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Resan från politiskt beslut till SLA  

Våren 2005 Hösten 2005 Jan 2007 Apr 2008

Politiskt beslut

Koncerngemensam IT‐enhet

ITIL‐ramverket skall följas

FC/VD‐grupp delegerar till 
IT‐utvecklingsgruppen (ITUG)

ITUG

En representan per förvaltning/
bolag

UPPDRAG

Besluta om strategisk IT/ telefoni

Bereda frågor från/till FC/VD‐
grupp

Remissinstans för IT‐policies och 
riktlinjer

Utveckla e‐förvaltning

Omvärldsbevakning

IT‐finansieringsmodell

IT‐enheten övertar ägande och 
förvaltning av nätverk, platt‐
formar och PC‐arbets‐platser

Förvaltningar/bolag äger och 
förvaltar verksamhetsgemen‐
samma och verksamhetsunika 
system

Ansvars‐ och 
kostnadsförhållande 
mellan IT‐enheten

och respektive
förvaltning/bolag regleras 

i SLA



Karlstads kommun, IT-enheten
fakta

7 000 anställda

48 anställda på IT-enheten

90 miljoner i omsättning

25 000 användare

6 000 arbetsstationer

200 servrar (95 virtualiserade)

ca 1 000 applikationer/system

Service Desk har hanterat 32 000 ärenden



IT-Enheten
Inge Hansson

IT-staben IT-service
Christina Kjellberg

IT-system
Mats Jensen

IT-teknik
Michael Wikstrand

Ansvarar för strategi 
och utveckling

• IT-projektledare

• IT-arktiekt

• IT-controller/SLM

Ansvarar för att till-
handahålla support 
och assistans till 
verksamheterna 
enligt vad som  över-
enskommits i SLA

Ansvarar för tekniskt 
stöd till kundernas 
systemförvaltning 
(AFS), samt säker-
ställer att ändringar i 
IT-miljön planeras 
och genomförs 
korrekt

Ansvarar för den 
löpande driften av 
kommunens IT-
resurser. Skall 
tillhandahålla och 
utveckla en tekniskt 
väl fungerande och 
stabil IT-miljö

IT-enheten
Organisation



Från händelsestyrd till 
processtyrd verksamhet

Tid

Mål

Prestanda

Tjänsteorienterad
verksamhet

Gå från med hjälp av Sträva mot

Övergripande mål

Att leverera det som avtalats –
varken mer eller mindre!IT Service Management



Terminalservermiljön

• ThinLinc från Linköpingsföretaget Cendio – en 
produkt som till övervägande delen är byggd på
öppna komponenter i Linux. Installerad på Suse
Linux Enterprise Desktop

• ThinLinc kan fronta Windows- och Linuxbaserade 
applikationer och integrerar mot eDirectory och 
Portwise behörighetskontrollsystem

• Möjlighet att blanda Linux- och Windows-
applikationer på samma skrivbord

• Nuvarande tillämpning är att distribuera feta 
Windows-klienter tunt via Portwise till riktade 
målgrupper

Metakatalog
eDirectory

Elevsystem
IST Extens

Resurskatalog
eDirectory

HR
eCompanion

Radius-
server

Portwise
eDirectory

ADM
Access

eDirectory

EDU
Access

eDirectory

SKIP
Domino

Samarbets-
plattform
Domino

CMS
Symfoni

Delegerat
gränssnitt

NEIDM



Portwise – applikationsportal



Bakgrund

• Lång inloggningstid

• Många lösenord

• Kunna köra över sämre förbindelser

• Idag alltid inloggad eller gruppkonton

Mål

• Underlätta IT-användandet för personal inom vård

och omsorg.

• Ge verksamheten alternativ. Möjligheten att blanda

Linux/Open Source- och Widowsapplikationer.



Lösningen
Thinlinc med smarta kort

• Säkerhetslösning utvecklad för smarta kort och SITHS-certifikat, i första 
hand riktad mot kommunens vård- och omsorgsverksamhet
• ThinLinc Cardwatch-funktion (automatisk identifiering av användarnamn via smart kort, 
m.a.o användaren behöver aldrig ange användarnamn vid inloggnig, endast PIN-kod).

• Olika typer av klienter; fet PC, tunna klienter, remote-användare.
• Hög säkerhet – följer den nationella IT-strategin för vård och omsorg



Lösningen
Inloggning tunn klient A

• Inloggning med smart kort, 
endast PIN-kod behöver
anges

• Möjlighet att som användare
signera/legitimera sig



Lösningen
Klient B, flytta session

Mycket snabb åtkomst av 
session



Lösningen

Ingående produkter/komponenter och 
samarbetspartner

• Cendio ThinLinc – terminalserverlösning

• SecMaker – Smartkort-baserad inloggning

• Novell – Operativsystem, katalogtjänst, Enterprise Single 
Sign-on m.m

• Windows Terminal Server – för befintliga
verksamhetssystem

• Pulsen Integration AB - systemintegratör



DEMO



Tack!


