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Ledare
Samarbete & sambruk
SAMARBETE,

sambruk och andra liknande begrepp
börjar bli högaktuella.
Från kommuner, statliga myndigheter och kanske också
landsting har tagits flera initiativ till att samverka med ITdrift, systemplattformar, kommunikation , personalresurser
m m.

Regionala nät, ökade samverkansmöjligheter med gemensamma
nämnder, ny teknik och andra
möjligheter skapar helt nya förutsättningar att ta initiativ att genomföra samarbete, inte bara på IT-området utan också inom alla andra
kommunala verksamhetsområden.
Pionjärerna från 4K kommunerna i
norra Skåne har fått fler efterträdare i samverkan: Ip-telefoni i norra
Örebro län, gemensam IT-funktion kring västra Mälardalen m fl
goda exempel.

”...vårens konferens kommer
att till stor del ägnas åt
SAMARBETE”

Den offentliga sektorns dåliga ekonomi tvingar fram samarbetslösningar, som egentligen borde ha varit genomförda för länge sen,
men revirtänkandet har levt och frodats under hela tiden den offentliga sektorn datoriserats.
Murar har byggts och öar har växt upp överallt.
På vissa håll går samarbetet smidigt och lätt medan samma saker på
annat håll kör fast.

Det här har vi tagit fasta på inom KommITS och vårens konferens
kommer att till stor del ägnas åt SAMARBETE .
Välkomna att möta våren i samarbetets tecken på KommITS
konferensen den 5 - 6 maj 2004 i Lund.
– Henric Skoog, ordförande KommITS

Men andra tider stundar nu !

Den öppna skolan
IST är ledande i Norden på IT-lösningar för skola och barnomsorg.
Fler än 400 nordiska kommuner har valt att samarbeta med IST.
Med Den öppna skolan förvandlas skolexpeditionen med
fasta öppettider till en gränslös mötesplats på Internet, där viktig
information blir tillgänglig för elever, föräldrar och lärare
– alla dagar dygnet runt.
Läs mer på www.ist.biz
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e Krönika
24-timmarsmyndigheten…
…HAR

– BEGREPPET
Hur många konferenser ordnas det inte med det temat?
Och hur många leverantörer blir vi inte uppringda av som säger sig
satsa stort på 24/7 (som vi i branschen säger). Vad det egentligen
står för finns det många åsikter om. Själv tycker jag att det oftast
pratats om möjligheten att söka barnomsorgsplats på kvällstid eller
liknande. Det kan ju vara bra, så ofta som man gör det!
VI VÄL LITE TILL MANS BÖRJAT TRÖTTNA PÅ

ALLTSÅ.

Visst är det bra med möjlighet att söka information via webben liksom att kunna fylla i och signera blanketter. Men det viktigaste,
som det borde handla mer om är samarbete mellan myndigheter,
oavsett huvudman, så att medborgaren inte behöver lägga ner tid
på dubbelarbete. I bästa fall skulle de flesta myndighetskontakter
kunna ske via webben, om det inte av sociala eller andra skäl är
nödvändigt med en fysisk träff.
En person som jag känner, vi kan kalla henne Jenny, är 25 år och
hade jobbat på samma ställe i fyra år när hon tidigt i höstas tvingades sluta p.g.a. arbetsbrist. I mitten av september anmälde hon sig
till arbetsförmedlingen för att få hjälp med att hitta ett nytt jobb
och, om det inte lyckades, få arbetslöshetsersättning. Tiden gick,
det var svårare än väntat att hitta ett nytt jobb trots att hon skickade in ett 50-tal ansökningar, och ersättningen lät vänta på sig. Då
hon i början av november fortfarande inte fått något jobb eller
några pengar kontaktade hon socialförvaltningen för att få tillfällig
hjälp. Där uppmanades hon att söka bostadsbidrag först innan hon
eventuellt skulle kunna få någon hjälp.
Efter ett antal besök på arbetsförmedlingen och socialförvaltningen
fick hon äntligen i slutet av januari arbetslöshetsersättning för tiden
från mitten av september. Hon var alltså helt utan lön eller annan
ersättning under drygt fyra månader. Det är tur att det finns vänner! När hon sedan fick ersättningen gick merparten av den åt till
att betala tillbaks lån till vänner som försörjt henne de senaste fyra

månaderna. Nu har hon sökt bostadsbidrag som hon väntar på besked om för att åter kunna kontakta socialförvaltningen som ska
besluta om hon ska få någon ersättning. Förhoppningvis får hon ett
jobb snart så hon slipper dessa turer. Är det kanske en medveten
förhalning för att inte göra hål i socialförvaltningens hårt ansträngda ekonomi? På samma sätt som man kan gissa att läkare bokar in
patienter någon eller några veckor fram i tiden, eftersom man vet
att många krämpor läks av sig självt om man bara väntar tillräckligt
länge.

Denna lilla historia ur verkligheten visar på stora möjligheter till
förbättringar om olika myndigheter kunde samarbeta och om man
införde fler webbtjänster. De uppgifter som arbetsförmedlingen
(statlig) samlat in om den sökandes ekonomi, sökta jobb m.m.
skulle också kunna vidarebefordras till socialförvaltningen (kommunen), försäkringskassan/bostadsbidrag (statlig) och kanske andra
myndigheter. Detta skulle kunna ske samtidigt med en knapptryckning. Självklart är säkerheten central – man måste veta att det är
Jenny det gäller. Ingen annan än hon själv ska kunna se vad som
kommuniceras. Och visst kan det vara problem med den personliga
integriteten vid samkörning av olika myndigheters register. Men om
man kan lösa de problemen kunde Jenny ägna sin tid åt att söka
jobb eller eventuellt skaffa sig en
kompletterande utbildning istället för att sitta i telefonköer (just
nu är det många som ringer men
ni behåller er plats i kön…) kopiera handlingar, besöka olika
handläggare etc.
CARPE VITAM!
Lars Markbäck,
vice ordförande ,
KommITS

Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet

”Det finns inga IT-investeringar.
Alla investeringar är till för att öka nyttan för verksamheten…
så länge IT-investeringar betraktas som en särskild sorts investeringar
– som hanteras av IT-chefen – finns det problem…”
- Lars Erik Dahlgren, IT-Konsult AB (CS nr21)
KommITS nr 1/2004
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Internetanvändarna vill kunna följa sina
ärenden på myndigheternas webbplatser
Antalet besökare på den offentliga sektorns webbplatser fortsätter att öka och
detta i högre takt jämfört med Internet i helhet. Under perioden augusti-oktober
2003 hade förvaltningens webbplatser nära 3,3 miljoner besökare vilket
motsvarar 69 procent av alla aktiva Internetanvändare. Ett starkt önskemål från
Internetanvändarna är att kunna följa sina egna ärenden via webbplatsen.
Det framgår av en rapport om användningen av den offentliga sektorns webbplatser från Statskontoret.
Främst utnyttjas informationstjänster som
att beräkna skatt, leta jobb eller få väderprognos. Besökarna är mycket nöjda med
den offentliga sektorns webbplatser, särskilt
personer i åldern 30-59 år. Kvinnor är mer
nöjda än män. Mest nöjda är besökare som
utnyttjat webbplatsernas mer avancerade
tjänster.
Inte allt är bra
Minst nöjda är besökarna med hur det fungerar att framföra synpunkter. De personer

som framför sina synDitt ärende är här
punkter via Internet är
ofta också personer med lågt förtroende för
myndigheterna. Det är därför extra viktigt
att myndigheten tillvaratar inkomna meddelanden, hanterar dem och ger respons.
– Satsningar som gör det lättare att följa sitt
eget ärende i handläggningsprocessen är
mest efterfrågat hos besökarna när det gäller
framtida utveckling av webbplatserna, säger
Anna Lundbergh, Statskontoret. FORTS. S.7

Pålitlig IT. Sedan 1964.

Nu kopplar vi samman
kommun och myndighets-Sverige
Viktiga delar i det som benämns som 24-timmarsmyndighet
har nu fallit på plats och införanden pågår över hela landet.
Lösningen bygger på:
• Strategi och plattformsoberoende kunskap
• En för organisationen gemensam säker inloggning
• Integrerade verksamhetssystem och katalogtjänster

Vill Ni veta mera? Välkommen att kontakta oss på PULSEN!
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Pulsen är starkt kund- och kunskapsfokuserade,

Pulsen

där strategi, projektledning, förstudier, utbild-

• Borås • Göteborg • Stockholm • Trollhättan
• Karlstad • Sundsvall • Malmö • Lund
Tel: 033-17 73 50 • 031-709 82 00 • 08-553 334 00
info.ib@pulsen.se • www.pulsen.se

ning och god insikt i våra kunders verksamhet
bidrar till väl genomförda projekt och lyckade
lösningar.
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Detta är en prioritering som är särskilt
tydlig bland egenföretagare och småbarnsfamiljer.
I undersökningen framgår även att mer
än hälften av Internetanvändarna har
skickat e-post till någon myndighet och
en tredjedel säger sig göra det någon
gång per halvår.

Inbjudan till KommIT’S vårkonferens 2004

Samverkan i kubik
Nu äntligen tycks det ha tagit bra fart på samarbetsprojekten
mellan våra kommuner och mellan kommuner-landstingstat. Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Hur ser
framtiden ut? Vad är på gång? Svaret på frågorna får ni

56 procent av Internetanvändarna har
ett mycket eller ganska stort förtroende
för de statliga myndigheterna. Det finns
dock inget tydligt samband mellan besökarnas förtroende och deras aktiviteter på förvaltningens webbplatser.
–www.statskontoret.se

Hotel Star i lärdomsstaden Lund den 5-6 maj 2004.

?? ??

?? ?

på KommITS vårkonferens, som vi i år förlagt till Scandic
Användningen av webbplatserna är relativt jämn från klockan 9 till 21. Fördelningen över veckodagarna visar att
användningen är som högst i inledningen av veckan, sjunker på lördagar men
ökar igen redan på söndagen. Totalt sett
sker mer än hälften av besöken utanför
"kontorstid".

Samv
erk
i kub an
ik

Vad ha
r

Välkomna till intressanta dagar.
Ett urval av konferensens intressanta föreläsningar:
The brain is the boss, Nils Simonsson,
kirurgöverläkare och en av Sveriges mest
uppskattade föreläsare. IP-telefoni i
Nora, Ljusnarsberg och Hällefors,
Bengt Lindstedt, sekreterare för Delegationen för offentliga e-tjänster. Kartläggning av kommunernas IT-kostnader,
Nils Knutsson, marknadsdirektör TietoEnator. Telefoni i framtiden, Kjell Westerback, vd Dotcom. Undvik fallgroparna
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med IT-samverkan, Alberto
Necovski, IT-chef Kinda kommun.
De fem hetaste trenderna, Lars Dahmén, chefredaktör, Computer Sweden.
Konferensen avslutas med en paneldebatt
under temat ”Fördelar och svårigheter
med samverkan”.
För mer info se separat inbjudan eller
www.kommits.org

4 av 10 nätverksprodukter
och tjänster för Statskontoret
levereras av Ementor
Ementor har för femte gången sedan 1993 tecknat ett avtal med Statskontoret för leverans av nätverksprodukter och tjänster och har idag vuxit
till den dominerande leverantören inom offentlig sektor i Sverige.
Vi är experter på nätverk och har byggt ca 21.000 nätverk i Sverige och
Norden – nätverk som klarar både dagens och framtidens hårda krav på
tillgänglighet och säkerhet. Vi samarbetar med flera av de främsta ITleverantörerna och när du beställer av oss kan du räkna med att få de
produkter och lösningar som ligger i frontlinjen inom dagens IT.
Nyfiken på oss? Läs mer på www.ementor.se

Ementor är ett av Nordens största
bolag inom verksamhetsutveckling,
IT-lösningar och tjänster.
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RAPPORT FRÅN KOMMITS HÖSTKONFERENS 2003
Inbjudan till

H Ö S T K

O N F E R
12-13 november
E N S
2003, Radisson
SAS Royal Park
Hotel, Solna
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–
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Temat för höstens
KommITS-kon
kommunernas
ferens har valts
IT-personal. Kärvare
utifrån den alltmer
pressade situatio
ekonomi, nya
nya möjligheter
användargrupp
måste mötas av
er, teknisk utveckl nen för
en personal som
ing och
stärkts i sin yrkesro
Som vanligt har
ll.
vi ett varierat
program där både
Hotellets SPA-an
kroppen och själen
läggning
får sina beskärd
a delar.
också förutsättningaoch de vackra omgivningarna
ger
r för en lyckad
konferens.

I det goda omdömets
och balansens tecken…
I mörka oktober, närmare bestämt den 11
och 12, höll KommITS´ sin ordinarie
höstkonferens i Frösundavik utanför
Stockholm.

Temat för konferensen valdes utifrån den
alltmer pressade situationen för kommunernas IT-personal. Kärvare ekonomi, nya användargrupper, teknisk utveckling och nya
möjligheter måste mötas personal som orkar
vara engagerade och tillmötesgående.
Som vanligt var det ett varierat program där
både kroppen och själen fick sina beskärda
delar. Hotellets SPA-anläggning och de vackra omgivningarna gav förutsättningar för
ännu en lyckad konferens.
Utvärdering
Av den utvärdering att döma som deltagarna

Några spridda kommentarer kring
KommITS höstkonferens
i Frösundavik
Vad fick dig att anmäla dig till konferensen?
– Viktigt för att få näring, information, byte av erfarenhet.
– Bra tema.
– Programpunkterna och naturligtvis att träffa, tala
och trivas med deltagare från andra kommuner.
– Det är viktigt att träffa kollegor.
– Även leverantör- och minimässan är bra.

8

Motsvarade konferensen dina förväntningar?
– Ja, det var en mycket välarrangerad konferens.
Allt praktiskt fungerade perfekt.
– Ja i stort - men lågt tempo!
– Lite tid för erfarenhetsutbyte, annars bra

fick fylla i vid avslutningen, och som för övrigt alltid görs i samband med konferenserna, mottogs både program och samvaro med
betyg över genomsnittet.
Utvärderingen betygsätter både föreläsare,
med framförande och innehåll, och hela arrangemanget som sådant. Genomsnittsbetyget
för föreläsarna, både vad gäller framförande
och innehåll, blev strax över 4 på en femgradig skala med 5 som bästa betyg. Dessutom
var betygen ganska samlade runt fyrastrecket
med ett undantag, nämligen konferensens inledningstalare Per Naroskin som fick 4,9 i
betyg. Mycket uppskattat alltså. Och hans föreläsning satte också konferensens tema på
dagordningen direkt. Hela förmiddagen ägnades åt hur man genom ett balanserat sätt att
leva, både privat och i arbetet, ska kunna må
bättre. Axiomet var att en människa som mår
bra också presterar bättre – och så kan den
goda spiralen hållas igång. Tänkvärt och värt
att påminna sig allt som oftast.

Samarbete är ett annat nyckelord för konferensen, ett nyckelord som för övrigt återkommer vid föreningens årskonferens i vår.
Flera av föreläsningarna berörde samarbeten
och tvärorganisatoriska arbetssätt som avser
att i slutänden skapa resurser att genomföra
kommunorganisationens mål med bättre service till medborgarna med mindre resurser.
Som avslutning berättade Lars Dahmén,
chefredaktör på Computer Sweden om de
senaste trenderna i IT-världen med betoning
på offentlig sektor.
Inte bara snack
Utöver föreläsningar bjöds delegaterna även
på en minimässa i pauserna med ett drygt
tjugotal utställare liksom en gemensam middag med underhållning på kvällen. Temat för
middagen var Haga (som ju ligger alldeles
intill Frösundavik) på Bellmans tid, med mat
och underhållning så som det kunde sett ut
på den tiden.

– Bättre än mina förväntningar, de flesta av föreläsarna har gett ett engagerat intryck.

ställarna, ger alltid något nytt och nya kontakter.
– Bra

Vad tyckte du om middagen på kvällen?
– Fantastiskt bra. Både kringarrangemang och mat.
– Spännande tema, men tyvärr inte min favoritmat.
– Mycket bra! Trevlig underhållning och entusiastisk restaurangchef.
– Ojämn kvalitet på underhållningen, trolleriet gick
inte att se från många bord.

Vad har du för önskemål inför nästa konferens?
Förslag på teman, föreläsare, plats etc
– Bättre stolar, sluttande lokal, Plats: Någonstans
längs E4
– Bjud in Kommunförbundets IT-enhet
– Börja med L Dahmén så att vi inleder med att
lyfta blicken - få en översikt. Anger rätt ton!
– Ta in något om hotbild/IT-säkerhet
– Digital långtidslagring/arkiv
– Använd tiden för föredrag alt genomarbetade produktpresentationer från leverentörerna (ev parallella) Bättre användning av tiden!
– Mer av erfarenheter, mindre av projekt under
uppstart, politiska visioner etc. Jag föreslår IT-Västerbotten och UmeåRegionen. Kiruna, föreläsare
från Esrange. Upphandling.

Vad tyckte du om utställningen?
– Ganska bra mix av leverantörer. Positivt
– Dåligt intresse från deltagarna att besöka utställarna.
– Mycket teknik, inte så mycket av verksamhetsutveckling, ändrade arbetssätt (som samverkar med
införande/förändring i IT-stödet). Känns som bilden inte blir riktigt komplett.
– Lite rörig planering, små "boxar", trångt runt ut-

KommITS nr 1/2004

KommITS´
vårkonferens
Nu äntligen tycks det ha tagit bra fart på samarbetsprojekten mellan våra kommuner och
mellan kommuner-landsting-stat.
Vad har gått bra?
Vad har gått mindre bra?
Svårigheter? Möjligheter?
Hur ser framtiden ut?
Vad är på gång?
Svaret på frågorna får ni på KommITS vårkonferens ”Samverkan i kubik”, som vi i år hålls 5
och 6 maj 2004 på Scandia Star Hotel i Lund.
Välkomna till intressanta dagar.
Träffa nya och gamla kollegor och möt våren!

Nominera kandidater
till KommITS´
resestipendium
KommITS delar varje år ut ett resestipendium
till en person som är anställd i en kommun
som är medlem i KommITS. Stipendiet utgörs
av en resa till vänföreningen SOCITM:s årliga
konferens någonstans i England.
med stipendiet är bland annat att:
– Främja det internationella samarbetet mellan KommITS och våra internationella vänföreningar
– Möjliggöra för våra medlemmar att:
– öka kunskapen om vad som händer inom
IT-området runt om i världen.
– skapa egna internationella kontakter och
erfarenheter inom IT-området

SYFTET

för att kunna vinna detta stipendium är:
– Kommunen där man jobbar ska vara medlem i KommITS
– Den sökande ska skicka in en skriftlig motivering på varför just han/hon ska vinna.
Den bästa motiveringen vinner.

KRITERIERNA

10

utses av en stipendiekommitté bestående av ett antal styrelsemedlemmar.
Ansökan ska vara inskickad till KommITS
kansli före den 30 juni respektive år.
För information och ansökningsanvisningar
kontakta kansliet.
VINNAREN

IT-ledning i kommuner
Ett utvecklingsprogram för dig som arbetar i IT-relaterade ledarbefattningar från IT-samordnare till IT-strateger.
BAKGRUND TILL PROGRAMMET

Svenska Kommunförbundet och KommITS har identifierat ett behov av kompetensutveckling för IT-samordnare, IT-chefer och IT-strateger inför framtida utmaningar inom kommunal verksamhet. Nya
organisationsformer införs och kommunalt stödjande företag skall samverka med
kommunal verksamhet i allt större utsträckning. Teknikinslagen i verksamhetsmiljön intensifieras och medför ett accelererande behov av kompetensutveckling
kring nya system för ärendehantering.
Mellan 2000 och 2002 har ca 50 kommuner deltagit i det första steget av programmet IT-ledning i kommuner. Deltagarna
har efter genomfört program bildat nätverk som kontinuerligt träffas. Det har
även bildats verksamhetsrelaterade nätverk över kommungränser. Som exempel
kan nämnas ett antal ekonomichefer som
gemensamt driver IT-relaterade frågor.
Under 2002 har deltagare väckt tanken
för ett andra program. Detta program inriktas på att bygga strukturer inför införandet av e-service inom en kommun
med perspektiv på medborgare och verksamhet, på ekonomi och IT.
GENOMFÖRANDE

Utvecklingsprogrammet genomförs i 4
block under 4 – 5 månader och genomförs som internat. Den röda tråden i utbildningen är att införa e-service i en
kommun.
Block 1
Vad är e-service samt hur långt har vi
kommit? Vad kan man vinna? Vilka har
kommit långt? Uppgift ges till deltagarna
som innebär att ta fram ett direktiv och
projektplan för införandet av e-service.
Redovisning sker i block 4.

Block 2
Kostnader för utveckling, införande och förvaltning. Vinsterna med e-service ekonomiskt, arbetsmässigt och ur kundperspektiv.
Block 3
Vad innebär införandet av e-service för
medborgare, ledning och medarbetare?
Hur kan ett införande av e-service konkret genomföras?
Block 4
Genomgång av varje deltagares förberedelser inför eget införande av e-tjänster Kvällsarbete dag 1 i varje block till ca 22.00.
FÖRKUNSKAPER

Steg 2 vänder sig både till Dig som behöver fördjupa dina kunskaper inom området, och till Dig som genomgått IT-ledning i kommuner steg 1. Programmet erbjuder många tillfällen till diskussioner
där alla kan få ny kunskap och delge
andra egna erfarenheter. En verksamhetsrelaterad chef kan med fördel delta i kursen så att IT- och verksamhetsledning gemensamt kan förbereda det konkreta arbetet.
HANDLEDARE

Programmet följs av programmets projektledare Bengt Svensson, Svenska kommunförbundet. Kursledare är Johannes
Helfrich som arbetar praktiskt med förändringar av större organisationer inom ITrelaterade områden. Dessutom föreläser
specialister i olika sakområden vid varje
programblock i syfte att sprida kunskap
och erfarenheter från kommunal övergripande nivå och för att ge influenser från
näringslivet. I varje block genomförs ett
studiebesök.
Mer information, program och anmälningsblankett finns på www.kommits.org

MER OM PROGRAMMET kan du läsa på:
www.svekom.se/infoit/itledning
www.kommits.org

Svekom: Bengt Svensson,
bengt.svensson@svekom.se
tel 08-452 74 30

HAR DU FRÅGOR och funderingar
ta gärna kontakt med:

Innehåll: Johannes Helfrich,
johannes@pedtek.se
tel. 070-665 05 50

KommITS: Anette Knutsson,
Strömstads kommun,
anette.knutsson@stromstad.se
tel. 0526-191 35

Referens: Eva-Marie Marklund,
IT Västerbotten, KommITS nr 1 2003
eva-marie.marklund@itvasterbotten.org
tel. 090-13 62 80

Vad är

?

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 120 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 Svenska kommunförbundets IT-sektion
och med systerföreningar i USA 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.
KOMMITS´ 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/ADB-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.

la konferenser och möten. Sedan början av år
2000 har vi administrativ hjälp av en kanslifunktion i Eskilstuna. Där produceras även
föreningens tidning och hemsida.
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.org.
– att ta del av nyttig information
– att ta del av förhandsinformation från leverantörer
MEDLEMSKAP. Medlemskap i föreningen teck-

nas 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
2003/2004 är 2 000 kronor. Medlemskapet
medför inga övriga förpliktelser.
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Ordförande
Henric Skoog, Degerfors kommun
693 80 DEGERFORS
tfn: 0586-48129, 073-9204129
tfx: 0586-48386
henric.skoog@degerfors.se
Vice ordförande
Lars Markbäck, Upplands-Bro kommun
196 81 KUNGSÄNGEN
tfn: 08- 581 691 17, 070-581 48 64
tfx: 08- 581 690 88
lars.markback@upplands-bro.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavd., 455 80 MUNKEDAL
tfn: 0524-181 61
tfx: 0524-181 10
mobil: 070-397 15 63
marianne.olofsson@munkedal.se
Sekreterare
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Adm. kontoret, 452 80 STRÖMSTAD
tfn.: 0526-19135, 070-5419165
tfx: 0526-19110
anette.knutsson@stromstad.se
Ledamot
Jan Enerhall, Sandvikens kommun
IT-avdelningen, 811 80 SANDVIKEN
tfn: 026-24 11 36, 070-370 01 90
jan.enerhall@sandviken.se
Ledamot
Lars Öhman, Nacka kommun
131 81 NACKA
tfn 08-718 87 16, fax 08-718 90 22,
mobil 070-431 87 16
lars.ohman@nacka .se
Ledamot
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 LEKSAND
tfn 0247-802 12, fax 0247-144 65
ake.nygren@leksand.se
Suppleant
Bo Dahl , Sävsjö kommun
IT-avdelningen, Djurgårdsgatan 1
576 80 SÄVSJÖ
tfn: 0382-15 200, 070-568 40 05
tfx: 0382-15 210
bo.dahl@savsjo.se
Suppleant
Peter Petersson, Vallentuna kommun
Tuna Torg 1
186 86 VALLENTUNA
Tfn: 08-587 857 03
Tfx: 08-511 720 20
peter.petersson@vallentuna.se
Suppleant
Thorbjörn Larsson , Falkenberg kommun
311 80 FALKENBERG
tfn: 0346-886 258, 070-698 62 58
tfx: 0346-105 90
thorbjörn.larsson@falkenberg.se

KOMMITS´ 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 nationel-

FÖRENINGEN KOMMITS ´ STYRELSE :

NYA MEDLEMMAR I KOMMITS ´ STYRELSE

2003/2004

Peter Petersson, Vallentuna kommun och
Thorbjörn Larsson, Falkenberg kommun.

Kansli
PO Andersson, kanslichef
Kansliets adress är:
Stensborgsgatan 19 , 633 55 Eskilstuna
tfn 016-51 86 60, fax 016-48 46 44
e-post: kansli@kommits.org
www.procurement.se
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Sambruksplattformen
Arbetet med införandet av 24-timmarsmyndigheten i den offentliga sektorn intensifieras. Det pågår på många plan.
Kommunerna, med så divergerad och decentraliserad struktur, har ett digert arbete framför sig.
Ett initiativ som siktar till samarbete mellan ett antal kommuner för att skapa en
gemensam grund för utvecklingen av
kommunala e-tjänster är Sambruksplattformen. Den fungerar som ett nätverk bestående av 25 kommuner där frågor om
e-tjänster och annat som har med e-myndighetens upprättande att göra ventileras.
– Vi är ingen organisation i juridisk mening, berättar Janne Dicander, initiativtagare till samarbetet. Inte ännu. Därför har
vi begränsat samarbetet till de nuvarande
25 kommunerna. Vi hoppas dock kunna
utveckla detta så att alla svenska kommuner kan anslutas.
Styrgrupp och projektgrupp
Intresset för sambruksplattformen och
deras arbete är brett. I styrgruppen, som
har det strategiska ansvaret för samarbetet med frågor som årsplanering och finansiering, sitter kommunrepresentanter
på kommunstyrelsenivå, liksom representanter från kommun-och landstingsförbundet och Statskontoret. Ett erkännande
är också att plattformen fått statliga verksamhetsbidrag för sitt arbete.
Plattformen har upprättats för att på en
mycket handgriplig nivå ta fram rådgivande anvisningar för processerna bakom
olika e-tjänster och även kravspecifikationer som kan användas till upphandling
av e-stöd på ramatvalsnivå.
– Vi jobbar verkligen på gräsrotsnivå,
menar Janne Dicander, och ska fortsätta
att göra det. De tjänster vi specificerar är
sådana tjänster som alla, små och stora
kommuner kommer att kunna använda.
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Projekt och beredningsgruppen behandlar för närvarande kravspecar för fem
olika tjänster, för barnomsorg, skolförvaltning, fritidsförvaltning, socialtjänst
(steg 4-tjänst) och för en digital assistent
som kan svara på medborgarnas frågor.

Sambruk med näringsliv
Kontakterna med näringslivet en viktig
del av plattformens agenda. Det man producerar ska vara väl förankrat i både
kommun och näringsliv redan när förfrågningskuverten slickas igen för första
gången.
– De kravspecifikationer som vi tar fram
ska vara anpassade så att små och medelstora företag i IT-branschen ska kunna
vara med och erbjuda sina tjänster, berättar Janne Dicander. Som Lego-klotsar om
du vill, med helheten uppbruten i mindre
delar att ta ansvar för. Även här vill vi
vara kvar på gräsrotsnivå. Vi vill bevara
artrikedomen.
Meningen är att Sambruksplattformen
ska äga de kravspecifikationer som man
tar fram.
Sedan kan
intresserade kommuner använda
dem för
sina egna
upphandlingar
eller
avrop i
”vanlig”
ordning.

en flora av tjänster riktade direkt mot
medborgarna, kunderna. Därutöver behövs också Statskontorets övergripande
tjänstespecifikationer som handlar om
autenticeringlösningar och säker datatransport mellan myndigheter etc.
Vidare samarbeten
Det som Sambruksplattformen tar fram är
de mjuka värden, råd om processer och
tjänstebeskrivningar med upphandlingsunderlag, som kan utgöra en viss standard för utformningen av e-tjänster. Hur
kommunerna kommer att ”offentliggöra”
tjänsterna, via sina egna servrar eller på
annat sätt, är inget man direkt har tagit
som sin uppgift att samordna.
– Det vi hoppas på är att det kommer att
utvecklas regionala samarbeten kring våra
”standardiserade” tjänster,
så att man samarbetar
om den fysiska plattform där tjänsterna
ska nås av medborgarna,
menar Janne
Dicander
Kanske
så
små-

Sambruk
med Statskontorets infratjänst
Hur passar då Sambruksplattformens planer in när Statskontoret
presenterar sin Infratjänst
och den tillhörande upphandlingen?
– Mycket väl. Vårt arbete går ut på
att se över processer och kravspecar på
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ningom rentav på nationell nivå. Målet är
ju att införa 24-timmarsmyndigheten så
effektivt som möjligt, med utnyttjande av
gemensamma resurser. Det finns ingen
anledning till att var och en uppfinner
hjulet igen.
– Vi hoppas också att andra utanför det
direkta nätverket i Plattformen, till exempel medlemmarna i KommITS, vill delta i
diskussionen om den här utvecklingen.
De är förstås välkomna att höra av sig till
oss, säger Janne Dicander till sist.
Utförliga definitioner av Sambruksplattformens e-tjänster finns att hämta på
Landstings- och Kommunförbundets
hemsida.
http://www.lf.svekom.se/it/eservice/Dokument/sambruk_etjanster.pdf
De som först är aktuella är stöd för barnomsorg, skolförvaltning, fritidsförvaltning, socialtjänst (steg 4-tjänst) och en
FAQ-funktion. Vi återger som exempel en
beskrivning av den social-tjänst som är
under utarbetande

Socialtjänsten, exempel på e-serviceupplägg
S1 Tillstånd, bistånd mm
Alla ärenden inom socialtjänsten som tillstånd för försäljning av folköl, serveringstillstånd, automatspel. Bistånd avseende
färdtjänst, riksfärdtjänst, hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, ekonomiskt bistånd, personligt ombud, rehabilitering –
hjälpmedel, missbruk.
Här finns också ärenden och frågeställningar som berör familjeförskolan för
barn, föreningsbidrag, invandrarservice
mm.
S2 Taxeberäkning för avgifter inom
vård och omsorg
Beräkningshjälp för den enskilde som
funderar på att söka avgiftsbelagda biståndsinsatser inom vård och omsorg och
vill ha information om avgifterna.

S3 Ekonomisk bistånd
Pilotprojekt pågår i Borlänge
S4 Ansökan om handikappersättning
Möjlighet att via webben söka handikappersättning.
S5 Intresseanmälan om
att bli kontaktperson/familj
S6 Socialupplysning
Möjlighet för allmänheten att ställa frågor
inom verksamheterna: äldreomsorg, LSS
och rehabilitering.
S8 Sjukvårdsupplysning 24-timmar
Tillsammans med landstinget

Fakta
FAQ, frequently asked questions, ofta
återkommande frågor. En fråga svar-funktion med bakomliggande faktadatabas .

Kommunikationslösningar för tal, data
och bild
Dotcom levererar kompletta kommunikationslösningar för tal,
data och bild. Vårt erbjudande omfattar allt ifrån konsulttjänster,
integration och systemdesign till installation, utbildning, service
och kompletta driftåtaganden. Dotcom har 600 anställda, kontor
på 30 orter i Sverige och omsätter närmare 1 miljard kronor. Idag
ansvarar vi för över 4.000 anläggningar som innehåller cirka
500.000 telefoniportar och över 1 miljon dataportar. Det säger
en hel del om oss.
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Stockholm Challenge Award
större än någonsin!
När Stockholms internationella IT-pris nu delas ut för sjätte gången,
är intresset rekordstort. Nära 900 projekt har anmält sig till Stockholm Challenge Award 2003/2004 , och av dessa har 694 projekt
gått vidare till juryn för bedömning. Projekten kommer från 107 länder världen över – tillsammans utgör de en sprakande innovativ
provkarta på vad IT kan användas till. Som alltid läggs störst vikt
vid projektets betydelse för användare, samhälle och miljö
- det är nyttan och inte tekniken som står i fokus!
– Vi ser årets goda resultat som ett kvitto/erkännande på att Stockholm
Challenge Award är på rätt
väg. Tävlingen har under
de senaste årens turbulens i
IT-branchen bibehållit och vidareutvecklat sitt goda rykte som ett av de mest
prestigefulla IT-prisen i världen”, säger
Monica Berneström, programchef.

Nya deltagarländer
Satsningarna på regioner där deltagandet
tidigare har varit lågt har gett resultat med
många projekt från Östeeuropa, Sydamerika och Afrika. Hela 19 länder är helt nya
deltagarländer i Stockholm Challenge;
Azerbaijan, Taijikistan, Kazakstan, Kyrgystan, Vitryssland, Moldavien, Mongoliet,
Puerto Rico, Bolivia, Paraguay, Jamaica,
Kongo, Elfenbenskusten, Malawi, Botswa-
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na, Swaziland, Sudan, Samoa och Fidji deltar för första gången i denna den sjätte tävlingsomgången.
Liksom tidigare år är utbildningskategorin
störst med hela 261 projekt, mer än en tredjedel av deltagarna. Stora kategorier är
också e-Government med 131 projekt samt
Hälsa med 88, Kultur med 83 och e-Business med 77 projekt. Mindre men inte
mindre viktig är miljökategorin, där det i
år deltar 54 projekt.
Mer information om deltagande projekt
finns på www.challenge.stockholm.se

Nyttan för användaren i fokus
En internationell jury bedömer projekten
utifrån fyra olika kriterier; innovation, användarnytta, överförbarhet och tillgänglighet. Alla projekt bedöms utifrån sitt eget
sammanhang, varför projekt med olika
ekonomisk, kulturell och social situation
och miljö kan tävla på samma villkor. Tävlingen belönar projekt som, förutom att
vara innovativa och fokuserar på använda-

ren, har stor betydelse för den lokala utvecklingen och dessutom är så pass nyskapande att de kan verka som modell för
andra regioner, städer och länder. Nyttan
för användaren står alltid i centrum!
Slutevenemanget går av stapeln i maj
2004. Stockholm blir då återigen mötesplats för några av världens mest framstående IT-entreprenörer i en stor nätverksaktivitet – ett enastående tillfälle att knyta
kontakter, utbyta kunskap och få inspiration! Dagarna inkluderar seminarier, utställning och andra aktiviteter för utbyte av
kunskap och erfarenheter, och höjdpunkten är förstås den pampiga prisutdelningen
i Stockholms stadshus.

För IT-pionjärer
Stockholm Challenge Award är en tävling
för IT-pionjärer som tror på möjligheten
att använda IT för att skapa ett bättre samhälle. Här tävlar IT-projekt från hela världen, som alla sätter människan i centrum.
Det är inte tekniken i sig som bedöms utan

Tävlingen har ... vidareutvecklat sitt
goda rykte som ett av de mest
prestigefulla IT-prisen i världen”,
säger Monica Berneström, programchef.

nyttan för människor och samhälle. Projekten tävlar i sex kategorier inom demokrati, kultur, hälso- och sjukvård, utbildning etc.
Stockholm Challenge är inte bara en tävling utan även ett sätt att skapa nätverk för
utbyte av erfarenheter och kunskap mellan
innovativa projekt över hela världen. Syftet
är att bidra till att minska den digitala klyftan och att skapa ett informationssamhälle
för alla. –www.challenge.stockholm.se

Fem svenska projekt bland årets
finalister i Stockholm Challenge Award
Nu har årets finalister utsetts i den globala tävlingen Stockholm Challenge Award.
Bland 900 ansökningar har 103 finalister valts ut av den internationella juryn. Av dessa är fem stycken svenska:
Högskolan i Borås har gått vidare i kategorin hälsa med projektet
ACTION, som fokuserar på vårdare som använder telematiska
lösningar i mötet med äldre personers behov. www.action.hb.se
I hälsokategorin finns även
Vårdguiden som ger invånarna
i Stockholm möjlighet till rådgivning, kontakter och säker
meddelandeservice inom sjukvården. www.vardgiuden.se
Tullverket är finalist i kategorin
e-government med ”Det virtuella tullkontoret” som erbjuder ett
stort antal e-tjänster till sina
kunder. www.tullverket.se
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I kategorin utbildning har
Umeå universitet kvalificerat
sig med SWEDKID. Detta är en
webbsida med det pedagogiska
målet att utmana rasism och
anti-demokratiska idéer bland
ungdomar. www.swedkind.se
Malmö stad har genom sitt projekt EnviromentalTV on the Internet har gått vidare i miljökategorin. Den lokala TV-kanalen
fokuserar på ge invånarna i
Bo01 utbildning, goda exempel
och motivation till en hållbar
livsstil. www.ekostaden.com

IT-stöd, en utmaning
Priset Stockholm Challenge
Award har delats ut av Stockholm Stad sedan 1997.
Det innehåller sex olika tävlingskategorier: e-government, kultur, hälsa, utbildning, e-business
och miljö.
Projekten bedöms efter fyra kriterier: innovation, användarnytta, tillgänglighet och överförbarhet – dvs. projektets potential
att spridas till andra städer och
regioner. Juryn tar också stor
hänsyn till projektens lokala förutsättningar.

Asien är den kontinent som har
flest antal finalister, tätt följt av
Europa. Sett till länder är det USA
och Indien som toppar listan.
Finalisterna bjuds in till Stockholm Challenge Final Event i
Stockholm 10-14 maj, en unik
internationell mötesplats för entreprenörer och innovatörer från
hela världen. Programmet består
av seminarier, studiebesök och
utställning. Veckan avslutas med
högtidlig prisutdelning och middag i Stockholms stadshus.
Se alla finalister på
www.challenge.stockholm.se
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Ur tullens perspektiv

www.tullverket.se

Så fick vi mer tull för pengarna
Om det är någon organisation som personifierar ordet Myndighet så är det väl tullen. Tullen med det vakande ögat och
med närmast polisiära uppgifter. Men på Tullverket vill man hellre se sig som ett serviceföretag som ska underlätta den byråkrati som statsmakten har bestämt ska gälla vid in- och utförsel av varor i och ur landet. Och, sanningen att säga, med
ett klokt införande av 24-timmarsmyndigheten har mycket blivit annorlunda i kontakten mellan myndigheten Tullen och
medborgaren - antingen han nu är privatperson eller representerar ett företag. Det här är historien…
– Det största misstaget vi gjorde när vi
började datorisera Tullverket var nog att
vi trodde att vi visste hur våra kunder
tänker. Vi gick själva in i garderoben och
bestämde vilka tjänster kunderna ville ha
och hur de skulle se ut. Sen fick vi ändra
på alltihop.
De orden kommer från Lars Karlsson, utvecklingschef på Tullverket och en av de
ansvariga för verkets framgångsrika 24timmarssatsning. Tullverket
har idag datoriserat sin
verksamhet till 93
procent och räknar med att
nå en hundrapro-

centig datorisering av sina tjänster under
2004. Med det ligger man i framkant i införandet av e-myndigheten.
– Det här har gjort att vi kan använda
våra tjänstemän på ett helt annat sätt än
förut, de slipper mycket av de rutinuppgifter som datorerna är som bäst på att
utföra, menar Lars Karlsson. Vi har förbättrat alla våra nyckeltal.

Säkerligen har fördelen med deras jämförelsevis avgränsade arbetsuppgifter och
väl definierade kund/användarkategori
bidragit till att just Tullverket kommit
långt i införandet av 24-timmarsmyndigheten. Men för en utomstående betraktare är det tydligt att de hela tiden har haft
en mycket klar strategi ATT snabbt bli en
bra 24-timmarsmyndighet, och det framstår som viktigare. Mellan raderna kan
man spåra en entusiasm för uppgiften,
även om de mätbara resultaten förstås är
själva incitamentet.
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Tre framgångsfaktorer
Vilka faktorer har då varit mest kritiska
för en lyckad omvandling av tullen? Lars
Karlsson pekar på omvärldsbevakning,
processanalys och kundorientering som
de viktigaste faktorerna.
– Även om vi, i likhet med många andra
organisationer, ansåg att vi var väldigt bra
på det vi gjorde så konstaterade vi ganska
snabbt att det finns många både i Europa
och i övrigt i världen som också kan tull
och som sysslade med i princip samma
saker som vi. Världen är full av bra och
dåliga exempel. Vi studerade dem och
fick många nya infallsvinklar.
Processanalys
– Arbetet med utveckling av e-tjänster ger
ett bra tillfälle att bearbeta alla rutiner
och processer i organisationen innan de
digitaliseras, understryker Lars Karlsson.
Att digitalisera dåliga rutiner och tro att
IT löser alla problem är fel utgångspunkt.
- Alla våra e-tjänster bygger i dag på att
bakomliggande rutiner och processer tillrättalagts först.

För närvarande finns 152 e-tjänster i verkets portfölj, där förstås import- och exportföretag utgör den viktigaste målgruppen. Tjänsterna berör allt från blanketter
och rutiner för tillståndshantering till enklare informationsmeddelanden, och de
representerar alltså ca 93 procent av tullens hela verksamhet.
En ledstjärna i det arbetet har uttrycket
”rätt information i rätt ögonblick” varit.
Det har bland annat lett till att många
tjänster för mobilen har utvecklats. Ett
sådant exempel är information om privatinförsel av alkohol vid utlandsresa, sk
taxfree. Det är när du står i butiken på
flygplatsen eller färjan som du börjar undrar över hur många flaskor du får ta in.
Men var hittar du information om det?
Numer kan du skriva ”tull taxfree” på
mobilen och skicka till kortnummer
71277. Aktuella regler laddas ned - och
du får plocka ur korgen det som var för
mycket. Eller plocka i nytt.
Kundorientering
Kundorientering låter inte som ett ord

"Det största misstaget vi gjorde när vi började
datorisera Tullverket var att vi trodde att vi visste
hur våra kunder tänker"
– Lars Karlsson, Utvecklingschef, Tullverket

som vanligen hör hemma i statliga verk.
En myndighet pekar väl med hela handen? På tullverket menar man att man
har flyttat fokus från varorna som passerar gränserna till människorna som
passerar gränserna. FORTS. S.18
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– Vi myntade devisen ”kunderna, det är
dem vi är till för” för vi visste att vi måste
vara kundorienterade, menar Lars Karlsson. Vi gjorde som sagt först misstaget att
sätta upp skylten ”Stängt, stör ej, kundorientering pågår”. Men vi lärde oss att vi
faktiskt inte visste exakt vad kunderna
ville ha.

Utifrån sett har
tullen gått verkligen långt för
att involvera
kunderna i processen fram till
lättanvända etjänster. Olika
kundkategorier,
i form av företagsrepresentanter och privatpersoner, bjöds
in att delta i arbetsgrupper där
e-tjänster och
rutiner bearbetades. Arbetsgruppernas synpunkter har
fått påverka tjänsternas utformning.
Kan man verkligen få arbetsgrupper baserade på frivilligt arbete att ta något ansvar
och ge något resultat?
– Jaa, säger Lars Karlsson. För det första
är dessa personer som berörs av tullens
arbete och som har intresse av att vi fungerar smidigt. Men lika viktigt för deras

motivation är att de ser att deras synpunkter får effekt. Vi låter dem påverka!
Då är det inte svårt att få dem att delta.
– Och de har lärt oss mycket. Till exempel att snabbhet kommer högt på önskelistan.
– De kan också ha inflytande när det gäller prioriteringar. Om vi av ekonomiska
skäl måste prioritera bland projekt har
deras synpunkter stort inflytande.
Dessa arbetsgrupper existerar fortfarande
och träffas regelbundet.
Ett sådant beslut där kundönskemålen
har fått styra är vid val autenticeringsmetod i systemet. Lars Karlsson:
– Vi fann, efter önskemål från kunder, att
i vissa ärenden kunde en enklare autenticering med koder som skickas via sms
vara fullt tillräcklig som komplettering till
den ”bankautenticering” som måste till i
mer rigorösa ärenden. Den enklare inloggningen är mycket uppskattad bland
kunderna. Den möjliggör också ännu mer
mobilitet, man behöver inte nödvändigt
sitta vid uppkopplad dator och kortläsare
för att utnyttja respektive tjänst.

ovanligt långsiktigt
För ett långt och lyckligt förhållande krävs mer än akutinsatser
när något krånglar. Vi finns där när förutsättningar och behov
förändras. Vi hjälper till med underhåll och anpassning. Och vi
ser till att din dokumenthantering fungerar optimalt. Lexmark
är en skrivarvän för livet, helt enkelt.

www.lexmark.se
– för mer information

18

KommITS nr 1/2004

Kundgehör finns inom organisationen på
flera plan och med flera tekniker. Dels
finns arbetsgrupper med kundrepresentation. Men det finns också en kundombudsman, oberoende och neutral, som
kunderna kan kontakta om de inte är
nöjda. En väl utvecklad kundtjänst går att
nås via webben, via telefon eller sms och
målet är att alla ska ha fått svar på sina
frågor senast inom 48 timmar.
Nyligen presenterades på tullens hemsida
den femte versionen av det virtuella tullkontoret. med nya och förbättrade e-tjänster. Bland annat finns nu Sandra, en virtuell tulltjänsteman som kan svara på frågor som ställs i ett frågeformulär.
- Vi är förstås av den åsikten att vi aldrig
kan sluta att kartlägga och förbättra våra
arbetsprocesser, så det kommer flera versioner, lovar Lars Karlsson.
FAKTA

Tullens arbetssätt vid
upprättandet av nya tjänster.
– En strategi utvecklas och bestäms för
den föreslagna tjänsten. Vad ska den
vara till? Vilka är kunderna? Ett krav är
att alla tjänster ska vara elektroniska.
– Målgruppsägare, dvs representanter för
aktuella slutkunder tillsätts
– Tjänsteägare, någon med rätt profil och
rätt kvalifikationer som ska äga ärendet
tillsätts.
– Utvecklingen sker sedan inom tullorganisationen inte i någon extern grupp för
senare implementering.
FAKTA

Tullverkets recept för lyckad
övergång till 24-timmarsmyndighet
– Ledningens stöd behövs
– Klara visioner och mål; vart ska vi
– Omvärldsbevakning; hur har andra gjort
– Kundorientering; involvera användarna
i resan
– Processorientering; datorisera inte
dåliga rutiner
– Involvera organisationen; ta inte för
givet att alla vill vara med
– Statskontorets checklista; den har
passat oss mycket bra
– Mätning; kontrollera resultatet
– Tålamod; resan är lång
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FAKTA

Tullverkets arbete mot
24-timmarsmyndighet
Vi hade fel när vi sa:
• ”Vi vet vad kunderna tycker
• ”Alla kunder är likadana och
vill ha samma sak”
• ”Alla i organisationen tycker om
att bli involverade i processen”
• ”IT löser problemet”
• ”Nu har vi kartlagt våra processer”
FAKTA

Tullens sms-tjänster
”Rätt information i rätt ögonblick”
Sms-koderna med förklaringar
Ange alltid ordet tull, mellanslag och
koden för den tjänst du vill ha.
Det spelar inte någon roll om du
använder stora eller små bokstäver.
Skicka ditt SMS till 71277,
även från utlandet

som åsikt, det kommer fram ändå. Tänk
på att ett meddelande endast rymmer
160 tecken. Skicka fler meddelanden om
du har mer att berätta.
Ange: TULL ÅSIKT, mellanslag, ange
ditt namn och mobilnummer samt ditt
ärende,
skicka meddelandet. Vi ringer upp dig så
fort vi kan.
Tull kontakt
Om du vill bli kontaktad av någon inom
Tullverket
Ange: TULL KONTAKT, mellanslag,
ange ditt telefonnummer och ditt ärende,
skicka meddelandet. Vi ringer upp dig så
fort vi kan
FAKTA

Tullverket finns med bland de 107 projekt som är finalister i Stockholm Challenge i år.

Tull sms
Du får koderna till alla våra sms-tjänster
så att du slipper komma ihåg dem
Ange: TULL SMS
Taxfreeguiden
Du får information om tull- och skattefri
alkohol och tobak inom EU
Ange: TULL FRITTEU
Tull taxfree
Du får information om tull- och skattefri
alkohol och tobak för icke-EU, Kanarieöarna, Åland och liknande områden
Ange: TULL TAXFREE
Tull tips
Du kan lämna tips om brott till oss. Du
är anonym. Tänk på att ett meddelande
endast rymmer 160 tecken. Skicka fler
meddelanden om du har mer att berätta.
Ange: TULL TIPS, mellanslag och ditt
tips,
Om du vill att vi ska kunna kontakta dig
för ytterligare upplysningar, skriv in ditt
namn och mobilnummer i meddelandet.
Tull åsikt
Du kan lämna dina synpunkter om Tullverket. Du kan lika gärna skriva asikt
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Det finns stora summor att spara på att sköta faktureringsrutiner elektroniskt. Det är den tydliga slutsatsen i en rapport från
GEA, Gemenskapen för elektroniska affärer som nyligen presenterades. Summor på mellan 100 och 700 kronor per faktura
nämns. I första hand består vinsten med elektronisk order- och fakturahantering av tidsbesparingar, men även sådana parametrar som mindre pappersåtgång och lägre kostnader för porto finns med på vinstkontot.
TEXT:

E-fakturering

Lars Dykert och Peter Fredholm

Malmö sparar stora summor
på elektronisk hantering
Malmö stad beslöt att utreda förutsättningarna för e-handel redan 1997. Med tanke
på de stora volymerna som Malmö stad
hanterar så bedömdes besparingspotentialen vara god.
Totalt hanteras omkring 400 000 fakturor
från drygt 14 000 leverantörer varje år. Av
dessa svarar tio leverantörer för 25% av
den totala fakturavolymen och 80 leverantörer svarar för 50% av fakturorna. Dessutom finns 100 000 internfakturor. Efter förberedelser och inväntande av fungerande
tekniska lösningar påbörjades breddinförandet 2001.
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Henrik Heyman, projektledare för e-handel
i Malmö, berättar att man i första hand vill
att leverantörerna skickar fakturorna elektroniskt till Malmö. Som en del av offentlig
sektor har Malmö beslutat att följa den
standard, SFTI, som finns för både affärsprocesser och elektroniska affärstransaktioner som skickas mellan offentliga förvaltningar och näringslivet och som många
större leverantörer också har stöd för. Alla
EDI-fakturor kanaliseras via Marakanda
som är ett inköpssystem som en extern leverantör håller som en tjänst på internet åt
både Malmö och andra kommuner. Eftersom order läggs i Marakanda finns all beställningsinformation där. I systemet finns
även avtal och prislistor och det går därmed att göra en automatiserad kontroll av
fakturorna ner på radnivå. Det är två
olika slags fakturor som kommer via Marakanda.
Dels varufak-

turor och dels periodiska fakturor, t.ex. för
energi. Efter kontrollen skickas de till ekonomisystemet för vidare behandling.

och dagis, och av dessa är det 300 som beställer elektroniskt i dagsläget. Övriga förväntas vara med i systemet inom ett år.

Alla fakturor som inte kommer EDI-vägen
skannas in i systemet e.Fact. För dessa fakturor tolkas en del av fakturainformationen för att förbereda kontering och i vissa
fall för att godkänna inom vissa beloppsgränser. Henrik Heyman ser gärna att de
framöver kan ta emot elektroniska fakturor
av typ fulltext, eftersom det skulle ta bort
en del av de manuella moment som är förknippade med skanning. För både EDIfakturor och skanning förs bokföringsposter och reskontrainformation över med automatik till Malmös befintliga ekonomisystem där hantering sker på samma sätt som
tidigare.

När köken ska beställa livsmedel använder
de ett system som innehåller Serveras lista
med 5 000 produkter med priser som finns
med i Malmös avtal. Systemet skapar elektroniska order som skickas direkt till Serveras affärssystem som svarar med att generera
tillbaka en orderbekräftelse och i nästa steg
en faktura. Varje order leder till en faktura
för att Malmös system lättare ska kunna
kontrollera fakturorna med automatik och
eftersom det handlar om 900 fakturor per
månad blir det en avsevärd förenkling och
besparing för både köpare och säljare.

Samordnade system
En av Malmö stads största leverantörer är Servera R&S, en grossist
inom restaurang och storkök.
Axel Ericsson som är ansvarig för e-handel på region Sydväst och därmed för Malmö stad
berättar att Malmö
egentligen består av
500 kunder, dvs.
olika enheter som
skolor
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Många av Servera kunder finns inom den offentliga sektorn och det är
därför en stor fördel att det finns en väl definierad standard, dvs. SFTI.
Är väl den första kunden ansluten går det ganska enkelt med nästa,
även om det kan vara vissa inkörningsproblem ibland. Eftersom SFTI
bygger på EAN:s standard ESAP kan Servera använda samma standard mot stora privata kunder, t.ex. hotell- och restaurangkedjor.
Tidsbesparing
Malmö har i en mätning 2003 jämfört tiden för att ta emot leverantörsfakturor på papper med EDI och skanning. Studien mätte
hela processen från inköp till betalning, men fakturahanteringen
redovisas separat.
Tiden för traditionell hantering av hela ärendet var 57 minuter.
Med skanning reducerades det till 49 minuter, dvs. en besparing
om 8 minuter, medan tiden för EDI gick ner till 26 minuter, dvs.
en besparing på 31 minuter. För bara fakturahanteringen minskade tiden från ca tolv minuter vid traditionell hantering till fyra minuter för skanning, dvs. en besparing med åtta minuter, och till en
knapp minut för EDI, dvs. en besparing om elva minuter. För periodiska fakturor blir det ungefär samma storlek på besparingen.
Färre kopior
Studien i Malmö visar också på andra positiva effekter. Man pekar
på att det tas färre papperskopior på fakturor, något man beräknar
kunna minska med motsvarande fem pallar eller tre ton per år vid
80 grams A4-papper. I Malmö tror man också att automatiserad
fakturahantering kommer att ta bort större delen av de kostnader
som finns med dröjsmålsräntor. Slutligen tror Henrik Heyman att
en i högre grad automatiserad konterings- och attesthantering med
tvingande kontroller av redovisningen redan vid registreringstillfället ska leda till att en stor del av avstämningen som görs i samband med årsbokslut och periodbokslut kan elimineras.
På Servera skickas egentligen alla kundfakturor elektroniskt berättar Axel Ericsson. De kunder som inte har EDI får sina fakturor
på papper via en utskriftscentral, men Serveras personal kan i alla
fall ägna sig åt viktigare saker än att hantera kuvert och papper.
EDI-fakturorna är i alla fall en stor fördel då det sparar in kostnader för porto och hantering, även om den största besparingen ligger hos kunden. För Servera är det i stället orderflödet som genererar de stora besparingarna menar Axel Ericsson.
Störningar
Även om det blir mycket automatik kan det uppstår störningar.
Ett sådant exempel är när en kund först lägger order på ordinarie
sätt via EDI. En stund senare kommer de på att de har glömt
något och vill göra en komplettering. I många fall sker detta per
telefon till Servera vilket innebär att den orderraden inte finns i
Malmös system. När fakturan kommer finns det en orderrad ”för
mycket”. I nya versionen av Malmös system finns ett stöd för att
hantera detta. Även i SFTI/ESAP finns stöd genom att det finns en
transaktion för orderkopia, dvs. för att komplettera med tilläggsordern, från leverantörens system till köparens. FORTS. S.23
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Security
– Made in Ö-vik

GÅ INTE ÖVER ÅN EFTER VATTEN!
Clavister är något så ovanligt som ett
helsvenskt framgångsrikt IT-företag.
Tillsammans med våra partners erbjuder vi
Sveriges kommuner specialistkunnande i form
av ett pålitligt bollplank i IT-säkerhetsfrågor.
Förutom konsultativa tjänster erbjuder vi
egenutvecklade IT-säkerhetsprodukter.
Clavister Firewall, vår sofistikerade brandvägg- och VPN-lösning , har av samstämmig
expertis korats till en av marknadens absoluta
topprodukter. Tre år i rad!
Vi har redan haft nöjet att samarbeta med
ett antal svenska kommuner vilket givit oss
en god inblick i hur regelverk och
IT-strukturen kan se ut.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi
tillsammans kan utforma en kraftfull, nyckelfärdig IT-säkerhetslösning för just din kommun!
Bengt Malmquist, 070 262 22 58,
bengt malmquist@clavister.com
Fredrik Nicklasson, 070-262 22 54
fredrik.nicklasson@clavister.com
VI
VI SKICKAR
SKICKAR GÄRNA
GÄRNA
SÄRTRYCK
SÄRTRYCK PÅ
PÅTESTER
TESTER
AV
AVVÅRA
VÅRA PRISBELÖNTA
PRISBELÖNTA
PRODUKTER.
PRODUKTER.
Clavister
Clavister startade
startade ii Örnsköldsvik
Örnsköldsvik 1997,
1997, och
och har
har nu
nu
försäljningskontor
försäljningskontor ii Stockholm,
Stockholm,Paris,
Paris,Turin
Turin och
och Helsingfors.
Helsingfors.

Örnsköldsvik
Örnsköldsvik 0660-29
0660-29 92
92 00,
00,Stockholm
Stockholm 08-545
08-545 298
298 00
00
www.clavister.com
www.clavister.com
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IT-chefer misslyckas med att utnyttja
fördelarna med centraliserad IT-drift
83 procent av Europas IT-chefer anser att datacenter (centraliserad IT), har fördelar i form av lägre kostnader, mindre
risker och större flexibilitet jämfört med decentraliserad IT. Trots detta har endast 40 procent av de tillfrågade företagen infört centraliserad IT. Det framgår av en oberoende undersökning utförd på uppdrag av Unisys.
Undersökningen avslöjar även att de 60
procent av IT-cheferna som har en kombination av centraliserad och decentraliserad IT anser att datacenter medför bättre kostnadskontroll.
Undersökningen tar sikte de problem som
IT-chefer och ekonomichefer står inför när
det överväger vilken inverkan teknikinvesteringar har på deras affärsverksamhet.
Enligt Unisys finns det många företag
som har så pass många spridda servrar att
det är nästintill omöjligt att bedöma vilka
kostnader de medför. Undersökningen
avslöjar att en fjärdedel av IT-cheferna en-

dast i undantagsfall behöver uppskatta
och rapportera sådana kostnader till sin
företagsledning. Drygt hälften av de undersökta företagen (54 procent) använder
formaliserade riktlinjer och standarder för
alla IT-aktiviteter i och omkring datacentra och i 63 procent av fallen är reglerna
enhetliga över hela företaget.
Förändringsobenägenhet och en uppenbar
ovilja att kritiskt granska sina system innebär att många IT-chefer exponerar sig för
onödigt stora risker och utgifter. Oförmåga
att agera kommer inte att skada företagen
på kort sikt, men det blir till ett reellt problem för nästa generation IT-chefer.

”De flesta företag säger att de vill gå datacentervägen, men många IT-chefer verkar
stoppa huvudet i sanden och kommer
inte till skott”, säger Gunnar Hesse, vd
för Unisys Norden.
”Med alla de fördelar som datacenterfilosofin medför är det knappast överraskande att vi under de senaste två åren sett ett
skifte från distribuerad IT mot konsoliderad, optimerad och datacenterbaserad IT.
Unisys har alla de produkter och tjänster
som krävs för att hjälpa våra kunder med
att införa datacenter”. –www.unisys.se

Öppet bredbandsnät
till Sveriges kommuner
Med ett öppet bredbandsnät skapar du en attraktiv it-infrastruktur
för företag, skola, sjukvård och invånare. Men även för tjänsteleverantörer som fyller nätet med ett konkurrenskraftigt utbud
av tjänster. Vi erbjuder skalbara och kostnadseffektiva bredbandsnät som når ända fram – var än slutanvändaren beﬁnner
sig i kommunen.
Besök gärna www.teracom.se för mer information.
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Svenskarna tålmodiga
och med hög nätmognad
Svenskarna är Europas flitigaste användare av Internet, mobil- eller vanlig telefon
för att köpa banktjänster eller boka resor. Svenskarna är även de som accepterar längst väntetider. I länder som Storbritannien är oviljan kraftig mot att köpa
tjänster på distans och en majoritet besöker hellre banken eller resebyrån än tar
kontakt via Internet eller telefon. Italienarna är de som oftast använder sms för
tjänster som att kontrollera banksaldo. Resultaten framkommer i en paneuropeisk undersökning om kundtillfredsställelse gjord av Dimension Data.
I Sverige, som länge varit ett föregångsland, är
användningen av tekniska hjälpmedel för att
få service betydligt högre än i övriga Europa.
Hela 80 % av svenskarna väljer internet, telefonbank, sms eller annan teknik för att kontrollera sitt banksaldo. I Storbritannien uppger
över hälften, 51 % att de tänker besöka bankkontoret personligen för att få motsvarande
uppgift!
Samma mönster känns igen vid till exempel
bokning av flygresor. I både Italien och Spanien uppger 72 % att de tänker gå till en resebyrå för att uträtta sitt ärende. I Nederländerna
är andelen hela 78 %. Svenskarna är extrema
åt det andra hållet. Endast 42 % besöker resebyrån vilket är undersökningens lägsta siffra.
Hela 58 % söker andra lösningar via Internet,
callcenter eller sms.

- Svaren från hela Europa understryker att ett
fungerande IT-nätverk idag är affärskritiskt i
de flesta branscher, säger Mats Germundsson,
sverigechef Dimension Data. IT-nätverket
måste vara både tillgängligt och säkert för att
kunderna ska uppfatta service via Internet och
andra kanaler som attraktiva. Detta gäller i allt
större utsträckning även vanlig telefon allteftersom företagen går över till IP-telefoni som
kräver ett optimalt fungerande nätverk.
En viktig slutsats från undersökningen är att
ju bättre en servicekanal fungerar desto fler
använder den. I Sverige finns ett större och
bättre fungerande utbud av ny teknik än i övriga Europa varför många svenskar föredrar
dessa kanaler i servicesammanhang.
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De mobiltelefonälskande italienarna ligger
däremot högst i användning av mobiltelefonens sms-funktion i servicesammanhang.
Hela 12 % av italienarna använder sms för att
kolla upp sitt banksaldo. Det är europarekord
och samma siffra för svenskarna är endast 4%.
Svenskar är de tålmodigaste kunderna i Europa. Vi accepterar längst väntetider och är de
som i lägst utsträckning hör av oss
med klagomål. Sverige hamnar
även på en bottenplats i
undersökningens
"Ilskeindex". Sverige är
också det land där man
sätter störst värde på
vänlighet!
Undersökningen
genomfördes på
uppdrag av
Dimension Data
bland 450 konsumenter i nio
europeiska länder,
Italien, Tyskland,
Frankrike, Sverige,
Storbritannien,
Nederländerna,
Spanien,
Schweiz
och
Belgien,
under
hösten
2003.
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E-fakturering
Fakta
SFTI står för Single Face To Industry, och bygger på
den internationella Edifactstandarden, se
www.eh.svekom.se,.Fulltextfakturor innehåller alla
uppgifter i klartext (ej kodad form).

Fakta GEA
GEA, Gemenskapen för elektroniska affärer, är en
ideell förening med tre medlemskategorier: huvudmän, intressenter och abonnenter. GEAs verksamhetsidé är att aktivt bidra till att göra Sverige framgångsrikt med elektroniska affärer och vara en samlande kraft i detta arbete.
Alla företag och organisationer är välkomna som intressenter eller abonnenter i GEA. GEAs huvudmän
representerar tusentals företag, kommuner, landsting
och myndigheter:
• Svenska IT-företagens organisation (IT-Företagen)
• Landstingsförbundet
• Statskontoret
• Svenska Bankföreningen
• Svenska Kommunförbundet
• Svenskt Näringsliv
• Företagarnas Riksorganisation
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Svenskt Kvalitetsindex 2003

Ris och ros för offentliga tjänster
Svenska folket är ganska nöjda med
den offentliga sektorns tjänster som
skola, vård och äldreomsorg. Bäst
betyg får förskoleverksamheten,
medan skola och sjukvård får viss
kritik. Så kan men generellt sammanfatta den årliga kvalitetsundersökningen som Svenskt Kvalitetsindex (SKI) utgör när siffrorna för
2003 presenterades i januari.
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system
för att samla in, analysera och sprida infor-

mation om kunders förväntningar, upplevd
kvalitet och värdering av varor och tjänster .
Det mäter kundernas nöjdhet både inom
näringsliv och offentlig sektor.
Indexet är ett instrument för kvalitetsmätning och verksamhetsutveckling i offentlig
sektor. Inom områden med begränsad konkurrens, rena monopolsituationer eller mera
allmänt där användarna inte direkt betalar
hela kostnaden för en produkt eller tjänst
ger SKI viktig information om hur de faktiska brukarna uppfattar och värderar utbudet.

Genom indexet får brukarna en möjlighet
att precisera och uttrycka sina bedömningar
av kvalitet, service och värde trots att man
inte kan byta leverantör på samma sätt som
inom sektorer med en klar konkurrensmarknad.
SKI tas fram genom omfattande intervjuer
och resultatet uttrycks på skalan 0 – 100,
där 0 betyder lägst betyg och 100 det högsta. Betyget för varor och tjänster inom hela
samhällsekonomin ligger på omkring 65.

Så tycker man
Svenska folket är mindre nöjda med
sjukvården i år än förra året. Den nedåtgående trend som observerats och –
tillfälligt - bröts förra året fortsätter i år.
Försämringen för sjukvård märks såväl
inom den offentligt drivna vården som
för privatvård. Dock är nedgången klart
större inom det offentliga.
Barnomsorgen ligger kvar på en hög och
stabil nivå vad gäller kvalitet enligt föräldrarna. De svenska daghemmen får
allra högsta betyg för något av alla områdena som i år mätts inom Svenskt
Kvalitetsindex.
Utbildningssektorn får i år sämre betyg
än tidigare. Minskningen är nästan lika
stor som för sjukvård, eller kring 2 enheter. Detta är ett brott på en tidigare
uppåtgående trend. Gymnasieskolan,
som i år mätts särskilt för första gången, får något bättre betyg än såväl
grundskola som högskola/universitet.
Äldreomsorgen, som mäts via serviceboendet, får höga och stabila betyg
också i år. Den svarar för den enskilt
största förbättringen inom samhällsservice sedan förra året.
Gapet i nöjdhet mellan samhällsservice
och ekonomin i stort som under några
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år krympt ligger nu kvar på 4 enheter
(till näringslivets fördel).

Skolan
Föräldrar och studerande ganska nöjda
Enligt de senaste mätningarna inom
Svenskt Kvalitetsindex är nöjdheten
fortsatt ganska hög bland studerande
och föräldrar, men den tidigare positiva
trenden är nu bruten. Det svenska utbildningsväsendet har årligen mätts
sedan 1998 inom SKI. Förskola, grundskola och högskola mäts separat.
Nöjdheten bland föräldrar och studerande har försämrats ordentligt det senaste året (från en positiv trend) för
såväl grundskola som högskolan. Dessa
försämringar är statistsikt säkerställda.
Samtidigt noteras att förskolan ligger
kvar på en stark tätplats bland alla områden som ingår i indexet.
Inom såväl förskolan som skolväsendet
får de ”privata” alternativen (föräldrakooperativ, friskolor etc.)
något högre betyg än de
som drivs i kommunal regi. Det bör
dock observe-

ras att andelen elever som går i ”privata”
alternativ är relativt låg och osäkerheten
därmed större för denna kategori. Boende i mellanstora och mindre orter respektive på landsbygden är allmänt sett
mera nöjda än de boende i storstäder vad
gäller grundskolan. För gymnasieskolan
finns inga sådana statistiskt säkerställda
skillnader geografiskt.
Föräldrar och studerande klagar relativt
ofta på utbildningen/skolan. Särskilt frekvent är klagomålen mot grundskolan.
Här noteras också att skolans hantering av
klagomål får relativt höga betyg. För
gymnasieskolan och högskolan erhålls avsevärt lägre betyg på
hur man åtgärdar klagomålen.
FORTSÄTTNING
PÅ S. 26
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Sjukvården uppvisar en nedåtgående
trend i patientnöjdhet
Nöjdheten med sjukvården har i år försämrats
markant jämfört med förra året (då en – tillfällig?
förbättring - noterades för såväl offentligt som privat driven primärvård). Nu ligger man på ungefär
samma nivå som år 2000. Mönstret är parallellt
för all vård oberoende av driftsform.
Samtidigt kan noteras att de årliga svängningarna
varit avsevärda under särskilt de fyra senaste
åren. Variationerna i den upplevda medicinska
kvaliteten har under motsvarande period varit
något mindre. Detta illustrerar att patienterna vid
bedömning av hur nöjda man är beaktar fler aspekter på behandlingen än enbart den faktiskt
upplevda kvaliteten.

Datapoint + Virtus = Kerfi.
Kerfi är resultatet av en fusion mellan
Datapoint och Virtus. Med närmare 300
medarbetare på 11 orter, varav 160
systemkonsulter, har Kerfi styrkan att driva
mycket stora projekt i hela landet. Med både
breddad och fördjupad kompetens kan det
nya företaget ta ett större ansvar för
kundens hela IT-process - från rådgivning,
design, arkitektur och implementering till
support, drift och förvaltning.
Vill du läsa mer om oss, och om de
driftsäkra och smarta IT-lösningar vi kan
erbjuda, besök www.kerfi.se.

Ett av de mest tydliga resultaten inom sjukvården
är att patienternas image av offentlig sjukvård fått
sig en ordentlig törn. Här redovisas siffran 59
(mot 71 för privat driven öppenvård), vilket är
synnerligen lågt oavsett vilken samhällssektor som
studeras. Denna har också gått ner med hela 10
enheter de senaste 2 åren.
Kvaliteten på omvårdnad och service bedöms blandad. Aspekter som personalens kompetens och empati ges höga betyg medan väntetider och andra aspekter på tillgängligheten får fortsatt mycket sämre
värden. Prisvärdheten ges fortsatt relativt goda
betyg – men en ordentlig försämring noteras. Det
betyder att patienterna i gemen anser att man får
fortsatt god vård, men försämrad, vård för den betalda patientavgiften (motsvarande) i öppenvården.

Äldreomsorgen fortsatt uppåt
Inom äldreomsorgen studeras särskilt serviceboende (servicehus och ålderdomshem mm). De boende respektive nära anhöriga ger denna verksamhet ökad nöjdhet jämfört med föregående år. Nu
är kundnöjdheten 69,5 vilket ligger klart över siffran för ekonomin i stort (66,1). Tendensen att
vilja byta serviceboende är relativt svag. Lojaliteten att bo kvar på nuvarande boende är 77. Även
detta utgör en svag ökning/förbättring jämfört
med föregående år.

Samhällsservice

26
Förmåga utöver det vanliga.

Det är långt ifrån bara nöjdheten som förändrats
mellan de senaste åren. Särskilt stora förändringar
observeras för:
• Daghemmen noterar en positiv trend i såväl image
som upplevd kvalitet, prisvärde och förtroende;
• Flera av de bakomliggande aspekterna på grund-
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att produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och förväntningar. En skillnad på 1 - 2 enheter är
statistiskt säkerställda. Säkerheten i beräkningarna är större än så för hela
samhällssektorer och branscher.

skolan ligger lika högt i år som tidigare trots att nöjdheten gått ner; Detta
beror bl.a. på ökande förväntningar
från föräldrarna;
• Äldreomsorgen ligger kvar på samma
image, förväntningar och upplevda
kvalitet som tidigare medan prisvärdheten har stärkts något;
• Prisvärdet har sjunkit inom sjukvården medan den upplevda medicinska
kvaliteten är fortsatt hög.

Så fungerar indexet
Den årliga studien inom ramen för
Svenskt Kvalitetsindex ger möjligheter
att analysera sambanden mellan nöjdhet
och förtroende å ena sidan, och vad som
styr patienternas bedömning å den
andra. SKI erbjuder intressenter inom
området att ta del av information och
samarbeta i vidarestudier för att öka
kunskapsläget om dessa faktorer, och ge
underlag för förbättringsarbete.
Indexet för kundnöjdhet, det centrala
måttet i Svenskt Kvalitetsindex, kan anta
värden mellan 0 och 100. Ju högre värde
desto bättre anser de faktiska kunderna

Mätningarna görs via telefonintervjuer
till ett statistiskt urval personer och företag representerande hela det svenska
samhället. Resultaten för samhällsservice bygger denna gång på intervjuer
med drygt 3 000 individer som besökt
den öppna sjukvården under de senaste
6 månaderna respektive deltagit i utbildning eller samhällsservice som studerats. Urvalet är draget så att det ska
ge representativa resultat för alla boende i Sverige som är 18 – 79 år. Intervjuerna gjordes per telefon via Garantidata
AB. Mätningarna gjordes under oktober
– november 2003.

förväntningar, upplevd kvalitet, pris/kostnadsvärde och förtroende-lojalitet.

Fakta
Arbetet med Svenskt Kvalitetsindex har
initierats av ett konsortium bestående
av SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling), SCB (Statistiska centralbyrån),
samt de två forskningsinstitutionerna
HHS (Handelshögskolan i Stockholm)
och CTF (Centrum för tjänsteforskning
vid Karlstads universitet).
SKI är en del av det Pan-Europeiska
programmet EPSI Rating (European
Performance Satisfaction Index).

Kundnöjdhetsindex räknas fram via en
analysmetod som bygger på svaren från
ett 30-tal olika frågor. Utöver detta centrala mått beräknas också värden på image,
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IT-chefens plats i geografin
En kommun är inte vilket företag som helst. Verksamheten är extremt mångfacetterad.
Det som alla förvaltningar i kommunen har gemensamt är det geografiska område man verkar inom.
Alla förvaltningar hanterar data om detta geografiska område.
Många av de datorsystem som används på de kommunala förvaltningarna hanterar en geografisk aspekt. Det kan vara fastighetsbeteckningar i ett ärendehanteringssystem, statistikområden i ett kalkylblad eller avancerade spridningsmodeller i ett
analyssystem. Geografiska informationssystem, GIS, kan därför
inte ses som en isolerad företeelse utan måste hanteras som en
av många delar i kommunens IT-arbete. För att betona detta används numera ofta begreppet geografisk informationsteknik,
GIT, istället för GIS. GIS är idag en viktig del i IT-chefens arbete, eller borde vara det.
Allt fler system hanterar geografisk information
Geografisk information är all information som går att lokalisera
till en plats på marken. Det kan vara information om företeelser
som vattenledningar eller markbeläggning eller om juridisk reglering som ägande och bygglov. Det kan vara adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstkunder, taxeringsvärden eller arbetsplatser.
Enkelt uttryckt kan man säga att GIS är ett verktyg för att knyta

ihop kartor med tabeller och texter. Systemen kan hantera all
den information vi idag har på kartor, i pärmar och tabeller om
informationen har någon koppling till platser på marken.
Mycket av den här informationen har vi redan flyttat över till
datorerna och den ligger nu ligger i en mängd olika system t ex
i CAD-system, relationsdatabaser, ordbehandling, kalkylprogram
eller ritprogram. Genom att strukturera informationen på ett genomtänkt sätt och koppla den till jordytan via referenssystem
som koordinatsystem, belägenhetsadresser, statistikområden
eller vägnummer kan informationen användas i GIS. Olika typer
av information kan då kopplas ihop och analyseras tillsammans.
Olika yrkesgrupper har olika behov
Olika yrkesgrupper har byggt system som passar dem. Digitala
kartor har blivit ett begrepp. Bygglovavdelningen och miljökontoret har skaffat ärendehanteringssystem där de hanterar hela
kedjan från första kontakt med medborgaren till beslut och
ärendestatisik. Statistikerna gör avancerade analyser och prognos med hjälp av databaser och Excell. Handläggare på olika
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Återvinningsstationer i Tyresö kommun
I det antagna Agenda 21-dokumentet från 1998 har man ställt upp ett mål
att ingen kommunmedborgare skall ha längre än 250 m till en återvinnings-station. Geografisk analys visar att ca 40% av kommuninvånarna
bor inom detta avstånd till återvinningsstationen idag. Analysen är gjord
av Tyresö kommun och presenterad i bland annat Kommunstyrelsen.

förvaltningar har börjat använda desktop
GIS som ArcView och Mapinfo för att
analysera, sammanställa och presentera
data. Allt fler vill ha GIS till sitt ärendehanteringssystem för att inte tala om kartor på intranätet. Behovet av samordning
av satsningarna blir allt större.

notisernotisernotis

Gemensam information
- både mål och medel
Det viktigaste målet med GIS-införandet
är inte att alla skall ha samma system
eller ens samma programvara utan att
data kan flöda mellan olika verksamheter
och mellan olika nivåer inom samma
verksamhet.
Målet är en gemensam bild. I denna
kommunala beslutsprocessen spelar politiker, tjänstemän och allmänhet. En gemensam bild av den verklighet som diskuteras är den enskilt viktigaste delen av
en fungerande beslutsprocess. För att
skapa en gemensam bild krävs att alla har
tillgång till samma information, samtidigt
och att den är lätt att förstå. Här är Internet den teknik som gör det möjligt och
inte minst GIS på Internet. I nacka kommun drivs just nu ett beslutsstödsprojekt
där allt beslutsunderlag publiceras på

nätet inklusive medborgarnas förslag. Webb-GIS
ingår här som ett naturligt
inslag.
Se www.nacka.se/algo .
Gemensam information är
också ett medel för effektiv informationsförvaltning. Med hjälp av
den nya tekniken skall data bara behöva
samlas in en gång för att sedan utnyttjas i
flera förvaltningars ärendehantering.
Detta rationaliserar datafångsten i kommunen som helhet. Något som är nog så
lönsamt eftersom aktuella, kvalitetssäkrade geografiska data kostar pengar.
Rationalisering - ett populärt mål
Kraven på att rationalisera den kommunala verksamheten är mycket stora. Det
första man tänker på som mål med teknikinförandet är därför ofta rationalisering.
De finns också tydliga exempel på rationalisering med hjälp av GIS hos dem som
var först med tekniken, ofta stadsingenjörsverksamheten i kommunen. Inledningsvis var rationaliseringen inte tydlig
då den lediga kapaciteten används för att
överföra traditionella kartor till digital
form - för att ytterligare rationalisera
verksamheten. Hos dem som gått igenom
denna konvertering är dock rationaliseringsvinsterna tydliga.
Analyser är det häftiga
Med hjälp av GIS kan data från en mängd
olika källor blandas, sorteras och analyse-

Nya lagar
Skärpta regler för skatteförmån av lånedator
Den som har en lånedator via sin arbetsgivare får inte byta ut
denna förmån mot kontant ersättning med mer än 10 000 kronor. Anställda som har godkänt att deras lön sänks genom ett
s.k. bruttolöneavdrag kan alltså göra en sådan lönesänkning
med upp till 10 000 kronor under ett år utan skattekonsekvenser. Görs bruttolöneavdrag med ett högre belopp är inte förmånen skattefri. Syftet med skärpningen är att begränsa möjligheterna att använda mycket dyrbar datorutrustningar som
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ras. Analyser som man aldrig kunnat göra
förut och som är den mest spektakulära
med GIS. För t ex naturresurshushållning
och översiktlig planering kan dessa möjligheter leda till helt nya sätt att arbeta
och till helt nya typer av beslutsunderlag.
Dessa analyser är komplicerade eftersom
de kräver avancerade metoder och system. För flertalet kommuner innebär det
sannolikt att de kommer att göras av
konsulter som är specialister på sitt fackområde. De metodmässigt enkla men nog
så viktiga analyserna görs i kommunen,
dagligen. Här kan man vrida och vända
på data av olika slag med en karta i bakgrunden. Den som undrar vad detta kan
leda till kan studera vad kalkylprogram
inneburit för ekonomer och chefer världen över.
Det är svårt att välja system
De system (programvaror) som finns på
marknaden har olika bakgrund och är
bra på olika saker. Eftersom de har olika
egenskaper lämpar de sig olika väl för
kommunens olika verksamheter, ett system blir därför sällan accepterat av alla.
Eftersom vinsten med systemet följer formeln:
vinsten = systemets möjligheter gånger acceptansen hos användarna uteblir ofta vinsterna med ett gemensamt system.
Att målet inte är att alla skall ha ett och
samma system är en utmaning. Man
FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 30

skattefria lånedatorer.everyone is free to copy it and redistribute it, as well as to make changes either large or small.
Citatet
”Vi gillar vackra människor. Till och med förhållandevis intelligenta djur som tamhöns gillar vackra människor. Det är vetenskapligt bevisat och har belönats med Ig Nobelpriset. Forskare
vid Stockholms Universitet har i en banbrytande studie visat att
kycklingar föredrar vackra människor.” – www.flormanpr.se
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måste ge sig djupare in i tekniken och
ställa sig frågan: Vad skall vara gemensamt för att vi skall kunna rationalisera
verksamheten och samutnyttja data?
Det krävs en strategi som gör klart:
• om det finns begränsningar i vilka system förvaltningarna får välja för WEBGIS, desktop GIS kartsystem osv.
• vilka system som den interna service
organisationen håller kompetens inom.
• vilka databasformat gemensamma databaser lagras i.
• hur datamodellerna skall se ut dvs hur
skall verkligheten beskrivas och lagras i
databasen.
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www.opentext.se

Systembyggandet idag
Geografiska data ställer speciella krav på
tekniken. För alfanumeriska data används inom GIS relationsdatabaser på
samma sätt som inom andra tillämpningar av IT. För geometriska data används
speciella icke standardiserade databashanterare. De olika systemen följer inte
någon gemensam modell för strukturering av data vilket gör att ett visst mått av

”intelligens” går förlorad vid dataöverföring mellan olika system. Det finns två
olika strategier att lösa detta. Den ena är
att använda programvaror från en leverantör till allt den andra är att bygga ihop
programvaror från flera leverantörer till
ett system. Dessa problem har under senaste åren väckt ett stort intresse för standardiserade ”spatiala” databaser.
Det nya med spatiala databaser
Spatiala databaser är en ny trend där den
mest kända produkten nog är Oracle
Spatial. Det nya är:
• Geometrier i form av ytor, linjer och
punkter (kartdata) lagras i traditionell
relationsdatabas tillsammans med alfanumeriska uppgifter (faktadata). Uppgifter om fastighetens ägare och dess
yta och lokalisering hanteras på ett enhetligt sätt.
• Datalagringen bygger på en marknadsstandard framtagen av de ledande leverantörerna. För detta finns en organisation
kallad Open GIS Consortium som samarbetar med det internationell standardiseringsorganet ISO. (www.opengis.org )

Att detta är en nyhet är nästan pinsamt,
det känns som en självklarhet. Att det
inte är så lätt som det låter är beror på
tekniska svårigheter och de svårigheter
som samverkan mellan konkurrenter alltid innebär.
IT-chefens roll
Geografiska informationssystem är ingen
revolution utan bara ett steg i evolutionen.
Användning av den geografiska aspekten
krävs för att förverkliga 24-timmarsmyndigheten, för att minska sektoriseringen
och för att rationalisera hemtjänsten. Detta
är strategiska mål som ägs av kommunledningen. Ett utnyttjande av GIS kan enligt
min mening inte byggas på centraliserade
system, för det saknas både tradition och
ledningsmodeller. Däremot krävs ett engagemang hos den centrala ledningen för att
leda processen. Min erfarenhet är att bara
en fungerande centralmakt kan skapa en
fungerande decentralisering. Här har ITchefen en viktig roll.
Torsten Hökby
torsten.hokby@novavista.se

Intranät och extranät för
kommuner, skolor och företag
Prata FirstClass med oss: 018 134 140

w w w. o p e n t e x t . s e
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Utvärdering

Svensk skola har utvecklats
med hjälp av IT
” …ITiS (IT i skolan) har varit en genomtänkt och bra satsning för att utveckla
svensk skola med hjälp av IT.” Det står
att läsa i sammanfattningen av slutrapporterna – ITiS som incitament för skolutveckling respektive Leva med ItiS –
som Högskolan i Halmstad och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping överlämnat till Utbildningsdepartementet.
– Det är glädjande när en så stor satsning
som ITiS är, ger ett så positivt resultat.
Det är viktigt att Skolutvecklingsmyndigheten och kommunerna tar till vara erfarenheterna när nu satsningen övergått i
reguljär verksamhet säger utbildningsoch forskningsminister Thomas Östros.
ITiS är en av de största satsningarna på

skolutveckling
som genomförts
i Sverige. Syftet
med satsningen
som riktat sig
mot lärare i arbetslag, var att ge lärarna
stöd att ta till sig och utnyttja de nya
möjligheterna. Syftet var också att göra
lärararbetet mer varierat och skolan till
en mer spännande arbetsplats för både
elever och lärare .
I korthet visar rapporterna bland annat att:
– samarbetet med kollegorna har stärkts
och blivit roligare
– lärarna lyfter fram betydelsen av de pedagogiska diskussionerna som genomförts i arbetslaget som en väsentlig investering för framtiden

– eleverna arbetar mera självstyrande
– IT används mera i skolan efter ITiS än
innan
– ca 40 procent av arbetslagen har startat
nya utvecklingsarbeten efter att ITiS avslutats.
ITiS har pågått under åren 1999-2002
och omfattat förskoleklass, grundskolan,
särskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan, Komvux samt folkhögskolan.
En sammanfattning av utvärderingarna
kan läsas på http://utbildning.regeringen.se/

E T T S A M TA L R Ä C K E R .
Med support menar vi på Dimension allt ifrån
enklare service till skräddarsydda avtal med funktionsgaranti. Om du vill tar vi ansvar för helheten
– inte bara de delar vi själva levererat. Vi ser till att
alla supportärenden slutförs, oavsett om felen
kan avhjälpas direkt eller om de måste lösas av
en specialist. Vi vågar till och med lova att vi kan
sänka era supportkostnader på befintlig utrustning, med bibehållen servicenivå.
Kort sagt, vi vill göra det så enkelt och lönsamt som möjligt för dig. Vi samordnar supportinsatserna – du ringer bara ett samtal!

www.dimension.se
STOCKHOLM 08-505 830 00 • LINKÖPING 013-489 50 00
LUND 046-288 21 00 • KARLSKRONA 0455-61 28 00
GÖTEBORG 031-750 20 00
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Rapport från kursen E-service

Som utbildare hade vi konsult Johannes
Helfrich. Han lotsade oss igenom dagen
på ett mycket bra och intressant sätt. Vi
började med att presentera oss själva där
vi också fick ange hur långt vi kommit
idag. En omvärldsanalys gjordes där nuläget i IT-forum i Stockholms län presenterades. Vidare gick Johannes igenom en
GAP-analys.

Processanalys
Eftermiddagen ägnades åt hur man kan införa e-tjänster i kommunen. Vi fick lära oss
att det är viktigt att börja från nuläget och
göra processanalyser samt att det tar tid att
införa dessa tjänster på ett riktigt sätt. Vi
gick igenom olika processer som tidigare
gjorts, både inom statliga myndigheter och
i kommuner. Den kommun som har gjort
en sådan analys är Upplands-Väsby. Denna
presenterades på ett mycket bra sätt.
En viktig del för att kunna få med organisationen i e-serviceprojekt är att kunna se
nyttan med det. Därför gick Johannes igenom de 8 nyttorna som man behöver titta
på vid e-projekt.
I ett grupparbete fick vi också ange vilka
e-tjänster vi har idag samt vad som är på
gång i respektive kommun. Det visade sig
att det finns en hel del som vi redan har,
vilket vi inte alltid sett som en e-tjänst.

LCD

Efter en god middag fortsatte vi att diskutera vidare hur vi skall kunna införa etjänster samt få fram nyttan i att göra
detta.
Viktigt med utbyte
På slutet diskuterades hur vi kan gå vidare. Vi var eniga om att en databas bör läggas upp där olika lösningar som vi gjort
eller kommer att göra finns. Detta för att
inte ”uppfinna hjulet” flera gånger. Ansvarig för denna ansåg vi att Kommunförbundet skall vara.
Deltagarna tyckte det var en mycket bra
dag och jag själv fick med mig olika lösningar på hur man kan införa e-service i
vår organisation. De exempel på processer
som presenterades kommer jag att ha
mycket nytta av. Det var också skönt att se
att vi inte låg så långt efter andra kommuner som jag kanske befarade.
Av Göte Olsson, Vårgårda kommun

LCD TV

CRT

Projector

Tablet PC

www.united.de

en kostnadsfri endagsutbildning i ”e-service” för sina medlemskommuner. Jag var en av 21 IT-ansvariga som fick tillfället att gå på denna kurs.
Då ”e-service” eller ”24-timmarsmyndigheten” är något som det talas mycket om i
kommunerna idag såg jag fram mot dagen
och hoppades få svar på hur man skall gå
tillväga för att få med organisationen på
detta. Det skulle också bli intressant att
höra hur långt man kommit i andra kommuner med införande av e-tjänster. Själva
har vi ju ännu inte gjort så mycket.

KOMMITS HAR ANORDNAT

Trust your visual instinct
Det är en talang. Du kan avgöra sann bildkvalitet med
bara ögat. Utmärkt skärpa, rätt ljus och naturtrogna färger
talar om för dig att ”detta är perfekt”. Så när du letar efter
en LCD-skärm, LCD-TV eller en projektor – lita på din
hall 21/stand B59

instinkt. Upptäck ViewSonic.
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www.viewsonic.se
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Nämnden för elektronisk förvaltning

Gemensamma standarder
för offentlig kommunikation
Regeringen har inrättat en nämnd som ska fastställda gemensamma standarder för myndigheternas elektroniska kommunikation mellan varandra och med medborgare och företag. Bland annat ska myndigheternas webbplatser därigenom bli bättre.

Syftet är att skapa ett säkert och effektivt
utbyte av elektronisk information mellan
myndigheter och mellan myndigheter
och medborgare. Nämnden blir ett viktigt
led i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten som bland annat kräver mer samarbete mellan myndigheterna.
Hela den offentliga sektorn skulle må bra av
gemensamma standarder och gränssnitt i
sin elektroniska kommunikation. Även om
nämndens arbete inte direkt kan normera
kommunernas arbete så kan man nog utgå
från att de riktlinjer som nämnden drar
upp ändå kommer att påverka kommunernas e-serviceutveckling i väldigt hög grad.

Nämnden består av representanter från
myndigheter som är av särskild betydelse
för utvecklingen av den elektroniska förvaltningen. Arbetet påbörjades vid årsskiftet.
Fakta
Nämnden för elektronisk förvaltning
Ordförande är Alf Nilsson, överdirektör på
Riksskatteverket.
Övriga ledamöter är
Ann-Marie Begler, överdirektör,
Rikspolisstyrelsen
Ann-Louise Eksborg, generaldirektör,
Krisberedskapsmyndigheten
Claes Gränsström, överdirektör, Riksarkivet

Yvonne Gustafsson, generaldirektör,
Ekonomistyrningsverket
Gunnar Hedborg, länsråd, Norrbottens län
Gun Hellsvik, generaldirektör,
Patent- och registreringsverket
Kjell Jansson, generaldirektör, Tullverket
Anita Johansson, direktör,
Verket för högskoleservice
Lena Jönsson, generaldirektör,
Lotteriinspektionen
Stig Jönsson, t.f. generaldirektör,
Lantmäteriverket
Adriana Lender, överdirektör,
Riksförsäkringsverket
Knut Rexed, generaldirektör,
Statskontoret

Konferera i Skärgårdshuset...
P

å Tjockö i Stockholms norra ytterskärgård
ligger Skärgårdshuset i direkt anslutning till
havet med en storslagen vy ut mot horisonten.

S

kärgårdshuset uppfyller de förväntningar
som ställs på en modern konferensanläggning för den lilla gruppen men utan lyx och
överflöd.

V

år stora tillgång är ett personligt bemötande med ambitionen att ge omtänksam och förutseende service utifrån en
lyhördhet för våra gästers önskemål.

V

i vill att våra gäster ska känna sig som
hemma och erbjuder möjlighet att konferera i en ostörd och hemlik miljö.

V

älkommen hit och må bra oavsett om du
bokar konferens, semester eller enstaka
övernattning.

B

okning och ytterligare information
Skärgårdshuset tfn 0176-432 90
(alt mobiltfn 070-736 53 32, 073-573 76 52)
se även www.procurement.se
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KommITS nr 1/2004

notisernotisernotisernotiser

En blick på framtiden
Om man ska döma den framtida marknaden efter hur mycket ansträngning som läggs ned på utveckling av olika tekniker och system så har surveyföretaget Evans Data en del att säga om den.
En undersökning på den nordamerikanska ”demografin” för IT-systemutveckling avslöjar att
• 1,1 miljoner tekniker är helt eller delvis sysselsatta i projekt
med inriktning mot open source.
• Något mer är en halv miljon arbetar med 64-bitarsarkitekturer
• Nära en miljon arbetar i olika grid computing-projekt
• När en halv miljon, eller 17% av det totala antalet systemutvecklare i Nordamerika, arbetar med utveckling av cluster computing.
Verkligheten bakom siffrorna antyder vilka produkter vi kan vänta
oss i framtiden menar Evans Data.
Inte privatiserat
Privata driftentreprenader på uppdrag av kommunerna och landstingen
uppgick totalt sett till mindre än tio procent av deras kostnader 2002.
Talet om en omfattande "privatisering" av offentliga tjänster saknar grund.
Det säger Svenskt Näringsliv efter en årlig inventering. De privata driftentreprenaderna på kommunernas uppdrag uppgick 2002 till 9,5 procent
av kostnaderna. Privata driftentreprenader på landstingens uppdrag uppgick 2002 till 7,8 procent av kostnaderna. Utvecklingen har nått längst i
Stockholmsregionen med 17,6 procent privata driftentreprenader i landstinget och 19,5 procent i kommunerna. Men över hela landet ökar andelen driftentreprenader år från år, allt enligt Svenskt Näringsliv.

Spam Spam Spam
Under 2003 ledde spam till att företag världen över förlorade
20,5 miljarder dollar, och det förväntas kosta företagen 198 miljarder dollar år 2007 (källa: Radicati Group 2003).
Inte dygnet runt, men dock...
Från och med den 12 januari utökar Skatteverket sina telefontider
i Skatteupplysningen. De nya öppettiderna är måndag-torsdag
08-19, och fredag 08-16. Telefonnumret är som vanligt 0771567 567. Det ökade öppethållandet kommer till stånd genom att
de olika skatteupplysningarna i landet samverkar. Det innebär att
en medborgare som ringer på kvällstid kommer till den skatteupplysning som tjänstgör just då, oavsett var den finns i landet.
Det ska bli ännu lättare för medborgaren att göra rätt från början.
Nu när alla skattemyndigheter från årsskiftet gått samman och bildat det nya Skatteverket, kan vi använda våra resurser effektivare
i landet som helhet. Då kan vi också erbjuda bättre service, säger
Sten Eriksson, informationsdirektör vid Skatteverket.
70 000 valde att börja arbeta i kommunerna
Kommunerna rekryterade 70 000 nya medarbetare år 2002. Av
dessa kom 25 000 från den privata sektorn vilket är fler än vad den
privata sektorn rekryterade från kommunerna. Medarbetarna i kommunerna är välutbildade. Allt fler har en minst treårig högskoleutbildning och idag är 44 procent av de anställda högskoleutbildade.

Att göra det enkelt för användaren
- vår styrka!
> Gruppkommunikation
> Informationshantering
> Publiceringssystem

ET?
24h MYNDIGH mar
tim

dupoint.com/24-
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Ring 08 - 441 74 80 eller besök www.dupoint.com
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