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Policy för Systemförvaltning 

 

Bakgrund 

En ny dataskyddsförordning, GDPR, träder i kraft i EU 2018-05-25. Härigenom behöver en Policy för 

Systeminförande fastställas. 

Syfte 

Systemförvaltning är en av Sydnärkes Utbildningsförbunds centrala processer. Hanteringen av 
förvaltade system är en mycket viktig del i arbetet inom förbundets verksamhet och en 
nyckelfunktion för att möjliggöra regelefterlevnad till GDPR:s ramverk.  

Policyn är antagen av förbundsdirektionen och gäller från och med 2018-05-25.  

Struktur 

I Sydnärkes Utbildningsförbunds Systemförvaltningspolicy, fastställs organisationens syn på 

systemförvaltning, övergripande mål för arbete som involverar systemförvaltning och 

organisationens intention med systemförvaltningsarbetet.  

Riktlinje för systemförvaltning beskriver vad som måste etableras för att uppfylla 

systemförvaltningspolicyn – en vägledning. Utifrån denna vägledning utarbetas instruktioner, som 

detaljerat redogör för hur exempelvis rutiner och lösningar skall utformas och tillämpas, för att 

systemförvaltningspolicyn och riktlinjerna skall följas.  

Policy, riktlinjer och instruktioner för systemförvaltning utgör Sydnärkes Utbildningsförbunds 

regelverk för systemförvaltning. 

Mål 

Sydnärkes Utbildningsförbunds systemförvaltningsarbete har som mål att: 

• systemförvaltning är en naturlig och integrerad del i verksamheten 

• kunskap finns om hur och varför man arbetar med systemförvaltning 

• samtliga förbundets system är förvaltade enligt förbundets systemförvaltningsprocess 

• proaktivt arbete är en del av systemförvaltningsprocessen 



 
 

Organisationsstruktur för systemförvaltningsarbetet Sydnärkes Utbildningsförbund 

• Direktionen uttrycker sin viljeinriktning i denna policy 

• Direktionen har det yttersta ansvaret för Sydnärkes Utbildningsförbunds 

systemförvaltningsarbete 

• Förbundsdirektören har det övergripande och strategiska ansvaret att leda, utveckla och 

samordna systemförvaltningsarbetet  

• Informationsägarna har det övergripande och yttersta ansvaret för den information som 
används av ett eller flera system. Informationsägaren ansvarar för hur, av vem och vilken 

information som får hanteras 

• Systemägarna har övergripande ansvar för respektive system och dess användning 

• Systemförvaltarna har det operativa och funktionella helhetsansvaret för ett system 

Systemförvaltaren skall hos Sydnärkes Utbildningsförbund i hög grad fungera som 

systemägarens utförare och ser till att systemets funktionalitet samt planerade och beslutade 

aktiviteter genomförs och upprätthålls 

• Alla som är delaktiga i Sydnärkes Utbildningsförbunds systemförvaltningsarbete har ett 

ansvar att beslutat regelverk för systemförvaltning i förbundet upprätthålls 

 

Efterlevnad 

Sydnärkes Utbildningsförbund skall följa lagar, författningar, avtalsförpliktelser och andra 

säkerhetskrav i sitt arbete med systemförvaltning. 

Sydnärkes Utbildningsförbunds chefer skall säkerställa att alla rutiner gällande systemförvaltning 

inom deras respektive ansvarsområde utförs korrekt, vilket också lägger en god grund för att uppnå 

regelefterlevnad av Sydnärkes Utbildningsförbunds GDPR ramverk. 

Ytterligare information 

Information och vägledning finns dokumenterat i Riktlinje systemförvaltning Sydnärkes 

Utbildningsförbund. 

 


