksamhetens behov. Vi ska ha en egen grundläggande IT-kompetens anställd för att 
driva våra system, men också ta hjälp av utomstående expertis för strategi-, 
utvecklings- och specialistbehov 
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