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Ordförande har ordet

Välkomna hem kollegor
Ännu en vårkonferens är avslutat, denna
gång en som slog alla rekord, deltagarantal, antal seminarier, destinationens
förträfflighet och inte minst ett strålade
majväder. Vi som var med kan intyga att
denna kommunala ITmötesplats som vi skapade
i Strömstad, kommer att
gå till historien som en
av de mest lyckade och
välbesökta. Men det slutar
inte där, jag vet att det
skedde flertalet nya möten,
man fick nya kontakter,
vilka kanske redan följts
upp när detta skrivs, och
på det viset fortsätter vår
mötesplats på hemmaplan.
Vi upplever även ett rekord
på antalet medlemmar, vi
är nu totalt 156 medlemskommuner, ytterligare ett
bevis på att man ser nyttan
och värdet i att dela på alla
våras erfarenheter, roligt.
Vi i styrelsen har gått igenom och
sammanställt utvärderingarna och vi kan
konstatera att det var väldigt positivt, men
vi kommer inte bara att luta oss tillbaka
och konstatera att det gick bra, utan också
försöka att hitta det som alltid kan bli
bättre. Vi vet redan att många tyckte om
de parallella seminarierna och att exempel
från kommunerna är intressanta men det
finns vissa synpunkter som ni tar upp i utvärderingarna: att vi har lite för kompakt
program, man vill ha mer tid för diskus-

göra miljön bättre för våra medborgare på
hemmaplan. Jag riktar även ett stort tack
till det arbete som eleverna och lärarna
på Fässbergsgymnasiet i Mölndal gjorde,
genom att spela in och göra intervjuer med
oss deltagare och
talare, så att mycket
”Vi är nu totalt 156
även är bevarat
medlemskommuner,
och dokumenterat
inför framtiden. Jag
ytterligare ett bevis på
hoppas att ni går
att man ser nyttan och
in på vår hemsida för att lyssna
värdet i att dela på alla
och hämta mer
våras erfarenheter”
inspiration kring de
föredragen som ni
missade eller vill lyssna på igen. Vi håller
får se när och
också på med att lägga ut de presentationer
hur vi kan
som vi fått in från talarna.
implementera
alla förslag
Ett stort tack till Anette Knutsson som
och idéer.
har gjort ett jättejobb i Strömstad, nu tar
Jörgen Sandström över som konferensgeSitter ni och
neral i Stockholm till hösten, och en ny
funderar på
konferens skall fyllas och till en plats som
en sak som
vi återvänder till, nämligen SAS Radisson
ni vill ta upp
i Hagaparken som jag har goda minnen
eller som ni saknade? Hör mer än gärna av
ifrån. Vi kommer säkert att hitta en hel del
er, det är vi tillsammans som bygger konheta punkter att ta upp under temat ”Stanferensen och som sedan får den respons
dardiserade olikheter” men kanske även
av er medlemmar i antalet deltagare och
någon favorit i repris från vårkonferensen.
positiv medverkan som vi fick i Strömstad.
sioner mellan seminarierna och mer tid till
utställarna. Vi skall se hur vi möter detta
på kommande konferenser. Vi kanske skall
ha modererade workshops kring ämnen
som man jobbar med på hemmaplan? Vi

Jag vill även framföra ett tack till våra
partners som ställer upp med intressanta
montrar och stöttning i våra seminarier.
Utan er medverkan tror jag inte att mötesplatsen vore komplett, vi behöver marknaden för att kunna diskutera problem och

Ha en jätteskön sommar!
Thorbjörn Larsson
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Varför kallas det
rusningstid, när
ingenting rör på sig?
Livet är en fest. Nja inte alltid.
Jag oroas jämnt och ständigt över min mormor
som 89 år gammal kämpar med att få rätt vård
från både landstinget och kommunen, otaliga
gånger har jag vandrat vägen mellan lägenheten till
apoteket för att hämta nya preparat och listan är
ofta skrämmande lång. På senare tid har hon fått
hjälp med enklare hushållsysslor från kommunen
och äntligen har hon insett vikten att ta emot
hemhjälp.
Att som ensamstående överleva när krafterna
börjar avta är allt annat än enkelt. För vem vill inte
klara sig själv? När journaler skall behandlas och
skickas mellan sjukvårdenheter har det historiskt
sett tagit lite väl lång tid, men nyheter från landets
hörn visar på att effektiviteten ökar i form av en
rad samarbeten mellan landsting och kommuner.
Den nationella IT-strategin för vård och omsorg
är som en färsk potatis, god, men hur länge håller
den? Går den att genomföra i din kommun? Skriv
ner några rader och e-posta mig. Jag är hungrig
som en varg på era lärdomar.
Soliga hälsningar
– Daniel Robertsson

Medarbetare
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Perspektiv
TEXT : Mats

Rydström

”privata företag är bättre
på att ge leverantören
större frihet så länge
jobbet görs.”

		 Vad
		 kan
		 det
offentliga
lära
av
								 det privata?
I studien ”Vad kan offentliga
beställare lära sig av privata?” från
Konkurrensverket ställs den frågan ur
olika perspektiv och några konkreta
lösningar presenteras.
Det är det danska konsultföretaget
Copenhagen Economics som på uppdrag
av Konkurrensverket i våras presenterade
studien. Enligt uppskattningar går 400
miljarder kronor om året åt i upphandling
– hela en tredjedel av de totala offentliga utgifterna – och i förordet påpekar
ekonomie doktor Henrik Ballebye Olesen
vid Köpenhamns Universitet att responsen
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varit mycket
god och att
chanserna till
effektivisering är stor.
Rapporten konstaterar att de påstådda fördelarna med stordrift ofta är överdrivna,
om ens existerande och att de hindrar små
och medelstora företag att vara med och
ge anbud.

Stora
upphandlingar med få
anbudsgivare kan
ge kostnadsbesparingar på kort
sikt men inte alltid
på lång. Att skapa en
bättre kommunikation
och flexibilitet torde
möjliggöra att mer ändamålsenliga
lösningar kan levereras, från ett
större antal leverantörer av varierande
storlek, till lägre kostnad och med högre
kvalitet.
De fyra avgörande lärdomarna att dra från
den privata sektorn är:

1.

1. Kommunikation

Leverantörerna upplever att offentliga
beställare efterfrågar produkter och tjänster som inte är optimala för de faktiska
behoven, och att bättre kommunikation
mellan parterna är medicinen. Som förslag
lämnades årliga forum, mässor och utbildningar så länge de inte sätter konkurrensen
ur spel.
2. Flexibilitet

2.

Möjligheten att kunna föreslå alternativa
produkter är ofta begränsad, och att
offentliga upphandlare ”lägger olämpligt

stor vikt på skall-kraven i förhållande till
bör-kraven”. Fokus kan också felaktigt
ligga på hur projekt ska genomföras
snarare än vad som ska genomföras. Här är
privata företag bättre på att ge leverantören
större frihet så länge jobbet görs.

3.

3. Förutsägbarhet

Företag kan behöva en längre forskning &
utvecklingsfas innan de ens kommer till
skott med att ge anbud. Därför krävs att
man kan förutse lite var morgondagens
krav ligger hos de offentliga upphandlarna, om företagen ens ska vilja och våga

vara med. Att det ges tillräcklig tid mellan
de olika faserna gynnar också små och
medelstora företag.
4. Lärande

4.

Utvärdering ska ske under hela cykeln, och
lärdomarna brukas i framtida upphandlingar. Noggrann tillsyn under projekten
ökar också leverantörens prestation. De
svarande i undersökningen uppgav att
de privata beställarna är bättre på denna
uppföljning och kontroll än de offentliga.
Läs mer på www.konkurrensverket.se

SUNS TUNNA KLIENTER
– I HARMONI MED NATUREN
Det har aldrig varit enklare att virtualisera arbetsplatsen.
Gör ditt datacenter imponerande effektivt och strömsnålt.
Med Suns tunna klienter får du datacentrets samlade kraft
på varje medarbetares skrivbord – med högre säkerhet och
lägre supportkostnad. En energieffektiv Sun Ray drar dessutom bara en 20-del så mycket ström som en vanlig PC.
Investera smart och miljömedvetet i servrar från Sun – Det
grönaste IT-företaget under solen enligt Fortune magazine.
MER INFO & KUNDCASE:

SUN.SE/ECO

VI HITTAR DEM FÖRE DE HITTAR DIG

Du har inte råd att vänta på nästa attack, det har inte vi
heller. Websense® skannar av över 595 miljoner webbsajter
i veckan, och hittar spyware, virus och andra webbaserade
hot före de når dig.

30 dagar på prov
En fullt funktionell 30-dagars kopia av vår
programvara: www.websense.com/download

© 2007 Websense, Inc. All rights reserved.
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Internationellt besök
från kiwins hemland
TEXT Mats

Rydström FOTO Karin Ström

Globetrottern Mike Manson från Nya Zeeland och föreningen ALGIM anslöt sig till
konferensen i Strömstad. I hans hemstad
Palmertstone förädlas den kommunala
servicen i rask takt. Vi på tidningen tog
tillfället i akt att diskutera framtiden för
den internationella paraplyorganisationen
LOLA som han är engagerad i, och vad
hans hemkommun fokuserar på för
tillfället.

Har ni några regler inom er kommun
för hur de anställd får utnyttja till
exempel Facebook och andra sociala
nätverkssajter på arbetstid?
– Vi har ingen policy, men i vår kommun
satsar vi på webbchatt för att kommunens
invånare skall nå oss lättare. Men åter till
frågan, vi ser inte deras privata surfande
som ett problem. Den yngre generationen
är enormt intresserad av dessa nya kanaler.
Vi arbetar hela tiden med att hålla oss inom
ramen för vårt uppdrag och det är viktigt
de kommunanställda håller sig till sina
uppgifter men dessa nya möjligheter kan
nog hjälpa oss i slutändan.

I det internationella samarbetet inom
LOLA finns det enbart en handfull
länder representerade varför så få?
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– Först och främst vill jag tacka amerikanerna för att de har dragit igång detta. Att
rekrytera medlemmar har gått sakta, men
nu har även Kanada och Belgien anslutit
sig. Jag kommer arbeta för att LOLA blir en
del av FN vilket jag tror skulle kunna bli
givande för alla medlemmar inom organisationen. Jag tror att vi inom en snar framtid
kan se fram emot ett Europamöte.
För att ta Mike Manson på orden så testade
jag Palmerstones webbchatt för att ta reda
på mera. Informatören Vicky berättade
att tjänsten endast varit igång i sex veckor,
men att de dagligen talar med ett tiotal
invånare. De vanligaste diskussionerna
berör ämnen som sophämtning, kommu-

nala skatter och vattenfrågor. Fortfarande
är telefon det vanligaste sättet att ta kontakt
med kommunen på men i takt med att
kraven på bättre kommunalservice ökar
från den yngre generationen, är detta ett
bra komplement till e-post och telefon.

Vad händer på IT-fronten i Palmerstone för tillfället?
– Vi har faktiskt vunnit priser för vårt
multifunktionella kontaktcentrum som
idag används av tjugo kommuner. Genom
denna flerkanaliga lösning kan vi hjälpa
varandra med upp till tre parallella
webbchattar samtidigt. På detta sätt har vi
underlättat för invånarna att nå oss. Vårt
servicecentrum är på så sätt öppet året
runt, dygnet runt.

Hur beroende är ni av den privata
sektorn för era kommunala behov?
Sätter ni agendan eller är ni i händerna på leverantörerna?
– När vi pratar om teknik så är vi självklart
beroende av de privata aktörerna nu för
tiden, till skillnad från tidigare då vi producerade vår egen mjukvara. Vi är fortfarande innovativa, jag tänker bland annat på
vår uppfinning med ett e-blankettsystem
som automatiskt ändrar uppgifter beroende
på vilken kommunlogotyp du klickar på.
Vi avslutar samtalet när en högljudd man
kommer in i restaurangdelen på Quality
spa och för ett livligt samtal på mobiltelefonen. Mike Manson som under april och
maj månad rest runt i USA och Europa
med sin familj ska senare denna dag
fortsätta färden till huvudstaden och vidare
till Schweiz, där hustrun har sina rötter. Vi
får se när vi möts igen.
Association of Local Government
Information Management – ALGIM
• Grundades 1975
• Föreningen har 85 medlemskommuner
• 9 representanter från respektive kommun utgör styrelsen
Linked Organisation of Local Authority
ICT Societies – LOLA
• Grundades 2002
• Är en paraplyorganisation som gemensamt värdesätter
arbetet för att förbättra den kommunala servicen till
medborgarna
• Arbetar för ett ökat erfarenhetsutbyte mellan de
internationella vänföreningarna
• Har sju medlemmar
www.lola-online.org

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 140 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och
den största är Umeå. 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 kommuner 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 hemsida. 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
– ett diskussionsforum bakom lösenordsskydd på föreningens hemsida
   www.kommits.se.
– 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
2007/2008 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

fö r e n i n g e n ko m m it s s t y r e l s e :

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
Socialförvalt./Teknik & försörjning, 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
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Rapport från KommITS vårkonferens

Insikter från Strömstad
(Med risk för att för alltid bli stämplad som en inställsam och okritisk krönikör…)
Vårens konferens i Strömstad var enligt
mitt tycke den bästa genom tiderna. Eller
som Tina Thörner uttryckte det ”Detta
är världens bästa KommITS konferens”.
Vanligtvis brukar jag alltid hitta något att
klaga på men trots ihärdigt letande så har
jag glädjande nog inte lyckats hitta något
denna gång. Till och med vädret var perfekt
och Strömstad fick chansen att visa sig från
sin bästa sida. Möjligtvis tyckte utställarna
att det var lite för vackert väder då många
deltagare passade på att gå ut i solen mellan
föreläsningarna.
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Konferensen har utvecklats positivt och
genomförandet är professionellt. Att man i
år satsat på att köra parallella föreläsningar
har med stor sannolikhet bidragit till att
KommITS slagit nytt deltagarrekord. Detta
är fantastiskt roligt för det är utbytet mellan
kommunerna som är konferensens styrka.
Trots det stora antalet deltagare så råder
återigen ändå en gemytlig och närmast
familjär stämning. Detta bidrar också till
att konferensen skiljer ut sig från andra
konferenser.
Bland föreläsningarna vill jag lyfta fram
Anna-projektet. Här beskrev Karin Bengtsson från Nacka och Andreas Hård från
Upplands Väsby arbetet med att ta fram

ett helt nytt IT-stöd inom socialtjänsten.
Anna-projektet är ett samverkansprojekt
mellan flera kommuner och skall resultera
i ett webbaserat system som kommer att användas av de kommuner som ingår i samarbetet. Även andra kommuner kommer
erbjudas möjlighet att använda lösningen
när den är klar. Det var intressant att
höra hur man gått tillväga för att kunna
kravställa och upphandla lösningen. Bland
annat så har man fått ägna mycket tid och
kraft åt att beskriva och definiera processer
samt att hitta gemensamma benämningar
och beskrivningar för verksamheten.
Systemet är under utveckling och leverans
kommer att ske hösten 2009. Det finns all
anledning att återkomma och se på resultat
och utfall av detta.

Karlstads kommun höll ett bra och
intressant föredrag om hur man förändrat
sin organisering av IT inom kommunen.
I arbetet har det ingått att etablera en
central IT-organisation som istället för
att ha agerat händelsestyrt, nu agerar
processtyrt. Förändringsarbetet har utgått
från ITIL och AFS, affärsmässig förvaltningsstyrning. I arbetet har också ingått
att fastställa och besluta om vilka SLA:er
som skall tillämpas. Jag är övertygad om
att många kommuner har mycket att vinna
på att se över hur IT kan organiseras och
användas på bästa vis. Genom att införa en
tydlig beställare- och utförarorganisering,
samt att genom att teckna SLA:er så kan
verksamheten följas upp över tiden och
förändras utifrån nya krav.

Att just lyckade exempel på samverkan
lyfts fram tycker jag är viktigt. Jag anser att
det är hög tid att politiker i kommunerna
engagerar sig och beslutar vilken samverkansstrategi deras kommun skall tillämpa.
Med en uttalad strategi att utgå från blir
det lättare för verksamhet och IT att
inrikta utvecklingen för att få till helhetslösningar, så att vi slipper bakåtsträvande
stuprörstänkande.

Jag ser redan fram mot nästa konferens som
enligt uppgift kommer att
hållas i Frösundavik. Jag
tror att det finns goda förutsättningar för att höstens
konferens kommer att bli
den bästa höstkonferensen
någonsin!
– Jens Ingelsäter, krönikör
och IT-strateg
www.dirsys.com

Programmet levde sitt eget liv

Tisdag 3 mars

Hade skrivit en lång rapport inför eftermiddagens möte.
Skulle bara skriva ut kopior, men det hände ingenting. Jag skrev
in problemet som ett ärende i MMK och gick på lunch. När jag kom
tillbaka låg ett svar från IT-avdelningen och väntade. Problemet
var fixat. Mötet gick lysande. Nu blir det nog löneförhöjning.
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På www.vendeldata.se kan du läsa
mer om MMK – ett av de ledande
helpdesksystemen för att hantera
ärenden och inventarier.
Boka demo på 08-447 54 00
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The conference seen through
the eyes of a ”Flying” Dutchman
Under dagarna två i Strömstad hade vi besök av Holländarna Roel Baaker och Hans Weststrate
från vänföreningen VIAG. Hans höll ett kortanförande för att beskriva situationen i hemlandet,
men för att inte lämna Roel sysslolös bad vi honom summera intrycken.
Arriving by airplane on airport Landvetter in Göteborg it seemed to be very nice
wheather, and it stayed nice during the
whole period I was in Sweden.
The president of Kommits, Thorbjörn Larsson, picked us up with his car and made
excuses about heavy traffic around the
airport. We are used to much traffic jams in
The Netherlands. We have 395 inhabitants
per square km (total 16.400.000 people)
Sweden with 20 inhabitants per square
km (total 9.100.000 people). In about two
hours we arrived in Strömstad at Quality
Spa Resort, fresh air, a very nice view,

beautiful accommodation and friendly
staff.
What to aspect from long term durable IT
in Sweden as the theme on the conference?
You would presume that this is a hot item
in Holland, with that people on a small
piece of land. Unfortunately the subject
discussed is not that high on the agenda.
Although the government has started a
campaign for “Green IT” and there are
articles in the papers and branch literature about this subject, it´s not really in
discussed. The opposite is true. Because of
the high availability of broadband Internet

everywhere in Holland many companies
are more concerned about a better supply
of energy.
The seminar “Grön IT” by Anna Karin
Jönbrink was an eye re-opener for me.
Take your own personal responsibility to
do something to save the things you like
such as your favourite place on earth, and
preserve it for our children.
In the city where I live and work, Wijk bij
Duurstede (24.000 inhabitants), we have
had a campaign during 2007 to save energy
several ways. We also examined our IT

Fujitsu Siemens Computers rekommenderar
Windows Vista® Business.

Se din IT-miljö från rätt håll.

Ovanifrån.

Miljömärkt flexibilitet.
LIFEBOOK E8410 är designad efter en enkel filosofi: bara
det bästa är gott nog. Tack vare den senaste teknologin
blir även tunga arbetsuppgifter enkla att utföra, vilket gör
den till det perfekta valet för krävande kontorsanvändare.
Intel® Centrino® Processor teknologi
Intel®Core™2 Duo Processor T9300
Äkta Windows Vista® Business
2GB, 160 GB S-ATA hårddisk, Mobilt bredband
(3G/Turbo 3G), Bluetooth 2.0, LAN, SmartCard
Skärm 15,4” WSXGA+ och vikt från 2.5 kg
Integrerat 10/100/1000 Mbit LAN
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13.995:– exkl. moms
17.494:– inkl. moms
Artikelnr: VFY: E8410MF021NC

BESTÄLL

hos din Verva-återförsäljare,
eller ring 08-588 882 80.

Priset gäller så långt lagret räcker, dock längst tom 15 juni 2008.
Kontakta din Verva-återförsäljare för Verva-priser. Vi reserverar oss mot eventuella feltryck.

LIFEBOOK E8410

3QPFQE#NN+P1PGjTGPMQORNGVVNzUPKPI
UQOIGTFKIMQPVTQNNzXGTJGNCFKP+6KPHTC
UVTWMVWTQCXUGVVUVQTNGM&WHlTCWVQOCVKUMV
CMVWGNNKPHQTOCVKQPQOCNNCGPJGVGT
5PCDDVNjVVzXGTUMlFNKIV
QEJCNNVKFWRRFCVGTCV

Vill du veta mer?
*zTCXFKIRl
GNNGTIlKPRl

www.qondoc.com

Den ouppmärksamme ser enbart KommITS ordförande Thorbjörn Larsson och föreningens vice ordförande Christian
Bonfré posera inför den stundande räkkryssen. Den uppmärksamme noterar även Roel Bakker (till vänster) i full färd
med att samla på sig de intryck han förmedlar i denna artikel.

systems to use them in the most durable
way. The ideas were good and we now save
energy, with several small energy saving
initiatives. A durable policy for buying
green IT equipments is not very popular,
because it takes a lot of time to investigate
it must be better done in my opinion.

problem, so our e-environments are getting
build on a good internet-infrastructure into
all houses. Collaboration between County
Councils by Päivi Laritz was recognizable.
We know product-catalogues too but
sharing directories or work processes need
more attention.

Tina Thörner was very inspiring at the start
of the conference. The quote: this day is the
best day of your life! I will use in my work.

Professor emeritus Kurt Lundgren gave me
the idea to evaluate the impact of ICT business on a regular base (weekly!) like Scania
does in Sweden.

The broadband report by Björn Björk
taught me the problems of availability of
Internet in a big country with low populated environments. In Holland that’s no

The ICT environment on schools is not a
responsibility for the municipalities in Holland, but I enjoyed the inspiring examples

www.unikum.net

Prova Sveriges
största e-tjänst
för skolan
Unikum är Sveriges största
e-tjänst för skolans arbete
med IUP, mål och dialog
hem/skola.
Unikum är byggt för att
passa in i kommunens
portal, och är klart för att
kopplas in till skolans beﬁntliga administrativa system.

shown by Mikael Iselow. Schools in Holland have their own different systems and
can learn of the ideas that are in progress
in Sweden. I will tip them off about PIM.
SKL gave me the idea of “Mental Fire Wall”.
Security in Holland is based on techniques
and we certainly must lift this item to a
higher level as I heard you do in Sweden.
Thank you for your hospitality Thorbjörn,
Anette, Christian, Marianne, Lars, Åke,
Lennart, Jörgen, Inge and all the other
Swedish colleagues I met and spoke to.
– Roel Bakker, VIAG The Netherlands
Wijk bij Duurstede

VIEW

Gör det svåra enkelt vi hjälper dig att göra
en handlingsplan för
framtiden.

Vi kan kommuner!

Kontakta oss på
kontakt@unikum.net
eller 08-720 16 00
för att prova gratis
i din kommun.
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08-505 840 00

.

www.addition-it.se

Mats Östling
– in på bara skinnet
På KommITS vårkonferensen bjöd de
tre musketörerna Östling, Nordh och
Carlsson på en uppvisning i hur man
trollar fram kaniner och nyheter från
deras IT-analyser.
Många deltagare förvånades
att frågan om nationellt E-ID
verkade ha försvunnit på vägen
från huvudkontoret. Vi bad
frilansjournalisten Mats Rydström
gräva fram flera nyheter.

Intervju
TEXT : Mats
FOTO : Karin

Rydström
Ström, Daniel Robertsson

Det pågår en rad övergripande projekt på
IT-området inom den offentliga förvaltningen, och en spindel i det ibland lite
oöverskådliga nätet är som flertalet redan
vet Sveriges kommuner och landsting. Vi
bad SKL:s IT-strateg Mats Östling som även
besökte och höll föredrag på KommITS.
vårkonferens i Strömstad i maj att berätta
lite om ett par av de viktigaste ämnena på
organisationens dagordning.
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Vilken är er största utmaning som
berör Sveriges kommuner och deras
IT-utveckling?
− Det största är e-förvaltningen och
utvecklingen av den ur ett mer strategiskt
perspektiv än tidigare. Det handlar om att

få förankring i kommunledningar och inte
bara hos IT-folket.
Är det problematiskt?
− Det är kanske fel att
säga att det är uppförsbacke men periodvis
har detta betraktats som
en teknikfråga och då är
man fel ute. Handlar det
att bygga e-tjänster och
det tekniska utförandet av
att anmäla sig eller skicka
blanketter, då behöver
inte kommunledningen
vara speciellt inblandad.

Det som nu måste till är ett strategiskt
tänkande, både vad gäller effektivisering,
organisation och kompetensutveckling
i verksamheterna. Dessa mer genomgripande förändringar att integrera IT försöker
vi flytta fokuset till.
För att komma vidare med e-förvaltningen
genomför SKL för tredje året en omfattande
mätning där varje kommun får göra en
självvärdering och betygsätta hur långt
de kommit inom fyra områden. Resultatet
kommer att redovisas i september i tryckt
men även digital form.
− Vi kommer även välja ut några kommuner som utmärkt sig på olika områden
och så erbjuder vi seminarier tillsammans
med dem. Det är viktigt att låta de som
varit framgångsrika att få möjlighet att
berätta om sina erfarenheter, vilka kan
inspirera andra. Ett nätverkstänkande som
präglas av utveckling av idéer på gräsrotsnivå, där problemen till syvende och sist
ska hanteras, men där goda idéer sprids
upp i trädstrukturen och ned i de andra
grenarna.

− Det innovativa kommer definitivt att ske
på den kommunala nivån, för där har man
så många kontaktytor med medborgarna
och ser alla olika fall där stöd behövs. Där
kommer vi att se applikationer utvecklas
och de framgångsrika fallen kan senare
spridas till andra. Mats Östling menar att
de nuvarande tjänsterna i många fall är
rena översättningar av tidigare
manuell hantering men att
vi borde blicka
framåt och hitta
på nya funktionella tjänster.
Utveckling
och samarbete
kan ske via de
olika kompetenscentra som finns, med
Opensweden i centrum. Bland annat står
övergången till olika OpenSource-lösningar
på dagordningen, vilka nu enligt Verva
ska bedömas på samma villkor som slutna
system, eller proprietära produkter som de
uttrycker sig. Det handlar återigen om att

En öppen kommun använder öppna
standarder och drar nytta av öppen
källkod.
Är din kommun öppen?

Vad är målet med ökad användning av
öppen källkod?
− Det finns två perspektiv. Det ena är att
byta en befintlig programvara mot en
annan, om det så är Linux, Open-Office,

Det innovativa kommer
definitivt att ske på
den kommunala nivån

En öppen kommun

En öppen kommun kan samverka med
andra kommuner, landsting och företag
utan att ändra i befintlig miljö.

fortplanta enskilda framgångar från en del
av landet till alla som har behov.

”

MySQL eller liknande. Då är det framförallt
kostnadsperspektivet som är i fokus. Man
vill spara pengar genom att gå över till en
öppen standard. Det andra perspektivet är
då man faktiskt saknar IT-stöd för viktiga
verksamheter. Det kan vara planeringsverktyg för personal i skolor, barnomsorg eller

Vänlige
n besö
k
www.n
ovell.se
/
oppen
kommu
n

Kontakta din lokala återförsäljare eller ring Novell:
Telefon: 08-4774100
Novell Svenska AB
Kronborgsgränd 1
164 87 Kista
www.novell.com

13

Mats Östling in på bara skinnet
hemtjänst. Tar man sedan fram en egen
lösning så kan man då se till att det släpps
som ett öppet program som kan delas av
de andra.
Hur arbetar ni aktivt för detta?
− Vitsen med att upprätta kompetenscentrum är att just knyta ihop de olika
aktiviteter som pågår och sprida initiativ.

(forts.)

− SKL bekräftar att vår satsning på ett
testlabb ligger helt rätt i tiden − det behövs
ett leverantörsoberoende testcenter som
kan garantera att applikationer från olika
leverantörer fungerar som det är tänkt
i deras kunders IT-system, säger Sven
Wedemalm som är ansvarig för Compare
Testlab. Kontakter finns även med de
andra nordiska länderna samt genom EU-

Vad gäller utbildning är även IT i skolan en
prioriterad verksamhet.
− Efter det nationella IT-projektet i skolan
har det varit en liten dalgång med lägre
tempo men nu ger fler och fler uttryck
för en ökad aktivitet. Det handlar framför
allt om tillgänglighet, dels att få fler
datorer men också att tekniken ska kunna
användas på fler platser, dels om lärarnas

Vitsen med att upprätta kompetenscentrum
är att just knyta ihop de olika aktiviteter
som pågår och sprida initiativ
I Sundsvall samlas erfarenheter av OpenOffice (Åkroken Open Source Foundation),
ett center för att dela erfarenheter och
lösningar på de problem som kan uppstå.
På Compare Testlabb i Värmland kan man
verifiera att ett program man hittat funkar
även i ens egen miljö.

nätverket IDABC. Därtill kommer en ny
processledarutbildning som omfattar två
dagar och ger titeln Certifierad Processledare. Denna hålls fem gånger under hösten
i Stockholmstrakten ihop med företaget
eBuilder, mer information om denna finns
via SKL:s hemsida.

”

kompetens som ska ökas. IT ska vara
en närvarande del i undervisningen. Vi
ska inte heller vara rädda för att använda
tekniken lite bredare. Det kan gälla allt
från mobiltelefoner till kameror, handdatorer eller mp3-spelare, som ju ändå
ungdomarna har. En elev med egen dator
ska tillåtas använda den, och hur löser

KOMMENTUS UPPHANDLING
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Genomför SAMORDNADE IT-UPPHANDLINGAR
för offentlig sektor inom:
PC datorer, servrar, nätverk, programvaror,
kopiatorer & skrivare, telefoni och bildskärmar.

För mer information kontakta:
roland.pettersson@kommentus.se
eller thord.lindberg@kommentus.se

Tar man fram en egen lösning
kan man se till att den släpps
som ett öppet program som
kan delas av de andra.

man det? Även tillgängligheten för att jobba hemma ska öka. Dessa
kommer att vara huvudfrågorna, säger Mats Östling.
Enligt FN:s analys, som vi rapporterar om på annan plats i detta
nummer, ligger Sverige redan etta ifråga om e-Government
Readyness. Östling gläds över detta men påpekar samtidigt att

Yannick Tregaro
är en av Sveriges
mest framgångsrika
friidrottstränare.

Stora it-projekt
kräver uthållighet.
Atea har lösningar som hjälper kommunen att uppnå
kvalitativ och kostnadseffektiv it samt utveckla tjänster
riktade till medborgarna.

Svenska landslaget
i it-infrastruktur
OFFICI E LL SPONSOR
T I L L SV E N S K F R I I D R OT T

http://www.atea.se/ake

”

vi kommer att se stark utveckling i de nya EU-länderna som
har chansen att börja med tomma papper och plocka de bästa
erfarenheterna från andra länder, medan vi kämpar med befintliga
strukturer.
− De har bland annat chansen att snabbt bygga mer komplexa
tjänster som kombinerar information från ett stort antal olika
myndigheter.
Är det ett spår som Sverige borde följa?
− Ja, tidigare har varje organisation kört för sig, och det kan
vara svårt att lätt hitta all information, men att skapa fler globala
portaler är fel lösning. Vi ska hitta smarta sätt att visa all typ av
information som kan efterfrågas, där den redan nu efterfrågas.
Inte genom ytterligare en tjänst med en webbadress som man inte
kan lägga på minnet. Samma stora infokanal ska egentligen finnas
tillgänglig genom alla webbplatser, oavsett från vilket håll man
kommer in.
SKL:s medicin är alltså lokal, initiativrik utveckling av tjänster,
som kan komma alla till del genom de centrala och regionala
kompetenscentra som upprättats, med organisationens egna undersökningar och rapporter som vägledande. I analysen av läget med
e-Förvaltningen i Sveriges kommuner 2006-2007 framkom att det
endast skett en marginellt positiv utveckling på det hela sett, även
om enskilda kommuner gjort stora framsteg. I höst då resultatet av
den nya undersökningen redovisas visar det sig om nätverkstänket
börjat ge resultat.

SKL är en intresse- och arbetsgivareorganisation och tar
bland annat fram rapporter och analyser, samt verkar för att
sprida kunskap och upprätta samarbetsplattformar kommuner
och landsting emellan. 290 kommuner, 18 landsting och två
storregioner.
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Rapport från KommITS vårkonferens

TEXT : Daniel

Robertsson, BILD : Karin Björk

Atea – mästare på räkmingel?
Som en lite provsmak på västkustens
läckerheter bjöds vi dagen innan avspark
för vårkonferensen, på en riktig havstur
med skutan Kostersund. Resan gick runt
några av Sveriges västligaste öra, nord
och sydkoster. Atea som bland annat
partnersatsat med Microsoft och HP tog

NilexPlus
www.nilex.se

®

™

är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
certifierat IT Service Management System, som består av:
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.
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.
Moduler till
Nilex HelpDesk:
 Gruppfunktion
 Webgränssnitt
 SLA
 Kalender och
Projektsimulering
 Aktivitetsstyrning
 Integrator mot
AD, eDirectory
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med representanter från deras respektive
säljdivision för att få en chans att träffa
nuvarande och framtida kunder. KommITS
är som sagt ett viktigt forum att medverka
i. Det bjöds på frågesport och ett räkskalande utöver det vanliga.

Moduler till
Nilex Inventariesystem:
 Webgränssnitt
 Streckkodsinventering PDA
 Inläsning/Nyregistrering PDA
 Licenshantering
 Anskaffning/ Inköp
 Integrator mot MS SMS,
ZENworks, CapaSystems, Snow

Jonas Boström och Thomas Kebert från
Atea gav oss en liten fingervisning om vad
de har på gång och vilka svar som var de
rätta i frågeformuläret. I slutet på resan
dröjde sig några resenärer kvar och blev
tillslut utkörda av kapten. Det är kvittot på
en lyckad kväll eller hur?

Hålla där konferensgeneral!
TEXT : Daniel

Robertsson, BILD : Karin Björk

Vi ringde upp Jörgen Sandström från Värmdö
kommun för att tar reda på mera inför 11-12
november i Frösundavik i Solna, då KommITS
höstkonferens äger rum.
Ni döpt konferensen till
”Standardiserade olikheter” – varför?
– Vi kommuner arbetar mycket med standards och
är på så sätt lika, men det finns alltid utrymme för
en egenart. Att arbeta ihop med tekniska system är
inget främmande för oss, men balansgången mellan
likheterna och olikheterna är en av frågorna som
kommer dyka upp.
Finns det en röd tråd för programmet?
– Till stor del fokuserar vi på generationsfrågor. Vi har
den yngre generationen som bland annat är kommunens framtida arbetskraft. Hur ger vi dem största
möjliga värde av den nya tekniken? Vi kommer även
att diskutera de äldre. Hur når vi de som idag inte
tagit till sig tekniken på samma sätt som vi? Finns det
nya tillämpningar som passar dem ännu bättre?

Kan medlemmarna vara med och påverka
höstens begivenhet?
– Det är bara att skriva till oss, vi är alltid nyfikna.
Vad skulle du vilja lyfta fram?
– Förutom att vi kommer vara på Radisson SAS
Royal Park Hotell som ligger i världens första
nationalstadspark, Hagaparken, tror jag att
frågan om tjänster i olika tekniker är
intressant att belysa. Vi har i dag
otaliga sätt att kommunicera på,
genom olika operatörer och
på skilda plattformar.
Hur når vi bäst våra
medarbetare och
invånare i flera
generationer genom
dessa växande
möjligheter?

Vi har tagit ställning mot barnpornografi!
"Simrishamns Kommun tar ett tydligt ställningstagande mot barnpornografi. Avsikten med
inköpet av NetClean ProActive är primärt att skydda barnen men också att kommunen i sin
etiska profil står för ett ansvarstagande"
Bengt Norén, IT-chef Simrishamns kommun
“Genom installationen av NetClean har Ulricehamns kommun tagit ett tydligt ställningstagande
mot barnpornografi. Det visar att Ulricehamn är en ren kommun som vill försäkra sig om att
barnpornografiskt material inte förekommer inom kommunnätet”
Karl-Erik Claesson, Kommunchef Ulricehamns kommun
Världens enda skydd mot barnpornografi
www.netclean.com
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Rapport
TEXT : Mats

Rydström

Region Skånes
chattverksamhet
analyseras
Region Skåne, som är skåningarnas övergripande politiska
organisation med landsting och kommuner, har under
våren bedrivit en försöksverksamhet med chattar mellan
politiker och folket. Varje parti i regionfullmäktige har fått
ett chatttillfälle med en självvald områdesinriktning.
Som vägvisare inför framtiden är det intressant: Att som medborgare direkt kunna
få svar på hur en förtroendevald person
tänker och agerar i sakfrågor plockar ned
politiken på en konkret, folklig nivå.
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Vi använde en billig extern programvara,
RealChat, det vill säga ingen speciallösning, och vi planerar att fortsätta med den
även i framtiden, säger Henrik Bergman
som är projektledare.

Chattarna var modererade, det vill säga
att olämpliga inlägg har kunnat plockas
bort av en sekreterare från det chattande
partiet ifråga, men under testverksamheten
behövde inga inlägg censureras.

Tunna klienter
- Windows och Linux på
samma skrivbord.

ThinLinc, a terminal server solution, which offers flexible and
secure solutions for Server Based Computing. ThinLinc is used to
centralise applications through the use of thin clients.

cendio ab • wallenbergs g 4 • 583 30 linköping • tel +46 13 21 46 00 • www.cendio.se

Chattens besökarantal varierade kraftigt, från en enda till 20
stycken, och som bäst avhandlades ett 50-tal frågor. De mest populära chattarna stod moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna för. Emellertid gjordes ingen direkt ansträngning
till marknadsföring utom på Region Skånes egen webbplats, vilket
kan förklara det klena deltagandet. När dessa chattar blir vanligare
och marknadsförs av politikerna själva, genom bloggar, hemsidor,
debattartiklar och lokala nyheter – förväntas deltagandet öka.

Politiker är generellt
öppna för dialog,
det ligger liksom
i sakens natur

”

Är ni härmed pionjärer på detta område i Sverige?
Vi gjorde en koll av andra landsting och kommuner som använt
chatt innan vi startade. Den enda motsvarande satsning var
Stockholms läns landsting, där man vid några tillfällen låtit alla
partier chatta samtidigt, berättar Fredrik Grubb som är informationsansvarig på politiska staben, Region Skåne.

Kommer ni att dela med er av erfarenheterna eller samarbeta
med andra kommuner och landsting?
Vi har ingen direkt plan för att proaktivt kontakta andra landsting
kring våra erfarenheter så här långt, men vi är givetvis alltid
öppna för frågor.
Rapporten till regionsledningen om denna försöksverksamhet blev
klar efter denna tidnings pressläggning, men kan läsas på Region
Skånes webbplats: www.skane.se
Vad finns det för utmaningar för att popularisera chattarna?
Personligen tror jag att det gäller att överbrygga den osäkerhet som
ofta finns hos de som inte är vana att chatta eller agera på någon
Community. Politiker är generellt öppna för dialog, det ligger
liksom i sakens natur, säger Fredrik Grubb.
Och Region Skåne smider redan planer på att ta chattverksamheten ett steg till:
Vi planerar att öppna ett chattrum i samband med ett fullmäktigemöte. Då kan en användare ute i landskapet dels se debatten
live, dels ge kommentarer och ställa frågor online. Politikerna som
deltar i debatten kan givetvis inte svara, men det är tänkt att andra
politiska företrädare ska kunna vara inloggade i chattrummet för
att svara på frågorna.

SPARA ENERGI
& PENGAR
MED GRÖN IT

Produktkoncept
& design

Tillverkning
& logistik

Leverans
& drift

Återtag
& återvinning

Servrar, persondatorer och bildskärmar står i
dag för mer än 60 % av koldioxidutsläppen*
från IT och kommunikation.
Genom att välja Dells energisnåla lösningar
kan du göra en insats för miljön och dessutom
spara pengar. Med hjälp av vår ”Energy
Calculator” kan du själv räkna ut hur mycket.
RÄKNA UT DIN ENERGIBESPARING
PÅ WWW.DELL.SE/Energy

Dell har sedan länge en aktiv miljöpolicy.
Från design och tillverkning till leverans,
drift och återvinning undviker vi skadliga
kemikalier och material, håller energiförbrukningen
nere, minimerar koldioxidutsläpp och tar hänsyn till
framtida återanvändning.

LÄS MER PÅ WWW.DELL.SE/Earth

*Gartner april 2007. ©2008 Dell och Dells logotyp
är registrerade varumärken som innehas av Dell Inc.
Dell AB, Box 709, 194 27 Upplands Väsby.
Tel 08-590 05 100.
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Mitt livs Novell
– svenskt forum för tekniker
TEXT & FOTO Daniel

Robertsson

”Jag ser det här som
ett komplement och
en utveckling”

I februari sjösatte IT-tekniker
Glenn Sjögren diskussionsforumet
Novelltekniker.
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I sitt arbete i Falköpingskommun insåg
han behovet av att utbyta information med
likasinnade riket runt. I över tio år har han
arbetat i den relativt lilla kommunen som
bland annat förknippas med folkpartisten
Birgit Friggebo och ärkebiskopen Anders
Wejryd. Kommunen som under lång tid
hållit fast vid Novell använder sig av en
IT-miljö blanda av Netware och Suse som
plattform. Kommunen har även flertalet
Microsoftsystem som bland annat Citrix.
Likt KommITS grundtanke att utbyta
information över kommungränserna satsar
Glenn Sjögren nu på denna kanal, för att
alla medlemmar skall vinna kunskaper,
tips och råd.
Hur kom du på idén?
– Det finns idag ingen bra svensk sida för
alla oss som jobbar med Novells produkter
och tjänster. Med mina erfarenheter som

tekniker, stöter jag gång på gång på andra
som sitter i samma sits, så varför inte dela
med oss av våra kunskaper och göra något
tillsammans?
Det finns redan idag Novellforum, räcker
inte det?
– Visst, det stämmer, men jag tycker att det
saknas ett svenskt forum som fokuserar
på våra förhållanden inom kommunerna.
Vi har i många fall specifika system som
bara berör oss som arbetar här i Sverige.
Även Sysop-forumet finns visserligen, men
jag ser det här som ett komplement och en
utveckling.
Vilka diskussionsämnen har ni satsat på?
– I synnerhet system som svenska Procapita som används inom vården, Vmware
virtualisering, Groupwise , Zenworks
och SUSE Linux Enterprise. Det finns
tankar på att lägga in flera svenska system
ifall efterfrågan finns. Jag vill på samma
gång inte överlasta sidan med för mycket
information.

Finns det inte en risk att medlemmarna
håller inne med sina erfarenheter ifall
de inte får något tillbaka?
– Jag har drivit forum förut och jag har lärt
mig att ta hjälp av exempelvis moderatorer. Visst finns det en tröskel för att få
medlemmarna att skriva, men jag tror att
detta kommer fungera. Vi har redan över
sjuttio medlemmar, från Arvidsjaur i norr
till Eksjö i söder och av erfarenhet vet jag
visserligen att tekniker inte så skrivsugna,
men om man kan få givande tips som
underlättar ens arbete, ökar engagemanget
och på sätt kommer utbytet att växa.
Efter en pratstund på T-Centralen i Stockholm skyndar Glenn vidare för middag
innan hemresan till Falköping. Han har
precis avverkat en tre dagars Novellsummit i Upplands-Väsby där han fått positiva
reaktioner från så väl andra tekniker som
självaste Sverigechefen Christer Elgström
på Novell.
Forumet: www.novelltekniker.se

Tack för alla trevliga besök i
vår monter under KommITS i
Strömstad 2008.
Vi önskar alla en riktigt solig
sommar!

Vi på Pulsen önskar dig
en skön och
trevlig sommar.
OBS!
Du glömmer väl inte att redan
nu boka in den 22-23 oktober
för höstens Pulsendagar.

21

Sverige bäst i världen
på e-förvaltning?
I FN:s undersökning Global E-Government
Survey för 2008 hamnar Sverige på förstaplatsen, följt av Danmark och Norge.
Av alla FN:s 192 medlemsländer är Sverige
sammantaget bäst på teknisk infrastruktur
och tillgänglighet samt användning av informationstjänster. Dessutom är visionerna
med samordning av myndigheter den rätta
vägen att gå. Undersökningen tittar såväl
på de tekniska som humankapitalmässiga
förutsättningarna. Det poängteras att vår

framgång till stor del hänger samman med
de omfattande investeringarna i infrastrukturen men konstaterar i klartext att
framgången för e-myndigheter handlar mer
om människor än ren teknik. Särskilt då att
motivera offentliganställda till att jobba på
nya sätt.
I World Economic Forums bredare
undersökning får Sverige se sig besegrade
av Danmark som världens bästa IT-nation.

Den rapporten heter The Global Information Technology Report 2007–2008. Där
rankas en enorm mängd aspekter från det
privata till det allmänna, utbildning och
företagsklimat. Beträffande tillgänglighet
av information och ny teknik är Sverige
ledande, men när det gäller skattesystemets
omfattning och verksamhetsgrad hamnar,
vi på plats 122, mellan Zimbabwe och
Italien. TEXT : Mats Rydström

I FN:s undersökning
Global E-Government Survey
för 2008 hamnar
Sverige på förstaplatsen
...
I World Economic Forums ...
undersökning får Sverige
se sig besegrade av
Danmark som världens
bästa IT-nation
Läs rapporterna på följande länkar:
www.unpan.org/egovkb/global_reports/08report.htm
www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/explore/chapters/Sweden.pdf

Frågor kring IT?
- ta dem med killen i röd hatt
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E-id projekt försenas
Länsrätten dömde till Vervas fördel i samtliga fall och de vann
samtliga överprövningar men upphandlingsprocesserna fördröjs.
Upphandlingen gällde IT-konsulttjänster
inom åtta anbudsområden till olika statliga
myndigheter, kommuner och stiftelser
med säte i Stockholm. Den startade redan
i juni 2007 men har dragit ut på tiden då
anstormningen med anbud var stor till
Verva. Det var även ivern att få vara med,
och av 307 inkomna anbud begärde tolv
överprövning.
Länsrätten i Stockholm ansåg emellertid
rätten ligga på Vervas sida i samtliga tolv
ärenden, vilket Michaela Kanti, upphandlingsledare på Verva kommenterar med
följande:
− Länsrättens dom är mycket glädjande för
leverantörerna som vunnit upphandlingen,
för inköparna som vill göra bra affärer och
för Verva som upphandlare. Att vinna dem

alla visar att Verva har både kompetens och
kunskap att genomföra sådana kvalificerade upphandlingar som tjänster. Eventuella
överklaganden till Kammarrätten kan dock
sinka upphandlingen ännu mer.
Även gällande upphandlingen till det stora
E-ID-projektet skulle ett tilldelningsbeslut
om leverantörer skett i slutet på april. Företaget Eurodocs AB hade dock ansökt om
överprövning av Vervas beslut i Länsrätten.
Detta avslogs också och processen kan nu
rulla på som planerat – med en månads
försinkning.
Denna upphandling syftar till att välja ut
leverantörer av företag som kan utfärda
och kontrollera e-legitimationer. Målet
är att de som redan utfärdat något slags
e-legitimering, till exempel bankdosor,

ska ansvara för att de fungerar som
fullvärdiga e-legitimationer i enlighet med

Överklaganden till
Kammarrätten kan
sinka upphandlingen
statens specifikationer. Den signering som
e-legitimationerna medger ska då gälla för
alla typer av offentliga e-tjänster. Med detta
tänk existerar redan en stor användarbas,
i stället för att börja från början med en ny
e-legitimation till varje medborgare.
TEXT : Mats

Rydström
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HAR DU RÅD ATT
INTE VIRTUALISERA?
Du har säkert inte undgått allt prat om virtualisering på
sistone. Men vad innebär det egentligen för ditt företag?
Vad bör du tänka på och vilka fallgropar ska du undvika?
Vi på ITF var först i Sverige med servervirtualisering och
har samlat på oss en hel del erfarenhet genom åren. Något
som vi gärna delar med oss av på vår webbplats. Vi kan
erbjuda prisvärda och väl beprövade paketlösningar som
utvecklats i nära samarbete med våra partners.
Välkommen till virtualisering.nu eller ring oss för en
intressant och lönsam diskussion!
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Krönika
TEXT : Jan

Svärdhagen

AVSÄNDARE : KommITS

c/o Munkedals kommun (att: Marianne Olofsson), Forum, 455 80 Munkedal

Deus Ex Machina
Bortom mötesplatser och informationssidor
på nätet finns en annan dimension. Kalla
det en andlig eller religiös sfär eller vad
du vill men tron på något övernaturligt
eller gudomligt är påtaglig på internet. Allt
finns representerat, från de traditionellt
kända världsreligionerna till de små och
marginaliserade rörelserna som inte många
har hört talas om. Tidigare var vi som ville
veta mer om en rörelser tvungna att besöka
dessa rent fysiskt. Idag finns inga gränser
eller hinder. Kanske just på grund av internet har andlighet blivit alltmer populärt
och i kölvattnet av denna utveckling sker

någon ena stunden medverkar i ett shiitiskt
sammanhang för att strax därefter leda
en spirituell seans. Endast fantasin och
internetuppkopplingen sätter gränser.

något nytt. Att utforska vad en viss religion
innebär är idag mycket enklare än någonsin
och detta har aldrig under vår mänskliga
historia kunnat utföras på så många sätt
och med så många religionsåskådningar
som idag. Det finns misstankar om att
en del personer har multipla religiösa
identiteter i de digireligiösa domänerna.
Det skulle i praktiken kunna innebära att

se där den som önskar kan skapa sin egen
religion. Religion har alla en uppfattning
eller en åsikt om och på nätet är det möjligt
att säga vad man tycker och tänker. Detta
är inte alldeles okomplicerat då det mer
eller mindre pågår verbala religionskrig på
nätet men dessutom har det under längre
tid pågått ett religiöst cyberkrig mellan
kontrahenterna i de långvariga konflik-

Få känner till denna andliga revolution
men den påverkar oss. Religion diskuteras flitigt på nätet av ungdomar såväl
som pensionärer. Ett flertal av de kända
onlinespelen rymmer andliga element
liksom det i Second Life firas gudstjänster,
bönestunder, ceremoniella ritualer och
meditationer dagligen. Nyligen lanserades
dessutom den svenska sidan MinReligion.

terna i Mellanöstern. Ett krig där man
försöker att sänka varandras servrar såväl
att misskreditera varandra.
Det nyvakna intresset för religion på
internet medför å andra sidan att det blir
lättare att dupera och luras. Svensk-finska
Församlingen i Sundsvall är ett svenskt
praktexempel där de anonyma upphovsmännen inte vill offentliggöra vilka de är,
detta dels på grund av att de fått så många
skriftliga hot av upprörda läsare, dels för att
så många önskat medlemskap i församlingen. Vem ska man tro på? För att vara på den
säkra sidan, tala med Gud själv på iGod.

Länkar :
Min Religion: www.minreligion.se
Svensk Finska Församlingen i
Sundsvall: www.sffs.cjb.net
iGod: www.titane.ca/igod

