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Sammanfattning 

Vår ö\·ergripande frågeställning var 

,) Hanteras IT på ett effektht och säkert sätt inom nämnderna? 

Frågan avgränsades till ett antal kontrollmål. Vi gör här bedömningen att inom de kon
troller vi genomfört sker hanteringen på ett delvis tillfredställande sätt. Ett positivt om
råde som vi speciellt vill lyfta fram är att resultatet från användarenkäten indikerar att 
driftstörning och andra problem förekommer i låg utsträckning' 
Olika förbättringsområden och förslag till förbättringar som finns intagna i rapporten 
sammanfattas nedan. 

• Vi kan konstatera att det finns behov av att revidera och upprätta övergripande 
styrande' och stödjande dokument (policys, riktlinjer m.m) kring IT. Den 
informationssäkerhetsutbildning som erbjuds via intranätet är positiv. Det är 
viktigt att möjligheten med denna implementeras bättre inom verksamheterna (t 
ex krav på deltagande i utbildningen). 

• Vi bedömer att det inte finns en tillräcklig tydlighet kring ansvar och roller. Do
kumentationen som stöd för tydliggörande behöver revideras och förbättras3. 

Ansvar och uppgifter behöver därefter kommuniceras ytterligare till olika roller. 

• Enligt vår uppfattning är rollen som informationssäkerhetsamordnare otydlig. Vi 
föreslår att rollen ska finnas vid sidan av IT-enheten för att arbeta mer oberoen
de kring bl a uppföljning. 

• Vi föreslår att det inrättas en IT-styrgrupp inom kommunen. Ett syfte med styr
gruppen är att få mer tid till kommunikation kring strategiska IT-relaterade frå
gor som underlag för beslut. Vissa beslut kan fattas direkt av styrgruppen men i 
gruppen skapas även samförstånd för beslut i kommunledningsgruppen eller i 
kommunstyrelse och nämnder. Deltagare bör vara kommunchef, förvaltnings
chefer4, IT-chef och andra inom kommunen som kan anses lämpliga, t ex IT
resurser från de stora förvaltningarna. I gruppen skapas samförstånd kring bl a 
nyttoeffekter, risker och problems, prioriteringar och budget. Styrgruppen är ett 
viktigt forum i samband med budgetarbetet. Gruppen är viktig i framtagande av 
strategiska dokument som berör IT. Kontinerligt bör verksamhetsförändringar 
som berör IT kommuniceras i gruppen. 

• Vi bedömer att finns ett behov att förbättra uppföljningen kring hantering av IT 
på olika sätt. 

• Svaren från användare (framför allt vid skolförvaltningen) indikerar att finns 
problem kring IT -stödet som innebär risker att verksamheten påverkas negativt. 
Enligt de ansvariga vi intervjuat har många problem nu åtgärdats varför det nu 

l Gäller ej TT inom underYisningen. Resultatet indikerar att det finns störningar som behöver ses över. 
2 Strategi, policys kring informationssäkerhet t ex ansvar, instruktioner t ex internetanvändning, e-post. Riskanalyser och 
systemsäkerhetsplaner m.m. 
:3 T ex ansvar och uppgifter för TT-enheten, informationssäkerhetssamordnare, systemägare och systemförvaltare. Vi 
föreslår att kraven kring att det inom verksamheterna (styrelse och nämnder) ska genomföra systemsäkerhetsanalyser 
tydliggörs och dokumenteras 
4 Eller uf\'al av förvaltningschefer, 
5 Reducera risker och problem, Eliminera risker och problem eller acceptera risker och problem. 
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ska fungera bättre, Det är dock viktigt att nämnden följer upp och analyserar 
problemen närmare (t ex vilka problem har åtgärdats, vad kvarstår, ,ilka konse
h'enser ger problemen och vad kan vara orsaken), Detta är viktigt för att t ex pri
oritera, åtgärda eller inte åtgärda, förebygga samt utgöra underlag för uppfölj
ning och resurstilldelning, Orsak till problem kan vara många t ex infrastruktur, 
tekniska problem i system, arbetsrutiner och kompetens, 

• Vi ser behov att det sker en översyn kring hanteringen ,id utskrifter, t ex hur an
vänds den kod som finns för att styra utmatningen av papper? Var finns skrivare 
placerade? 

• Vi föreslår en översyn6 kring hur olika IT-resurser ska samverka beträffande 
ärendehanteringen (IT-enheten och de !T-resurser som finns förvaltningarna), 

61. Vi föreslår att ett formaliserade forum där IT -resurser möts för att diskutera för problem och förbättringar etableras. 
2. Möjligheten att IT-enheten loggm (registrerar) alla de problem som kommer till dem även om ärendet \idarebefordas 
till systemför\'altare. 3 kan systemföf\'altare an"ända samma sy'stem som TT-enheten. 
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1 Inledning 
1..1 () 

Ett fungerande IT-stöd är av' stor betydelse i den kommunala verksamheten. Den mo
derna informationsteknologin ger möjligheter att höja kvalite, säkerhet och effektivitet i 
de olika verksamheterna, sprida och öka tillgängligheten till information m m. IT är en 
förutsättning för att verksamheten skall fungera på ett effektivt och säkert sätt. 

En effektiv hantering av IT påverkas aven mängd olika faktorer, t ex tillräcklig infra
struktur, IT -avdelningens förmåga, tillräckligt bra system, processer, rutiner, ansvar och 
användares kompetens. 

De förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har gett PwC uppdraget att översiktligt 
granska IT-hanteringen inom kommunen. 

1. 

4 Hanteras IT på ett effektivt och säkert sätt inom nämnderna? 

Kontrollmåljgranskningsmål 

J 

~ Finns det aktuella styrande och stödjande dokument kring IT och är dessa kända 
inom nämnderna? 

~ Är roller och ansvar kring IT-användningen tillräckligt tydliggjort? 

~ Finns forum för dialog kring krav, uppföljning och framtida behov av IT -tjänster? 

4. Sker uppföljning i syfte att säkerställa att användningen av IT och den gemen
samma infrastrukturen fungerar tillfredsställande? 

~ Är IT -driften tillräckligt fri från störningar t ex kring tillgänglighet och andra ris
ker? 

~ Finns tillfredställande rutiner och ansvar för rapportering och hantering problem 
från användare? 

4 Finns tillräcklig kompetens hos användare och finns stöd vid behov? 

.... Sker uppföljning och kontroll avseende IT-relaterade kostnader? 

.4. Finns tillfredsställande rutiner för inköp av datorer? 

Granskningen har avgränsats till de kontrollpunkter som redovisas under avsnitt 2, 

Granskningens resultat. 

I granskningen kontrolleras områden översiktligt. Granskningsobjektet är i första hand 
kommunstyrelsen. Samtliga nämnder berörs av granskningen. Vi har dock inte haft för 
avsikt att bedöma hur hantering sker inom respektive nämnd då detta kräver en fördju
pad granskning inom nämndens verksamhet. 
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Intenjuer har genomförts med personal vid IT-enheten samt med ansvariga vid vård
och omsorgsfön'altningen och skolfön'altningen, Dessa fön'altningar har alltså berörts 
något mer än övriga, Vi har även ställt frågor till en ans,'arig ,id ekonomiavdelningen, 

Lärare (kring IT i undervisningen) och andra användare av IT har haft möjlighet att be
svara en enkät kring hur de upplever att IT fungerar i sitt arbete 

Vi har även tagit del av de dokument som finns upprättade, 
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2 Granskningens resultat 
Nedan följer de olika kontrollmoment vi genomfört i samband med granskningen. Vi har 
ställt upp kontroller som ett antal frågeställningar. Därefter redO\'isas våra iakttagelser 
från granskningen och våra bedömningar, kommentarer och i vissa fall förslag till för
bättringar. Iakttagelser kan vara både positiva och negati,·a. 

Inom vissa avsnitt och i bilagor visas grafik med användarsvar. Användarna svarade hur 
väl ett påstående stämmer. Nedan visas hur de olika fårgerna ska tolkas. Värden till 
vänster innebär att användare besvarat frågan med instämmer inte alls II1II eller till viss 
del ~. Värden till höger innebär att användare besvarat med i huvudsak eller helt 111. 
Siffror som visas i liggande staplar visar antalet svarande. Grå farg innebär andelen 
svarande som svarat vet ej. 

l'ande O stöc{jande 
In01n 

Iakttagelser 

Det finns en IT-policy från 2000. Policyn behandlar visioner och övergripande målsätt
ningar med IT. I policyn anges att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
IT-frågorna. I policyn anges även att policyn skall prövas årligen av kommunstyrelsen. 
Enligt uppgifter sker inte prövningen på något systematiskt sätt?- Några underliggande 
dokument8 till policy saknas. I huvudsak saknas kommungemensamma dokument som 
berör informationssäkerhet. 

På intranätet finns det information kring vad som är otillåtet kring användning av inter
net. 

Det har tagits fram ett underlag kring hantering ave-post. Något beslut kring att detta 
ska gälla finns inte. 

Vid IT -enheten finns dokument som stöd för deras interna arbete, t ex finns information 
kring olika system, t ex kontaktpersoner, vad systemet används till, stöd för drift och 
backuptagning. Information kring vissa av de tjänster som erbjuds från IT-enheten finns 
på intranätet. Vid nyanställning skickas information kring behörighet i systemen till 
användare. 

På intranätet finns möjlighet för verksamheterna att använda sig aven datorstödd ut
bildning kring informationsäkerhet9• Det anges att det finns behov av att kommunicera 
hur utbildningen kan användas inom förvaltningarna. 

De vi intervjuat i verksamheten känner inte till några övergripande dokument, dock an
ges att det finns något äldre dokument som inte är aktuellt. 

7 Har t ex inte ändrats sedan 2000 
8 Mer detaljerade beskrivningar,t ex föreskrifter, riktlinjer 
9 Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för an\'ändnre (DISA). Från ffi)TIdigheten för samhällsskydd och beredskap 
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Från IT-enheten anges att det finns förväntningar från verksamheten att IT-enheten ska 
ta fram olika dokument och riktinjer t ex strategier och säkerhetsrelaterade dokument 
men detta är inget som de har haft möjlighet att prioritera på ett tillräckligt sätt. Det har 
påbörjats ett arbete med en IT-strategi men arbetet är inte slutfört. I kommunens verk
samhetsplan beskrivs IT-enhetens ansvar ö,·ersiktligt. 

Inom nämnderna (förvaltningarna) finns olika typer av dokumentation lO som berör IT, 
t ex finns det inom vård- och omsorgsförvaltningen dokument som beskriver roller och 
behörighet kring deras verksamhetssystem. Vid skolförvaltningen finns dokument som 
beskriver mål, genomförande och regler för användning av IT i undervisningen. 

Svar från användare 

En fråga ställdes till användare inom kommunen om de känner till vilka dokument som 
berör dem och var olika dokument återfinns. Många av de svarande är osäkra på vad 
som finns och var information återfinns. Några exempel på kommentarer visas nedan. I 
bilaga 1 finns svar och mer kommentarer intagna. 

• ''Jag vet att det intefinns några policys runt IT" 

• "Information skulle vara obligatorisk vid nyanställning. Nufår man själv fråga sig 
fram" 

• "Hittar inte dessa på intranätet vare sig under policys eller riktlinjer - helknasigt var 
har man gömt de dokument somfrågan syftar på - finns de?" 

• "Ibland känner jag osäkerhet kring hur manfår använda material (bild, musik och 
text) som ligger ute på nätet. Säkerhet har jag heller intefull koll på" 

Våra kommentarer 

• Vi kan konstatera att det behov av att revidera och upprätta övergripande 
styrande" och stödjande dokument (policys, riktlinjer m.m) kring IT. Inom 
nämnderna (förvaltningarna) finns dock olika typer av dokument upprättade. 

• Den informationssäkerhetsutbildning som erbjuds via intranätet är positiv. Det 
är viktigt att möjligheten med denna implementeras bättre inom verksamheterna 
(t ex krav på deltagande i utbildningen). 

• Många användare är osäkra på vad som finns och vad som berör dem vilket 
kräver ett tydliggörande'2. En viktig utgångspunkt är att upprättad 
dokumentation är aktuell, att den når rätt målgrupp och förstås. Det är även 
viktigt att beakta tydlighet kring hur förändringar i olika dokument 
kommuniceras. 

10 Dokument som klargör ansvar och säkerhet kring verksamhetskritiska system finns enligt uppgifter i ,'arierade grad och 
status. Vi har bara ställt frågor till t\'l1 förvaltningar. 
11 Strategi, policys kring informationssäkerhet t ex ansvar, instruktioner t ex internetan','ändning, e-post. Riskanalyser och 
systemsäkerhetsplnner m.m. 
12 Information, utbildning m.m. 
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o ansvar 
il OJ 

Iakttagelser 

Avseende roller och ansvar finns som omnämnts inget aktuellt övergripande dokument 
upprättat inom kommunen (styrande dokument). Dock finns enligt uppgifter 13doku
ment som tydliggör ansvar i varierande grad kopplat till respektive system vid förvalt
ningar. Vi har tagit del av dokument från skolförvaltningen och vård- och omsorgsför
valtningen. Systemförvaltningen bedrivs inte utifrån någon speciell modell utan det 
varierar från system till system. Som stöd för IT -enhetens arbete finns dokumuntation 
kring vilka som är systemansvariga m.m 

IT-enheten ansvarar för kommunens infrastruktur (datorer, kommunikation m.m.) IT
enheten ansvarar även för den supportfunktion som tar emot ärenden från användare 
(se mer i avsnitt 2.5). Vilka frågor som IT -enheten hjälper till med framgår delvis via 
intranätet. Det finns inte någon dokumentation, t ex överenskommelser kring vad som 
IT -enheten förväntas leverera till respektive förvaltning'4. 

Avseende datorer som används av lärare och elever hanteras dessa med stöd av resurser 
vid skolförvaltningen (IT-piloter). 

IT-chefen anger att han har ett ansvar för att arbeta med informationssäkerhetsfrågor 
och strategiska frågor. Det framgår dock inte i något styrande dokument att IT-chefen 
har detta ansvar (se mer kring dokument i avsnitt 2.1). Arbetet med informationssäker
het t ex utarbeta riktlinjer och uppföljning har inte prioriterats. 

Det finns systemförvaltare utsedda för de viktigaste systemen. Dock anges dock att det 
finns system där systemförvaltningen skulle behöva tydliggöras och förstärkas. 

Vid skolförvaltningen finns IT-pedagoger som arbetar som stöd till lärare avseende IT i 
undervisning och IT-resurser (IT-Piloter) som arbetar med hanteringen kring datorer. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns en systemförvaltarorganisation för verk
samhetssystemet. 

De vi intervjuar anger att det i huvudsak finns en tydlighet kring roller och ansvar. Ett 
önskemål som framkommit är behov av att kommunicera fram skriftliga överenskom
melser avseende förvaltningens förväntningar på IT-enheten. Det anges att det fungerar 
bra idag men det är det muntligt och personberoende. Strategiska frågor kommuniceras 
kontinuerligt med olika ansvariga men det har uttryckts ett önskemål att IT -chefen i 
ännu högre utsträckning ska medverka i verksamhetsutvecklingen där IT -berörs. Se mer 
kring forum för dialog och samverkan i avsnitt 2.3. 

Svar från användare 

13 Vi har bara tagit del av dokument från två förvaltningar i denna granskning. 
q T ex någon form av ö\'erenskommelse och vad som fÖITäntas av IT-enheten. 
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En fråga ställdes till användare inom kommunen kring hur det upplever tydlighet i olika 
frågor. Svaren varierar där de flesta som svarar upplever att det är tydligt. Dock anger 
även flera användare att det finns en otydlighet. Exempel på kommentarer visas nedan. 
I bilaga har grafiken och mer kommentarer 

• "Det är inte alltid lätt att veta om det är en IT -fråga eller en support/råga när det gäller 
våra "specialprogram ". Och vem gör vad på IT-avdelningen?" 

• "Ansvaret är otydligt/ör oss inom skolan då vi inte har någon som är IT-ansvarig t ex 
på vår enhet. Jag tar o/ta det ansvaret men har det inte. Behöver göra saker så detfim
gerar i vardagen/ör lärarna oeh eleverna. Vi kan inte ringa IT-enheten så/ort det är 
något." 

• '1 kommunen är det mer för att jag lärt mig vemjag ska kontakta, vet inte om detfinns 
skriftligt vem/vilka det är för respektive system" 

• ''Vi har en systemansvarig påförvaltningen, men denna dänsts ansvar är väldigt otyd
ligt. De speeialprogram vi använder har egna systemansvariga, även där kan ansvars
fördelningen vara otydlig. " 

• ''Vet inte vem som har ansvar för vår AS400. det händer (ganska ofta) att backuren 
inte går och då står vårt system stilla under den tid det tar att/å igång AS400 igen." 

• ''Vi arbetar i två kommuner, ibland kan det vara lite oklart vem som sköter vad" 

• "Otydligt vem som ansvarar för utbyggt bredbandssystem i kommunen. Har vi ngn 
strategi?" 

• ':4nsvarsområderna är otydliga! Är det IT-enheten eller Sjunne? Kanskefinns det ett 
dokument samförtydligaI' vart man vänder sig med olika IT-problem, skolan" 

Våra kommentarer 

• Vi bedömer att det inte finns en tillräcklig tydlighet kring ansvar och roller. Do
kumentationen som stöd för tydliggörande behöver revideras och förbättras's. 
Ansvar och uppgifter behöver därefter kommuniceras ytterligare till olika roller. 

• Flera av de användare som svarar på vår enkät utrycker en osäkerhet kring vem 
som ansvarar för vad inom IT i kommunen. I kommentarer från användare anges 
även att detta leder till negativa konsekvenser. 

• Enligt vår uppfattning är rollen som informationssäkerhetsamordnare otydlig. Vi 
föreslår att rollen ska finnas vid sidan av IT -enheten för att arbeta mer oberonde 
kring bl a uppföljning. 

• I andra avsnitt i rapporten finns intaget iakttagelser och kommentarer som berör 
tydlighet och roller. 

IS T ex ansvar och uppgifter för IT -enheten, informationssäkerhetssamordnare, systemägare och systemför\'altare. Vi 
föreslår att kraven kring att det inom verksamheterna (styrelse och nämnder) ska genomföra systemsiikerhetsanalyser 
tydliggörs och dokumenteras 
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Iakttagelser 

Det finns idag inga kommungemensamma formaliserade forum för samverkan, krav, 
uppföljning m.m. inom kommunen, t ex IT-rådt6 eller grupper där olika IT-resurser träf
fas. I IT-policyn från 2000 anges att det ska finnas en styrgrupp avseende IT-relaterade 
frågor. 

IT-chefen deltar vid kommunledningsgruppens möten vid behov. Det är dock sällan som 
ett deltagande sker. 

Ansvarig vid IT-enheten har regelbundna träffar med olika ansvariga vid förvaltningar. 
Kontinuerligt sker träffar med olika IT-resurser inom förvaltningarna. 

Inom skolförvaltningen kommunövergripande har de sedan llh år en projektgrupp be
stående av kanslichefen, IT-chefen, en rektor, två lärare och två IT-pedagoger. De tar 
upp frågor som omfattar både teknik, problem, behov och strategiska frågor. Det anges 
att skolnämnden är engagerande i frågor som berör IT inom skolan. 

I ledningsgruppen inom vård- och omsorgsförvaltningen diskuteras strategiska IT
relaterade frågor som berör verksamheten. Det anges att det finns ett engagemang kring 
verksamhetsutveckling med stöd av IT. 

Från IT-enheten anges att det förekommer att det sker förändringar i verksamheten när 
de inte tänker på att det berör IT-enheten och infrastrukturen. En konsekvens av detta 
kan bli att de inte är tillräckligt förberedda kring vad som kommer att krävas. Det har t 
ex förekommit att system köpts men utrustning t ex server har inte funnits på plats vid 
IT -enheten. 

Våra kommentarer 

• Vi föreslår att det inrättas en IT-styrgrupp inom kommunen. Ett syfte med styr
gruppen är att få mer tid till kommunikation kring strategiska IT -relaterade frå
gor som underlag för beslut. Vissa beslut kan fattas direkt av styrgruppen men i 
gruppen skapas även samförstånd för beslut i kommunledningsgruppen eller i 
kommunstyrelse och nämnder. Deltagare bör vara förvaltningschefer '7, IT-chef 
och andra inom kommunen som kan anses lämpliga, t ex IT-resurser från de sto
ra förvaltningarna. I gruppen skapas samförstånd kring bl a nyttoeffekter, risker 
och problem'8, prioriteringar och budget. Styrgruppen är ett viktigt forum i sam
band med budgetarbetet. Gruppen är viktig i framtagande av strategiska dolzu
ment som berör IT. Kontinuerligt bör verksamhetsförändringar som berör IT 
kommuniceras i gruppen. 

,6 IT-StyTgrupp 
'7 Eller Ufya] ay föryaltningschefer, 
18 Reducera risker och problem, Eliminera risker och problem eller acceptera risker och problem. 
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Inom kommunen finns som omnämnts tidigare, inga övergripande formaliserade forum 
för dialog kring IT-relaterade frågor. 

Det finns igen tjänsteman som vid sidan av IT -enheten har ett övergripande ansvar för 
informationssäkerheten19. Enligt IT-chefen finns förväntningar att han tar ansvar kring 
detta. 

Nya hot utvärderas regelbundet av IT-enheten. Förbättringar sker kontinuerligt. IT
enheten disponerar en IT-investeringsbudget årligen som till stora delar finansierar för
bättringar. 

Det finns inga övergripande säkerhets relaterade dokument upprättade. En möjlighet att 
gå en informationssäkerhetsutbildning via intranätet finns. Se avsnitt 2.1 kring doku
ment. 

Ärende som inkommer till IT -enheten registreras i ett system för ärendehantering. 
Ärenden som inte inkommer till IT-enheten dokumenteras vanligtvis inte på något sys
tematiskt sätt. De vi intervjuat känner inte till om det finns något systemstöd vid sidan 
om det helpdesksystem som finns vid IT-enheten. 

Sammanställningar kring vilka ärenden som inkommer till IT -enheten efterfrågas i låg 
utsträckning av verksamheterna. Informationen används internt inom IT-enheten kring 
olika typer av förbättringsaktiviteter. 

Inom skolförvaltningen har de följt upp IT-användningen både gällande lärare och ele
ver. Resultaten visar bl a att lärare är ganska nöjda med tekniken men att de anser att de 
behöver ännu mer kompetensutveckling avseende användningen inom ämnesspecifika 
områden som t ex inom matematik. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen kontrolleras att handläggare följer olika rutiner 
kring handläggning av ärenden. Det finns en internkontrollplan som tas av nämnden 
varje år. Brister i internkontrollen redovisas till verksamhetschef som vid behov medde
lar förvaltningschef. Det anges att rutiner och ansvar kring loggningshantering bör ses 
över. 

Enkäten till användare 

På fråga till användare om det förekommer uppföljning svarar många användare vet ej 
(123), inte alls (61) 

'0 T ex informationssäkerhetssamordnare 
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Grafen visas användare :f6rutom lärare 

Inr,m min ',·er1~s8Xn.hS(t ~h:( det ljPl:,fbl_inl.n~ 
ö",el' att ',i tilUxnpaI ds st::Y;1nd~ cI.G~~I1tner(t 

50m finns. t e:': rn~tlinj::r som finns l·~[tn~ 
IT, 

Våra kommentarer 

• V i konstatera att det sker uppföljning inom förvaltningarna i varierande grad, t 
ex den uppföljning som skett inom skolförvaltningen. Vi bedömer dock att finns 
ett behov att förbättra uppföljningen på olika sätt. 

• I andra avsnitt i rapporten har vi konstaterat ett behov av att förbättra styrande 
dokument och ett behov av att tydliggöra ansvaret för informationssäkerhet, t ex 
övergripande uppföljning. 

• I nedanstående avsnitt 2.5 kring driftsäkerhet föreslår vi att det tas fram en do
kumenterad bild kring driftstörningar inom kommunen framför allt inom skol
förvaltningen. 
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Iakttagelser 

I hUHldsak baserar Yi denna kontroll på syar från anyändare. Ayseende s,'ar från andra 
am'ändare än lärare svarar en markant stor andel att det förekommer störningar i låg 
grad. Avseende lärare varierar svaren där många är nöjda. Dock uttrycker även flera lä
rare att det förekommer störningar och problem. Vi har bett ansvariga ,id skolförvalt
ningen och vid IT -enheten att kommenterar svar från användare. 

Från IT-enheten anges att det finns datorer som är i behov av att bytas ut. Dessa kan 
orsaka störningar. Vissa av kommentarerna tolkas som att det är störningar i systemen 
varför det är viktigt att problemen kommuniceras med leverantören. 

Från ansvariga vid skolförvaltningen anges att det inte är mycket störningar relaterat till 
IT. Det har varit problem med de trådlösa nätverken men enligt deras uppfattning är 
många problem åtgärdade idag. 

Det har även varit en del problem med skrivare som nu ska vara åtgärdade. 

Grafen visas nedan visas svar från andra än lärare En markant andel av de svarade är nöjda. 

Jag anS8[a.tt det/de S;:stemjag 
an't-indermest är så drittsäkT2. att 

att inte ,,:.-a.ra kunder/brukare 
p2.yerkas 

Drit'tsakerhetetl ar acceptabel dåjag 
arbetar med min dator 

Se mer användarsvar och ett urval av kommentarer i bilaga 5. 

I enkäten ställdes även frågor kring risker att obehöriga tar del av känsliga dokument. 
Som skydd finns möjlighet att använda sig aven kod för att papper ska utmatas. Några 
användare har dock uttryckt risker kring utskrifter, se exempel på kommentarer nedan. 

• "Om man är framme snabbt vid skrivaren och tar dokumentet är risken låg, men det är 
många som samsas om skrivaren och obehöriga kan ganska enkelt ta del av doku
ment." 

• "Går inte att garantera, vi har en gemensam korridorplacerad skrivare" 

• "Skajungera på nya kopiatorn men hal' inte fått info kring hur." 

• "Vi alla är dåliga på att mata in koder. Upplever ofta att det ligger iriformation kval' i 
skrivaren som kan läsas av alla arbetskamrater" 
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Våra kommentarer 

• Om vi bortser från svaren från pedagagoger och lärare kan \i konstatera att re
sultatet indikerar att driftstörningar m.m förekommer i låg grad'o. Det anges att 
det varit vissa problem men att dessa nu är åtgärdade. Vi ser fördelar med att sy
stemförvaltare ger en bättre dokumenterad bild kring vilka eventuella problem 
som förekommer. Se stycket nedan. 

• Svar vid skolförvaltningen indikerar att finns problem kring IT -stödet som inne
bär risker att verksamheten påverkas negativt. Enligt de ansvariga vi intervjuat 
har många problem nu åtgärdats varför det nu ska fungera bättre. Det är dock 
viktigt att nämnden följer upp och analyserar problemen närmare et ex vilka pro
blem har åtgärdats, vad kvarstår, vilka konsekvenser ger problemen och vad kan 
vara orsaken). Detta är viktigt för att t ex prioritera, åtgärda eller inte åtgärda, fö
rebygga samt utgöra underlag för uppföljning och resurstilldelning. Orsak till 
problem kan vara många t ex infrastruktur, tekniska problem i system, arbetsru
tiner och kompetens. 

• Vi ser behov att det sker en översyn kring hanteringen vid utskrifter, t ex hur an
vänds den kod som finns för att styTa utmatningen av papper? Var finns skrivare 
placerade? 

~o Vi har inte stött på ett resultat där andelen ay de som besvarat helt eller i huvudsak varit så högt-
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Iakttagelser 

Inom kommunens IT-enhet finns en helpdeskfunktion som ska ta emot ärenden då an
vändare har problem. Från IT-enheten anges att de är nöjda med processer/rutiner gäl
lande felhantering. Dokumentation finns dock inte upprättad. 

När IT-enheten tar emot ett ärende loggas detta i ett ärendehanterinssystem. Ärenden 
som inkommer till systemförvaltare loggas och hanteras på ett varierande sätt. De sy
stemförvaltare vi intervjuat använder inte något system för att logga ärenden. 

Främst ska IT-enheten ta emot ärenden som är relaterade till datorer och kommunika
tion. Verksamheten ansvar för system- och kompetensrelaterade problem. Då användare 
kontaktar helpdesk och ärenden är systemrelaterade så hänvisas helpdesken användare 
att ringa ansvariga inom förvaltningen. Dessa ärenden loggas inte av IT-enheten. 

Information kring hur helpdesken nås finns på kommunens intranät. Användare kan 
maila eller ringa till helpdesk. 

När det gäller IT -enheten så finns ett helpdesknummer samt ett särskilt beredskaps
nummer då helpdesken är stängd lördagar, söndagar och helgdagar. 

Enligt uppgifter används underlag (loggade ärenden) som inkommer till helpdesk i före
byggande syfte t ex en bild kring vad som behöver åtgärdas. Från IT -enheten anges att 
informationen skulle kunna användas i ännu högre grad för proaktivt arbete. 

Vanliga frågor och helpdeskens svar läggs ut på intranätet vilket ska stödja att användare 
inte ens behöver kon taka helpdesk. 

Ärenden som inkommer prioriteras av IT-enheten. De upplever att de har en god bild 
kring hur ärenden ska prioriteras t ex vilka system är mest verksamhetskritiska. Diskus
sioner med verksamheten kring hur viktiga systemen är sker kontinuerligt vid olika mö
ten. Systemsäkerhetsanalyser sker inte utifrån någon gemensam modell. 

Om en användare har problem finns möjlighet att fjärrstyra användarens dator. Detta 
underlättar felsökning. Vid problem med en dator läggs inte så mycket tid för analys 
eftersom det bedöms vara effektivast att ominstallera program i datorn direkt. Från IT
enheten anges att detta är det mest effektiva, t ex bidrar detta till att tidsbortfallet för 
användare n reduceras. 

Vid driftstörningar och kända fel informeras användare via e-post. Det pågår en utred
ning kring möjligheten att få meddelande avseende driftstörningar via röstrneddelande i 
t ex telefon. 
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Frågor till användare 

Frågor ställdes till användare rörande processer kring fel och problem. Bilden varierar 
och de allra flesta som svarat angav positiva s\·ar. Dock uttrycks olika förbättringsområ
den t ex finns en otydlighet kring vart man \'änder sig olika frågor. 

Exempel på kommentarer visas nedan. Se även grafik och kommentater i bilaga 

• "Svårt att veta ibland om problemet ligger hos IT eller Office. Svårtför mig som admi
nistratör att veta vem av dem som äger problemet." 

• "Att man inte vet vilka krav man kan ställa på den man vänder sig till, eftersom det är 
otydligt om denne är ansvarig." 

• "Omfelanmälan görs meddelas det inte alltid när felet är åtgärdat. 

• ''Vet ej vilka ansvarsområden IT har." 

• "Skulle önska tydligare information om vilka fel det är och om och ev när man t e x 
kommer tillbaka och slutför arbetet" 

• "Först till arbetskollega, sedan till IT-enheten om det gäller datorn och till systemsup
porten om det gäller systemet" 

• "Tidskrävande att leta efter rätt person, Lärare 

• "IT-enheten säger att det ska skolpersonal lösa, medan vi på skolan anser att det är IT
enheten," Lärare 

• "Irritation hos mig som ringer tillfelperson, och mottagande person blir irriteradf6r 
att jag inte visste bättre. Slöseri med tid." Lärare 

• "Ingen meddelar om skolans hemsida ligger nere eller servern krånglar", Lärare 

Våra kommentarer 

• Enligt vår bedömning kan hanteringen av fel och problem förbättras. 

• Vi konstatera att när ärende inkommer till IT-avdelningen så registreras detta 
vilket ger underlag för uppföljning. När ärenden inkommer till t ex systemansva
riga sker ingen systematisk registrering. Detta innebär att det sannolikt inte 
finns en tillräcklig dokumentation av fel och problem kring IT inom förvaltning
arna. 

• Vi föreslår en översyn2
' kring hur olika IT-resurser ska samverka beträffande 

ärendehanteringen (IT-enheten och de IT-resurser som finns på förvaltningar
na). 

21 1. Vi föreslår att ett formaliserade forum där IT -resurser möts för att diskutera för problem och förbättringar etableras. 
2. Möjligheten att IT -enheten loggar (registrerar) alla de problem som kommer till dem äycn om ärendet \'idarebefordas 
till systemföryzt!tare. 3 kan systcmför\'altare använda so.mma system som IT-enheten. 
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Ärende som är tekniska dokumenteras av helpdesk Då användare kontaktar helpdesk 
avseende kompetensrelateade problem hänvisas användare till olika ansvariga inom 
verksamheten. Varje förvaltning har ett ansvar att utbilda användare i nyttjande av sy
stemen. 

Några generella analyser avseende av användarnas kompetensbehov gällande IT sker ej. 
Ansvaret för detta ligger på varje förvaltning och systemansvarig. 

Från vård- oeh omsorgsförvaltningen anges att utbildning till användare sker vid nyan
ställningar och vid behov, dvs när man ser att något inte fungerar som det ska. Informa
tion och visning av nyheter i systemet sker när så behövs, t ex vid uppgraderingar . Sy
stemförvaltare på verksamhetssystemen utbildar användare kontinuerligt. 

Inom utbildninsförvaltningen pågår ett genomförande med en s.k PIM-utbildning22 • Det 
pågår även en kartläggning av kompetensen/utbildningsbehovet bland lärarna. Av 200 

lärare har nu 37 st gått en 7,5 hp kurs inom digital kompetens inom lärande. Från för
valtningen anges att det är mycket viktigt med kompetensutveckling för att lyckas med 
de satsningar som sker. 

Enkäten 

Frågor ställdes till användare och lärare rörande kompetens. Bilden varierar och de allra 
flesta som svarat angav positiva svar. Doek anger även flera ett behov av att öka kompe
tensen. Inom skolförvaltningen är behovet högst. Se enkäten i bilaga. 

Våra kommentarer 

• Även om svaren varierar i vår enkät och de flesta är positiva uttrycker många an
vändare kompetensrelaterade brister. Behov av ökad kompetens finns intaget på 
olika ställer i rapporten. Vi konstaterar dock att det pågår förbättringsaktiviteter, t 
ex den s.k PIM-utbildningen. Vi har i avsnitt 2.1 noterat att det finns möjlighet att 
genomföra en utbildning kring informationssäkerhet via intranätet. 

~~ Praktisk IT- och mediekompetens. 
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Kostnadsredm·isningen kring IT yarierar inom olika nämnder. Det finns inte några 
kommungemensamma krav hur systemrelaterade kostnader ska redoYisas i redo\is
ningssystemet I kommunens kodplan finns dock möjlighet att knyta olika IT-relaterade 
kostnader till ett system. För ekonomisystemet används en kod för kostnadsslag och 
ytterligare en kod som knyter kostnadsslagen till systemet Detta ger möjlighet till upp
följning på systemnivå. Vid socialförvaltningen kodas också IT-relaterade kostnader 
kopplat till system. Rapportering sker till förvaltningsledningen och nämnden. 

Det är enkelt att erhålla en sammanställning kring IT-kostnader som bokförs mot IT
enhetens ansvar. 

Någon uppföljning av kommunens totala IT-relaterade kostnader sker ej på något sys
tematiskt sätt. 

Våra kommentarer 

• Vi konstaterar att det är svårt att få en samlad bild av kommunens totala IT
relaterade kostnader. Vi konstaterar samtidigt att det finns goda exempel på 
uppföljning av IT -kostnader på olika sätt Vi föreslår att nämndernas kostnads
uppföljning avseende IT ses över och att det säkerställs att det finns underlag för 
att enklare se samtliga IT-kostnader i kommunen. Förslagsvis kan systemen till
delas olika nummer som används i någon koddel. Genom att redovisa på detta 
sätt underlättas nämndernas möjlighet till att effektivt följa nämndens IT
relaterade kostnader. 

• Det är viktigt att man inom styrelse och nämnder säkerställer att det finns ett 
grepp kring hur mycket tid (resurser) som används kring arbete med IT
relaterade frågor. 
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A\tal finns med le\-erantör. Ans\-ariga som är behöriga att beställa [mns utsedda vid nu
je fÖITaltning. Vid nyanställning eller di\ behov 8\- ny dator finns beslutas detta 8\- bud
get ansvarig \-id förvaltningen. Eestiillning sker \'ia internet hos leverantören därefter 
hanteras installationen av leverantören (från beställning till dator på plats på ett säkert 
sätt i kommunens nät). Med automatik överförs programvara från IT-enheten. Leveran
tören tar hand gammal utrustning. 

Våra kommentarer 

• Utrifrån vad vid vi granskat finns i allt väsentligt en tillfredställande rutiner för 
inköp av datorer. 
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Bilaga 1 Finns det aktuella styrande och stödjande 
dokument avseende Il' och Cir dessa kända inom 
nänulClerna? 

Övriga 

Det Er det t':d({ '!t "";ar onka. [JoHc:-'s 
och rihfinierkrinq II thms < 

tiiIgänglig;., 

J ag kännertili dika poiic:;s och 
riktiinj er som finns kring IL 

Lärare 

Det ~r t-;dliqtyar ahl1eUa IT
dokl1 ment hnu s tiligängiiga; 

J ag blnnertill -;iika må! och riktlinier 
~ som finns kring IIi skolan,: . 

PwC 
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Ett urval av kommentarer "isas nedan. Framf'6r allt då användare inte instämt i våra påstå
enden 

• Intranätet och söka infoT'mationen. 

• Jag vet att det inte finns några policys nmt IT 

• antaT' att det kanske finns nåt i ledningssystemet, menföT' att hitta något i det så måste 
man veta vad man letaT' efteT' o söka på det. det är absolut inte anuändarvänligt,för oss 
som bara är inne där nån enstaka gång ibland och sällan 

• Information skulle vara obligatorisk vid nyanställning. Nufår man själv fråga sig fram 

• hittar inte dessa på intranätet vare sig under policys eller riktlinjer - helknasigt var har 
man gömt de dokument som frågan syftar på - finns de?? 

• Trodde att defanns under intranätet/dokumentcenter/policyer, men icke. Har sett den 
någonstans dock. PA-handboken kanske? 

• Förmodar att de finns på intranätet 

• Ibland känner jag osäkerhet kring hur manfår använda material (bild, musik och text) 
som ligger ute på nätet. Säkerhet har jag heller intefull koll på, Lärare 

• ingen informationfrån IT-avdelningen, lärare 

• Att jag inte vet vadjag jobbar mot och sträva mot.Lärare 

• svårt med dataansvarig på skolan och vilka krav/skyldigheter den personen har för att 
förafram vissafrågor och delge oss andra information. Målsättningar med it pratas 
det inte om överhuvudtaget!.Lärare 

• Eftersomjag inte är säker på vilka målsättningar skolan har tänkt sig, så vetjagju inte 
vilka problem det medför! (Däremot är jag helt klar över vad mina kursplaner säger.) 

• Ingen vet vart vi ska vända oss vidfrågor angående detta. Jag harinte fått veta var jag 
ska leta 
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Bilaga Finns tydlighet i ansvar och roller 

Öyriga 

Om de:t 2.ri~[ erdt probl~m m.s-d 
minz. s','stem e[(er min d.:~tor si "'I'et 

j 2S lu.:ic och tiU ~,:em dettz. sk2. 
rz.p,[.:>ortE't'z.5, 

Det 2.rt:.:dH'lt>;E-m som ans'\"arariör 
ollka ortiddEn fe[aterattiU II inom 

kommunen, 

Det 2xr,"dli,rt;;em som ans',"arariör 
olika omddEnre[aterz,ttilI IT inom 

mta töryzJtntag 

Lärare 

Det artydIigt',"artja,ska ",ända mig 
med fra~o[ naria~ behöyer hjälp 

(s'Jpportfkring datorn och/elierde 
program ,,:,i 2.uyander. 

Det ärt,"dliqtyem som ansnrarför 
olih områden relaterat till II inom 

kommunen, 

Detartydliqtwmsom anl'"ararför 
olika områden relaterat till II inom 

fön"z.ltningen, 
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Ett urval av kommentarer då användare angivet negativa s'var besvarat påstående med till viss del eller 
inte alls) kring frågr som herör roller 

• Beroende på omfrågan avser driften av IT eller ansvarföl' att ITanvänds på rätt sätt. 
Typ systemansvariga, eller chefer. 

• Lite oklarheter vem som ansvarar för vissa licenser. 

• Rollernaför vems ansvar är skiftande tyckerjag. 

• När vi mottog ny skrivare/kopiator som beställts centralt men som vi inte visste något 
om det samt installation av den som till viss del tydligen åligger oss. 

• Det är inte alltid lätt att veta om det är en IT-fråga eller en supporifråga när det gäller 
våra "specialprogramm ". Och vem gör vad på IT-avdelningen?? 

• Ansvaret är otydligtför oss inom skolan då vi inte har någon som är IT-ansvarig t ex 
på vår enhet. Jag tar ofta det ansvaret men har det eg inte. Behöver göra saker så det 
fungerar i vardagen för lärarna och eleverna. Vi kan inte ringa ITG-enheten såfort det 
är något. 

• I kommunen är det mer för att jag lärt mig vem jag ska kontakta, vet inte om det finns 
skrijiligt vem/vilka det är för respektive system" 

• "Vi har en person på förvaltningen som i vissafall hjälper till med uppdateringar och 
installationer samtidigt som det i andrafall är ITvi ska vända oss till. 

• Problem med uppdateringar av system som vi har gemensamt med Heby kommun där 
vi också är verksamma. Svårt för IT-avdelningarna i de båda kommunerna att in
teragera?1r 

• Vi har en systemansvarig påförvaltningen, men denna tjänst ansvar är väldigt otyd
ligt. De specialprogram vi använder har egna systemansvariga, även där kan ansvars
fördelningen vara otydlig. 

• Vet inte vem som har ansvar för vår AS400. det händer (ganska ofta) att backupen inte 
går och då står vårt system stilla under den tid det tar attfå igång AS400 igen. 

• Vi arbetar i två kommuner, ibland kan det vara lite oklart vem som sköter vad 

• Otydligt vem som ansvarar för utbyggt bredbandssystem i kommunen. Har vi ngn 
strategi? 

• Vi har administrativa datorer, lärardatorer, elevdatorer och skrivare som ocksåfunge
rar som kopiatorer i verksamheten. Vidfelanmälan möts vi ibland av att det inte är IT
enhetens ansvar och också aven attityd som tyder på att IT-enheten tror att varje skola 
har en teknisk IT-person bland sin personal, vilket inte är fallet. Vi har lärare som tar 
på sig att vara "piloter" och kontaktpersoner men de har inte tid eller kompetens att åt
gärda anmälda fel. 
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• För mig är det tydligt, somjobbar med de här bitarna själv. Menjagfår mångafrågor 
som inte ligger på mitt bord eftersomjag "sitter nära", alla har inte klartför sig vilka 
frågor som hör vart .. 

• Det är otydligt hur mycket ansvar leverantör av systemen har och hur/vad IT kan/för 

• Vet inte omjag förstarfråganJör mig är det självklart att IT-enheten ansvarar för 
områden inom IT. Men vem på IT-enheten som ansvarar for vad har jag ingen uppfatt
ning om. 

• Jag vet vem som ansvarar för t exjournalsystemet men inte andra områden. Mycket 
otydligt vem som har ansvar för Ledningssystemet. 

• Otydligt ansvar för ärendesystem som hör till verksamehten. Vi arbetar i kommunens 
It miljö som inte är anpassad till ärendesystemen eller tvärt om. Det uppstår komplika
tioner som är svårlösliga. Konsekvensutredning behöver göras och utredas innan It
miljöförändringar genomförs såsom ändrade office paket mm. Frågan som behövs ut
redas är hur de interna ärendesystemen anpassade till den nya It-miljön? Ett helhet
sansar för alla program som används. Det kanske inte är bra att bytaför tidigt till "ny
are" innan andra system är anpassade. I annatfall satsa på att anpassa kommunika
tionen mellan ärendesystemen och It-miljön så att defungerar innan driftsättning. 

• Det är tydligt vilka som äger olika program och administrerar dessa. Men inte hur vi 
ska använda vår dator eller våra program. 

• Eftersom vissa saker är uppdelade på olika personer så är det inte lätt att veta vem 
man ska vända sig till. 

• Tidskrävande att leta/ringa runt oförsökafå reda på vem som har hand om vad 

• M an vet inte alltid vem man ska vända sig till. 

• Ibland är ärendet IT:s och ibland mai/as det tillbaka till skolan som skolans ärende 

• It-enhetens roll har blivit mkt ludddigare, och alltför m 'kt har lagts på skolpersonal 
som rör itjrågor tex ansvara för krånglande lärardatorer, unikumadministration mm 

• Vart vänder man sig vidfrågor,funderingar,fel, support, osv? 

• Ansvarsområderna är otydliga! Kanskefinns det ett dokument somfortydligaI' vart 
man vänder sig med olika IT-problem? 
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Bilaga Sker uppföljning 

Övriga 

Inom min ~,'f-r1t~;:!r(J:cet ~b~r dst l1ppfbljning 
b~;!:t att ",'i tilli3rttpU de =t:rmde dc.l:I.1rrLent 
~omfi.n.n~, t e:..: rll-:tlLl1if-r::Dmfinn~ hin'!" 

Ii: -

Lärare 

Inom min ,kola ,ker det i1p~fbljl1il1~ bo<er att <,i 
tillämpar ,tmnd e dokl.ltnent. t e;; de rlHlinier 

.. 50mfinn,krln'!;IT< ' 

: I 
i 

I " ! 

I ! ······1" . '! : . I . i 

!-J-L+< +-_+< .... jl •. _. I_I_LJ 
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Ett urval av kommentarer då användare angivet negativa svar hesvarat påstående med till viss del eller 
inte alls) kring fråga som herör uppföljning 

• om Pro-Capitautbildning är ett exempel så har vi det löpande en eller ett 
par ggr/år 

• Dessa dokument beslutas inom minjörvaltning därför hållerjag mig 
ajaur med dem. 

• Harjörsökt att skapa policys och attjölja upp dumheter utan resultat. 

• Vad gäller lärarnas användning av systemen i undervisning med elever 

• Svårt att veta vilka följder när man inte vet vilka riktlinjerna är o vad som kan missa.,Lärare 

• känner inte till de riktlinjer somfinns,Lärare 

• Fokus har legat på implementering av den nya läroplanen,Lärare 

• Har inte hört talas om en sådan diskussion/uppföljning överhuvudtaget,Lärare 

• Skolans styrdokument är alltid "under luppen" men inte kanske specifikt ITjrågan. Om pro
blem uppstår tar vi upp dem. Vi har även diskuterat "one to one" och dess konsekvenser. Men 
inte så att vi gör det regelbundet en gång i månaden eller så.,Lärare 

• Vijobbar hela tiden med våra styrdokument, men om IT ska följas upp separat, så har det inte 
gjorts.,Lärare 

• Svårt att veta exakt vilke riktlinjen som gäller, om det är bestämt eller förslag påförändring
ar,Lärare 

• om Pro-Capitautbildning är ett exempel så har vi det löpande en eller ett par ggr/år 

• Dessa dokument beslutas inom min[6rva!tning därför håller jag mig ajour med dem. 

• Vi använder officiella mallar och vi följer regler vid inköp av datorer. 

• H ar försökt att skapa policys och att följa upp dumheter utan resultat. 

• Vad gäller lärarnas användning av systemen i undervisning med elever 

• Svårt att veta vilkaföljder när man inte vet vilka riktlinjerna är o vad som kan missas. 

• känner inte till de riktlinjer som finns 

• Fokus har legat på implementering av den nya läroplanen 

• Hal' inte hört talas om en sådan diskussion/uppföljning överhuvudtaget 

• Skolans styrdokument är alltid "under luppen" men inte kanske specifikt ITjrågan. Om 
problem uppstår tar vi upp dem. Vi har även diskuterat "one to one" och dess konsek
venser. Men inte så att vi gör det regelbundet en gång i månaden eller så. 
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Bilaga Fel och problem är acceptabla 

J a~I 2.tlSer Z.tt det·"de systernjag 
:~.tn ·,inaf.:r m est Ii.r si driftsäkra att 

2.tt inte ~:2X2. kurt d€-(brukare 
på~i·et'k2.S 

Drlil:sakerheten ar acceptabel dåj ag 
arbetarmedmin dator 

i ! 
JiJ 

Skolan 

'ic~åra datore-r och system är så fria från 
,tömimar och problem att ele','er eller 

"föriildrarinte drabba;, 

-Jag al1~,er att al1talet uppkon'm8, 
fe121.ti'Iheter/ rtörrurtqar o,dYl är acceptabla då 

j agruT.'änd er datomi mlttarbete och i 
wldenisningen. 

Drift,iil,erheten är acceptabel d ajag arbetar 
,med datoren1ainom ~1:o13.l1, 

PvvC 

I 

I I 
I I 

I 
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Ett urval av kommentarer då användare angivet negativa svar hesvarat pr.stående med till dss del eller 
inte alls) kring frågor som berör fel och problem 

Öniga 

• Det har varit väldigt mångofel/stop/fellwdmeddelanden i ByggR. 

• När PMO stål' still kan jag inte göra mitt jobb. 

• vi har p1'Oblem med PAC systemetfolk kommer inte in genom dörrar och in till sina 
träningspass 

• Emellanåt dåffa PMO inte fungerar såförlorar jag hur mycket tid som helst. Veckor 
i värsta fall 

• Datorn är seg samt att Wärna behöver startas om då och då. 

• Program måste startas om, vilket tar tid = minskad effektivitet. Väntetidenför en ut
skrift kan ibland vara 3 minuter, vilket sinkar ... 

• Utskrifter som skickas till skrivarenförsvinner på vägen, ingen aning om vart. Med
för att jag får skriva ut detfler än en gång och springa emellan. 

• Inget trådlöst nätverk-ingen uppkoppling, kommer inte åt dokument(skoldatanätet). 

PwC 

Dokument kan ibland inte skrivas ut vissa dagar av oklara skäl (skoldatonätet). 
Rapportering via min lön går ibland inte av oklara skäl. 
Vid start av Unikum har ALLA fått tillgång till samtliga datorers skrivbord (skolda
tanätet), vilket har fått tillföljd att ikoner och arbeten som sparats har försvunnit. 
MYCKET IRRITERANDE. 

• Internetfungerar inte alltid. Min dator är extremt långsam att starta och ofta behö
ver jag starta om den 1-2 gånger för att det ska komma igång. Skrivarna krånglar 
ibland. 

• Långsam dator, vissa program kraschar. 

• skrivare som måste stängas av för att man skafå kontaktför utskrift 

• tar otroligt lång tid att starta upp min dator. Datornjobbar väldigt långsam. Syste
menförsvinner iblandfrån datorn ochjag måste hela tiden hämta upp dem. Start si
dan är aldrig sig lik vid uppstart. 
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Lärare 

• felanmälan på smartboard eller mjukvara utan åtgärd 

• De gamla datorerna äl' sega ... 

• ickefungerande nötverk, komme!' ej åt mailen 

• jobbigt när nötet inte funkar eller att inte pl'Ogramfunkar osv 

• Den har varit bättre på senare tid. Störningar påverkar min arbetssituationfor mycket. 

• Förekommer att dokument kommer tillfel skola. 

• Elevdatorerna krånglar en hel del t.ex. är på lagning eller att de inte kommer åt gemensam
mapparna 

• Det är inte acceptabelt att vänta timmar eller dagar när problem uppstår under en lektion. 
Det är ite heller ascceptabelt att supporten har lunchstängt. Lektioner pågår hela dagen. 

• Trådlöst nätverk fungerar inte alltid=ingen uppkoppling, kommer inte åt dokument. 
Eftersom vi har begränsad tidfor att sitta vid datorn är det oerhört viktigt att man kommer åt 
sina dokument, annars släpar arbetet efter och vi kan inte uppfylla våra mål. 

• Gamla sega datorer 

• Ofta problem med nätverkasåtkomsten. 

• Varit mycket problem med skrivarna under höstterminen. Orsakar problem när IT-enheten 
lägger till program på alla datorer som t.ex, StavaR ex, då går inte word-filer eller Powerpoint 
att öppna direkt. 

• Datorerna är långsamma och väldigt ofta ska de uppdatras och det tar lång tid att starta upp 
dem. 

• Strul med åtkomst av elevdokumentforekommer for ofta. strul med sanslutn ingaT' till skrivare 
och kopieringsapparater är högst irriterande. Strul med långa uppstartstidel'. 

• Seforegående svar ... De störningar som vi möter är alltför mångafor att vara acceptabla. Det 
gäller iforsta hand elevdatoT'erna. Lärardatorerna uppleveT' jag som välfungerande och har 
personligen aldrig haft problem med. 

• Problemfor eleverna när de ska logga inspecielltforsta gången. Det tar mycket lång tid, ibland 
står datorn och snurrar på Välkommen hela lektionen, eller uppdaterar sig. De är väldigt sega. 

• Ute på landet verkar det inte alltid fungera till 100%, med nätverk. 
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• saker står länge utan att blijixade och ansvaretför vem som ska supporta saker bollas fram 
och tillbaka. T ex projektorer och smartboards 

• .]ag för upp Lärkbackskolans elevm'beten och intervjuer på min inloggning samt att mina iko
ner och arbeten harförsvunnit 

• Öl'erbelastning för inte ske när alla (samtidigt)har utvecklingssamtal. 

• Se svar på förra frågan. Vi har haft problem med åtkomst till nätverket nu när vi håller på med 
våra utvecklingssamtal. Det ÄR absolut inte acceptabelt eftersom viförväntas genomföra dessa 
genom Unikum. Man ska inte behöva kopiera ut allt mtrl därifrån för att säkert veta att man 
kan genomföra respektive samtal. Våra stationära datorer i klassrummen är förskräckligt 
sega vid igångsättning 

• Datastrulleder ofta tillfrustrationför både lärare och elever. Alldelesför mycket tid går åt till 
detta. Elevernas datakunskap blir inte vad den skulle vara. Elever med svårigheter, som har 
gott stöd av datorer, missar tillfällen att utnyttja detta stöd. 

• Uppgifter blir inte gjorda, elever kan inte spara sina arbeten, elever kan inte skicka in sina ar
beten, eleverna kan därJaI' inte bedömas ha nått målen. 

• Kan inte arbeta med datorerna när det är tänkt då blir eleverna lidande 
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Bilaga Finns tillfl'ec1siiillanc1e rutiner och ansvar 
för rapportering och hantering problemfrån an
vändare? 

Övriga 

Ja'!Ubipl.~~,"~r:ltt ;;~rdcen;;om jaqerhaller 
bin IT -ao'delningen är tillräcl-:llgt bra 

:\~8r ja~,hehG':,'E-rhji1p eller sta meddela fel 
ochpwblem är det alltid enhlt att 

me'.Mela mitt ärende, 

Ja7fk tillrid:li=r i.nformation kring; fel 
- 'Gml1ppd:r1-:ril1~ lT (kånda ~ 

dliB:rtbrni!:v"ar, planeraJe driit,topp etc). 

Xärjagrappolterarfeloch problem 
a':;8mieITl allmanhetbllr de;;a yanliqen 

""l..' 11'- l-j. ' ... i d ~ lu.UilC< 1:51. ~nau)~ aLgarl al e. 

XJr .lag rapporterarfel~ problem 1:ring 
det/de s-~·!tem iag: an":änd er mest blir de~sa 

-:anligentit1r'åd:1igt mabbt åtgärdade 

Skolan 

Jagfår tillråd--lig information kri'lg kända 
drift;tbmingar och planerade drh't,topp. 

XjI jag rappolter3Ifel~ problenl kring ITblir 
de~~,a tillräckligt snabbt åtgärdade. 

:::är jag behö-,-erhj31p eller ,};arapporterafel 
ochprotlemärdetalltidenl:eltattmeddela I ! 

~lagkärnertill hllr ::l:,:emj,agrapporterar ,I"I!. _ ... II, .... , -I---I---j--l~-+--I--+--+----i fel och problem ~om Ut,lpstär däjagrulYänder 
eller~taaJFandadatom. 
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Ett urval av kommentarer då användare angivet negativa svar besvarat påstående med till viss del eller 
inte alls) kring frågor som bel'ör felhantering stöd och hjälp. 

ÖVRIGA 

• Svärt att veta ibland om problemet ligger hos ITeller Office. Svål·tför mig som 
administratör att veta vem av dem som äger problemet. 

• Jag kanske vänder mig tillfel person/instans vilket kan innebära merarbeteför vissa. 
Felet/problemet kanske snabbare blir avhjälpt om det nål' rätt person. 

• Lätt att komma ikläm, vem ansvarar for vad. for vår del har kommunen iblandför nya 
basprogram (Windows 7 och OfficelO) for att det ska vara optimalfor de program vi 
använder. Fel som inte finns i andra kommuner uppstår här och ingen vet hur det 
hänger ihop - tidskrävande ochjobbigt att reda i .... 

• Blir bollad 

• Att man inte vet vilka krav man kan ställa på den man vänder sig till, eftersom det är 
otydligt om denne är ansvarig. 

• Kollegan har inte tid att hjälpa ... stressad redan innan. 

• Omfelanmälan görs meddelas det inte alltid när felet är åtgärdat. 

• Ja senjourtelefontiden på morgonen startade. 

• Vet ej vilka ansvarsområden IT har. 

• Mer utbildningar för olika programmvaror 

• Nujobbar jag mån-fre, vet att det kan vara problem tider utan for kontorstider for dom 
somjobbari boendet. 

• Tillgängligheten borde vara bättre 

• Utvecklingsarbetetfattas. Samordning över forvaltningsgränser fattas. System köps in 
som intefungerar tillsammans. Det dagliga ITstödet kring datorer och 

• För mig är det inte glasklart var gränserna för olika delar inom IT går inom 
kommunen. 

• Bristerna ligger främst i hanteringen av inköp. Resultatet blir att kommunen som 
helhet inte konkurrensutsätter sina inköp av IT-utrustning, bryter mot ingångo avtal, 
högre kostnader samt att vi riskerar höga skadestånd. 

• De kan ofta inte hjälpa mig eftersom det inte är deras uppgijt,jag upplever att de inte 
har tid att titta närmare på problemet som har uppstått. 

• Detfinns viss oreda/otydlighet i vad som egentligen är system-leverantörens 
åtaganden. 
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• Bland annat på grund av att IT-enhetens ansvar är otydligt, långa väntetider vänder 
mig hellre till kollegor alternativt direkt till systemleverantören. Det hal' också hänt att 
IT-enhetens representante,' uppgett att utökad support skulle faktureras verksamheten. 

• Dejlesta gångerjag kontaktat supporten hal' det antingen inte varit enfi'iJgaför dem, 
eller något de inte heller kan lösa. 

• Vore bra om IT-personalfanns på plats då vissa ovass börjar redan kl 0700. Krånglar 
det dåfår man vänta till kl 08.00. 

Lärare 

• Tidskrävande att leta efter rätt person 

• IT-enheteen säger att det ska skolpersonal lösa, medan vi på skolan anser att det är IT-enheten 

• Det tar onödigt lång tid att komma vidare 

• Irritation hos mig som ringer tillfelperson, och mottagande person blir irriteradför att jag 
inte visste bättre. Slöseri med tid. 

• Tid slösas bort eller att man hoppar över att använda datorn i undervisningen. 

PwC 

• Via mail är det enkelt att meddelafel men om man behöver prata med IT-enheten är det ofta 
svårt att komma fram. 
Problemen åtgärdas inte alltid tillräckligt snabbt. Känns som om vi på en liten enhetfår vänta 
mer tillförmånför de större enheterna. 

• Jag kan uppleva att vårt avstånd till centralorten spelar rollJ6r tiden det tar att åtgärda 
problem på plats ... 

• Ingen meddelar om skolans hemsida ligger nere eller servern krånglar 
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Bilaga Tilll'iieldig kompetens och stöd 

ÖHiga 

r:;,:rl1·~r{~·1L~ F (:ltillrld·"U,r.- hr·~ 
intro ,j ~1:ti~, n, ';;t1:;U d tiin~';~ tr~'~~t, t'~·tt Liq: 
arhet:~r e-tfet.tt::tmed af. :;:,·'.:f~rn j:1,ii ~ 

hi.r:ud,;l1·: ""betartne .-

Jagtycker 8:b~det;ll:" erJ:~ltatt;1rbet;amed 
il et/ de ~Tstem .l8.;KZrr.~;ir~df.r tnert, 

Jaghar tillräckliga 1-:mt::taperförattpå Ett 
,iihrt o,;hetfehl,t ,ätt krmna Ilttöra de 

arbetsuppgifter ::omjagl.ttförmed. h.131p 3:: 
d 8 ";e d: sarrhf-ts=::ITE m j ag illr:inder mest 

,Jagh8I god d;itor:;ll1::l, c,chfbt:måga att 
har;teramin datc,r 

Skolan 

Jag h"" fått en tiliråckli:j utbildning F 
skolan 'min arbet5ci,,"""e fbr attkllrma arbeta 

etfektht o ch ,äkert med min dator och de 
progrmljlg b ehö"l'er ~:urmJ. rbrande witt 

arbete, 

Jag bed ömeratt jag hartillräd:lig kompe~ens 
for att arbeta effekti .. toch ::äkertmed 'räta 

d atorerbad e i lmd 2Flmingen ochimitt arb E'te 
~omlärare" 

PwC 

l 

I 
I._--i---+-+--!---:--i--.:--.!.-I. 
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Ett urval av kommentarer då användarc angivct negativa svar besvarat påstående med till viss del eller 
inte alls) kring frågol' som berör fclhantering stöd och hjälp. 

• En del pl'Ogram har man inte fött någon utbildning i alls utan har fött lärt sig själv, 

• Det be m/' mest på individen om man skaffar sig den utbildning man behöue/', 

• Vid alltfor många tillfällen blir man l1'lldelad ett system att jobba i och söför man själv 
skaffa sig den kunskap man behöver, På det ena eller andra sättet, 

• lär mig av medarbetare men saknar säkert en hel del som kan göra mitt arbete effekti
viare 

• Svårt att komma vidare. Utnyttjar inte dom möjligheter som finns i systemen. 

• Learning by doing! Tidskrävande. 

• Mkt lära sig själv. Upptäcker finesser med tiden, som skulle varit bra att veta omfrån 
början. Tänker främst på ecos och outlook (finesser bi/bokning, mötesförfrågningar, 
kalender mm) 

• Jag har ingen utbildning i de systemjag använder. I huvudsak har jag fått sitta med 
befintliga användare (kollegor) och testat mig fram. Omjag efterfrågade utbildnig tror 
jag att jag skullefå det. 

• har inte fått ngn utbildning/introduktion alls 

• Man har fått avsätta egen arbetstidför att lära sig olikafunktioner. Därefter ge kolle
gor stöd och support i enklare användarfrågor. 

• Det tar längre tid att lära sig på egen hand 

• Närvarosystem,fronter, procapito - ingen utbildning anordnades 

• Introkurs är inte tillräcklig, man behöver fortlöpande info mest på de system man inte 
använder så ofta. 
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Bilaga KS 2012/172/3 

2012~08-14 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvalllllng 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kerstin Olla Stahre 

Kommunstyrelsen 
Ink, 2012 -08- 1 § 

Jan-Olof Friman 

Svar på revisionsrapport angående IT-hantering 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat JT
hanteringen i kommunen utifrån revisionsfrågan: hanteras JT på ett effektivt och 
säkert sätt inom n'imnnerna? 

Den sammanfattande revisionella bedömning som gjorts är att hanteringen av ]T 

sker på ett delvis tillfredsställande sätt. Revisorerna lämnar följande förslag på 
åtgärder och förbättringsområden: 

Vart och ett av förslagen besvaras av kommunstyrelsens förvaltning i anslutning till 
respektive punkt. 

1. Det finns behov av att revidera och upprätta öve~gripande styrande och 
stödjande dokument (policyn, riktlinjer, mm) kring IT. 

Kommunstyrelsens förvaltning svarar: 
Utarbetande av nya styrdokument inom IT -området pågår. Dessa beräknas 
vara klara och kunna beslutas under hösten 2012. IT -chefen har ett uppdrag 
att ta fram förslag till styrdokument. Dessa kommer sedan att diskuteras i 
kommunledningsgruppen innan de går vidare för beslut. 

2. Vi bedömer att det inte finns en tillräcklig tydlighet kring ansvar och roller. 
Ansvar och uppgifter behöver dokumenteras och därefter kommuniceras 
ytterligare till olika roller. 

Kommunstyrelsens förvaltning svarar: 
Frågan om ansvar och roller är i dagsläget inte fastlagda i något gällande 
styrdokument. När det gäller verksamhetsansvar som är relaterat till IT så 
ligger det i respektive chefsnivås ansvar. Ansvaret för JT-frågorna, liksom 
alla andra frågor, ute i verksamheterna följer alltså chefsansvaret. 
Kommunchefen tillsammans med förvaltningscheferna har ett ansvar för IT
frågorna ur ett kommunövergripande perspektiv. 



lT -chefen har ett operativt ansvar för verksamheten inom lT -enheten, men 
ska även arbeta med strategisk samordning och utveckling av kommunens 
lT-frågor. 

l samband med att den nya kommunorganisationen träder i kraft kommer 
frågan om ansvar och roller inom IT -området att belysas ytterligare. 

3. Vi föreslår att det inrättas en JT-styrgrupp inom kommunen. Ett syfte med 
styrgruppen är att få mer tid till kommunikation kring strategiska JT
relaterade frågor som underlag för beslut. 

Kommunstyrelsens förvaltning svarar: 
Frågan om huruvida en !T-styrgrupp ska bildas eller inte får diskuteras inom 
ramen för ny förvaltningsorganisation. Att de lT -strategiska frågorna 
behöver ges större utrymme är helt klart. Kommunledningsgruppen 
kommer att vara ansvarig för strategiska lT -frågor. 

lT -chefen och förvaltningschefen för kommunstyrelsens förvaltning har även 
diskuterat behovet av att anställa en IT -strateg. Detta är en vanlig befattning 
i många kommuner. IT -chefen har idag sitt huvudsakliga fokus på den 
operativa verksamheten inom IT -enheten. Det mer strategiska och 
långsiktiga utvecklingsarbetet ges inte tillräckligt med utrymme. 
Sammantaget medför detta att det operativa IT -arbetet inriktat på teknik 
fungerar bra medan det finns brister kring arbetet med de IT -strategiska 
frågorna. Detta har bland annat inneburit att kommunen inte arbetat särskilt 
aktivt med bredbandsfrågan. 

Frågan om en lT -strateg ska anställas kommer att diskuteras vidare under 
2012. IT-strategen skulle i så fall kunna vara ansvarig för de strategiska 
frågorna och lT -samordning i kommunen medan lT -chefen skulle kunna 
koncentrera sig på att leda den operativa verksamheten på lT -enheten. Ett 
alternativ till att anställa en IT -strateg kan vara att i ökad utsträckning köpa 
tjänster inom det IT -strategiska området. 
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4. Vi bedömer att det finns ett behov av att förbättra uppföljningen kring 
hantering av IT. 

Kommunstyrelsens förvaltning svarar: 
Uppföljningen av kommunens IT -verksamhet sker på olika sätt idag. Frågan 
om förbättring av uppföljningen kring IT-hanteringen tas med i kommande 
arbete kring IT-frågorna. 

5. Svaren från användare indikerar att det finns problem kring IT-stödet som 
innebär risker att verksamheten påverkas negativt. 

Kommunstyrelsens förvaltning svarar: 
Trycket på kommunens IT -enhet har tidvis varit hårt. Detta har medfört att 
vissa verksamheter inte fullt ut fått det IT -stöd de ansett sig behöva. Här 
behöver kommunchefen, tillika chef för kommunstyrelsens förvaltning, och 
de båda övriga förvaltningscheferna diskutera hur IT -stödet ska nyttjas och 
vilka prioriteringar som ska göras. Hittills har prioriteringar inom IT
området i alltför hög grad gjorts direkt inom IT -enheten. 

6. VI föreslår en översyn kring hur olika IT-resurser ska samverka beträffande 
ärendehanteringen (IT-enheten och de IT-resurser som finns inom 
förvaltningarna). 

KommlJnstyrelsens förvaltning svarar: 
I nuvarande förvaltningsorganisation har vissa förvaltningar egna IT
resurser medan andra inte har det. Då kommunen nu har ambitionen att 
samla vissa stödprocesser centralt kommer frågan om ytterligare 
samordning av IT -resurser att diskuteras. 

Sammanfattande kommentar: 

De brister i IT -hanteringen som revisorerna påpekar är delvis kända sedan tidigare. 
Ett arbete pågår för att på ett bättre sätt skapa en tydlighet och öka styrningen inom 
IT -området. 

Av de svar som kommunstyrelsens förvaltning lämnar framgår att många delar av 
den framtida IT -utvecklingen är knuten till utveckling av den nya 
kommunorganisationen. IT är en viktig stödprocess, men också ett viktigt strategiskt 
utvecklingsområde som inte bara innefattar kommunorganisationens interna behov 
utan även handlar om IT ur ett infrastrukturperspektiv. 
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N'lSALA 
~ KOMMUN 

Ambitionen är att Sala kommun både ska ha en bra operativ drift av de vardagsnära 
IT -frågorna och en högre ansats när det gäller strategisk utveckling av IT både ur ett 
verksamhetsperspektiv och sett som en del av kommunens infrastruktur. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar; 

att översända ovanstående skrivelse som svar på revisorernas granskning av 
kommunens IT -hantering. 

Kerstin Olla Stahre 
Förvaltningschef 

Jan-Olof Friman 
Kommunchef 
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