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Riktlinjer för systeminförande
Bakgrund
En ny dataskyddsförordning, GDPR, träder i kraft i EU 2018-05-25. Härigenom behöver Riktlinjer för
Systeminförande fastställas.

Syfte
Riktlinjen har som syfte att göra policyn för systeminförande I Sydnärkes Utbildningsförbund konkret
– den ger vägledning i hur hantering av de arbetssteg som leder fram till att ett nytt IT-system eller
molntjänst skall ske inom Sydnärkes Utbildningsförbund.
Riktlinjen är antagen av förbundsdirektionen och gäller från och med 2018-05-25.

Omfattning
Riktlinjen gäller för Sydnärkes Utbildningsförbund.
System kan införas för hela, eller delar av organisationen.

Förutsättningar
Sydnärkes Utbildningsförbunds strukturerade arbetssätt vid införandet av nya IT-system säkerställer
att organisationen kan etablera en resurseffektiv och samtidigt hög innovationstakt inom
digitalisering, med bibehållen högsta kvalitet och god regelefterlevnad.
Beslut om vilka nya IT-system som införs i organisationen skall alltid grundas på en noggrann analys
av marknadens funktionella alternativ och utgå från funktionskrav i verksamheten med särskild
tonvikt på öppna standarder där så är möjligt.

Tillämpningsområde
Policyn för systeminförande skall tillämpas för samtliga nya IT-system och molntjänster som
verksamheten önskar införa i organisationen.

Organisation
Initiativ till förslag på nya IT-system och molntjänster som skall införas kan komma från samtliga
medarbetare i organisationen som har upptäckt ett behov i sin verksamhet.

Verksamhetsledningen tar emot förslaget och kanaliserar det till IKT strategigrupp.
Beredning av underlag för samtliga nya IT-system och molntjänster som skall införas, sker i IKT
strategigrupp.
Verksamhetsledningen fattar beslut om systeminförande baserat på det underlag som inkommit från
IKT strategigrupp.
Systemägare utses.
Införandeprojekt bemannas och drivs inom de berörda verksamhetsområdena.

IKT-strategigrupp
IKT-strategigruppen skall alltid vara konstituerad av specialister på verksamhetens behov, inklusive
specialister på IKT-frågor och med djup kunskap om både den egna organisationens nuvarande
driftplattform, organisationens egna strategier och omvärldsbevakning.
Ytterligare specialister kan kallas in vid behov för att bereda specifika frågor.
IKT strategigrupp har ett ansvar att ständigt delta i omvärldsbevakning av IKT-frågor.
IKT strategigrupp har ett ansvar att de beslut som bereds för systeminförande sker med
utgångspunkt från:











Verksamhetens behov
Ekonomiska förutsättningar
Regelefterlevnad till gällande lagstiftning och regler för verksamheten
Funktionella behov i verksamheten
Vilka öppna standarder och system som finns tillgängliga på marknaden för
verksamhetens funktionella behov
Vilka alternativ till leverantörer som finns på marknaden för aktuellt system
Hur det nya systemet stämmer överens med organisationens IKT strategi och
roadmap för utveckling av IKT infrastruktur
Hur det nya systemet passar in i den nuvarande designen av IKT infrastruktur med
bibehållen leveranskvalitet och säkerhet i den redan implementerade infrastrukturen
Hur systemets säkerhet kan tillgodoses
Omvärldsbevakning

Val av leverantör
Samtliga val att anlita en leverantör och vilka leverantörer som anlitas för verksamhet inom
Sydnärkes Utbildning skall ske efter noggrant arbete enligt förbundets processer för förstudie av
systeminförande.
Val av leverantör skall alltid ske baserat på noggrann utvärdering av leverantörens bedömda förmåga
att uppfylla sina åtaganden.

