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iPrism är en komplett lösning som täcker samtliga 
nyckelområden för webfiltrering. Det är ett kraftfullt och 
lättanvänt verktyg för filtrering, som blockerar internethot såsom 
malware (sabotageprogram), spyware (spionprogram), virus, 
anonymitetssidor, chattprogram, fildelningsprogram och oönskat 
innehåll. Allt detta paketerat i en rackmonterbar server, som är 
skalbar från 50 användare och uppåt. Det finns kunder med 
15000 samtidiga användare på en appliance!

Hollywood nästa!
På ett av våra många möten inför vårens konferens i 
Stenungsbaden fick vi förslaget att vi skulle dela in deltagarna i 
olika grupper som sedan skulle göra en film, på helt egen hand?! 
Jag antar att många som satt på konferensen tänkte precis som 
vi, att detta blir svårt om inte helt omöjligt. Men av 27 grupper 
presenterades det 27 filmer, 100% utdelning, och alla som vi 
pratat med tyckte om idén och att detta var ett nytänkande kring 
kontaktskapande och på samma sätt ordna en kvällsunderhålning 
där alla kände igen sig. Ett stort tack till alla som engagerade sig 
och gjorde det till en succé!! Nu gäller det bara att slå detta vid 
nästa konferens…

Det känns som att vi går mot en ljusning när det gäller IT i våra 
verksamheter, fler och fler av våra elever får egna datorer, säkra 
kort underlättar hanteringen för våran vårdpersonal, digitala 
kartorna kan hantera mer och mer information och det känns 
att molntjänsterna har fått ett ordentligt fäste. Det sistnämnda är 
bara inte bara effektivt för företaget som levererar tjänsten utan det 
förenklar mycket för våra IT-avdelningar, inga uppdateringar som 
spricker pga dåliga instruktioner och inga problem med databaser 

som sväller över gränserna, nej, det är helt klart så här IT skall 
bedrivas, även om det är att lite gå tillbaka till stordatorvärlden 
men varför inte, den var oftast väldigt stabil och säker.
Jag måste även nämna vinnaren av vår utmärkelse "Årets IT-per-
sonlighet" Göran Westerlund som fick personifiera det arbete som 
många arbetar med i våra IT-avdelningar, det är idag stora kost-
nader förknippade med licenser och det är något vi måste reagera 
mot, naturligtvis skall dessa bolag få betalt för sina program och 
möjligheten till utveckling av detta, men 
behöver vi alla dessa nya funktioner?, 
kanske är det dags för "light" versioner av 
våra vanligaste program?

Med önskan om en skön och avkopp-
lande sommar och semester så ses vi igen 
till hösten!

Thorbjörn 
Ordförande i Kommits.

ORDFÖRANDE
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InnehållRedaktörn 
asocialiserar?
För en tid sedan hörde jag Johannes 
Ekman kåsera runt ämnet asociala medier, 
i radioprogrammet Medierna. Kanske är 
det så att vår skärmtillvaro håller på att 
gå över styr? Är det så att vår ökade tid 
framför mobil och datorskärmar bidrar till 
ökad avskärmning? 

Jag håller inte riktigt med, för de intres-
santa människor jag ständigt möter via 
dessa medier, skulle inte varit möjligt 
tidigare. På konferensen i Stenungsund 
nyligen observerade jag otaliga affärs-
möten och spontana diskussioner. Det 
personliga mötets roll är allt viktigare i 
denna värld där vår känsla av mobilitet kan 
bli en bojsten istället för en frihetskänsla. 
Stressfraktur istället för personbästa ifall vi 
ser till idrotten. För hur kan det komma sig 
att de dagar jag glömt mobilen hemma, får 
jag mera gjort på kontoret? Hur mycket 
vi än gillar dessa sociala medier bör vi nog 
logga ut oftare, och inte underskatta det 
personliga mötet.

Daniel Robertsson
danielkommits@gmail.com
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KommITS
önskar er
en skön sommar!

Att exakt ha koll på vad man har för licenser och löpande administrera 
detta kan både vara komplicerat och dyrt. Inmeta arbetar med olika 
byggstenar av licenstjänster för att förenkla detta åt er och minimera 
instegskostnaden för er att få en fungerande SAM lösning på plats.

Inmeta är en av Nordens största Microsoft Large Account Reseller. Vi har 
fokus på den nordiska marknaden och resurser att supportera inom EMEA. 
Koncernen har över 150 anställda i Norden och är noterad på Oslo börsen 
(Ticker-INM). 

Ta kontakt med oss för att få reda på mera hur vi kan hjälpa er:  
019-760 76 00 eller maila info@inmeta.se

Engagerade experthjälp inom 
licensrådgivning och administration

sverige_inmeta_presentasjon_83x55.indd   1 18.05.2010   10:46:30
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Samsyd-projektet startades redan 2003 och 
skulle främja samverkan mellan kommuner 
och landsting med befolkningsminskning, 
och fick därför bidrag av Finansdepar-
tementet. Ledningsgruppen bestod av 
politiker i de fem sydligaste kommunerna 
i Närke – Hallsberg, Askersund, Laxå, 
Lekeberg och Kumla – samma fem kom-
muner som idag fortfarande samarbetar. 
Via en gemensam upphandling av en 
telefoniplattform i mitten på 00-talet lades 
grunden för det idag aktuella projektet med 
en metakatalog för alla användare i de olika 
kommunerna.

Efter ett intressant föredrag på KommITS 
Vårkonferens beslöt vi oss för att ta ett 
snack med Lars Eriksson, IT-tekniker i 
Hallsbergs kommun. Liksom i fallet med 
Upplandskommunernas gemensamma 
upphandling – som vi utreder på annan 
plats i detta nummer – tyder det på att lokal 
samverkan mellan små kommuner är en väl 
fungerande strategi.

Motiveras denna trend av någon styr-
ning från riksnivå eller är detta helt 
egna initiativ för att lösa konkreta 
problem? 
– Det finns ingen nationell eller regio-
nal samordning, ingen har pekat på goda 
exempel utan alla uppfinner hjulet själva.  
E-delegationen? Vad pysslar den med, bryr 
sig någon om den? Det som driver utveck-
lingen framåt hos oss just nu är skolan 
och där är det förordningar från Skolverket 
som har sagt att nu måste det bli bättre 
uppföljning inom skolan, med individuella 
utvecklingsplaner och så vidare. De projekt 
vi genomför eller har genomfört bygger 
på att de ska kunna användas i alla 
verksamheter. 

Gäller era tjänster alltså främst 
skolväsendet?
– Det är skolproblematiken som i alla fall 
startat upp och initierat det hela. Det är 
ju ett väldigt aktuellt ämne, inom varenda 
kommun håller man på med liknande pro-
jekt. Alla försöker hitta på egna lösningar 
eller går ihop ett par kommuner, såsom vi 
har gjort.

Fler och fler av de 
mindre svenska 

kommunerna satsar just 
nu på gränsöverskridande 

samarbete i IT-frågor. 
Fem kommuner i Närke 
har ett djupare, bredare 

och mer långvarigt 
samarbete än de flesta.

Lokal samverkan mellan små kommuner tExt: Mats Rydström

kommuner
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"
Jessica Samuelsson

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

Landslaget tipsar: spara upp till 
60 % med applikationshantering
Hantering av verksamhetsapplikationer är ofta en av it-avdelnin-
gens största utmaningar. Med kommungemensam applikations-
hantering får du korta ledtider och tydlig prisbild.
 Välkommen att kontakta ditt lokala Atea-kontor så berättar vi 
mer om vårt applikationscenter.

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

Har ni haft kontakter via något 
nationellt kompetenscenter, fått Vin-
novastöd, eller skött allt inom de fem 
kommunerna?
– Det är inte formaliserat på det viset så 
att vi kunnat söka sådana pengar, däremot 
så har vi kunnat återanvända något som 
implementerats i en kommun i en annan. 
Vi kör ju samma teknik överallt vilket gör 
det hela väldigt effektivt, vi drar lärdom av 
varandra och kan utnyttja tjänster från en 
kommun till en annan.

Ni har rentav utrett möjligheten till 
en gemensam IT-organisation men 
valde att inte införa en sådan. I stäl-
let satsar ni på fördjupat strategiskt 
samarbete. Vad var skälet till detta?
– Våra utredningar pekade på ett antal 
faktorer som ekonomi, organisation, kultur, 
IT-plattform med mera. Sydnärkegruppen 
beslutade att inte gå vidare med gemensam 
organisation utan förordade i stället ett 
utökat strategiskt samarbete.

Har ni konsulter inblandade eller 
sköts allt av de medverkande kom-
munernas IT-chefer?
– Endast en kommun har en person med 
titeln IT-chef, i övrigt är det IT-ansvariga 
eller driftsansvariga i varje kommun.  Vi 
skulle kanske kunna göra allt själva 
men tiden räcker inte till, därför tar vi in 
konsulter vid utredningar inför vissa nya 
projekt och implementationer. Förvaltning 
av system sköter vi själva.

Detta för oss in på ert pågående 
projekt med gemensam klientdator-
hantering, berätta lite om det!
– Det finns ett antal applikationer i kom-
munerna som är gemensamma och det 
innebär att vi då bygger installationspaket 
av dem. Det blir då ett paket – och inte 
tre eller fler – som alla kan utnyttja! Det 
var någon på KommITS-konferensen 
som anmärkte på att vi pratar mycket om 

Via en gemensam upphandling av 
en telefoniplattform ... lades 
grunden för det idag aktuella projektet
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Inuit AB · www.inuit.se · 08-753 05 10

Smarta produkter 
för kloka kommuner
Våra leverantörer är noga utvalda med  
världsledande och innovativa produkter  
som ökar säkerheten  
och effektiviserar  
IT-avdelningens  
vardag.

Lösningar för IT-säkerhet på ett enkelt sätt!

Inuit 83x109.indd   1 10-05-19   14.16.33

        Ett husmorsknep som är bra att använda både före och 
efter fiskgrillningen är att torka av grillgallret med ättika el-
ler vinäger så fastnar inte fiskköttet så lätt. Om man torkar 
gallret efteråt tar man dessutom bort fisksmaken/lukten 
som kanske kan överföras till andra saker som ska grillas.
 
Vill du få fler grilltips av Alexandra Zazzi?  
Läs mer i vårt nästa nyhetsbrev (Pren: nyhetsbrev@kerfi.com)

Självklart finner du mycket mer matnyttig och spännande 
läsning i nyhetsbrevet! 
 

”
”

Trevlig grillsommar!

- Vi får människor och teknik att fungera tillsammans - 

www.kerfi.se

produkter men det finns en anledning till 
det. Man säger ofta att man inte ska låta sig 
begränsas av teknik, men det gör man ju 
lik förbannat. Bakom allt så finns en teknik 
och då måste man 
välja rätt teknik som 
möjliggör det vi pratar 
om – en produkt 
som gör att man kan 
samarbeta – och i vårt 
fall är det ZENworks 
Configuration 
Management. Här har 
vi tagit hjälp av Pulsen 
Integration. Projektet 
handlar om att distribuera applikationer, 
att virtualisera applikationer, att ta fram 
olika installationspaket och att installera 
nya datorer. Vi talar också om fjärrstyrning 
och möjligheten att gå in och hjälpa en an-
vändare i en annan kommun, vilket bäddar 
för en eventuell framtid med en gemensam 

helpdesk. Det spelar ingen roll om man 
sitter i Novell- eller Microsoftmiljö, detta 
funkar i båda, vilket är inte nog så viktigt!

Är alla fem kommuner med i alla delar 
av era samarbetsprojekt?
– Nej,  i just klientdatorhantering 
är Hallsberg, Askersund och Sydnärkes 
Utbildningsförbund med, och Lekeberg har 
också visat ett visst intresse för samarbete 
runt detta. Det förekommer en hel del olika 

samarbeten på olika nivåer och i olika kon-
stellationer, till exempel kör Lekeberg och 
Askersund lönesystem i Kumla.

Under ert före-
drag på KommITS 
vårkonferens 
nämndes också 
en övergång till 
Windows 7 på 
sikt. När ska 
detta ske? 
– Ja, det ingår ju 
också i klientda-
torhanteringen 

med en och samma grundinstallation för 
alla som är med i projektet. Vi planerar att 
börja i höst med att testa och utvärdera, 
man kan säga att det krävs certifiering av 
de applikationer vi har för Windows 7. 
Vi har en ganska hög arbetsbelastning så 
vi kan inte riktigt sätta någon deadline. 

Lokal samverkan mellan små kommuner – fortsättning från sidan 5

" Vi talar också om fjärrstyrning ... 
vilket bäddar för en eventuell framtid 

med en gemensam helpdesk
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Projekt1:Layout 1 09-05-20 16.08 Sida 1

ZENworks-plattformen vill vi sjösätta så 
snart som möjligt, den kan nog gå i drift 
i september. En övergång till Windows 7 
kommer först under första eller början på 
andra kvartalet nästa år, där kommer det 
också att krävas en hel del utbildning av 
både IT-personal och användarna.

Ett annat projekt är det ni kallar för 
rollbaserad gemensam id-hantering i 
en metakatalog. Vad ska den hjälpa 
till med?
– Vi har byggt upp det så att varje kommun 
i metakatalogsamarbetet föder katalogen 
med data från sina personalsystem och vi 
har även kopplat in verksamhetssystemen 

i skolan varifrån vi hämtar data för elever, 
lärare och personal. Den informationen an-
vänder vi och gör tillgänglig externt så att 
föräldrar och elever ska kunna logga in och 
komma åt individuella utvecklingsplaner 
på ett säkert sätt med en tvåfaktorsinlogg-
ning, det är något som Datainspektionen är 
tydliga med. För att inte administrera ihjäl 
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oss använder vi oss av metakatalogen och 
får då allt mer eller mindre automatiserat. 
Metakatalogen hanterar olika roller som till 
exempel ändrad anställning, upphörande 
av anställning, du blir förälder med mera.

Redan 2005 togs en gemensam telefo-
niplattform i bruk, var detta ett slags 
försteg till metakatalogen?
– Ja, det kan man säga. Metakatalogen 
initierades under en upphandling av en 
växelfunktion som Askersund, Hallsberg 
och Laxå har gemensamt, en gemensam 
telefoniplattform där användardata 
i metakatalogen föder telefonkatalogen. Det 
handlade inte bara om ip-telefoni, utan en 
uppdatering av den befintliga plattformen 
så att vi kör både traditionell och ip-telefoni 
i en blandad miljö. Men när vi började sätta 
ihop tre olika kommuner insåg vi behovet 
av att hålla reda på allt användardata.

Finns det siffror på vad ni tror er 
kunna spara per år och kommun? Och 
vilka andra fördelar kan ni uppmäta 
eller uppskatta?
– Det är svårt med identitetshantering 
av folk, många heter likadant eller stavar 
olika. Hur sjutton ska du kunna hålla 
ordning? Och hantera det säkert. Det hand-
lar om kvalitet på data. Vi har inte kunnat 
räkna på hur lång tid motsvarande hante-
ring tar manuellt, men vi kan konstatera 
att om vi automatiserar så vinner vi oerhört 
mycket tid.  Tar vi bara skolan i Hallsberg 
som exempel har vi mellan 1 500 och 1 
600 elever plus föräldrar och lärarpersonal. 
Såsom vi räknat skulle det bli ungefär 
4 500 personer totalt som antingen ska 
hanteras manuellt eller automatiserat. Vi 
”räknar inte hem” projekten, men vi får en 
bra funktion som vi kan hantera med den 
personal vi har! Jag anser att vi kommer 
att vinna oerhört mycket administrations-
mässigt med metakatalogen.
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Lokal samverkan mellan små kommuner – fortsättning från sidan 7

Så funkar 
metakatalogen
• Innehåller metadata, informa-

tion om olika användare

• Metadata kan matas in ma-
nuellt eller hämtas från andra 
system

• Personnumret är den unika 
identifieraren

• En användare kan ha flera roller, 
till exempel vara både lärare 
och förälder, eller ha olika roller 
i olika kommuner

• Rollerna skapas med informa-
tion från personalhanterings- 
och verksamhetssystemen

• Användarkonton genereras 
automatiskt med hemkatalog, 
e-post med mera

• Ett enda användar-id som 
ger behörigheter i olika 
system beroende på rolldata i 
metakatalogen

• För elever, lärare och föräldrar 
kan användarkonton genereras 
automatiskt för extern inlogg-
ning till lärplattformen Rexnet

• Synkronisering av använ-
dare till landstingets HSA-
katalog (Hälso- och sjukvårdens 
adressregister)

" Många heter likadant eller stavar olika. 
Hur sjutton ska du kunna hålla ordning?

Och hantera det säkert?
Det handlar om kvalitet på data.
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Tack för alla trevliga 
möten i Stenungsund! 

Nu ser vi fram emot att 
träffas i er hemkommun

Trevlig sommar!

www.netclean.com

annons_efter2.indd   1 2010-05-11   13:38:46

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

Kontakt: Gisela Horndahl
                   ghorndahl@nordicedge.se

2. Säker inloggning = Two Factor Authentication

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
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x.
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- d i n  I T - l e v e r a n t ö r

Vi vill vara ditt 
första val
” Vi vill göra skillnad, skapa värde och 
underlätta för våra kunder i vardagen”  
Fredrik Pürkner, Försäljningschef Portal

WWW.PORTAL.SE
Tel: 08 52 25 30 00

Sex kommuner i Uppsala län har gått 
samman om en gemensam strategi 
och modell för att köpa in och hantera 
IT, och fler samordningsprojekt är att 
vänta i framtiden. Vi stämmer av läget 
med Lars-Erik Andersson, IT-chef i två 
av de berörda kommunerna, Tierp och 
Älvkarleby.

 – Vårt arbete går ut på att förändra proces-
serna inne i organisationerna: Hur man 
beställer utrustning, hur man levererar 
den, hur man tar hand om hela livscykeln 
för en pc, säger Lars-Erik. Det ser också 
lite olika ut i kommunerna. Vilken makt 
har till exempel en lokal IT-tekniker på 
en skola? Allt detta gick vi igenom och 
renodlade vilket har tagit en del tid. Det är 

en hel del synkning som krävs för att få allt 
att fungera, då detta är första gången kom-
munerna jobbar tillsammans på detta sätt. 

Vi började med att lära känna varandra 
bättre, vi beslöt att vi ska ha ett och samma 
datormärke i två stycken modeller – samma 
koncept för alla kommuner, vilket gör att vi 
kan skifta utrustningen mellan varandra. 

Lokal samverkan mellan små kommuner tExt: Mats Rydström 

Sex kommuner,
en strategi

 Läs mer på www.elevpc.se

Nå din skolas IT-vision
med ElevPC konceptet

 Läs mer på www.elevpc.se

Nå din skolas IT-vision
med ElevPC konceptet

 Läs mer på www.elevpc.se

Nå din skolas IT-vision
med ElevPC konceptet
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Vi får bort servicekostnaderna som man 
betalar initialt och lägger i stället de peng-
arna på att köpa in ett gäng extramaskiner, 
som står på ett gemensamt lager och kan 
användas som utbytesdatorer.
 
Utöver Tierp och Älvkarleby är Heby, 
Enköping, Håbo och Knivsta också med i 
samarbetet, ett område med sammanlagt 
116 000 invånare. Projektet inleddes egent-
ligen redan 2008 men det var i oktober ifjol 
som samarbetet först tillkännagavs, med 
konsultfirman Caperio som mellanhand. 

På KommITS vårkonferens höll Lars-Erik 
Andersson en föreläsning, med ett av 
ledorden ”köpa klienter som en tjänst”. Vad 
innebär det mer exakt?
– Caperio har blivit ett slags mäklare eller 
bulvan åt oss. De samlar ihop behovet – det 
kan röra sig om inköp av mellan 300 och 
500 burkar per år i de olika kommunerna – 

och går till HP och Dell och de andra leve-
rantörerna med ett bättre förhandlingsläge, 
ungefär som att en förening som Kundkraft 
köper el åt villaägare. För att Capeiro går 
in och pressar priserna åt oss betalar vi 6,9 
procent av priset för. Siffrorna är transpa-
renta, vi kan se deras inpriser och verifiera 
våra besparingar.
 
Datorerna installeras på Caperios lager i 
Rosersberg så att alla maskiner är fär-
diginstallerade och direkt kan anslutas vid 
leverans ute i kommunerna.
– Man brukar prata om zero touch-instal-
lation. När datorerna levereras ut är de 
färdiga att köra, inlagda i nätet och har rätt 
loginuppgifter och så vidare. Det kan en 
vaktmästare eller vem som helst sköta, och 
vår utbildade och kvalificerade IT-personal 
behöver inte ta tid att göra dessa ganska 
enkla saker.
 

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

Allt i samma system 
 Inventering 
 Helpdesk 
 Ärendehantering 
 Licenshantering 
 Debitering 
 Driftstöd 
 Dokumentation 
 Övervakning 

Gör som flera kommuner redan gjort ! 
 

Välj DuoSTATION ! 
 

KommITs medlemmar har 20% rabatt 

www.duostation.se 
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Lokal samverkan mellan små kommuner– fortsättning från sidan 11 

Notan för affären hamnar på runt 12 mil-
joner kronor per år. Hur har ni räknat fram 
den besparing på 26 procent som ni angav 
vid föredraget på KommITS-konferensen?
– Den siffran har vi tagit lite mellan 
tumme och pekfinger, måste jag erkänna. 
Det vi har gjort är att titta på de volymer 
och inköpspriser vi har idag jämfört med 
motsvarande volymer 
och priser tidigare år. 
I och med att vi inte 
har kvar den gamla 
leverantören och det är 
fråga om modellbyten 
så är det lite svårt att räkna exakt, men 
25 eller 26 procent är en rimlig uppskatt-
ning. Vi har handlat på det här avtalet 
gemensamt i snart ett år nu och vi ser 
resultaten redan – att vi helt enkelt sparat 
skattepengar!
 
Utöver de rena anskaffningsbesparingarna 
kan de inblandade kommunerna också 

frigöra personaltid till utveckling och 
mer kvalificerat arbete. Något som inte 
kvantifierats men som Lars-Erik redan fått 
positiv feedback om:

– I de analyser vi nu gjort har vi inte 
räknat med effekterna av de förändrade 
processerna. Men jag har pratat med 

IT-teknikerna som säger att allt går fortare 
och är enklare, de behöver inte dra ut och 
skruva med utrustningen. Tidsbesparingen 
gör att de nu i stället kan bygga e-tjänster, 
slå ihop nät och utföra annat högre upp 
i värdekedjan. Det finns vettigare saker 
än att gå och klappa på burk, det är inte 
en kommunal kärnverksamhet. Vi har 
industrialiserat den processen och försökt 

få till ett så smidigt flöde som möjligt!
 Det finns fler områden där det kan vara 
lämpligt med samarbete över kommun-
gränserna menar Andersson.

– Vi håller just nu på med en copy/print-
upphandling för annan kringutrustning, 
vi har också startat upp ett projekt för 
gemensam lönehantering mellan ett par 
kommuner i länet. Ett annat stort område 
är att hantera kringprocesserna inom 
skolväsendet för att öka lärartiden med 
eleverna. Om man skulle förenkla och 
digitalisera en del processer som idag 
innebär manuell pappershantering enligt 
en gammal modell så tror jag man skulle 
kunna få upp andelen tid lärare/elev. 
Sedan finns mycket att göra inom vård och 
omsorg, men vi ansåg att materialhante-
ringen var ett bra sätt att börja. En pc ska 
ju alla ha. Vi tar den lågt hängande frukten 
först, plockar de lätta äpplena!
www.tierp.se • www.caperio.se" Det finns vettigare saker 

än att gå och klappa på burk

Tel 08-635 09 00, 031-890 460, www.itf.se

HAR DU RÅD ATT 
INTE ARKIVERA?
Du har säkert inte undgått allt prat om arkivering på 
sistone. Men vad innebär det egentligen för din organi-
sation? Vad bör du tänka på och vilka fallgropar ska du 
undvika?

Vi på ITF är specialister på arkivering och har samlat på 
oss en hel del erfarenhet genom åren. Något som vi gärna 
delar med oss. Vi kan erbjuda prisvärda och väl beprö-
vade paketlösningar som utvecklats i nära samarbete 
med våra partners. Välkommen till itf.se eller ring oss för 
en intressant och lönsam diskussion!

Dell tackar samtliga 
som besökte vår monter på 

KommITS vårkonferens 
och önskar er alla 
en skön sommar

www.dell.se
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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 
2009/2010 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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Träningen har blivit social men på ett helt annat sätt än tidigare, då 
valde man kanske att springa tillsammans med någon annan och 
efteråt resonerade man hur långt man hade sprungit. Idag är det 
en onödig diskussion då vi har full koll på detta. Det sociala ligger 
idag på ett helt annat plan samtidigt som träningen faktiskt kan 
bli något mer än bara träning. Jag har testat att nyttja tjänster som 
innebär att vem som helst i realtid kan följa min löprunda samt de 
eventuella bilder och filmer jag under löprundans gång väljer att ta, 
den musik jag lyssnar på loggas också. Min fråga är bara. 
För vem gör jag allt detta? 

Vi talar om att detta är en del av den sociala webben men om jag 
väljer att ladda upp information på nätet, vem är egentligen intres-
serad av denna information? Detta för oss till frågan vad egentligen 
den sociala webben innebär, är det inte bara något som handlar om 
den egofixerade webben? 

Idag handlar hela nätet om att koppla samman allt till Facebook 
och Twitter. Musiktjänsten Spotify blev i veckan mer social och nu 
kan jag se vilken musik mina vänner lyssnar till och detta är bara 
de första stegen i en alltmer ”social” webb. Facebook kommer snart 
att även ha en positionstjänst som visar var jag är någonstans när 
jag uppdaterar min status. Att vara social innebär alltså att berätta 
var man är och vad man gör. Börjar vi att få en begreppsförskjut-

ning i vad det innebär att vara social. Från att interagera och testa 
sina kunskaper och erfarenheter på varandra till att uppdatera sin 
status och berätta vad man gör?

Åter till löpningen. I min gamla Garmin GPS finns en liten vän 
går under namnet Virtuell Träningskompis. Det är ingen kompis 
vill jag först säga, snarare min värsta ovän. Genom att sätta upp ett 
mål som säger att jag t.ex. skall springa en mil på tiden 40 minuter 
så kan jag i displayen i GPSen se om jag ligger före min virtuella 
vän eller börjar att halka efter. Det är bara det att min vän fuskar, 
programmet tar inte hänsyn till ifall det är backar jag springer i 
utan den utgår från att man springer på plan mark, gissa om min 
”vän” stressar mig. 

Teknik kan vara oerhört stimulerande och helt plötsligt kan jag 
jämföra mig med andra löpare i hela världen men jag vet aldrig om 
den information jag får är korrekt eller inte så slutligen handlar 
ändå löpning om det som det alltid har handlat om...att mina mål 
och mitt välbefinnande skall driva min träning och inte ”sociala” 
medier. För om vi analyserar våra sociala aktiviteter på nätet...visst 
har de ett rätt så starkt inslag av narcissism och skulle du påstå att 
dessa aktiviteter gör oss till bättre människor?
TexT: Jan Svärdhagen IT-Orakel på Högskolan i Falun

Träning som vi känner den har idag fått nya dimensioner. 
Som långlöpare har jag under årens gång sett en enorm utveckling 
från det sena 70-talets Sony Walkman till dagens mobiltelefoner 
som inte bara spelar musik utan även håller koll på puls och hastighet 
samtidigt som denna information kontinuerligt laddas upp på nätet. 

KÅSERI
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Kickstarta e-tjänster 
med Jukebox, du också!

Tack till alla er som besökte oss på KommITS. Nu 
samverkar mer än 10 kommuner kring JukeBox – vår 
nya lösning som gör det lätt att komma igång med 
e-tjänster till kommuninvånare. Missade du mässan? 
Lyssna på vad Per Augustsson, IT-chef i Falköping, 
säger om JukeBox på www.pulsen.se/jukebox

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? 

• INFRASTRUCTURE MANAGEMENT  
• SERVICE PORTFOLIO MANAGEMENT 
• APPLICATION MANAGEMENT  
• SOFTWARE ASSET MANAGEMENT  
• CONTRACT MANAGEMENT  
• FINANCE MANAGEMENT  
• ALARM MANAGEMENT 
 

 

 

Kontakt uppgifter 

Tobias (0709‐76 25 03)  
Anders (0709‐76 25 09)  

www.qondoc.com 

Sentensia – din partner när 
det gäller verksamhetsnytta 
och IT-effektivitet

I omställnings- och förändringsarbete skapar 
vi trygghet genom vår erfarenhet och breda 
kompetens. Vi arbetar alltid med beprövad 
metodik, branschstandard och best practice.

IT-styrning

IT-upphandling

Organisations-
utveckling www.sentensia.se

Kommunicerar dina system med varandra?
Tala med IT-företaget som gör det möjligt.

Tieto är experter på systemintegration och erbjuder 
lösningar för katalogtjänster, till exempel elev- och 
personalkonton, HSA och NPÖ.
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Tur att det finns skicklighet.

E-postsäkerhet i molnet 

www.stej.se  |  08-5000 94 20   |  info@stej.se 

Stej är marknadsledande leverantör av e-postsäkerhet i molnet för 

svensk offentlig sektor. Vi ger offentliga verksamheter en trygg, 

säker och administrativt mycket effektiv e-posthantering utan risk 

för förlorad legitim e-post. Stejs tjänster ligger i linje med gällande 

lagar och rekommendationer och fungerar tillsammans med alla e-

postplattformar. Stej har idag kunder såsom Luftfartsverket, DO, 

Datainspektionen och kommuner över hela landet. 

för kommuner, myndigheter & landsting 

Spam- & virusfilter 
Komplett e-postskydd i molnet med anpassad teknik & 
verktyg för offentlig sektor. 
 

Utgående e-postleveranser 
Säkra utgående e-postleveranser med spam– & virusfilter. 
 

Backup av e-post 
Trygg & säker backup eller arkivering av legitim e-post. 
 
 

UTC? Du menar väl GMT kanske någon 
tänker. GMT ersattes 1972 med UTC (Uni-
versal Time Coordinated). Men, det är inte 
exakt samma sak som GTM, GMT kan sna-
rare översättas till UT1 vilket är världstids-
skalan. Andra tidsskalor är atomtidsskalan 
(TAI). Skillnaden mellan jordens något 
ojämna rotation och atomtidsskalans mer 
exakta svängning justeras med att lägga till 
och dra ifrån skottsekunder. Därav UTC 
med tonvikt på C som representerar en 
koordinerad tid.

Det är inte bara svårt att förstå tid, det är 
svårt att uttrycka tid. Vad är rätt uttryck 
egentligen? Korrekt tid, exakt tid eller 

spårbar tid. Gör det enkelt, använda bara 
uttrycket ”tid”. I Sverige är det Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut (SP) som 
är källan för tid och det utrycks UTC(SP).

I en IT-miljö är det självklart att alla datorer 
har samma källa för tid. Det kan tyckas 
självklart, men varje stickprov, avsiktligt 
eller oavsiktligt, visar att det råder en total 
anarki på området. Alltför många verkar 
nöjda med att det inte diffar mer än några 
minuter mellan datorerna. Horribelt är min 
spontana reaktion.

Även ur ett historiskt perspektiv har tiden 
verkligen varierat. Dock har zenit varit en 

given referens för flertalet, men det blev 
uppenbart komplicerat när västa stamba-
nan öppnades 1862. Tidtabellen angavs i 
Göteborgstid vilket fick till följd att tiden i 
Alingsås var +två minuter, Örebro +tre mi-
nuter och Stockholm +24 minuter. Det löste 
man visserligen med två minutvisare på 
stationsklockan, men särskild praktiskt var 
det inte. 1879 införde Oscar II gemensam 
tid och valde en punkt mitt emellan Gö-
teborg och Stockholm som referens. 1884 
infördes de internationella tidszonerna och 
1900 anpassades sig Sverige till dessa och 
justerade tiden fjorton sekunder.

Sommartider hej hej!
Jag förvånas fortfarande över hur mycket utrustning som behöver en manuell åtgärd för att 
hänga med i svängarna. Rent personligt funderar jag varje gång på om det är någon mening att 
ändra tidszon två gånger per år, det kanske är bättre att permanent anamma UTC+2?

KÅSERI
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SYMANTEC OFFENTLIG SVIT
•  Marknadsledande lösningar inom säkerhet, backup,      
    arkivering och systems management i ett paket. 

•  En paketering som sänker dina kostnader och
    förenklar licensadministrationen.

Confidence in a connected world.

Kontakta oss för mer information!                                      
Symantecs kommunteam: Ola Ramberg eller Magnus 
Levhorn når du via telefon: 08-457 34 00. 
Våra utvalda partners: Atea, Caperio, Fujitsu & Pulsen.

Har ni råd
att välja fel?

www.upkeeper.se

System Management

Tid till ROI

INSTANT
System Management

med upKeeper™

Tid till ROI

Det historiska perspektivet inrymmer 
också olika kalendrar. Den julianska 
kalendern infördes av Julius Ceasar 46 år 
före Kristus. Där var ett år 365,25 dygn 
och man har skottår var fjärde år. Det ger 
en avvikelse på sju dagar per tusen år 
vilket ger en grov missvisning över tiden. 
1582 korrigerade därför Gregorius XIII 
kalendern. Då var förskjutningen uppe i 
tio dagar. Detta justerades i oktober genom 
att den femte oktober efterföljdes av den 
femtonde oktober. Den gregorianska kalen-
dern definierade året som 365,2425 dygn 
samt tillade att ett genomtänkt regelverk för 
skottår som innebär att avvikelsen bara är 
0,4 dagar per tusen år.

I Sverige infördes den gregorianska 
kalendern 1700. Men, införandet miss-
lyckades. Den gradvisa förändringen med 
en justering på en dag per år under elva 
år skedde bara första året, dvs år 1700. 
År 1711 beslöt Karl XII att överge denna 
förändring. Återgången innebar att februari 
fick trettiodagar 1712. Återgången fick till 
följd att Sverige och Finland hade en helt 
egen tideräkning. Ett mer lyckat införande 
av den gregorianska kalendern gjordes 
1753. Det skedde genom att den sjuttonde 
februari efterföljdes av den första mars.

I skolan har vi lärt oss att Gustav II Adolf 
dog den sjätte november 1632, men skall 
vi följa den gregorianska kalendern så var 
den sextonde november. Karl XII död den 
trettionde november 1718 inträffade i själva 
verket den elfte december.

Vi skriver just nu vår egen historia där 
datorerna har olika tid, oklar tidszon i 
tidsposter och helt oklara källor för tid. Det 
är dags att vända blad och låta datorerna 
använda samma källa för tid, samma 
tidszon (UTC) och en källa för tid UTC(SP).
TexT: Thomas Nilsson, säkerhetsguru på Certezza

"Det är inte bara svårt att förstå tid, 
det är svårt att uttrycka tid"
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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

And the winner is ...
5-6 maj samlades rekordmånga deltagare till KommITS vårkonferens. 
Det var 240 personer från 75 kommuner, totalt 360 deltagare på konferensen.

Under onsdagen genomfördes en programpunkt som de flesta nog inte varit med om tidigare. Delta-
garna delades upp i grupper på 8-10 personer som tillsammans skulle skapa en kortfilm under temat 
"IT år 2015". Alla gick in med liv och lust i detta projekt och totalt blev 27 filmer inspelade. Under 
eftermiddagen klipptes filmerna och det fixades med musik och texter. Resultatet presenterades under 
"Oscars-galan" i samband med middagen. Filmerna hittar ni via www.kommits.se
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Microsoft Citizen Service Platform 
– bättre service till medborgarna
Läs mer på www.microsoft.se/csp

BiTA tackar 
samtliga som 
besökte vår 
monter på 
KommITS vårkonferens 
och önskar er alla 
en skön sommar

www.bita.eu
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Reflektera litegrann över 
ordet förvaltningschef. 
Chef för förvaltning. 
Chef för bevarande. 
Chef för bevarande av det befintliga. 
Konservera det som är. 

Inga smickrande associationer direkt. Förvaltning kan närmast 
beskrivas som motsatsen till utveckling. I en tid med ökande och 
förändrade krav på kärnverksamheterna innebär den förvaltande 
inriktningen en kontraproduktiv kraft som i själva verket motver-
kar utveckling och effektivisering. Kund- och medborgarperspek-
tivet är väldigt långt borta.

Dagens förvaltningschefer måste ändra inriktning och fokus. 
Här har den politiska ledningen tillsammans med kommunchef 
en viktig roll i fråga om ledning och styrning. Att byta ut titeln 
förvaltningschef till, exempelvis sektorschef, räcker naturligtvis 
inte men är en bra början, en viktig symbolisk handling som anger 
en ny inriktning. 

Kopplat till den förändrade inriktningen krävs ett förtydligande av 
chefernas ansvar. Chefen är ytterst ansvarig för sektorns verksam-
hetsutveckling. Chefen äger arbetssätt  och processer och arbetar 
aktivt för att utveckla desamma. Nu börjar det likna något. Nu får 
plötsligt IT något att förhålla sig till. En med- eller motpart som 
kan ställa krav IT. En förutsättning i arbetet med utvecklingen av 
framtidens e-tjänster och IT-stöd. Gränssnittet mellan verksamhet 
och IT tydliggörs. Detta innebär samtidigt att IT-verksamheten 
måste förändras vad gäller organisering och inriktning. Även 
IT-avdelningen har många gånger en förvaltande inställning, ett 
historiskt arv från en tid där IT-teknikern betraktades och behand-

lades som en halvgud, mässandes kryptiska tekniska förkortningar 
och bar vit rock. Kund- och användarperspektiv fanns dock inte i 
vokabulären vid den här tiden. 

IT-verksamheten måste inse skillnaden mellan förvaltning och 
utveckling och inriktas och organiseras därefter. En del inom 
IT är vansinnigt duktiga på drift och support. IT-plattformen är 
standardiserad och de tjänster som IT levererar 
är mätbart effektiva. Det måste de vara 
i en tid där frågan om konkurrens-
utsättning allt oftare förs upp på den 
politiska dagordningen i såväl blåa 
som röda kommuner. 

En annan del inom IT arbetar med en 
strategisk inriktning, stöttar verksam-
heten, agerar rådgivare och experter i 
arbetet med verksamhetsutveckling. 
Man har också en viktig samordnande 
roll såväl internt som extern. Här utgör 
en modern IT-strategi en viktig pusselbit. 
Strategin bör närmast uteslutande fokusera 
på hur IT arbetar och bidrar till att uppnå 
kommunens och verksamheternas strategiska mål. Nu sluts 
cirkeln när sektorscheferna och för all del den politiska 
ledningen förutsätts definiera och kommunicera verksam-
heternas mål.

Nu mina damer och herrar, ärade läsare, har vi etablerat förutsätt-
ningar för det vi i idag kallar e-förvaltning, men som fortsättnings-
vis, av nämnda skäl, självfallet bör benämnas e-utveckling.

Jens Ingelsäter, oberoende konsult och rådgivare

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

Hög tid att ersätta kommunens 

förvaltningschefer!

ÅSIKt
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Support-
portal

info@smartass.se
www.smartass.se

Effektivt stöd när 
ni inför nya system

När ni inför nya system 
eller uppgraderar befintliga 
system ger SmartAss™ ett 
smart användarstöd.

Med hjälp av SmartAss™ kan de 
personer i organisationen som 
arbetar med dokumentation, 
utbildning, marknadsföring eller 
support snabbt och enkelt pro-
ducera guider, som visar hur en 
uppgift i ett system utförs. 

Guiderna publiceras på en 
webbserver där användaren 
själv kan söka upp lämplig 
guide som svar på sin fråga. 

SmartAss™ guider är ett snabbt 
och effektivt sätt att informera 
och utbilda vid uppdatering 
eller förändring av system, samt 
vid införande av nya rutiner. 

SmartAss™, dagens ledande 
system för kunskapsstöd. 
Nu och i framtiden!

Upp-
följning på 
individnivå

Standard-
guider för 
bl. a. Office 

2010

Guider 
för interna 

system

 enkla 
 att göra

"Förvaltning kan närmast 
beskrivas som motsatsen 

till utveckling"

Novell tackar samtliga som besökte 
vår monter på KommITS vårkonferens 
och önskar er alla en skön sommar

www.novell.se
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Juryn bestod av KommITS styrelse 
och motiveringen var:

"Årets pristagare har med en outröttlig energi och envishet 
lett till ett banbrytande arbete med att införa Open Source 
och aktualisera öppna standader mot våra leverantörer. 
Hans arbete och övertygelse håller på att göra revolution 
i den kommunala verkligheten, med bättre nytta för våra 
verksamheter och till väsentligt lägre kostnader. Bildandet 
av föreningen Kivos (Kommunsamverkan i väst för Open 
Source) som sammanhållande part borgar för fortsatt 
framgångsrik utveckling inom området."

Förutom äran så får Göran ett resestipendium till vår 
brittiska vän-förenings SOCITM konferens i höst.

Bild: Dan Lepp.
Länk: www.kommits.se

Årets IT-personlighet
I samband med KommITS vårkonferens 2010 
så utsågs Göran Westerlund, Alingsås kommun 
till Årets IT-personlighet 2010.

SOCIAL NETWORKING
WITH SECURITY

Experience the power of social networks 
with Websense® TRITON™ — the first and 
only unified Web, data, and email security 
solution. Making point solutions pointless. 
The TRITON system consolidates industry-leading Web, email, 
and data loss prevention security technologies into a single, 
unified solution, for the best protection against modern threats 
found in social networking sites. Finally, you can reduce risks, 
consolidate vendors, and streamline security management without 
losing visibility, protection, or compliance controls.

To learn more, visit websense.com/TRITON.

SwedishKommITS mag_83x109_Ad_16june10.indd   1 16/06/2010   12:08:55

Något för er kommun?

Kontakta Fredrik Edling 
Tel. 0708- 96 40 30
fredrik.edling@kentor.se

MATCHMuni

>> Jag sparar flera timmar per uppdrag… 
Nu räcker det med att jag kryssar i en 
ruta och klickar på Enter.

Joakim Lindqvist Näringslivssamordnare 
på Värmdö kommun.

Kommunernas nya IT-stöd för 
effektiv aktivitetsmatchning
 

Förmedling av arbete, utbildning, praktik 
mm. för personer med funktionshinder, 
handikapp och nyanlända m.fl..
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NORMAN

Priset gick till miljöförvaltningen i Stockholms stad för en innova-
tiv e-tjänst som dramatiskt underlättar processen för att få tillstånd 
att borra efter bergvärme. Juryns motivering: ”För en kreativ och 
innovativ tjänsteutveckling, i kombination med en väl genomförd 
integration mellan olika system, samt en genomtänkt utveckling av 
externa och interna processer, utses miljöförvaltningen i Stock-
holms stad till vinnare av Guldlänken 2010.”

Antalet bergvärmeanläggningar växer snabbt och med detta ökar 
också antalet tillståndsärenden för de borrhål som anläggningarna 
kräver. Dessa ärenden innehåller en omfattande och komplex ma-
nuell hantering för fastighetsägare, entreprenörer och förvaltning. 
Vinnaren av Guldlänken visar hur man kan gå över till en digital 
process genom att integrera information i flera system. I det första 
läget ger den ett spännande digitalt kartstöd till fastighetsägare/
entreprenör när det gäller att välja plats och vinkel för ett nytt 
borrhål, bland annat med hänsyn till andra borrhål i närheten. 
I nästa läge får man stöd för att skapa en korrekt ansökan som 
sedan ger en snabb och rationell hantering inom förvaltningen. 
Juryn är särskilt imponerad av hur man arbetat med utveckling 

och förändring av både 
interna och externa 
processer fram till en 
färdig tjänst som skapat 
stora fördelar för alla 
inblandade intressenter.

Priset delades ut av 
kommun- och finans-
marknadsminister Mats 
Odell i samband med 
konferensen Offentliga 
Rummet i Sandviken 26 maj. Totalt fyra finalister presenterade 
sina tjänster under konferensen. Utöver vinnaren var det Fleks 
från Lilla Edets kommun som är en lärplattform för förskolan; 
Ledningskollen.se från Kommunikationsmyndigheten PTS som 
minskar riskerna för avgrävda ledningar samt Verksamt från 
Tillväxtverket, Skatteverket och Bolagsverket som underlättar för 
företagande. Bild: www.calaha.se

Vinnare av Guldlänken 2010: 
Miljöförvaltningen i Stockholms stad

Användarna är nyckeln
till en bra webb

www.mogul.com

”Norman har redan 
stoppat ett antal attacker”.

Joachim Westman, 
IT-chef på Stokvis Tapes.

Norman Network Protection ger 
Stokvis Tapes helhetsgrepp på 
datasäkerheten. 
Norman arbetar med proaktiv IT-säkring av företag och organisationer. 
Välkommen till en säkrare arbetsdag! 
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AVSÄNDARE : KommITS c/o Munkedals kommun (att: Marianne Olofsson), Forum, 455 80 Munkedal 

9-11 NOVEMBER, RADISSON BLU, GÖTEBORG 

TEMA:

BOK A DATUMEN REDAN NU!

KommITS och Sambruks
HÖSTKONFERENS 2010

BOK A DATUMEN REDAN NU!

KommITS och Sambruks
HÖSTKONFERENS 2010

� Fler dagar
� Mer innehåll
� Fler valmöjligheter

NYHETER HÖSTEN 2010

Anmäl er till
”Speed dating”.

1.500:- reduktion
på konferensavgiften!*
OBS, begränsat antal platser.

� Höstens keynotetalare:

Renata Chlumska

Björn Söderberg

Samantha Peter

Johan Ronnestam

Registrera dig på någon av våra hemsidor.
www.kommits.se/konferens www.sambruk.se/konferens


