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Vi erbjuder… Sveriges Kommuner och Landsting
i samarbete med SurfaLugnt 
• Säkerhetsdagar för kommunens personal och 

förtroendevalda.
• Föreläsningar kring säkerhet och beteende på Internet 

för både ungdomar och vuxna, Hansi Carlson, SKL
• SurfaLugnts expertpanel
• IT-säkerhet för företagare med 2 tim gratis 

nätverksgenomgång och rapportering
Microsoft

• Särskild föreläsning för skolelever
• Kvällspass med föreläsning för föräldrar och andra 

intresserade, Hansi Carlson, SKL

• Se exempel på SKL:s hemsida 

• Kontakta Anders Nordh eller Hansi Carlson

http://www.skl.se/artikel.asp?A=48393&C=5007
mailto:anders.nordh@skl.se
mailto:hansi.carlson@skl.se
http://www.surfalugnt.se/
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E-förvaltningsmätning

•Ny mätning i maj 
•Resultat i september
•Seminarier 

•Vi erbjuder seminarier för 
förtroendevalda i din kommun

http://www.skl.se/artikel.asp?C=722&A=21169
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Medborgardialog - IT
Kongressuppdrag – utveckla dialogen 
med medborgare på flera sätt

Nätverk (kommuner/landsting
medborgarpanel, ungdomsdialog, 
medborgarbudget m.m.

Vi kartlägger IT-stöd, stöttar m.m.

Hör gärna av er och berätta vad 
ni gör!

http://www.skl.se/artikel.asp?C=4784&A=19960
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E-ID

"Det stora problemet är inte att det kostar 
pengar. Våra medlemmar ställer inga krav 
på att staten ska betala deras kostnader, 
men de vill inte betala för något som inte 
alla medborgare kan använda", säger 
Gunilla Glasare på Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Computer Sweden 2008-03-26 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.152277
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.152277
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Nyckeltal

Rapporten och Webb-Tv presentation finns på
SKL:s hemsida  Klicka här!

http://www.skl.se/artikel.asp?C=6375&A=52705
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http://www.programverket.org/
http://www.opensweden.se/
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http://www.opensweden.se/
http://osf.akroken.se/core/page/firstpage
http://osf.akroken.se/core/page/firstpage
http://www.programverket.org/
http://www.skl.se/artikel.asp?C=4474&A=52148
http://www.skl.se/artikel.asp?C=4474&A=52148
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6728/
http://www.skl.se/artikel.asp?C=722&A=51961
http://www.skl.se/artikel.asp?C=722&A=51961
http://www.skl.se/artikel.asp?C=722&A=51961
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http://www.friprog.no/
http://www.softwareborsen.dk/
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Avprenumerera | Vidarebefordra | Till hemsidan

IT-sektionens nyhetsbrev 2008-05-05

Hur skall vi utveckla nyhetsbrevet?

Eringen – utvecklingsarbete 
pågår!

http://www.anp.se/oa/110583/41455C4275454751457344475143
http://www.anp.se/taf/110583/41455C4275454751457344475143
http://tr.anp.se/track?t=c&mid=110583&uid=66119024&&&http://www.skl.se/
http://www.eringen.se/
http://www.anp.se/form/454258447648445A43
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Korta punkter
IT i vården
Handlingsplan finns
att hämta som pdf-fil

IT i skolan 
– ett antal rappporter i samverkan med bl.a. 
Skolutvecklings-
Myndigheten.

http://brs.skl.se/skpubl/index.jsp?http://brs.skl.se/skpubl/publdoc.jsp?searchpage=katasearch.jsp&search_titn=%2239221%22&db=KATA&from=1&toc_length=20&currdoc=1
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Bubblare?
Grön IT
Outsourcing
Virtualisering
Tjänstecertifikat
IT-chefsträffar
EU-bevakning
Spam
Arkivering
Webb
…


