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VI HAR ELITEN BLAND MILJÖANPASSADE DATORER
• BRF/PVC-FRIA – SUNDA MATERIAL INFÖR ÅTERVINNING
• LONG LIFE BATTERY – GER MINDRE MILJÖPÅVERKAN
• LED-SKÄRMAR – SPARAR DYRBAR ENERGI
• POWER ASSISTANT – STYR FÖRBRUKNINGEN

Läs mer på hp.se/pi

Årets julklapp!
Efter många långa månader så var det äntligen Sveriges 
tur… Sverige som brukar vara testlandet för många nya lanseringar 
och smaker, både inom teknikens värld men även inom livsmedel 
och andra konsumentprodukter, men dock inte denna gången. Nu 
fick vi vänta till sist, varför vet jag inte, men tror inte att det har 
med åäö att göra i alla fall. 

Jag pratar naturligtvis om IPad, denna platta som alla nu pratar 
om och måste ha. Lämpligt tillfälle att släppa lagom till jul, javisst, 

men vi som inte ser den som en konsumentprodukt då? 
Apple är på många sätt ett konsumentinriktat företag, och har 
naturligtvis framgångar med det, men de senaste framstegen inom 
skolan och även företagen borde få dem att lägga om sin struktur 
lite. Vi ser IPad som ett bra redskap för våra politiker och andra 
som behöver enkel tillgång till dokument, samtidigt som man har 
sin mail och framför allt internet med sig, Smartphones i alla ära, 
men de blir för små att använda på ett timslångt sammanträde.

 Hoppas att vi får se många kommunala idéer och tillämpningar 
i fortsättningen med dessa läsplattor, kanske vår talare från 
höstkonferensen, Björn Söderberg kan hjälpa till med lite appar 
från Nepal… 

På tal om höstkonferensen, 
ännu en lyckad tillställ-
ning tillsammans med 
Sambruk, en gång är ingen 
gång, två gånger och det 
blir en vana, javisst känns 
det som att detta kommit 
för att stanna, vi får en bra 
mix av verksamhetsfolk 
och IT-avdelningar, fullt av 
engagerade partners och ett 
härligt nätverksbyggande. 
Hoppas att alla som var med kände samma sak som vi och tror 
på idén med att samarbeta med andra organisationer som går mot 
samma mål, en mer effektiv och bättre fungerande IT-miljö för våra 
medborgare och användare.

Till sist en riktigt God Jul och ett Gott nytt år från oss på 
KommITS  

Thorbjörn Larsson
Ordförande i Kommits.

ORDFÖRANDE



3

KommITS  nr 4/ 10

STREAMFLOW 
Kundtjänstsystem    Ärendehantering    E-tjänster    Mina sidor för kommuner

Kontakt: jan.nilsson@jayway.com   www.jayway.com

Innehåll

Utgivningsfakta KommITS ges ut av föreningen Kommunal IT-sam verkan 
och utkommer med fyra nummer per år. ISSN-nummer 1404-719
Ansvarig utgivare Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Redaktionsråd Lars Flintberg, Thorbjörn Larsson, Yvette Heikka Mukka 
och Marianne Olofsson
Omslag Thomas Idermark, VD, Kommentus ©Alexander Bernhard
Produktion & annonsförsäljning Timing Scandinavia AB
Projektledare Andreas Nyman, andreas@timingscandinavia.se
Redaktion Daniel Becker, danielkommits@gmail.com
Texter Daniel Becker och Mats Rydström
Grafisk form Andreas Hummerdahl, andreas@spabadsbutiken.se
Tryck Munk Reklam AB, www.munkreklam.se
Postadress KommITS c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum, 
455 80 Munkedal | Tel: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se

Redaktörn växlar
Änligen står den där och blänker. Att byta system 
ställer krav på nyfikenhet och att våga bryta 
ny mark. I mitten på nittiotalet fick jag testa en 
Macintosh, den var liten men putrade på utan 
att stanna och fungerade jämnt. När jag började 
inhandla dator själv blev det PC med alla dess 
vedermödor, men nu är måttet rågat, jag är så 
less på allt strul. Min silvriga Macbook Pro putrar 
oxå på. Nu kanske ni tror att jag har något emot 
PC-världen men så är inte fallet. Nya utmaning 
med att installera e-leg och få all funktionalitet 
igång står för dörren. Kanske även i er kommun 
skall byta plattform eller system? Vilka farhågor har 
ni i så fall? Vi på redaktionen vill veta mera, skicka 
gärna över önskningar vad ni vill läsa om nästa år. 
Har ni tips på stort eller smått, är vi nyfikna på vad 
ni läsare går i gång på. Sist men inte minst så lider 
året mot sitt slut och ett nytt börjar. Nyårslöften 
skall myntas. Kommer du ihåg ditt senaste? Höll du 
det? God jul och gott nytt på er.

Redaktör Daniel Becker – danielkommits@gmail.com

Gillar du den tidiga vintern denna säsong?

Mats Rydström – Frilansjournalist: Har svårt att 
njuta i stan, men när jag når alperna då uppskattar 
jag snön utan tvekan.

Jens Ingelsäter – Krönikör: Jajamen. Längdskid-
åkningen förra vintern var magisk.

Thomas Nilsson – Kåsör: Nja, när snöslungan 
strejkar är det si så där. Men ljuset och ljudbilden 
är uppfriskande.

Banesa Martinez – informatör: Varför inte? 
Skämt å sido, jag avskyr att frysa, gärna vår snart!

Daniel Robertsson – Redaktör: Älskar snön, 
trots logistikproblem som uppstår. Hoppas bara 
isen lägger sig snart så långfärdsskridskorna kan 
komma till användning.

Andreas Hummerdahl – Grafisk Formgivare: 
Idealet är, naturligtvis, att årstiderna vore lika 
konsekvent uppdelade som på en quattro stagioni.

 s.4 Den optimala utmaningen
  Reflektioner från KommITS höstkonferens
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Ibland funderar jag på varför jag valt att 
jobba med kommuner. Sannolikt skulle 
jag tjäna betydligt mer, om jag istället 
inriktade mig mot den privata sektorn. 
Snabbare beslutsordning och större 
möjligheter att genomföra förändringar, så 
länge dessa kan motiveras i besparingar 
eller ökad vinst, utgör tveklöst ett attrak-
tivt alternativ för en framåt och engagerad 
konsult.

 Nej, det finns helt klart andra drivkrafter 
för oss alla som arbetar med eller inom 
kommunen.
 
För egen del handlar det mycket om ut-
maningen, i mitt eget uppdrag, men också 
i det större perspektivet. Jag gillar den 
politiska dimensionen, tjänstemannaor-
ganiseringen, intrigerna, besparingskrav, 
lagkrav och alla andra "tokigheter" som 

finns i den kommunala världen.
Att lyckas påverka och förbättra för kom-
munen och medborgaren kan tyckas vara 
den optimala utmaningen! Förbättrings-
potentialen är stor, för att inte säga enorm.
 
Varför denna närmast filosofiska inled-
ning? Ja, det finns faktiskt en, eller 
rättare sagt, två kopplingar till höstens 
KommITS-konferens. Ni som var med 

Den optimala 
utmaningen

www.alliedtelesis.com

© 2010 Allied Telesis Inc. All rights reserved. EMEA2207

FTTX  |  ADSL2+  |  POTS  |  VOIP  |  VDSL2  |  GEPON  |  GIGABIT  |  10G

Highly Commended for ‘Green Design of the Year Award’ 
at the British Engineering Excellence Awards.

Spara Energi

Med en av branschens lägsta energiförbrukning, kan AT-9000/28
eco-friendly switch dramatiskt sänka dina driftskostnader i nätet,
men fortfarande erbjuda all den funktionalitet som behövs i
dagens krävande IT-miljöer.

I linje med vårt åtagande för miljövänliga processer och
produkter, har AT-9000/28 designats för att reducera
energiförbrukningen, minimera miljöfarligt avfall samt till och
med reducera den ”förorening” som utgörs av buller.

AT-9000/28 har många avancerade funktioner, och har en
högeffektiv kraftförsörjning samt ett lågenergi-chipset som gör
den till en prisbelönt switch.

Vill du veta mer, hör av dig till oss på sweden@alliedtelesis.com
eller ring +46 8 13 14 14

Produktens energiförbrukning återfinner du i produktdatabladet på
www.alliedtelesis.se 

AT-9000/28 En miljövänlig
28 portars managed Gbit-switch
AT-9000/28 En miljövänlig
28 portars managed Gbit-switch

2207 KommITs_9000_28_84x109_Layout 1  11/11/2010  11:35  Page 1

Vi kan både 
programvara 
och licensavtal

Simply Faster
www.dustin.se
08-553 44 553  |  order@dustin.se

Reflektioner från KommITS Höstkonferens 2010 tExt: Jens Ingelsäter
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förstår 
säkert 

att jag 
syftar på, 

nämligen Björn 
Söderberg och 

Renata Chlumska. Nu 
snackar vi om riktiga utmaningar! Att som 
Björn se möjligheter och förverkliga sina 
idéer i ett främmande land med helt andra 
förutsättningar är en fantastisk bedrift, 
och också en direkt utmaning till alla oss 
som lever och arbetar i den trygga svenska 
kommunen.
 
Att Björn dessutom lyckas förena socialt 
engagemang med affärsmannaskap, 
vittnar om en fantastisk drivkraft. Och 
så till Renata Chlumska, som sätter en ny 
och egen nivå i fråga om utmaningar och 

förändrar i stort sett innebörden av 
ordet målmedvetenhet. Här tar jag 
med mig hennes orubbliga fokus, 
alla förberedelser och hennes 
förmåga att utforma och 
sedan sträva efter att 
uppnå sin målbild. 
Exempelvis att 
stå på världens 
högsta berg!
 

Kerfi AB, HK, Årsta Ängsvägen 21b, Box 44034, 100 73 Stockholm, Sverige, Tel: +46 (0) 8 – 546 70 000, Fax: +46 (0) 8 – 546 70 333, www.kerfi.se, info@kerfi.se

– VI   FÅR   MÄNNISKOR   OCH            TEKNIK   ATT   FUNGERA   TILLSAMMANS – 

 Agentlös Backup och Restore - Remote Online
S
S
Kerfis Backup och restore som molntjänst säkerställer över 1000  
servrar hos våra kunder. Datavolymen uppgår nu till  flera 100 TB data.

SS SenasteSbackupenSliggerSlokaltShosSerS
SS ErtSbackupdataSlagrasSiSenSsäkerhetshall
SS IngaSagenter/klienter
SS IngaSkostnaderSpåSagent/klienter
SS BeredskapSåretSomS08.00S–S22.00
SS NyttjaSbefintligSinternet

Tack alla ni som besökte oss  
i vår monter under höstens KommITs  

- vi kan vägen ur dimman!

Servicedesk - Stabil, säker, flexibel och  
kostnadseffektiv ärendehantering
 
Kerfi står för drift och förvaltning av underliggande plattform  
så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

SS Incidenthantering
SS Serviceförfrågningar
SS Beställningshantering
SS InventariehanteringS(CMDB)
SS AvtalshanteringS(SLM/SLA)
SS SjälvserviceSförSslutanvändare
SS IntegrationerS(AD,Se-directory,SWebSServices,SE-postSmfl.)

Kerfis Molntjänster
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Jag tror att det är viktigt, att vi blir bättre 
på att arbeta med målbilder inom kom-
munen. Vi är ganska bra på att identifiera 
brister och utmaningar. Det är sämre ställt 
med det strategiska arbetet, att se helhets-
perspektivet, att sätta upp mål på kort 
och lång sikt, förankra och kommunicera 
dessa, och sedan arbeta målmedvetet för 
att uppnå målen. Detta gäller, som jag 
ser det på alla nivåer, från politisk nivå, 
kommunledning och på chefsnivå.
 
Stora utmaningar 
för små kommuner
I en tid då kommunens utmaningar blir 
allt fler till följd av förändrade ålders-
strukturer, inflyttning eller utflyttning, 
skärpta lagkrav och konkurrens både från 
andra kommuner och privata utförare, så 
krävas tydliga mål och en handlingskraftig 
ledning. Den stora kommunen och de 
kommuner som ligger i storstadsregio-

nerna, är inte på långa vägar lika utsatta, 
som den lilla kommunen i glesbygden. För 
de mindre kommunerna är en framgångs-
rik samverkan med andra kommuner 
nödvändig, för att uppnå skalfördelar och 
för att kunna sänka kostnaderna. Lyckas 
man inte i detta arbete riskerar man att 
hamna i en nedåtgående spiral, som blir 
svår att stoppa. Självfallet måste man 
också fokusera på de fördelar den lilla 
kommunen har. Satsa på turism och nyfö-
retagande. Att vara en attraktiv kommun 
och ett alternativ för alla de, som faktiskt 
inte vill bo i storstaden.
 
Samverkan nödvändig
KommITS-konferensen är en form av sam-
verkan där värdefullt utbyte sker mellan 
kommunerna. Jag önskar att man från 
KommITS sida vill fokusera ännu mer på 
samverkansfrågan och lyfta fram de goda 
exempel på kommunsamverkan, som fak-

Den optimala utmaningen – fortsättning från sidan 5

Vi möjliggör 
återanvändning 
av IT-utrustning

Inrego AB
Enhagsvägen 11, 187 40 Täby
Tel. 08-50 10 90 00
E-post: info@inrego.se

www.inrego.com

Moduler till 
Nilex HelpDesk:
ß Gruppfunktion

ß Webgränssnitt
ß SLA

ß Kalender och 
 Projektsimulering

ß Aktivitetsstyrning

ß Integrator mot 
 AD, eDirectory

Moduler till 
Nilex Inventariesystem:
ß Webgränssnitt

ß Streckkodsinventering PDA

ß Inläsning/Nyregistrering PDA

ß Licenshantering

ß Anskaffning/ Inköp

ß Integrator mot MS SMS, 
 ZENworks, CapaSystems, Snow

Nilex HelpDesk hjälper till att hålla reda på alla typer av ärende inom olika 
verksamheter såsom IT-Support, Teknisk Support, Fastighetsunderhåll, Beställning/
Inköp, Projekt, Installationer, Förslag och klagomål etc.

Nilex Inventariesystem är ett komplett system för att registrera, organisera och 
administrera alla typer av inventarier såsom IT, möbler, maskiner, och konst etc.

NilexPlus
®

 är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
™ 

certifi erat IT Service Management System, som består av: 
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.

w
w

w
.n

ile
x.

se
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tiskt finns runt om i landet. På så vis kan 
deltagarna finna argument för att driva på 
utvecklingen på hemmaplan. I slutändan 
handlar det om att politikerna måste sätta 
ner foten i fråga om samverkan. Ska vi 
överhuvudtaget samverka med andra kom-
muner? Det krävs en tydlig inriktning och 
tydliga mål, och inte minst ekonomiska 
satsningar. Samverkan medför nästan 

alltid någon form av investering initialt, 
innan vinsterna kan uppstå. Här krävs en 
långsiktig strategi och planering.
 
Femtonårsjubileum
Nästa KommITS-konferens blir 
i Stockholm då föreningen firar 
femtonårsjubileum!

Det ska bli oerhört intressant att höra 
deltagare från andra länder berätta om 
sina utmaningar i sina länder och i sina 
kommuner. Sannolikt finns det oerhört 
mycket att lära. Först då kanske vi inser 
vilka fantastiska möjligheter vi faktiskt 
har i vårt land. Utmaningarna blir till 
möjligheter.

www.dirsys.com

"
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Som en följd av ändringar i LOU, lagen om offentlig 
upphandling, i juli i år öppnades för möjligheten att bilda 
inköpscentraler, som blir en egen upphandlande myndighet. 
SKL Kommentus blir just en sådan myndighet från och med 
första januari 2011.

– Det innebär att det blir mycket enklare att anlita oss, eftersom de 
upphandlande myndigheterna och enheterna inte behöver upp-
handla våra tjänster. Syftet med inköpscentraler är att effektivisera 
den offentliga sektorns upphandling av varor och tjänster, samt 
leda till minskade administrationskostnader och bättre inköpsvill-
kor, säger Kalle Krall i ett pressmeddelande.
Höstens workshopturné har i nuläget nått ungefär halvvägs, enligt 
SKL Kommentus VD Thomas Idermark som KommITS talat med:
– Turnén kommer att fortsätta under första kvartalet 2011. Fram 
till december har vi hunnit besöka ungefär 100 kommuner och 
åtta-nio landsting, återstår gör Halland, Östergötland, Söderman-
land, Uppsala, Jämtland och Norrlands inland. De vi bjuder in på 
dessa träffar är politiker, högre tjänstemän, upphandlingschefer 
och verkställande direktörer i alla de kommunala bolagen. Vi 
presenterar initiativet med Inköpscentralen, men reseverksamhe-
ten ska inte avslutas, utan ersättas av ordinarie sälj- och marknads-
verksamhet, som också kommer att bli mer inriktad på att besöka 
kommunerna. Vi har som målsättning att besöka alla två gånger 
om året. Nära relationer med de upphandlande myndigheterna är 
nyckeln till framgång.

Vad kommer Inköpscentralen att kunna 
innebära för landets kommuner på IT-sidan?
– Man måste sätta det i sitt sammanhang: Det upphandlas för 500 
till 600 miljarder kronor varje år. Upphandlingen på nationell nivå 
utgör en liten del av marknaden, 5 procent, medan resterande 95 
procent fortfarande sker lokalt. I den nationella upphandlingen 
talar vi om stora volymer, stora leverantörer och standardiserade 
produkter, tjänster eller expertis av något slag. Just på IT-sidan är 
detta tillämpbart, antingen det är hårdvara, mjukvara eller tjänster. 
Det är produkter som ser likadana ut från Ystad till Haparanda, det 
är jättestora leverantörer och förfarandet är ganska standardiserat. 
Det är där vi ska ligga med den nya verksamheten. Därtill kommer 
att staten håller på att samordna sin inköpsverksamhet och 
koncentrera den till en ny myndighet, som ska komma till stånd 
så småningom. Det är mycket osäkert om de kommer att erbjuda 

InKöpcenTRalen 

KommenTuS 
SToRSaTSaR!Sveriges Kommuner och 

Landstings bolag Kommentus 
har startat en inköpscentral, 
vilken VD Thomas Idermark 
och upphandlingschef Kalle Krall 
reser runt med för att berätta 
om för landets kommuner.
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Presentera HELA er IT-miljö grafiskt ! 
 

Dokumentera automatiskt ! 
 

KommITs medlemmar har 20% rabatt 

www.duostation.se 

kommuner och landsting att vara med, så vi ser att det finns ett 
skäl att backa upp kommunerna, för att de har chans att få till bra 
avtal i framtiden.

Hur kan en IT-chef i en kommun hålla koll på 
utvecklingen och få del av de ramavtal ni sluter?
– Man kan redan idag gå in på vår hemsida och se vilka avtal vi 
har, men vi ska passa på att utveckla den sidan, så att det är lätt 
att ta del av vilka avtal som finns. Vi ska även se till, att det blir 
lättare att använda de avtal som upprättas. På just IT-sidan finns 
en del komplicerade avtal med förnyad konkurrensutsättning, som 
är relativt knepiga att använda sig av. Vi kommer också satsa mer 
på att hjälpa våra upphandlande myndigheter i framtiden med 
implementering, stöd och information i samband med att man 
börjar utnyttja ett avtal, för vi vet att det är en akilleshäl för många.
tExt: Mats Rydström, FOtO: www.skl.se

Läs vidare på sidan 11

under pressläggningens 
slutskede inkom ny informa-

tion om inköpscentralen

Microsoft Citizen Service Platform 
– bättre service till medborgarna
Läs mer på www.microsoft.se/csp

Tack till er som tog er tid att besöka oss 
under KommITS höstkonferens. 
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”Hör av dig till oss om du  
vill veta mer om hur vi kan 
optimera din IT-miljö 
– det var så samarbetet med 
Lekebergs Kommun började.” 

Läs mer om Caperio 
och vårt erbjudande på 
www.caperio.se

”Hör av dig till oss om du vill veta 
mer om hur vi kan optimera din 
IT-miljö – det var så samarbetet 
med Lekebergs Kommun började.”

NEC levererar KST – 
Kommunikation Som 
Tjänst – enligt konceptet 
Cloud Computing.
NEC tillhandahåller tjänsterna via så kallad Hosting som 
inbegriper dynamiskt skalbara, redundanta och virtualiserade 
resurser. 

KST-lösningarna erbjuder ett brett tjänsteutbud såsom telefoni, 
integration av mobiltelefoner, videokonferens, kontaktcenter 
och Unified Communications som kan levereras över 
dedikerade nätverk (WAN) och som webbapplikationer över 
Internet. 

NEC bidrar också till utvecklingen av tjänster inom Cloud 
Computing med sin långa erfarenhet av installationer av 
nya tjänster hos telekomoperatörer över hela världen samt 
erfarenhet av att integrera IT och nätverksteknik, inklusive 
byggandet av datacenter och tjänsteplattformar. 

För mer information: www.nec-unified.com

Under pressläggningens slutskede inkom ny information 
om att inköpscentralen kan komma att få en fördröjd 
start. Lagändringarna går långsammare än planerat och en 
utredning som skulle ha redovisats i slutet av november 
dröjer till april.

– Att kommunallagen behövde justeras var känt och vi räknade 
med att regelverket skulle hinna ändras i tid till årsskiftet, säger 
Thomas Idermark i en kommentar till Upphandling24.

– Sveriges kommuner och landsting förhindras att använda en 
upphandlingsmetod som skulle innebära avsevärda administrativa 
och övriga affärsmässiga vinster i förhållande till nuläget.
 

Förutom ändringarna i LOU som möjliggör inköpscentraler ska 
den uppdaterade lagen innebära ökade möjligheter till rättslig 
prövning, strängare krav på upphandlarna och hårdare påfölj-
der vi otillåten direktupphandling. Skärpningen handlar om 
införande av
EU-regler och är enligt Hans Sylvén – tidigare chefsjurist på 
Nämnden för offentlig upphandling, NOU, och en expert som 
undervisar i upphandling vid Allego AB – ett viktigt steg i rätt 
riktning:
– Det är väldigt viktigt att man kommer åt de otillåtna direktupp-

handlingarna. Dels kan det ju finnas inslag av korruption, och 
det är ett mycket känsligt område. Det har sagts i regelverket att 
konkurrens främjar bättre affärer och då ska inte myndigheterna 
envisas med att köpa från sina gamla hovleverantörer. Det är 
också ett allmänt rättvisekrav att leverantörer ska få vara med och 
slåss om skattebetalarnas pengar på lika villkor och att inte bara 
några gynnas. Myndigheterna försvarar sig ibland med att säga att 
regelverket är krångligt, att det tar lång tid och det ena med det 
andra, men skälen är alltså många att nu försöka komma till rätta 
med direktupphandlingarna, säger Hans Sylvén.
 
Var ska gränsen gå?
Sedan i somras har olika aspekter av nya LOU diskuterats, åsik-

InKöpcenTRalen 

KommenTuS 
föRDRöjS?
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IT som inte fungerar kan vara fruktansvärt besvärlig. 
I dag fi nns knappast den verksamhet som inte 
riskerar att hindras, stoppas eller begå kostsamma 
misstag på grund av IT-relaterade problem. Det vet 
bland andra Aftonbladet, SalusAnsvar, GodEl och 
Praktikertjänst. Och därför låter de oss ta hand om 
deras IT. Vårt ansvar är att se till att den fungerar, 
24 timmar om dygnet, 365 dagar per år.

Läs mer om vårt erbjudande på
www.qbranch.se

QBRANCH:
VI FÅR IT ATT FUNGERA

terna om gränsen för direktupphandlingar 
på 287 000 kronor, går isär. En del menar 
att det är för snävt, men Hans håller 
inte med:
– Det tycker jag inte. Tittar du på 
den privata företagsamheten 
och deras inköpsregler så 
kommer du inte alls se så 
höga direktupphandlings-
belopp. Det är en falsk 
uppfattning som många 
offentliga inköpare har att 
man inom den privata 
sektorn får göra som 
man vill. Så är 
det inte. 

Dessutom gjordes en utredning, inför pro-
positionen till den nya lagen, där det visade 
sig att redan någonstans vid 26-27 000 

kronor är det lönsamt att konkur-
rensutsätta upphandlingen. Att 
det verkligen, trots merkost-
nader för administration, ger 

lönsamhet även vid upphandlingar med 
mindre belopp.
 
sverige rättar sig i eU-ledet
Den största och kanske viktigaste delen 
av lagändringarna, som gäller från den 15 
juli i år, är att reglerna för överprövningar i 

Denna upphandlings-
skadeavgift är som ... 
högst 10 000 000 kronor

Tur att det finns skicklighet.

Tack till er som 
besökte vår monter 

på KommITS 
höstkonferens 

Vi ser fram 
emot 2011
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domstol skärpts, som följd av ett rättsmedelsdirektiv för olika typer 
av sanktioner på området. Sverige har därmed rättat sig i ledet och 
otillåtna upphandlingar kan ogiltigförklaras, vilket EU kräver.
– Tidigare har inställningen varit att fastän ett avtal kanske 
kommit till stånd på felaktigt sätt så tar inte domstolarna upp det 
till prövning. Vi i Sverige har låtit det bero och haft en principiell 
inställning att väga samman fördelar och nackdelar med att inte 
bryta upp ett ingånget avtal. Det som sker nu är ett paradigmskifte, 
en ren 180-graderssväng! EU har med det här direktivet tvingat oss 
att införa regler som möjliggör ett ogiltigförklarande av ett avtal, 
vilket leverantörer kan ansöka om i förvaltningsrätten om de anser 
att otillåten direktupphandling skett. Domstolen kan då helt enkelt 
förklara avtalet som ogiltigt och beordra parterna att inte utföra 
några prestationer: Leverantören får inte leverera, beställaren får 
inte betala.

Upphandlingsskadeavgift
Utöver möjligheten att få avtal ogiltigförklarade i domstol så ska 
varje land dessutom ha någon form av ekonomiska sanktioner, som 
respektive land själva får utforma, berättar Sylvén. Denna upp-
handlingsskadeavgift är som lägst 10 000 kronor och som högst 10 
miljoner kronor, eller högst tio procent av värdet på affären.
– Denna möjlighet finns för Konkurrensverket att föra talan om. 

Man kan säga som så att beloppets storlek kommer att styras av 
domstolens prövning av hur allvarligt felet som begåtts är: Ju 
allvarligare fel, desto närmare tioprocentsspärren. Om fel som 
begåtts befinns som ursäktliga eller väldigt små då kan domstolen 
helt enkelt välja att strunta i dem, eller utdöma ett lägre belopp.

Intressanta konsekvenser 
Det kommer dock att dröja till våren innan vi börjar se konsekven-
serna av nya LOU och de domstolsprövningar som komma skall, 
menar Hans. Detta eftersom att reglerna endast gäller upphand-
lingar som påbörjats efter att lagen trädde i kraft den 15 juli.
– Då var det semestertider och hände inte så mycket. De upphand-
lingar som eventuellt kan komma ifråga, med den eftersläpning 
som blir, kommer vi först att kunna se i vår. Möjligen kan det 
ramla in något enstaka mål under hösten och vintern men jag tror 
att vi först till senvåren och, framför allt, till nästa höst kan komma 
att se mer av ett utfall på den nya lagen. Jag kan inte ta gift på 
det, det är bara min gissning, men det ska bli intressant att se vad 
effekterna blir av ändringarna.
 
KommITS får därmed anledning till en uppföljning i detta brän-
nande ämne under 2011. Väl mött då!

InKöpcenTRalen KommenTuS föRDRöjS? – fortsättning från s. 11

DELL tackar samtliga 
som besökte vår monter på 

KommITS höstkonferens

www.dell.se

· Virtualisera servrar
· Teknik för lagring och backup/recovery
· Katastrofsäkring
· Virtualisera arbetsplatser

Peter Lang 
peter.lang@proact.se 
tel. 031-760 6784  

Kim Paananen
kpaananen@vmware.com
tel. 08-635 0320

Resan mot  
  molnet

Ta nästa 

steg!
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För att öka möjligheterna till kontakt har 
Fosie individ- och familjeomsorg börjat 
använda sig av webbkameror. Arbetsme-
toden är riktad till familjehemsplacerade 
barn som nu kan samtala med föräldrar och 
socialsekreterare på ett mer personligt och 
lättillgängligt sätt.

Det nya arbetssättet i Malmöstadsdelen 
Fosie startades efter sommaren. Ett antal 
webbkameror köptes in för att öka den 
personliga kontakten mellan socialsekre-
terare och barn placerade i familjehem. 
Men tanken är också att barnen ska kunna 

prata med sina biologiska föräldrar via 
kamerorna.

Är det något akut så åker vi givetvis ut, säger 
socialsekreterare Pernilla Ljungberg. Detta 
är ett komplement i vår verksamhet och 
ersätter alltså inte det personliga mötet. Men 
redskapen att finnas nära till hands ska vara 
naturliga och användas i vardagen. Dessutom 
har de flesta redan en webbkamera i sin 
laptop, sedan är det bara att ladda hem den 
kostnadsfria programvaran och göra använ-
dandet till en vana. Vi kan också boka in en 
dag och tidpunkt då vi enas om att ringa upp.

Med internetredskapet Skype får barnen en 
möjlighet att hålla en mer personlig kontakt 
med nära och kära. Även socialsekreterarna 
finns närmare till hands för barnen nu.

– Det negativa med webbkamerorna har 
egentligen varit vissa tekniska svårigheter. 
Den spontana positiva reaktionen från 
barnens sida är att de tycker det är kul och 
lite smånervöst. Och framförallt, att vi får en 
chans att mötas där de är, avslutar Pernilla.

tExt & FOtO: Banesa Martinez

Webbkameror
ökar kontakten
för barn i 
familjehem

RED 
INSTEAD

“Red Instead” KAMPANJ!
WatchGuard har nöjet att erbjuda Er nya kampanjer som kan hjälpa Er att öka försäljningen samtidigt som Ni kan hitta nya 
kunder som använder konkurrerande lösningar.

Inbytesprogrammet gäller för gamla eller konkurrerande brandväggar, antivirurs, URL- eller spam-skydd och ger upp till 25% 
rabatt vid inbyte till ny XTM2, XTM5 eller XTM8.* 

Skolor, stat, kommun samt icke vinstdrivande organistation erhåller 20% rabatt *

För mer information kontakta :
PowerBit Security 
08-7320030 eller info@powerbit.se 
www.powerbit.se
 
 
 

*Kampanjer kan ej kombineras

	 				
Vill	du	veta	mer	om	hur	klientvirtualisering	med	Citrix	XenDesktop	

kan	effektivisera	er	verksamhet?	Kontakta	oss	gärna	så	berättar	vi	mer.

John	Sönderskov,	john.sonderskov@techdata.nu,	070-580	78	71.
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effektivisering inom barnomsorgen tExt: Mats Rydström FOtO/skäRmDump: www.huddinge.se

Tietos klimatsmarta Future Offi ce-koncept 
minskar miljöbelastningen från kontor och 
jobbresor med cirka 30 procent.

Läs mer på tieto.se

Knowledge. Passion. Results.

Bryr du dig om miljön?
Tala med IT-företaget som kan 
 hjälpa dig att göra en insats.

Huddinge är den näst största kommunen 
i Stockholms län med omkring 100 000 
invånare. Den är mer barntät än genom-
snittet i länet, och har tidigare kritiserats 
för långa köer, bland annat i en granskning 
av Dagens Nyheter förra året. Kötiden 
sades kunna överstiga ett år, samtidigt som 
maxgränsen för att få en plats ska vara fyra 
månader. En förklaring till lång kötid har 
också varit hög inflyttning.

Elisabeth Mattsson är systemansvarig och 
har lett ett projekt för att effektivisera ad-
ministrationen av förskoleplatserna genom 
nya webbtjänster på kommunens hemsida, 
vilka nylanserades i mer användarvänlig, 
komplett form den 15 november i år:
– Det är sant att vi har haft platsbrist tidi-
gare, men den håller på att byggas bort. Att 
vi valde att satsa på de här nya tjänsterna på 
webben handlar dock mest om att effekti-
visera arbetet, samt att öka tillgängligheten 
för kommunmedborgarna. Vi ger dem nu 

större möjligheter att göra ansökningar eller 
sköta sina ärenden när eller var de vill, och 
att slippa söka handläggare eller leta efter 
blanketter. Vi anpassar oss helt enkelt efter 
dagens samhälle!

Hur många användare har ni idag?
– I nuläget har vi omkring 5 500 använ-
dare, som kan använda våra nya e-tjänster 
med sitt befintliga användar-ID och lösen-
ord, om de har sådant sedan tidigare.

Stockholmskommunen Huddinge har just lanserat en ny webblösning för att effektivisera 
administrationen av barnomsorgen och minskar därmed pappershanteringen radikalt.

Barnomsorg 2.0

Coromatic tackar alla 
ni som besökte vår 
monter på KommITS 

höstkonferens
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Under tio framgångsrika år har vi hjälpt 

företag och organisationer att skapa verksam-

hetsnytta och ökad IT-effektivitet genom 

uppdrag inom organisationsutveckling, 

IT-styrning och IT-upphandling. I omställnings- 

och förändringsarbetet skapar vi trygghet genom 

vår breda erfarenhet och djupa kompetens.

 

Ta kontakt med oss om du har behov av en 

oberoende konsult som kan ge vägledning 

i utveckling eller förändring av organisation

och IT-miljö.

Sentensia – din partner
när det gäller IT-sourcing

www.sentensia.se

10
framgångsrika år.

Jessica Samuelsson

OFFICI E LL SPONSOR
TI LL SVE NSK FR I I DROTT

Köp en fungerande
it-arbetsplats och minska 
klientkostnaderna med 30 %
Ateas DLM-koncept hanterar samtliga processer i it-arbets-
platsens livscykel! Den ger dig effektiva arbetsplatser, goda 
användarupplevelser och en tydlig prisbild med ett pris per 
arbetsplats och månad. Välkommen att kontakta ditt lokala
Atea-kontor så berättar vi mer!

Hur har ni kommit fram 
till vilka behov som finns 
och vad medborgarna önskar?
– Vi mailade ut en enkät till 2 000 
användare i somras och fick svar från 320 
av dem med synpunkter. Den tidigare 
webben var inte alls användarvänlig. Vissa 
saker var svåra att göra. Detta har vi tagit 
fasta på, och vidareutvecklat en mycket 
bättre tjänst.

Har ni skött utvecklingen själva eller 
jobbat med externa konsulter?
– Vi har haft konsulter och Tieto, vår 
leverantör av andra system, har hjälpt oss 
och skräddarsytt en hel del. De står för 
det elev- och barnregister, där alla som 
har någon aktivitet i kommunen finns 
registrerade. Vi har nu integrerat dessa 
system med varandra.

Hur går då en nybliven förälder till 
väga för att skaffa en förskoleplats?
– Först ansöker man om en förskoleplats i 
en öppen tjänst på kommunens hemsida, 
där man får välja vilken förskola man 
önskar av fem olika alternativ, såväl kom-
munala som privata. Ansökan skickas in 
och tas emot av en handläggare. När den 
sökande sedermera får erbjudande om plats 
måste denna skaffa inloggningsuppgifter, 
antingen av en handläggare eller med 
ansökan om ett lösenord via webben. I 
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effektivisering inom barnomsorgen – fortsättning från sidan 11 

tjänsten kan man sedan följa sina ärenden, ändra kontaktupp-
gifter, inkomstuppgifter och barnens schema över lämning och 
hämtning. Avgiften baseras ju på hur många timmar barnet är 
på förskolan, kopplat till inkomst, säger Elisabeth som menar att 
denna automatisering är värdefull.

Huddinge kommuns kostnader för förskolan utgjorde år 2009 
cirka 14 %, eller 564 miljoner kronor, av de totala kommunala 
bruttokostnaderna och är därmed en av de större enskilda budget-
posterna. Administrationen i blankettform har varit omfattande. 
Webbprojektet har emellertid ingen exakt budget och besparing-
arna är ännu inte klarlagda.

– Vi får en stor effektivisering, så mycket kan jag säga, men vi 
har inte räknat på vinsterna ännu. Har systemet ungefär 5 500 
föräldrar, som alla ska ändra barnens schema åtminstone en gång 
per år, kanske ändra inkomstuppgift en eller ett par gånger per år, 
och eventuellt  kontaktuppgifter, så är det ju ett mycket stort flöde 
av pappersblanketter, som därmed försvinner.
För dem som inte har tillgång till Internet hemma eller på arbetet, 
finns givetvis möjligheten att sköta sina ärenden på traditionellt 

vis, men denna andel är liten. Tjänsterna finns endast på svenska, 
men detta har heller inte varit något större problem för dem med 
annat språk än svenska som modersmål:

– Man tar hjälp av vänner eller av personal på förskolan, eller så 
ringer man till oss. Vi har inte upplevt att detta är något problem. 
Vi ser ju helst att man ska hantera sina ärenden via nätet, men det 
finns ju som du säger människor som inte har tillgång till Internet, 
och då måste möjligheten att skicka in papper finnas kvar.

Vilka idéer finns för framtida tjänster eller vidareutveck-
lingar inför 2011?
– Vi har inte avslutning/uppsägning av placering eftersom det 
kräver båda föräldrarnas underskrift och det kan vi inte idag han-
tera. Vi väntar på en lösning med e-id, som tyvärr drar ut på tiden. 
Dessutom så ska flera val inom skolan möjliggöras via webben, till 
exempel skolval och språkval.
 
Besök Huddinge Kommun på www.huddinge.se

Utvalda 

av Kammar- 

kollegiet för 

hosting 

2010

Utvalda 

av Kammar- 

kollegiet för 

hosting 

2010

Vi på Tripnet vill tacka för alla besök och intressanta 
samtal i vår monter på KommITS höstkonferens – och 
samtidigt påminna om våra kvalitetssäkrade drift-
tjänster för kommuner. 
 Lägg ut systemdriften och vinn tid,  kostnader och 
fl exibilitet. God nattsömn får du 
på köpet. Läs mer på tripnet.se. 

Trygg under 
dygnets alla timmar

För att du besökte 
framtidens verksamhetsportal 

på KommITS-mässan.

HomePort är dörren in till Pulsens kommunanpassade 
IT-arkitektur – en fl exibel plattform för säkerhet, 
samverkan, inre effektivitet och extern kommunikation. 

Missade du mässan? Se presentationen av vår unika 
verksamhetsportal eller hör av dig direkt till oss.

www.pulsen.se/homeport
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Public 360° 
- för en modern och enkel e-förvaltning

www.software-innovation.se

nu får 90 elever i årskurs 7-9 på Augustenborgsskolan en egen 
bärbar dator. Satsningen ingår i Malmö stad-projektet ”En till en” 
och Augustenborgsskolan är den första kommunala grundskola 
där projektet genomförs.

Varje elev får låna en dator av skolan och har tillgång till den 24 
timmar om dygnet, säger Maria Nilsson, it-pedagog på Augusten-
borgsskolan. De har den i skolan, men de kan alltså också jobba på 
den hemma.

De 90 eleverna som ingår i projektet på Augustenborgsskolan skri-
ver på ett kontrakt tillsammans med sina föräldrar, där de lovar att 
ta väl hand om datorn. De får ha datorn tills de går ut skolan.

– Det yttersta målet med 
satsningen är högre måluppfyl-
lelse – att fler elever ska gå ut 
med godkända betyg, säger 
Maria Nilsson. Men vi hoppas 
också på en ökad motivation 
och nya pedagogiska möjligheter när eleverna får ha detta verktyg 
i klassrummet. Om projektet faller väl ut hoppas Maria Nilsson på 
att även övriga elever får denna möjlighet i framtiden.

tExt & FOtO: Katja Lignemans

augustenborgsskolan 
först i malmö med 
egna datorer för elever

fakta
en till en
”En till en” är ett Malmö 
stad-projekt och är en 
del i den satsning som 
Kommunstyrelsen gör för 
att förbättra IT-stödet i 
kommunens skolor.

Syftet är bland annat att 
öka elevernas motivation 
och lärande samt att öka 
den digitala kompetensen.

Brandväggar
WAN-optimering

Lastbalansering Spam-skydd

Spårbarhet

Klientsäkerhet

Virtualisering

Inspelning av telefon samtal och videokonferenser

Databas säkerhetVirusskydd

Din datadistributör!
Vi har det du behöver.

www.laninet.se

Tvåfaktors autensiering
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Har ni råd
att välja fel?

www.upkeeper.se

System Management

Tid till ROI

INSTANT
System Management

med upKeeper™

Tid till ROI

I alla de sammanhang vi har behov av 
att umgås över gränserna uppenbarar sig 
identitetsfederering som en möjliggörare, 
inte minst i alla de sammanhang där det 
inte går att enas i den detaljgrad som varje 
enskild lösning ofta kräver. Det är betydligt 
enklare att förälska sig i ramverk som även 
fokuserar på mjuka frågor som utfärdande 
utan att på detaljnivå reglera alla tekniska 
delar. Kantara Initiative Assurance Fram-
ework, som står modell för den kommande 
standarden på området ISO/IEC 29115, är 
ett lysande exempel.

Nåja, vad är väl en identitetsfederering? 
Den kan vara dötrist och långtråkig och 
alldeles... alldeles underbar!

Det senare stadiet infinner sig först när vi 
tar steget från att enbart federera identi-
teter och ser alla andra möjligheter som 
en identitetsfederation kan ge. En bal på 
slottet kanske är att ta i, men en och annan 
ytterligare samverkansknut går definitivt 
att lösa upp. För att nå dit hän är det på 
plats att ånyo reflektera över historien för 
att undvika de första klassiska misstagen. 

Två exempel
Här är två exempel:

Vi behöver samverka över gränserna och 
min autentiseringslösning är undermålig. 
Vi identitetsfedererar! 
Fel – Identitetsfederering gör inte den egna 
autentiseringslösningen bättre!

Vi behöver samverka över gränserna och 
min autentiseringslösning uppfyller alla 
tänkbara krav. 
Vi identitetsfedererar! 
Kanske rätt, men oftast är genomförandet 
halvhjärtat. Endast identiteten federeras. 

köp it som tjänst
Vill du kunna
• Förenkla din IT-vardag? 
• Frigöra resurser till kärnverksamheten?
• Få kontroll på dina kostnader? 

Information Technology AB
www.volvoit.com

Volvo IT är ett globalt IT-företag med drygt 30 kontor 
och 5000 anställda runt om i världen. Huvudkontoret 
ligger i Göteborg. Bland våra kunder finns Västra 
Götalandsregionen, Stockholms stad, Securitas,  
Din El, SCA, Skandia, Assa Abloy, Volvo-gruppen 
och Volvo Personvagnar. År 2009 uppgick 
omsättningen till 7,4 miljarder kronor. 
Volvo IT är ett helägt dotterbolag till AB Volvo.

attributsintyg
 – ett enklare sätt att umgås

It-säkERHEtskRÖNIkA
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Övriga samverkansproblem löses ånyo på 
klassiskt vis, där katalogsynkronisering 
brukar vara först ut följt av andra behov 
av bakomliggande synkronisering av 
information.

Men även en resa på tusen mil börjar 
med ett steg och det går dock inte att 
bortse från att även det första stapplande 
steget kan vara förlösande, inte minst ur 
ett e-tjänsteperspektiv. Glöm alla olika 
implementationer för att täcka en flora 
av autentiseringslösningar och glöm alla 
konstlade lösningar för att lösa single-
sign-on. Nu räcker det med att e-tjänsten 
har förmågan att konsumera intyg (biljett, 
ticket). E-tjänsteleverantören behöver nu 
enbart kravställa innehållet i intyget. Hur 
banalt det än låter så är detta en av de 
större utmaningarna.

Rätt kravställda intyg är avgörande för hur 
lyckad en samverkan i slutändan blir.

I planeringsstadiet där lösningarna endast 
befinner sig i presentationsform, är det ofta 
enkelt att med några streck visa hur man 
bäst föder en e-tjänst. Exempelvis att behö-
righetshanteringen kan ske inom ramen för 
attributsintyg, där den egna organisationen, 
utöver att berätta VEM vederbörande är, 
också berättar VAD vederbörande får rätt att 
utföra.  I det verkliga livet är det betydligt 
mer omfattande att realisera ett streck på 
tavlan, speciellt utan att göra våld på befint-
liga system och standarder. Varje streck bör 
därför noga motiveras innan det realiseras.

Genom att konsolidera användaradmi-
nistration och autentisering till ett antal 
specialiserade identitetsintygsutfärdare 
kan flera av dagens funktioner i e-tjänsten 
koncentreras till att enbart använda infor-
mationen, inte administrera densamma. 
En hanteringsvinst som kanske inte är 
uppenbar i det första skedet men vilken 
kommer förenkla implementationen av 
e-tjänster substantiellt.

Ett annat behov som kan tillgodoses är att 
erforderlig information för e-tjänsten kan 
hämtas direkt från källan via standardi-
serade procedurer, och först när behovet 
uppstår. Önskar vi exempelvis veta vem 
som företräder en viss organisation så ställs 
den frågan bäst till den som redan från 
början har svaret. En attributförfrågan kan 
ställas direkt till källan för att konsumeras 
av e-tjänsten som ett attributsintyg. Här 
kan en identitetsfederation göra stor 
skillnad.

Upplevelsen av attributsintyg och kon-
soliderad användaradministration liknar 
kanske inte en bal på slottet, men rätt 
tänkt och rätt använt så infinner sig flera 
välbehagskänslor.

tExt: Thomas Nilsson 
Säkerhetsanalytiker
www.certezza.se

Prova Sveriges
största e-tjänst 

för skolan Unikum är Sveriges största e-tjänst för skolans arbete med IUP, 
omdömen, mål och dialog hem-skola. Passar perfekt i kommunens 

portal, och är klart att kopplas till skolans administrativa system. 

Kontakta oss för att prova gratis i din kommun.

 Unikum – Unikt lärande AB • 08-720 16 00 • kontakt@unikum.net • www.unikum.net

Novell tackar samtliga som besökte 
vår monter på KommITS höstkonferens 
och ser fram emot 2011
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Stockholm 
08 28 49 08

Tillgänglig webbplats?
Drygt en miljon människor i Sverige har 
en funktionsnedsättning. 
Det behöver inte vara ett hinder. 

Göteborg 
031 733 48 24

Piteå 
0911 738 90 

info@etu.se

Rådgivning och utvecklingsstöd 

Analys av kod utifrån riktlinjer för 
tillgänglighet

Tester med användare

Utbildningar
- Vägen till tillgänglighet
- Publicera tillgängligt
- Skapa tillgängliga pdf-dokument

Tillgängliga pdf-dokument

Vi kan hjälpa dig med:

kommits2010-84-109.indd   1 11/25/2010   10:26:53 AM

Måndagen 21 november öppnades Konferensen av VIAGs presi-
dent Arend van Beek.

Under förmiddagen lyssnade vi på följande keynotetalare:
– Nancy Bakker, Manager information policy hos VNG (Skl:s 
motsvarighet i Nederländerna)
– Sir PJ (Piet) Buytels, kommundirektör i Haarlemmermeer 
kommun
– Mrs. N.C. (Nicole) Stolk-Luyten, verkställande informationschef 
på departementet BZK (inrikesministeriet)

Under eftermiddagen hölls ett antal breakout-pass, av vilka några 
utvalda tolkades för oss utländska besökare.

Genomförande av ett nationella projekt på lokal nivå
– Johan van der Waal, chef KING 
(Kvalitetsinstitutet för lokalt styre)
Hur man genomför nationella projekt och vad man samtidigt gör 
för att säkerställa lokala behov, önskemål och de viktigaste punk-
terna i det nationella direktivet NUP. Som ansvarig tjänsteman 
skall man ha en klar uppfattning om vad som skall genomföras, 
hur detta bör göras i en organisation, vilken support och vilken typ 
av stöd man kan förvänta sig och önska, nationellt. Verkligheten är 
dock mer kompromisslös än på papperet.
Hur skapar man en koppling till den lokala situationen och hur 
säkerställer man grunden inom sin egen organisation? Vilka möj-
ligheter finns det, och hur kan översätta dem till sin egen miljö?

Bordet för framtiden
Tre styrelseledamöter i KommITs – Christian Bonfré, Marianne 
Olofsson och Lennart Smith – besökte den nederländska 
systerorganisationen VIAG och deras höstkonferens. Övriga 
internationella gäster var Doug Taylor – USA, Peter Ryder – UK samt 
Hedwig Daineffe och Louis Massagé – Belgien. Konferenstema 2010 var 
”Tafel van de toekomst” = ”Bordet för framtiden”.

RAppORt FRÅN VIAG-kONFERENsEN 21-23 NOVEmBER, sCHIpHOL, NEDERLäNDERNA
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Total överblick över hela din
IT-infrastruktur
– i ett och samma Service
Management verktyg

Qondoc All-In-One fungerar som ett nav där all
IT-information samlas. Det förenklar samverkan
mellan olika funktioner och ger rätt person rätt
information.

Vilka funktioner behöver du?
SERVICE PORTFOLIO MANAGEMENT

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

SOFTWARE ASSET MANAGEMENT

APPLICATION MANAGEMENT

CONTRACT MANAGEMENT

FINANCE MANAGEMENT

ALARM MANAGEMENT

Ring:
Tobias 0709-762503
Stefan 0709-762511
www.qondoc.com

  www.elevpc.se

Nå din skolas  
IT-vision med  
ElevPC

IT- integration – att få ett bra försprång är halva arbetet.
– Rolf Meursing, VD på konsultföretaget Odinfo.
Varje integration är unik. De varierar i mål, bassituation och faser. 
En integration kräver en särskild strategi, som fokuserar på möjliga 
variationer av de aspekter, som nämnts tidigare.  Man gick igenom 
olika typer av integrationer och metoder för hantering i samband 
med de olika typerna. Rolf M redogjorde för ”göra” och ”inte göra” 
inom några olika typer. Inriktningen bör fokusera på början av 
integration och utformningen av ett projekt som passar. Precis som 
titeln säger: att få ett bra försprång är halva arbetet. Rolf Meursing 
har bred erfarenhet av IT-integrationer, och har också varit rådgi-
vare eller projektledare med många omklassificeringar, fusioner 
och partnerskap. Just nu arbetar han med ett integrationsprojekt 
för kommunerna Breukelen, Loenen och Maarsen.

sOm skräddarsydd samverkan 
– låt oss inte uppfinna hjulet igen
– Paul Prooij, Cluster Manager Cluster Info i kommunen Haarlem-
mermeer. Städerna Haarlem och Haarlemmermeer är i en långsam 
fas av samarbete med Wabo. Genom att använda standard- och egen-
utvecklad programvara för ärendehantering har Haarlemmermeer 
startat ett samarbete med Wabo, som Haarlem kommer att börja 
använda kort. Ett sådant samarbete har fördelar för båda städerna. 
Fördelarna man kan se, är att två jämförbara städer inte behöver 
uppfinna hjulet igen, kunskap och kunnande delas, kostnader mins-
kar och införandet av ärendehantering i Haarlem kan ske snabbt. De 
erfarenheter, som gjorts, ville man dela med sig till andra.
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Bordet för framtiden – fortsättning från sidan 21

RAppORt FRÅN VIAG-kONFERENsEN 21-23 NOVEmBER, sCHIpHOL, NEDERLäNDERNA

FUJITSU HJÄLPER ER FÅ KONTROLL. 
BÅDE PÅ IT OCH KOSTNADER.
Nya krav? Förändrade behov? Låt Fujitsu ta hand om er IT. Ni får en trygg, 
fl exibel och funktionell IT-miljö. Som dessutom kan bli en ren sparbössa!

http://se.fujitsu.com

 Tisdag 23 november inleddes med:
"Från nUP till GUP” 
– bättre tillhandahållande av tjänster och en mer effektiv 
organisation är möjligt också för mindre kommuner!
– Raymond van der Meijs, informationsrådgivare Bernisse 
kommun och Ton Pijpers, konsult Atos Consulting och program-
chef för efterfrågestyrda tjänster hos Bernisse kommun.

Bättre service genom moderniseringar GBA
– Mr J.J. ( Jan) Moelker MPA, programchef mGBA
Projektet ”modernisera GBA” (mGBA) bidrar till bättre service för 
medborgare, företag och statliga organisationer. Förnyandet av 
GBA gör detta möjligt oberoende av tjänst. Underhåll och tillhan-
dahållande av data kommer att bli snabbare, enklare och billigare.

Keynotetalare 
Sir prof. ir. Wouter Keller, direktör och grundare av konsultföreta-
get Argitek (en del av M & I-gruppen), som handlar om e-handel 
och e-förvaltningsarkitektur. Han innehar också en deltidstjänst 
som professor i datavetenskap vid universitetet i Vrije. Han har 
tidigare varit styrelseledamot i Central Bureau of Statistics. Wouter 

Keller höll ett anförande om områden som midoffice, case-oriente-
rade synsätt, dokumenthantering, e-tjänster, Content Management 
och portaler, CRM och Enterprise Application Integration.

sammanfattning
Min personliga sammanfattning av konferensen är att Nederlän-
derna verkar ha kommit längre än vi i Sverige. Man har en mer 
central styrning av sina ca. 400 kommuner. Skl:s motsvarighet 
- VNG - har en mer styrande roll än Skl har i Sverige. Det måste 
dock påpekas att VNG också ställer krav på kommunerna, om 
vilka önskemål och behov de har av IT-stödjande tjänster. En 
nationell vägledning – NUP – finns för hur kommunala IT-tjänster 
skall utformas. Dessutom finns en kvalitetssäkringsorganisation 
– KING – som kommuner kostnadsfritt kan/får nyttja förutsatt att 
man följt NUP. Har man istället valt egna lösningar, kan man mot 
ersättning få stöd av KING, för att säkerställa god funktionalitet 
gentemot medborgaren. En intressant och idégivande konferens, 
där möjlighet gavs till många intressanta diskussioner utanför 
konferensprogrammet med övriga deltagare.

tExt: Lennart Smith
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föreningen kommits styrelse :

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se

Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se

Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se

Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se

Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se

Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se

Lennart Smith, Söderhamns kommun
Oxtorgsgatan 19, 826 80 Söderhamn
Telefon arb: 0270 - 750 05
Telefax: 0270 - 753 00
Mobiltel: 070 - 587 35 50
E-mail: lennart.smith@soderhamn.se

Jörgen Sandström, Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg
Telefon arb: 08 - 381 67
Telefax: 08 - 570 483 05
Mobiltel: 070 - 623 99 73
E-mail: jorgen.sandstrom@varmdo.se

Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se

Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
Chef IT-servicekontoret, 177 80 Järfälla
Telefon arb: 08 - 580 296 06
Telefax: 08 - 580 297 00
Mobiltel: 070 - 480 85 01
E-mail: yvette.heikka_mukka@jarfalla.se

Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte 
för IT-ansvariga i kommunerna.

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av 
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av 
representanter för ca 155 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå 
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och 
den största är Uppsala. Förutom att anordna konferenser, för närvarande 
två per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med 
ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion 
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och 
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum 
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter 
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kom-
muner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.

målsättning

KommITS har som mål att vara ett nätverk av IT-människor som har sin 
verksamhet i offentliga sektorn. Vi ska därför:
– Ställa kommunala sektorns IT-frågor i fokus.
– Lyfta fram informationsteknikens betydelse för effektiviteten i den 
  kommunala förvaltningen.
– Höja IT-avdelningarnas status i kommunerna.
– Sprida information till medlemmar samt stimulera utbyte av erfarenheter 
  på regional nivå och på riksnivå.
– Vara samtalspartner och pådrivande faktor gentemot myndigheter  
  och andra organisationer.

organisation 
Föreningen är ideell och fordrar, som alla andra liknande organisationer, ideellt 
engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas på externa 
kontakter, informationsspridning, organisation av nationella konferenser och 
möten. Med början 2000 och fram till 2006 har vi haft administrativ hjälp av 
kanslifunktion i Eskilstuna. Nu har styrelsen ansvaret för kansliet och dess hem-
sida. Arbetet med konferenser och tidningen sköts av ett företag i Stockholm.

varför ska min kommun bli medlem?

Problemen och möjligheterna med IT är gemensamma för alla kommuner 
i dag. Ett medlemsskap ger dig bättre möjlighet:
– till erfarenhetsutbyte med andra kommuner
– att debattera och diskutera IT-frågor i ett gemensamt forum 
– att ta del av nyttig information
– att ta del av förhandsinformation från leverantörer

medlemskap

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun. 
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen 
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem 
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar 
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret 
2010/2011 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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AVSÄNDARE : KommITS c/o Munkedals kommun (att: Marianne Olofsson), Forum, 455 80 Munkedal mflygritualer
Jag har just varit ute på några tjäns-
teresor med flyg och varje gång vid start 
och landning så funderar jag över de två 
ritualer som ständigt upprepas oavsett flyg-
bolag eller land: Kabinpersonalen som likt 
ett inspelat meddelande påminner vänligt 
men bestämt att passagerarna skall stänga 
av allt som överhuvudtaget ger någon 
glädje, allt för vår egen särkerhet. När detta 
händer så sitter en stor del av passagerna 
och knapprar frenetiskt på sina mobiler 
lite sådär i smyg för att kunna pressa ut 
de sista sekunderna av digital frihet innan 
kabinpersonalen upptäcker vad som pågår. 
Många väljer att sätta mobilen i flygplans-
läge istället för att helt stänga av, kanske i 
ren protest.

För en del är detta beteende ett 
resultat av att man inte vill 
bli styrd av någon myndig-
het eller lag för andra en 
neurotisk rädsla för ännu 
en nanosekund av 
oundviklig frånkopp-
ling. För en tredje 
grupp ligger en 
djupt rotad skepsis 
gällande 21:a århund-
radets flygelektronik och 
om den verkligen är känslig 

för några enstaka processorers svängningar 
och cykler. För egen del så har jag nog 
en fot i samtliga grupper och jag blir 
besvärad över att allt måste vara så reglerat. 
Samtidigt så bör jag nog omvärdera mitt 
handlande för visst är det ett under att 
denna tunga plåtlåda överhuvudtaget kan 
lyfta och visst är det mycket som borde 
kunna gå fel vid en start eller landning, 
jag bör inte försvåra ytterligare med att 
spela digital rebell i denna kritiska fas av 
flygresan? 

Vad som förbryllar mig än mer är trots 
alla frågetecken huruvida elektronik stör 
flygplansinstrumenten så är det för mig en 
gåta att man flera bolag inom den närmsta 

tiden kommer att erbjuda trådlösa 
bredband i planen under 

långresor. Det är 

kanske då som man verkligen bör undvika 
att flyga om det nu är så att vår apparatur 
stör instrumenten. Men jag är samtidigt så 
tveksam till allt detta, jag har förstått att det 
inte är alldeles ovanligt att piloterna själva 
har sina mobiler igång under de kritiska 
faserna, det hela kanske bottnar i något 
helt annat: Genom att göra resandet så 
tråkigt som möjligt så vill vi som resenärer 
åtminstone dränka vår tristess i alkohol 
vilket är en god affär för bolagen, och det 
innebär ju inte alls någon säkerhetsrisk :-)

tExt: Jan Svärdhagen 
Dalmas och IT-lyriker

kÅsERI


