
  

OpenSource  –  Är  det  bara  att 
tanka  ner  och  köra?

Hur  går  man  tillväga,  hur  utvecklas  och 

förvaltas  systemet?  
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Värmdö kommun
• Glesbygd
• Snabb tillväxt
• Utspridd verksamhet
• 2700 anställda på 100 platser
•

• Nyhet! En kommunförvaltning- Nio 
nämnder



  

Kommunen arbetar annorlunda

Uppföljning 
 och 

 Mål och 
 medel

Åtaganden 
 och avtal

Lokala styrdokument

Lokala förutsättningar 
KF:s politiska inriktning 

Nationell styrning

Regional styrning



  

Omvärlden förändras
http://www.stoppaflytten.se/



  

Uppföljning 
 och 

 Mål och 
 medel

Åtaganden 
 och avtal

Lokala styrdokument

Lokala förutsättningar 
KF:s politiska inriktning 

Nationell styrning

Regional styrning

Öppen utveckling



  

I praktiken

Uppföljning  och 
kontroll, säkerställa 

funktion

Mål, vad 
uppnås,

Nytta

Process som stöds, 
Beställa funktionen,

Anpassa till behov

E- vision eller motsv.

Lokala förutsättningar 
Politiskta prioriteringar

Standards

Lagar och regler



  

Vi bler alltmer öppna ...



  

Tillbaka till vardagen... hur går 
det till

• Någon hittar en spännande lösning på 
webben.

• Sätter upp tjänsten på en virutaliserad 
server

• Kopplar upp autentiseringen mot 
metakatalogen.

• Lägger ut en länk på portalen.
• Lägger en notis på intranätet.... ;-)



  

Men såhär då..

• Idé, en nytta, ett tips, ett fynd

• Dialog med kollegor och ev nyttjare

• Process, syfte och mål tillsammans med …

• Omvärldsbevakning, referenser

• Utgångsläge väljs av utbudet på marknaden....

• Test, utvärdering, dummy, pilot

• Anpassningar, integration, utbildning.

• Implementering



  

Intern kompetens återvinns som 
stöd i förändring

• Kontinuerligt behov av utbildning

• Utbildning sköts

– av oss på IT-avdelningen

– Av KomVux – bl.a. 
obligatorisk startkurs

– av våra IT-piloter och 
Skol-ITansvariga

– Värmdötorgsansvariga

• Nätverken är också våra 
utvecklare/utbildare, ge 
nätverken status



  

Vad händer med LOU

• Avropa och/eller upphandla system? Vadå 
upphandlas, det ju bara att tanka ner.

• Gör valet, upphandla anpassning av 
processen?

• Upphandla systemutveckling, ge bort den?

• Upphandla drift, underhåll och support.



  

Nya ställningstaganden
• Om du hittar nåt som är ganska nära, kastar in 

100tkr och får det du tror du vill, är det bra?

• Hur strukturerar vi verksamhetsutvecklingen 
– så vi inte än en gång faller i fällan att skaffa 

små fiffiga program som inte stödjer 
målen för verksamheten.

– Så att inte strukturen tar död på initiativkraft 
och snabb anpassning till samhällets 
behov.



  

Rekommenderade 
av IT

• Tillräckligt bra, wiki 
är fantastiskt!

• Finns på alla 
arbetsstationer

– Tunna
– Tjocka
– Bärbara

• Ser lika ut oavsett 
operativsystem

• Bromsa  kostnads-
utvecklingen för 
licenser



  

Teknikorientering!? • Att hitta bra 
tekniska system 
som kompletterar 
varandra.

• System som löser 
uppgiften

• Slappna av och se 
helheten.

• Kommunerna har 
mycket att vinna 
på ett brett utbud
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