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Ledare
Samverkan verkar synnerligen attraktivt

VÅREN SMYGER SIG SAKTA PÅ men än har
dom riktigt härliga vårdagarna inte infunnit
sig här i Mellansverige.

Däremot tror jag att den verkliga våren och
försommaren dyker upp i Lund under vår
konferens där.

”Konferensen ...
kan kallas
internationell”

Konferensen kan
kallas internationell eftersom det
kommer deltagare
från alla våra systerorganisationer.
Som extra krydda
är våra vänner i Nya Zealand, ALGIM, representerade. Dagen innan vårkonferensen
skall de internationella gästerna mötas för
överläggningar. Det är roligt att se att även
den här konferensen kommer att vara välbe-

sökt. Totalt inklusive kommundeltagare,
gäster och leverantörer blir vi över 200 personer. Trots det väldigt kärva ekonomiska
klimatet i våra kommuner tycks intresset för
att komma på KommITS konferens vara
stort. Temat om samverkan verkar synnerligen attraktivt.

På våra styrelsemöten har vi diskuterat
mycket kring våra aktiviteter för medlemmarna. Som nästa insats planeras en ”teknikdag” i början av 2005 på samma villkor som
utbildningsdagen för e-service i Eskilstuna i
mars i år.

bli verklighet. Se till att prioritera inventeringen när den kommer så blir det en ovärderlig hjälp för er i framtiden!
Vår styrelseledamot Thorbjörn Larsson har
nu valts in i Kommunförbundets IT-referensgrupp, och det kommer att underlätta
våra kontakter med förbundet och öka informationsflödet ossemellan.
KommITS visar framfötterna,
föreningen är större än någonsin
– 129 medlemskommuner.
Vi ses i Lund!

En annan angelägen önskan har varit att
kunna serva medlemmarna med en databank där man kan se hur kommunerna är
försedda med olika system och vad man har
för åsikt om dem. Det här håller nu på att

– Henric Skoog,
ordförande KommITS
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e Krönika
Samverkan

…ÄR ETT BEGREPP SOM MAN KAN ANVÄNDA I MÅNGA SAMMANHANG.
Vår förening heter ju t.ex. Kommunal IT-samverkan och vårkonferensen i Lund har fått namnet ”Samverkan i kubik”. Ordet ”samverkan” har en positiv klang – det är klart att man ska samverka och
hjälpa varandra, så att inte alla behöver uppfinna det berömda hjulet. Vi som tillhör den offentliga sektorn har ju inga skäl att inte
samverka. Det är skillnad med den privata sektorn – man kan inte
gärna samverka med en konkurrent, åtminstone inte om det är en
tjänst eller produkt som företaget ska sälja till sina kunder (däremot kan man samarbeta om annat t.ex. kan Ericsson och Nokia
samarbeta om Symbian-OS).
Ute i den stora världen finns också samarbetsorganisationer som
EU och FN. Där kan man se att samverkan inte alltid är enkel när
det finns många viljor som drar åt olika håll. På liknande sätt kan
det uppstå konflikter i samarbetet mellan kommuner även om frågan om man ska invadera Irak eller ej har en annan dignitet än frågan om man ska välja Devis eller Agresso.
Varför samverkar vi i kommunerna inte mer än vad som är fallet
idag? Det har nog varit lite av en tradition att var och en ska sköta
sig själv. Vi vet alla hur det kan vara när en ny chef anställs –
han/hon måste visa sig initiativrik och genomföra omorganisationer
och andra förändringar. Då kanske det inte är samverkan med
grannarna som ligger närmast till hands.
Men de senaste åren har det börjat hända saker. I flera regioner i
landet har man ett väl etablerat samarbete bl.a. i IT-frågor, det gäller t.ex. i Östergötland, norra Bohuslän, Örebro län, Gästrikland,
Dalarna, IT-Västerbotten och IT-forum i Stockholms län för att
nämna några. Sambruksplattformen, försöker se en lösning på problemet som kommunsektorn har framför sig - att medborgarna förväntar sig bättre service och större öppenhet genom 24-timmarsmyndigheten samtidigt som resurserna krymper.
Hur långt kan man då driva samverkanstanken? Kommer små och

medelstora kommuner i framtiden att ha egna IT-avdelningar? Eller
personalavdelningar? Eller ekonomiavdelningar? Kommer man att
ha egna IT-system för löner, ekonomi, skola, socialtjänst etc.? Om
kommunerna ägnar sig åt kärnverksamheter som skola, vård, omsorg m.m. kan man kanske samverka om stödfunktioner som IT,
ekonomi- och personaladministration o.d. Alternativt kan man utkontraktera dessa.
Samverkan kan också medföra problem, t.ex. legala sådana – som
integritetsaspekter inom socialtjänsten, eller ekonomiska – hur
mycket ska kommun A betala till kommun B för del av ekonomisystemet som kommun B driftar i sina servrar i den kylda och larmade och inbrottssäkra datorhallen (dyr!)?

Andra problem kan uppstå när man ska anpassa nya system till
kommunernas befintliga som kanske inte är lika – fungerar det nya
gemensamma skoladministrativa systemet till kommun A:s respektive kommun B:s ekonomisystem som inte är från samma leverantör och/eller samma version? Eller till de olika officeversionerna
som används? Kan någon av de samverkande kommunerna lägga in
sitt veto mot en ny applikation för att de inte har råd att uppgradera sin plattform till den som den nya applikationen kräver även om
övriga kommuner vill byta?
Men - man ska försöka se möjligheterna och inte hindren så
därför kan man travestera gamle
Kalle:
IT-chefer i alla kommuner
– förenen eder!
Lars Markbäck, vice ordförande ,
KommITS
PS Jag har medvetet använt begreppen samarbete och samverkan synonymt.

Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet Citatet
”Idag har verksamhetsfolk och IT-folk svårt att kommunicera med varandra.
De kommer från olika yrkeskulturer och talar olika språk.
I det läget hjälper inga fler bredbandssatsningar eller inköp av ny teknik.
– Vad är det som saknas? Satsningar på att utbilda … personal i användningen av datorer
och datorers möjligheter, att tydliggöra roller – vem har ansvar för vad?
Men också förståelse för att det inte handlar om IT-utveckling utan om att utveckla verksamheten”
– Margareta Fundin, om situationen i vården (CS nr 37)
KommITS nr 2/2004
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Statskontoret har valt
leverantörer av Infratjänsten
för offentlig
förvaltning att utveckla avancerade e-tjänster. Nu finns de tekniska förutsättningarna
för alla myndigheter att tillhandahålla avancerade e-tjänster som underlättar för privatpersoner och företag att uträtta och följa sina
ärenden i den offentliga förvaltningen.Infratjänsten ger också förutsättningar för ett säkert informationsutbyte mellan myndigheter
och privatpersoner och företag.

INFRATJÄNSTEN SKA UNDERLÄTTA

– Infratjänsten är ett viktigt steg för att underlätta utvecklingen av e-tjänster som förbättrar samhällsservicen till privatpersoner
och företag. Infratjänsten är ett led i Statskontorets arbete med att förverkliga en gemensam infrastruktur för elektroniska tjänster i offentlig förvaltning. Det är min förhoppning att Infratjänsten bidrar till att utvecklingen av avancerade e-tjänster kommer igång även hos de mindre myndighe-

betalningar. Funktionerna ska tillhandahållas i form av tjänster som myndigheter kan
abonnera på. Infratjänsten är
Fakta Infratjänsten
ett alternativ till att utveckla
Infratjänsten ska innehålla de
eller driva sådana funktioner
grundläggande funktioner som bei egen regi.
hövs vid utveckling av avancerade
e-tjänster. Exempel på sådana
Avtalen löper i fyra år och
funktioner är kontroll av elektroniskan användas av statliga
ka identiteter och elektroniska unmyndigheter, kommuner
derskrifter, elektronisk mottagning
och distribution av ansökningar
och landsting.

terna, säger Statskontorets generaldirektör
Knut Rexed.
Statskontoret har valt två leverantörer för Infratjänsten:
• Tieto Enator Public &
Healthcare AB
• WM-Data Consulting AB

De två leverantörerna
och beslut samt elektroniska bekommer från våren 2004
talningar.
att erbjuda de grundlägDe två leverantörerna ska
Funktionerna ska tillhandahållas i
form av tjänster som myndigheter
gande funktioner som bekonkurrera om beställningar
kan abonnera på, och ska vara ett
hövs vid utveckling av
från den offentliga sektorn.
alternativ till att utveckla eller driva
avancerade e-tjänster. ExSamtidigt kommer de att i
sådana funktioner i egen regi.
empel på sådana funktioenlighet med avtalet samverAvtalen kan användas av statliga
myndigheter, kommuner och
ner är kontroll av elektroka och bidra till fortsatt utlandsting.
niska identiteter och elekveckling av Infratjänsten. En
troniska underskrifter,
öppen marknad och följsamelektronisk mottagning och distribution av
het till standarder är en viktig utgångspunkt
ansökningar och beslut samt elektroniska
för det arbetet.

PostScript-bild
(NOV_red.eps)
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V Å R K O N F E R E N S
5-6 maj 2004, Scandic Hotel Star, Lund

Samverkan i kubik
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, som vi i år förlagt till lärdomsstaden
Lund. Välkomna till intressanta dagar. Träffa nya och gamla kollegor och möt våren!

Missa inte något av inslagen på konferensen
The brain is the boss
Hjärnan är måhända för komplex för att begripas av en hjärna.
Men spekulationerna och aha-upplevelserna är spännande nog!
Nils Simonsson, kirurgöverläkare och en av Sveriges mest uppskattade föreläsare
Offentliga e-tjänster i framtiden
Ett mer djupgående arbete har inletts inom den offentliga sektorn för att erbjuda e-tjänster. Vad kan det få för effekter för
kommuner, landsting och medborgare?
Bengt Lindstedt, sekreterare, Delegationen för offentliga e-tjänster
IP-telefoni i Nora, Ljusnarsberg och Hällefors
Hur man uppnår effektivare kommunsamarbete. De nya regionnätens betydelse. Hur hanterar man säkerheten med IP-telefoni?
Ulf Zetterlund, IT-chef Nora kommun, Mikael Bertling och NilsÅke Nilsson, Crux
Kartläggning av kommunernas IT-kostnader
Hur har kommunernas IT-arbetsplatser och IT-anställda utvecklats de senaste 10 åren.
Nils Knutsson, marknadsdirektör TietoEnator
Telefoni i framtiden
Leverantörerna har i 15 års tid pratat om konvergensen mellan
data och telefoni, utan att mycket har hänt. Just nu händer
det desto mer. Vi är mitt uppe i början av en multikonvergens
mellan fast och mobil, data och telekommunikation.
Kjell Westerback, vd Dotcom

Nationella IT-tjänster inom vård och omsorg
Carelink är en medlemsorganisation med landsting, kommuner
och privata vårdgivare som ägare. Carelink arbetar bl a med att
driva och utveckla nationella IT-tjänster såsom exempelvis Sjunet
för kommunikation och SITHS för säkerhet.
KG Nerander, projektledare Carelink
IT i det nya förbundet
Regeringens IT-politiska Strategigrupp, vad görs? 24-timmarsdelegationen, vad görs? 500 milj omfördelade till bredbandsutbyggnad, vad händer med dom? Bengt Falke, IT-chef och Björn
Björk, IT-strateg, Kommun och landstingsförbundet
Undvik fallgroparna med IT-samverkan
Ekonomiska fördelar med samarbetet mellan kommunerna
Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre, även kallat
VÖKBY. Alberto Necovski, IT-chef Kinda kommun
BAS projektet i Skåne
Samverkan om bredband för alla i Skåne. Samverkan på bred
front i en expansiv region. Christer Lannestam, vd SkåNet
De fem hetaste trenderna
Lars Dahmén, chefredaktör, Computer Sweden
Paneldebatt med temat
”Fördelar och svårigheter med samverkan” Moderator Lars
Dahmén leder panelen med representanter från Dotcom,
TietoEnator, CareLink, Svekom, SkåNet och VÖKBY
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V Å R K O N F E R E N S
5-6 maj 2004, Scandic Hotel Star, Lund

Utställande företag
Atea Sverige AB www.atea.se
Atea erbjuder en kostnadseffektiv och
enkel hantering av IT-produkter genom
hela livscykeln. Genom den värdekedja
som vi byggt upp för att öka våra kunders
nytta effektiviserar vi hanteringen av ITprodukter. Det är i styrningen av detta
som vi har vår verkliga styrka. Med Atea
kan du som kund få analys och rådgivning inom IT-området. Det kan vara utvärdering av befintlig IT-plattform och
rutiner, rådgivning i samband med uppgradering av utrustning, omläggning av
inköpsrutiner, ren produktrådgivning, logistikfrågor eller kanske finansieringslösningar.

Cendio www.cendio.se
Cendio utvecklar produkter och tjänster
som är baserade på öppna programvaror
(Open Source Software). Våra produkter
är ThinLinc® och olika typer av utbildningar kring öppna programvaror. ThinLinc är en terminalserverlösning som erbjuder flexibla och säkra lösningar för
tunna klienter.

support samt världsledande kommunikationsteknologi. Till kunder som inom
kommunikationsområdet värdesätter
långsiktiga och utvecklande relationer,
kompetens och expertis samt service och
support. Som ger våra kunder utveckling
av sina kundrelationer, ökad intern effektivitet samt möjlighet att förnya sin affär.

Fiberdata AB www.fiberdata.se
Fiberdata levererar kundunika lösningar
och tjänster för data-, tele- och videokommunikation baserade på standardteknologi. Fiberdata bygger nät och levererar tjänster med fokus på funktionalitet
och kvalitet, prestanda och skalbarhet,
säkerhet och kostnadseffektivitet.
Strategin är att erbjuda kundspecifika
lösningar som baseras på öppna standarder. Därtill erbjuder Fiberdata kvalificerade konsulttjänster för planering och utveckling, projektledning, installation,
support och utbildning.

Fujitsu Siemens Computers
AB www.fujitsu-siemens.com

IST www.ist.se

Open Text AB www.opentext.se

IST skall vara den ledande internationella
partnern för nyskapande IT-utveckling
inom utbildningssektorn. Våra produkter
och tjänster skall stödja tillämpningar
inom administration, kommunikation
och informationshantering för alla aktörer. Vår verksamhet baseras på långsiktliga kundrelationer och en mycket hög servicegrad.

Kanadensiska Open Text har sedan 1991
levererat innovativ programvara som för
människor samman för att dela kunskap,
leverera innovation och förbättra processer. Open Text är idag den ledande globala leverantören av collaboration- och
knowledge management programvara
(Live Link, Meeting zone) med 6 000
000 användare bland 4500 företag i 31
länder med 12 språk runt om i världen.
Open Text, FirstClass divisionen utvecklar och säljer FirstClass Server och FirstClass Unified Communications över hela
världen med säljkontor i Irland, Sverige,
England, USA och Nya Zeeland. Cirka
200 anställda arbetar för Open Text,
FirstClass divisionen, runt om i världen
och man har återförsäljare i 55 länder.

Kerfi www.kerfi.se
Kerfi AB är en ledande leverantör av informationsteknik på den svenska marknaden. Som specialister på teknisk infrastruktur erbjuder Kerfi ett smart och flexibelt alternativ inom drifts- och förvaltningstjänster baserat på insourcing och
specialiserad outsourcing. Kerfi har specialistkompetens inom Systems Management och Service Management enligt
ITIL.

Lexmark www.lexmark.se

Fujitsu Siemens Computers är den kompletta IT-leverantören med ett brett sortiment av IT-produkter, från handdatorer
till den mest kraftfulla stordator. Det
breda produktutbudet är unikt bland
hårdvaruleverantörer. All försäljning på
den svenska marknaden sker via partners
såsom återförsäljare, distributörer, systemintegratörer och IT-konsulter. Därigenom kan Fujitsu Siemens Computers erbjuda kunderna helhetslösningar. Strategin är att genom sina partners nå och ha
en närhet till slutkund och ge en fullgod
service och support.

Lexmarks lösningar utgår från kundens
behov, inte från produkterna. Lexmark
International är ett ledande företag som
utvecklar, tillverkar och levererar skrivarlösningar och skrivare. Företaget tillhandahåller laser- och bläckstråleskrivare
samt tillhörande förbrukningsmaterial
och tjänster till företag och hem i över
150 länder. Genom att sätta kunden i
centrum har Lexmark lyckats möta företagens föränderliga behov vad gäller effektiv dokumenthantering och hemanvändarens krav på pris, prestanda och
användarvänlighet. Resultatet är ett brett
utbud av prisbelönta produkter. Lexmark
kan mycket mer än bara skrivare.

D-Link, är den största tillverkaren av nätverksprodukter utanför USA. Företaget
har nått en position som en av de ledande
leverantörerna av nätverks- och kommunikationslösningar för små- och medelstora företag samt inom bredbandsområdet med smarta, enkla och kostnadseffektiva lösningar för delat bredband, trådlösa nätverk, säkerhet och IP-telefoni.

Göteborgs Stad ADB-kontoret
www.adb-kontoret.goteborg.se

Microsoft AB
www.microsoft.com

ADB-kontoret är en kunskapsorganisation med fokus på IT- och verksamhetsutveckling för den kommunala verksamheten i Göteborg. Våra primära kunder är
förvaltningar och bolag i Göteborgs stad
samt kommunalförbund i regionen där
Göteborgs stad är delägare.

Datahalland www.datahalland.se

Ibitec Public Solutions AB
www.ibitec.se
Ibitec är ett IT-konsultbolag med
specialinriktning på komponentbaserade verksamhetslösningar modern systemutveckling och avancerad IT-utbildning. Vi prioriterar
kombinationer av högteknologi och
människor som ger kunder ökad
konkurrenskraft. Vårt mål är att bli
det ledande kunskapsföretaget avseende distribuerade affärslösningar.

Microsofts vision är att skapa innovativ
programvara som ger människor tillgång
till tjänster, information och kommunikation oberoende av tid, plats och enhet.
Som en av världens ledande tillverkare av
programvara strävar vi efter att skapa
produkter som möter våra kunders ständigt förändrade behov. Vi går mot ett nytt
tänkande där kontakten mellan människa, programvara och Internet styrs av vad
vi vill göra, inte av vilka enheter vi för
tillfället har tillgång till. Det är också det
som är grundtanken i Microsofts .NETvision som innebär att vi ska ha tillgång
till information oavsett var vi befinner
oss.

Clavister www.clavister.se
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. 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.

D-Link www.d-link.se

Söker du en IT-partner att utvecklas med
så är Datahalland AB rätt för dig. Vi erbjuder dig ett långsiktigt samarbete där vi
tillhandahåller både bred och hög kompetens i kombination med trevlig personal och en hög flexibilitet. Vi är idag regionens ledande tjänsteföretag inom ITlösningar och vår verksamhet är uppdelad inom fyra affärsområden; Systemintegration, Applikationsutveckling, Internet
och Utbildning.

Dimension AB www.dimension.se
Dimension är integratör av affärskritisk
IT-infrastruktur. Dimensions fokuserade
verksamhetsområden är serverlösningar,
datalagring och IT-säkerhet i affärskritisk
IT-miljö. En viktig och växande del av
verksamheten utgörs av tjänster såsom
analys, projektledning, support, drift och
underhåll.

Dotcom Solutions AB
www.dotcom.se
Vi erbjuder kundanpassade kommunikationslösningar, värdeskapande tjänster
som konsultation, integration, drift och
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Interlan www.interlan.se
Interlan är ett fristående och leverantörsoberoende datakonsultföretag beläget i
Gävle. Verksamheten består främst av att
tillhandahålla kvalificerade tekniktjänster. Interlan har lång erfarenhet av att
arbeta med den teknik och de tjänster
som bildar basen för Internet idag. På
den erfarenheten har vi byggt på ett tjänsteutbud som ska göra oss till din totalleverantör av internetrelaterade tjänster.

Nilex AB www.nilex.se
Nilex utvecklar och marknadsför det operativa CRM systemet NilexPlus® och har
sedan försäljningsstarten 1996 levererat
ca 900 installationer till olika verksamheter huvudsakligen i Sverige, men också
ett flertal till Tyskland, Danmark och Finland.

Novell www.novell.se
Novell är den ledande leverantören av informationslösningar. Novell hjälper företag och organisationer att utnyttja de
möjligheter som dagens informationsbaserade ekonomi erbjuder genom att eliminera de hinder som finns för att
komma åt information och tillhandahålla
den säkert och kostnadseffektivt.

Pulsen AB www.pulsen.se
Pulsen skall affärsutveckla kunden inom
IT-området. Detta gäller hela vår verksamhet oavsett affärsområde. Vi ska
skapa en god värdetillväxt för våra kunder
och inom vårt segment vara ett självklart
alternativ vid val av ITsamarbetspartner.

Softronic www.softronic.se
Softronic är ett IT- och managementbolag som erbjuder lösningar baserade på
modern IT för att skapa bättre affärer och
konkurrenskraft för våra kunder. Vi är
kända för att ta ett helhetsansvar, från
behovsanalys och utveckling av verksamhetskritiska lösningar till implementering
och drift. Vi har en helhetssyn på förändring som innebär att vi kan åta oss att
stödja våra kunder inom allt från Strategi
och Struktur (Organisation, Processer,
IT) till Mänsklig förändring.

Teracom AB www.teracom.se
Teracom är en ledande nätoperatör inom
områdena radio, tv, telekom- och informationstjänster. Basen för företagets tjänster är trådlösa rikstäckande bredbandsnät. I koncernen ingår också ett antal dotter- och intressebolag som kompletterar
Teracoms roll som nätoperatör. Bolagens
roll är bland annat att påskynda utvecklingen inom digital-tv och digitalradio.

TietoEnator www.tietoenator.se
Vi tar fram informationssystem och tillämpningar som är särskilt utformade för
den offentliga sektorns behov: en portfölj
av professionella tjänster för implementering av offentliga utvecklingsprojekt,
system för socialvård, skolor, bibliotek
och processer avseende vårdtjänster. De
huvudsakliga kundgrupperna är statliga
myndigheter, lokala myndigheter och leverantörer av vårdtjänster.

ViewSonic www.viewsonic.se
ViewSonic är en av världens ledande leverantörer av visuella produkter som
bildskärmar, projektorer, plasmaskärmar
och handdatorer. Företaget grundades
1987 av James Chu i Kalifornien, USA.
ViewSonic finns idag representerade i
128 länder och har ca 700 anställda. År
2001 sålde ViewSonic fler än sex miljoner
bildskärmar och omsatte över 1,3 miljarder dollar. I samband med köpet av Nokias bildskärmsdivision i mars år 2000 etablerades ett eget försäljningskontor i
Stockholm.
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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
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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
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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.

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 nationella konferenser och möten.
Sedan början av år 2000 har vi administrativ hjälp av en kanslifunktion i Eskilstuna. Där produceras även föreningens
tidning och hemsida.

FÖRENINGEN KOMMITS ´ STYRELSE :

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

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

Ledamot
Jan Enerhall, Sandvikens kommun
IT-avdelningen, 811 80 SANDVIKEN
tfn: 026-24 11 36, 070-370 01 90
jan.enerhall@sandviken.se

MEDLEMSKAP. Medlemskap i föreningen
tecknas av enskild person anställd i
svensk kommun. Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar
kommunen gentemot föreningen. Varje
kommun tecknar endast ett medlemskap.
Medlem ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.)
Medlemsavgiften för verksamhetsåret
2003/2004 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

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

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
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
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

KommITS nr 2/2004
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Vem erbjuder den bästa e-tjänsten?
Guldlänken är tävlingen som belönar innovativa webbplatser och e-tjänster i offentlig sektor som lyckas skapa
kvalitet för användare och verksamhet. Tävlingen går nu in på sitt sjätte år och har utökats till tre tävlingsklasser:
Bästa e-tjänst, Bästa e-demokrati och Bästa Samverkan
Tävlingen är öppen för alla organisationer
inom stat, kommun och landsting som
riktar sig till, eller skapar nytta för medborgare och företag. Vinnarna av tävlingen Guldlänkens pris i klasserna Bästa etjänst, Bästa e-demokrati och Bästa Samverkan utses i år av en tolvmannajury.
Ett samarbetsprojekt
Guldlänken drivs av Statskontoret till-

sammans med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, 24-timmarsdelegationen, Regeringens IT-politiska strategigrupp, IT-Företagen, II-stiftelsen,
Centrum för Användarorienterad IT-design och Handikappombudsmannen.
Heléne Richardsson, IT-strateg i Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet och jurymedlem

– Guldlänken ger en möjlighet att lyfta
fram bra och konkreta exempel där medborgarna själva kan vara med och påverka sin vardag. Vi behöver jobba över
gränserna mellan olika organisationer för
att åstadkomma den bästa lösningen när
det gäller e-tjänster. Det pågår massor av
aktiviteter ute i landet idag och jag ser
med spänning fram emot de förslag som
kommer in i år. – www.guldlanken.se

Fakta Guldlänken

Fakta Guldlänkjuryn 2004

Bästa e-tjänst belönar en tjänst eller webbplats som bidrar till ökad medborgarnytta och en effektiv förvaltning.

Juryn består av representanter från Guldlänkens arrangörer samt några
kompletterande experter:
Christer Sturmark, Regeringens IT-politiska strategigrupp, Niklas Nordström, 24-timmarsdelegationen, Helene Richardsson, Landstingsförbundet/Kommunförbundet, Robert Hultman, IT-Företagen, Anne-Marie
Eklund-Löwinder, II-stiftelsen, Ann Lantz, Centrum för Användarorienterad IT-design (CID), KTH, Hans von Axelson, Handikappombudsmannen,
Funda Denizhan, Statskontoret, Monica Berneström, Stockholm Challenge,
Yvonne Bjerke, Botkyrka kommun, Hampus Brynolf, Forum för levande
historia, Cristian Norlin, Södertörns högskola.

Bästa e-demokrati belönar en tjänst eller webbplats som stödjer den demokratiska interaktionen mellan medborgare och politiker.
Bästa samverkan belönar en gemensam e-tjänst som effektiviserar och utvecklar den interna förvaltningen samt medför nytta för medborgarna.
Anmälan skulle vara inne till den 2 april. Nomineringarna tillkännages den
18 maj och priset delas ut på konferensen Offentlig Rummet i Eskilstuna
den 3 juni.
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Blandade hot ökar sårbarheten
Virusangrepp sprider sig allt snabbare och blir också svårare att upptäcka. Det visar den senaste säkerhetsrapporten (Internet Security Threat Report 2003) från säkerhetsföretaget Symantec. Rapporten bygger på faktauppgifter
som samlats in från miljontals datorer i över 180 länder.
– Rapporten sammanställs 2 gånger
varje år av våra experter för att analysera olika typer av angrepp, hitta trender
och ge rekommendationer till både organisationer och hemanvändare om hur
de bäst ska skydda sig, säger Leif Gyllenberg, vd på Symantec i Sverige.

Tre tydliga trender
kan utläsas ur rapporten:
• Fler företag drabbas av allvarliga angrepp. Under första halvan av 2003
rapporterade endast 15 procent av undersökta företag ett allvarligt angrepp.
Under andra halvan rapporterade fler
än 50 procent ett allvarligt angrepp.
• Angreppen kommer inte längre endast från virus, utan utgörs allt oftare av
så kallade blandade hot. För att stoppa
dessa måste man kombinera teknik för

antivirus, brandväggar och intrångsdetektering. 54 procent av de värsta angreppen under andra halvan av 2003
var av typen blandade hot.
• Angreppen får allt allvarligare konsekvenser. Virus är inte längre digitala
busstreck utan skapas för att stjäla information, leta reda på lösenord eller
bankkontonummer, eller registrera användarens tangenttryckningar – alltså
digitala brottsförsök. Under andra halvan av 2003 ökade antalet rapporterade
virus av denna typ med 519 procent.
– I och med att allt fler människor arbetar med e-post och Internet så blir
spridningen av virus mycket snabbare
än tidigare. Många nya virus sprids
dessutom utan att användaren märker
något. Antingen laddas de ner obemärkt
när man besöker en webbplats eller så

sprider de sig automatiskt via e-posten.
Därför är det viktigare än någonsin att
öka medvetenheten om IT-säkerhetsfrågor, säger Leif Gyllenberg.
Inom loppet av 12 dagar under augusti
2003 drabbades till exempel miljoner
datorer av maskarna Blaster, Welchia
och Sobig.F. Enligt bedömningar från
undersökningsföretaget Computer Economics blev kostnaden endast för dessa
angrepp över 20 miljarder kronor.
Under den värsta spridningen infekterade Blaster så många som 2500 datorer
varje timme.
Ytterligare några trender är tydliga, särskilt när det gäller angreppens sammansättning och de säkerhetsluckor som utnyttjas:

”Virus ... skapas för att stjäla information,
leta reda på lösenord eller bankkontonummer,
eller registrera användarens tangenttryckningar
– alltså digitala brottsförsök”
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• Risken för ”zero day”-angrepp ökar,
eftersom virusmakare i allt högre utsträckning utnyttjar säkerhetsluckor
innan dessa blir allmänt kända och patchar finns tillgängliga.
• Angrepp utformas allt oftare för att
utnyttja de bakdörrar som tidigare virusangrepp lämnat bakom sig. I januari i
år lämnade till exempel masken MyDoom en sådan bakdörr som utnyttjades
av maskarna Doomjuice och Deadhat.
• Angrepp som sprider sig via Explorer
kommer förmodligen att öka, eftersom antalet potentiella säkerhetsluckor i Explorer
ökade från 20 rapporterade fall under första halvan av 2003 till 34 rapporterade fall
under andra halvan av 2003, en ökning
med 70 procent.
De branscher som 2003 var mest utsatta
för virusangrepp är bank och finans, hälsooch sjukvård samt energisektorn. Det tio
mest utsatta länderna var USA, Kanada,
Kina, Japan, Australien, Tyskland, Sydkorea, Taiwan, Frankrike och Italien. USA
och Kanada svarade tillsammans för 65
procent av alla rapporterade angreppsförsök. Sverige hamnade på 22 plats.

Så skyddar du anläggningen

Blandade hot

1. Avinstallera alla tjänster som inte används.
2. Se till att alla patchar (uppdateringar av
säkerheten) är installerade, speciellt på
datorer som används för publika tjänster, som HTTP, FTP, e-post och DNStjänster.
3. Se till att ha regler för lösenord (och att
de efterlevs).
4. Ställ in företagets e-postserver så att den
blockerar eller raderar inkommande epost som innehåller bifogade filer av
typen .vbs, .bat, .exe, .pif och .scr.
5. Koppla snabbt ur drabbade datorer ur
nätverket för att hindra att problemen
sprids inom företaget. Återställ datorerna med felfri, testad programvara.
6. Viktigt att alla anställda förstår att de
inte bör öppna okända bifogade filer,
och att inte de bör installera eller starta
mjukvara som laddats ner från Internet
om de inte först sökts igenom för virus.
7. Se till att det finns en krisplan om något
skulle hända i IT-miljön.
8. Testa företagets säkerhet för att säkerställa att rätt kontrollfunktioner finns installerade.

Var och en för sig kan maskar, virus och
trojanska hästar orsaka stor skada, men
idag förekommer mer sofistikerade säkerhetshot. Dessa så kallade blandade
hot utnyttjar en kombination av flera
mekanismer för att uppnå större, snabbare spridning och ge allvarligare skador. De kräver nämligen ingen aktiv
medverkan från användaren för att spridas vidare. Det kan räcka med att besöka en infekterad webbplats eller förhandsgranska ett e-postmeddelande.
Det räcker alltså inte längre bara med
ett antivirusprogram, utan helst ska
man kombinera teknik för antivirus,
brandväggar och intrångsdetektering
för att få stopp på spridningen.

”Zero day” –angrepp
Ett “zero day” blandat hot utnyttjar en
sårbarhet som inte är offentliggjord, och
innan leverantören hunnit ta fram en
patch. Om ett sådant hot bryter ut kan
det orsaka stor skada innan användarna
kan täcka till eventuella luckor i sina
system.
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Många IT-utbildningar, få studenter
Det finns många IT-utbildningar på högskolenivå i Sverige men för få studenter som vill gå dem. Forskarutbildningen drivs
i för många och små miljöer och det är stor brist på disputerade lärare. Detta går ut över kvaliteten. Högskolorna måste
profilera utbildningarna mer för att bättre kunna rekrytera studenter.
Detta konstaterar Högskoleverket efter att ha
utvärderat grund- och forskarutbildningen i
data- och systemvetenskap/informatik. Utvärderingen omfattar 20 grundutbildningar
och 10 forskarutbildningar
Ämnet informatik/data- och systemvetenskap har på några år spritts från cirka
10 till 20 institutioner vilka idag

erbjuder långt fler utbildningsplatser än det
finns sökande till. Högskoleverket anser därför att utbildningen borde koncentreras till
färre orter och att högskolorna borde samverka mer. Verket anser också att högskolorna måste profilera utbildningarna ytterligare
och förbättra informationen till de blivande
studenterna. Lärarna har generellt sett inte
tillräckligt hög kompetens och
forskarutbildningsmiljöerna
är för små.

Ambitionerna när det gäller internationalisering är låga. Trots kritiken finns det några
institutioner som fungerar bra och som håller god eller till och med utmärkt kvalitet.
Det gäller bland andra Stockholms universitet/KTH, Umeå universitet och högskolorna
i Skövde och Borås.
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Microsoft skänker
operativsystem till
donerade skoldatorer
Som en del i ett världsvitt program har Microsoft
träffat avtal med Myndigheten för skolutveckling om
att företaget skänker ett operativsystem till datorer
som donerats till svenska skolor.

A

vtalet avser datorer från Pentium2
eller äldre. När en skola som fått
en dator donerad anmäler det via
en hemsida så får man utan kostnad en
CD med Windows 98 eller 2000 inklusive licens.

skolutveckling. Men om det förekommer
så är det förstås bra att det går att lösa licensfrågan så smidigt.
– Om man sen väljer att installera andra
applikationer med öppna programvaror
så kan ju donationen bli till verklig hjälp
för skolan.

– Vi vet inte i vilken utsträckning det
finns donerade datorer i svenska skolor,
säger Peter Karlberg ansvarig för området
mjuk infrastruktur på Myndigheten för

Eftersom det inte finns några siffor på hur
vanligt det är med donerade datorer i
svenska skolor har man heller ingen rik-

tig bild av hur licensfrågorna för den här
typen av datorer lösts tidigare.
– Avtalet innebär också att 15% av landets skolor kommer att få tillgång till ett
särskilt skolpris på Office, som gäller skolor i segregerade områden. Dessutom
kommer Microsoft att stödja myndighetens arbete både vad det gäller IT i skolan
mer generellt, och när det gäller den
mjuka infrastrukturen, allt enligt Peter
Karlberg.
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Öppen programvara
– värd att betala för?
Öppen programvara blir allt hetare. Det är en företeelse som kommer högt upp på IT-chefens intresselista.
Tanken är att open source mer eller mindre ska ersätta
den proprietära mjukvaran, till fromma för användarna.
Och det är den offentliga sektorn som ska ge den
draghjälp som ska till för att flytta öppen programvara
in på skrivbordet.
Unix var under 70- och tidigt 80-tal till
stor del öppen källkod. I början på 80talet började man ta mer betalt för programvaran samtidigt som möjligheterna
att använda programvaran begränsades.
Som en motkraft till detta började grunden för öppen-källkod rörelsen växa
fram. Det stora genomslaget kom under
90-talet med Linus Thorvald och Linux.
Definition
Motsatsen till öppen källkod är propreitära programvaror. Det är programvaror som tillhandahålls utan tillgång till
käll-

Open source kallas även ”fri” källkod.
– Aha, tänker många, den är gratis!
Men det är inte nödvändigtvis så. Tänk mer i termer av
”yttrandefrihet” istället för ”fria drinkar”.

koden (program som levereras i den
kompilerade, körbara formen, ettor och
nollor, vilket är vad vi får om vi köper
ett ”vanligt” program i en kartong). Det
blir därmed inte möjligt för användaren
att ändra i eller förbättra programmet.
Vidare ger licensvillkoren för proprietära programvaror i allmänhet endast rätten att använda programvaran på vissa
villkor.
Öppen källkod innebär att datorprogrammen levereras tillsammans med
sin källkod, alltså med det som programmeraren skrev, rad för rad, uttryckt i ett standardiserat programspråk. Fördelarna för en programmeringskunnig användare är
uppenbara: man kan söka efter fel
i koden och rätta dem, göra förbättringar, lägga till nya funktioner, man kan skriva egna program
som fungerar ihop med ett befintligt
program och man kan utbyta erfarenheter
med andra användare av samma
program.

Öppen källkod i praktiken
Enligt surveyföretaget Evans Data är så
många som en miljon amerikanska tekniker helt eller delvis sysselsatta med
utveckling av öppen programvara. Till
det kommer förstås övriga världen, även
Sverige.
Andreas Ericsson arbetar med programutveckling på OP5.
–Den öppna programvara vi använder
oss av i våra system finns att hämta på
Internet. Den sträcker sig i ett brett spektrum från beprövade produkter med erkänt gott renommé till alpha-releaser av
mjukvara som vi själva går igenom för att
verifiera att koden är säker, dvs att den
är fri från de buggar som utomstående
kan utnyttja för att få information om
eller öka sin access till systemet.
Kan du ge ett exempel?
– Vår största produkt är en integration
och vidareutveckling av ett flertal olika
fria källkoder. Plattformen vi kör på är
en ganska minimalistisk Linux-distribution som inte är lämplig för de räddhågsna, men som ger ökad funktionalitet och extremt god säkerhet för den erfarne. Allt ”lull-lull” är borttaget och
kvar är en stomme där vi utan bekymmer för säkerheten kan köra de program som är basen i vårt tjänsteutbud.
– IT kostar alldeles för mycket. Även
med förpackade och anpassade öppna
program kan kostnaderna sänkas till en
tiondel av vad man betalar idag, hävdar
förespråkarna. Om det blir billigare
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ändå att hämta programmen själv på
nätet och anpassa och säkra dem är en
fråga om vilken organisation man som
programköpare har.

packeterad. Då finns det en motpart att
arbeta med, du kan få support och en
mer långsiktig programutveckling --–
en trygghet för gjorda investeringar.

– Det behövs uppenbarligen företag
som kan hjälpa till med vidareutveckling och support. Det kan vara viktigt
att det finns en motpart att köpa av.
Visst är det utmärkt med ”billigt och
bra”, men vem tar ansvar och kan hjälpa till när att programvaran är hämtad
gratis på Internet? Vi har ett mycket
omfattande arbete med tester av funktionalitet, säkerhet, stabilitet, etc innan
vi kan använda en programvara, menar
Andreas Ericsson.

– Osäkerheten minskar dock i och med
att utvecklingen av programvarorna
växer, enligt Andreas Ericsson

Problem
En av svagheterna med öppen källkod
är att det inte finns någon individ som
är ansvarig för programmens funktion
samt att den utveckling som sker är
mycket ryckig. Det kan vara svårt att
veta exakt när uppdateringar och förbättringar kommer. Därför kan det vara
skäl att även köpa öppen programvara

Säkerhet
En fördel med den proprietära programvaran är att det är svårare för en angripare att hitta säkerhetsluckor när källkoden
inte är tillgänglig. Det är också lättare för
leverantören att hemlighålla ett problem
tills rättelsen är klar.
Till den öppna källkodens fördel talar
just det faktum att koden är fritt tillgänglig och granskas av många utvecklare
som sannolikt hittar fler fel än en mindre
grupp skulle göra. Dessutom kan användaren själv låta säkerhetsgranska koden
innan programmet tas i drift.

Några av de vanligaste öppen källkod programvarorna:
• Linux är det
kanske mest välkända exemplet på öppen källkod.
• Apache, en av världens mest använda
webbservrar.
• Mozilla webbläsare.
• MySQL är den mest använda öppna
databasen på Internet.
• Open Office och Staroffice är kompletta
kontorsprogram för ordbehandling.
• Sendmail är den vanligaste mailservern på Internet.

Vi kan IP-telefoni!
Frågorna är idag många kring IP-telefoni:
– Går det att lita på? Fungerar det? Vad är den verkliga nyttan
för företaget och organisationer?
Besök vår monter på ”Vårkonferensen” 5-6 maj 2004 i Lund så
får du svar på dina frågor.
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Utdrag ur II-stiftelsens rapport Härifrån och framåt, om vad som krävs för en lyckad utbyggnad av Internets infrastruktur i
Sverige. Vilka är enligt stiftelsen kommunernas och statens roll i en sådan utbyggnad?

II stiftelsen:

Det krävs en samordnad utbyggnad
Det finns ett antal viktiga erfarenheter som
har utkristalliserats under de diskussioner
som förts om IT-infrastrukturen i Sverige
under senare år. Utgående från dessa erfarenheter har II-stiftelsen formulerat följande ståndpunkt: Det krävs en samordnad
utbyggnad av tillräcklig kapacitet till skälig
kostnad för alla användares behov.
För att ett gott resultat skall uppnås, och
för att det ska ske i en takt som tar vara på
Sveriges förutsättningar krävs (bland
annat) att de aktörer som påverkar och påverkas av utvecklingen har tillräckliga

kunskaper om sakfrågan och om varandra
för att hantera frågan optimalt och nå
överenskommelser om en rimlig roll- och
ansvarsfördelning. Följande ger några exempel:
Kommun och kommunal förvaltning
De aktörer som spelar huvudrollen i utvecklingen (framför allt kommunerna)
lever idag i en otydlig och rörig miljö. Den
kommunala IT-politiken är inte heller så
framträdande på den lokalpolitiska dagordningen. IT och Internet uppfattas mer
som en förvaltningsfråga än som en strate-

gisk utvecklingsfråga. I slutet av 1990-talet
var de IT-politiska frågorna strategiska och
framtidsorienterade. Lokalt har de allt mer
kommit att bli en i hög grad teknisk fråga,
med det odefinierade begreppet ”bredband” som gemensam nämnare. Antalet
intressenter, initiativ och olika försök till
samordning, skapar snarare mer förvirring
och grogrund för särintressen än goda förutsättningar för samverkan och samarbete.
Engagemang och brett användande
Ansvaret inom kommunen ligger på såväl
politiker som tjänstemän. Att delegera frå-

20

KommITS nr 2/2004

Kmt042.qxp

04-04-23

12.06

Sida 21

gan om stadsnät och bredband till energibolag eller kommunens
IT-chef räcker inte. Frågan måste av flera skäl hanteras långsiktigt
av den politiska ledningen i en kommun. Att försöka lansera ett
stadsnät till kommunens invånare och företag samtidigt som
kommunens förvaltning använder ett eget förvaltningsnät är oftast
inte en optimal lösning. Det ställer marknaden i ett sämre läge
om kommunerna agerar operatör i stället för stor kund. Det innebär en splittring av tillgängliga resurser för utbyggnad och förvaltning, och utnyttjar inte heller möjligheten till synergier när det
gäller kostnader.
Skolan
Tillgången till Internet för skolelever skiljer sig markant mellan
olika kommuner. Då många elever inte har tillgång till Internet i
hemmet utan bara i skolan, är det av stor vikt att skolan kan erbjuda detta. Skolans IT-resurser får inte heller avgöras av om det
finns en eller några engagerade lärare. Genom att en kommun fattar beslut om att skolan ska ha en bra Internetanslutning kommer
också nätet närmare de slutanvändare som inte själva har den
kraft som behövs för att attrahera marknadens aktörer, t.ex. hushållen.
Marknadsarena – marknadsneutralitet
Vid utbyggnad av stadsnät kommer de flesta att någon eller några
gånger stöta på ”Moment- 22”. Ingen erbjuder tjänster i nätet eftersom det inte finns tillräckligt många abonnenter, och det finns
inte tillräckligt många abonnenter eftersom ingen erbjuder tjänster i nätet. Här kan kommunen genom att skapa en gemensam
marknadsarena för operatörer, tjänsteleverantörer och abonnenter,
snabba på både utveckling och utbyggnad.
Finansiering
Utbyggnad av stadsnätet måste ses om en infrastrukturinvestering
och hanteras som en sådan, inte som en kortsiktig (och hög)
kostnad. I många fall kan en snabbare takt i utbyggnaden uppnås
om kommunen kan erbjuda en långsiktig finansieringslösning för
t.ex. småhus- eller fastighetsägare.
Verktyg för hantering av demografiska utmaningar
Sverige står inför stora utmaningar när vi går mot en allt äldre befolkning. God Internetanslutning till hushållen kommer i många
fall att kunna avhjälpa många av våra problem på så sätt att det
medger tillgång till och kommunikation med samhällets tjänster
för olika ändamål. Det är därför viktigt att även detta tas med i
beräkning och överväganden inför beslut om infrastrukturinvesteringar.
Undvik teknikval
Kommunernas strävan bör först och främst vara att tillhandahålla
operatörsneutrala nät på lika villkor åt marknadens aktörer. Detta
betyder enligt II-stiftelsens tolkning att en Internetoperatör ska ha
möjlighet att transportera IP-paket åt sina kunder på det sätt som
han själv väljer. Detta innebär i sin tur att DSL7 kanske inte är
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 22

KommITS nr 2/2004

21

Kmt042.qxp

04-04-23

12.06

Sida 22

FORTSÄTTNING FRÅN SIDAN 21

den teknik som kommer att användas närmast användaren även om kopparnät används. Det kan dessutom vara annan teknik än koppar som utnyttjas den
sista kilometern. En kommun som gör specifika teknikval i upphandling av IT-infrastruktur begränsar
kommuninvånarnas valfrihet.
Allmänna datorer
Många allmänna tjänster kan erbjudas invånaren via
Internet. Så länge inte alla ha tillgång till Internet
kommer dock både de gamla kanalerna som brev och
telefon och elektronisk kommunikation via Internet
att behövas. Genom ett tillräckligt utbud av allmänna
datorer med tillgång till Internet, kan övergången ske
snabbare, vilket i sin tur medför besparingar.
Staten
IT-infrastruktur = infrastruktur Alla aktörer, såväl privata som offentliga, måste kunna betrakta den fysiska
infrastrukturen för elektronisk kommunikation som
just infrastruktur. Investeringar inom detta område
skall jämställas med investeringar inom andra infrastrukturområden, som t.ex. vägar eller järnvägar.
Först när detta sker, och man slutar se på investeringar i Internetinfrastruktur som kortsiktiga kostnader,
finns möjligheten att frigöra tillräckliga resurser för
en hållbar utbyggnad.
Internet till hemmet-reform
Personaldatorreformen har gjort datorer tillgängliga för
svenska hushåll i en utsträckning som annars inte varit
möjlig eller ens trolig. Effekterna av detta är positiva,
även om graden av hur positivt är omtvistad. En liknande reform för hushållens investering i en bra Internetanslutning kan vara den åtgärd som gör att betydligt fler får tillgång till elektronisk kommunikation med
goda prestanda. Ett sådant ”slutanvändarstöd” kan i sin
tur medföra än mer gynnsamma förutsättningar för
såväl IP-operatörer som tjänsteleverantörer, vilket gör
att dessa också kan (vågar) investera. Resultatet är en
effektiv hantering av ”Moment 22”.
Likrikta förutsättningarna för marknadens aktörer
Dominerande aktörer på marknaden motverkar nya
och mindre aktörers möjlighet att utveckla konkurrenskraftiga tjänster. Genom lagstiftning samt genom att ge
avregleringen av telemarknaden möjlighet att verka fullt
ut, förbättras förutsättningarna för utvecklingen.
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Fakta II-stiftelsens projekt Härifrån och framåt, om vad som krävs för en lyckad utbyggnad av Internets infrastruktur i Sverige
II-stiftelsens projekt har helt och hållet tillkommit på eget initiativ och påbörjades vid en tidpunkt då det i stort sett saknades förespråkare för Internets vidareutveckling i Sverige, såväl tekniskt som användarmässigt. Långkonjunktur och kris inom IT-branschen lade en
våt filt över framtidstron trots att IT-utvecklingen egentligen fortsatte med i stort sett oförminskad kraft.
II-stiftelsen är fast förvissad om att vi i Sverige bara kan bibehålla vår konkurrenskraft om det samtidigt sker en fortsatt stark IT- och
Internetutveckling. Om tillgången till IT-infrastruktur är allmänt spridd leder det till högre allmän kompetens om IT och dess användning. Det leder i sin tur till ökad möjlighet att dra nytta av de verktyg som tekniken ger.
Syftet med vårt projekt är att lyfta fram några av de frågeställningar som II-stiftelsen ser som viktigast att resonera kring och som vi vill försöka finna lösningar på, i samverkan med andra, för att komma fram till bästa möjliga lösning för Sverige och för den svenska marknaden.
II-stiftelsen Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
II-stiftelsen, har två huvuduppgifter. Den ena är att
driva och utveckla Internets svenska toppdomän .se
och den andra är att i övrigt främja utvecklingen av
Internets infrastruktur i Sverige. II-stiftelsen bildades med dessa syften 1997.
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IT-säkerhet

Ordning i djungeln
med åtkomsträttigheter
MÅNGA STORA ORGANISATIONER har nästintill oöverstigliga problem med att administrera användarnas åtkomsträttigheter
till en enorm flora av olika system och
applikationer. På grund av bristande
överblick lyckas man sällan radera en användares alla inloggningsidentiteter och
behörigheter när en person slutar, något
som skapar allvarliga säkerhetsproblem.
Eftersom administrationen av åtkomsträttigheter i de flesta fall är så pass oöverskådlig leder det också ofta till att många
individer har fler behörigheter än de
borde ha.

IT-säkerhetsföretaget Steria har attackerat
problemet genom att utveckla vad man
kallar ”rollbaserad” säkerhetsadministration. Administratören behöver bara göra

ändringar på ett enda ställe för att styra
de rättigheterna för varje enskild individ i
organisationen.
Inte individer utan roller
Systemet bygger på en struktur med tre
kataloger, personal, resurser och roller.
Med resurser avses allt som kan nås via
nätverket och vars åtkomst regleras med
rättigheter (det kan röra sig om applikationer, databaser, kataloger på nätverksdiskar etc). Roller avser saker som befattning, organisations- och avdelningstillhörighet etc. Exempel på roller är säljare,
anställd på ekonomiavdelningen, undersköterska på röntgenavdelningen, överläkare på regionsjukhuset etc
Genom att koppla varje roll till respektive

resurs, definiera rollens rättigheter på resursen och därefter koppla en eller flera
roller till respektive individ kan man på
ett enkelt, smidigt och överskådligt sätt
administrera åtkomsträttigheter i såväl
små som mycket stora organisationer.
Om en person
byter befattning
tar man helt enkelt bort den
gamla rollen
och kopplar användaren till en
ny roll. Om användaren istället slutar raderas han ur personalkatalogen, vilket innebär att han i ett slag förlorar alla sina roller och därmed alla sina behörigheter till
samtliga resurser han har åtkomst till.

FOTO :

Andreas Hummerdahl

Om man bygger upp resurs- och rollkatalogerna på ett förnuftigt sätt behöver man
sällan göra ändringar i dem, man behöver
bara hålla reda på personal som börjar,
slutar eller byter befattning.
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Kan man kalla dem Modds?
Moddade datorer är namnet på en utställning som visar 35 datorer från hela
landet. Killar och tjejer i åldern 15-30 år har lånat ut sina modifierade
("moddade") datorer till Tekniska museet under två veckor.
För att få sina datorer att gå snabbare har
de manipulerat processorer och grafikkort. Till detta arbete använder de förutom lödkolv bl. a. blyerts och silverfärg
som leder ström, lim och tejp som isolerar. De kallar verksamheten för ”överclockning” och ”spänningsmodd”. Denna
typ av ingrepp kräver stor kunskap och
mycket stort mod.

ger häpnadsveckande kreationer som vittnar om en ungdomlig fantasifull skaparkraft
som finns runt om i landet. Fenomenet med moddade datorer gror
möjligen mer i landsorten än i Stockholm. Hemorter för datorerna är t ex:
Hovmantorp, Tingsryd, Forsheda, Tibro,
Smedjebacken, Vittangi.

En kall dator går bättre än en varm dator!
Detta innebär att datorerna förses med
fläktar, vattenkylning eller t.o.m. frysaggregat. Vattenkylningens alla slangar och
pumpar gör att datorerna blir väldigt
vackra. Färgat vatten pumpas runt och
belyses av neonrör som ger infraröda och
ultravioletta effekter i den flödande vätskan. Datorerna blir konstverk!
Utställningen har en inriktning på att
framförallt visa de datorer som av sina
ägare modifierats med stor konstnärlighet
och fantasi. En jämförelse kan göras med
bilvärldens Hot Rod eller EPA-traktor.
Viljan att högst personligt dekorera sin
dator har blommat upp det senaste året.
Airbrush, neonljus, slangar, borstad aluminium, plexiglas, legobitar, ädelträ, päls,
renhorn, inbyggnationer i möbler m.m.

I kretsarna av unga datoranvändare görs
många egenproducerade digitala videofilmer som sprids via Internet. De är ofta
parodier över datanördar och datorspel.
Flera sådan filmer kommer att rulla på
väggarna under utställningen på Tekniska
museet.
– Det var ett digert arbete
att hitta och samla de här
”konstverken”, berättar Nils
Olander initiativtagare till
och ansvarig för utställningen när han guidar oss runt
bland dioder, sladdar, färgat
ljus och vattenkylda CPU:er.
– Jag har kört 600 mil runt
Sverige för att komma i
kontakt med de här unga
grabbarna och få låna deras
datorer. Men vi ät mycket
glada åt resultatet, och hoppas att den här idéen kan
utvecklas mer framgent. Det
pågår ju mycket kreativt

Eino Saari, Vittangi, har byggt ett chassi i masurbjörk med knappar i renhorn
FOTO : Truls Nord
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modifierande runt
i landet.
– Vi försökte få de etablerade datorföretagen att
vara med och sponsra det här
evenemanget, IBM, AMD osv. Men det
verkar inte som om de tyckte att det här
är riktigt ”rumsrent” för ingen av dem
ville vara med till slut. Synd, för det går
inte att ta miste på engagemanget hos
moddarna, och det borde uppmuntras.
Tyvärr måste vi medge att det är svårt att
i tryck återge det intryck som den här utställningen gör, därtill är papperstryck
alltför begränsat i färgåtergivning och uttryck. Men för en besökare på plats i tekniska museet är intrycket av kreativitet
och påhittighet påtagligt. Man kan ha roligt med datorer på många sätt.

David Windeståhl, Tibro,
har stoppa in datordelarna
i en nallebjörn.
Boken innehåller en
dvd-spelare och i höger
framtass ligger musen.
FOTO :

Truls Nord

Carl Larsson, Karlskrona,
byggde sitt chassi i Lego
FOTO :

Truls Nord
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Nytt stödsystem för
Malmö Stads hela it-support
Malmö Stad satsar nu på att utveckla supporten till stadens alla it-användare.
RKS har fått i uppdrag att bygga ett komplett stödsystem för Malmö Stads call center för it-frågor.
Det nya stödsystemet ska hantera hela
processen – från det att en användare tar
kontakt till dess att felet är avhjälpt och
fakturerat. Bland funktionerna finns även
att systemet automatiskt håller reda på
gällande serviceavtal. Systemet byggs upp
kring ett antal moduler i Oracle e-business Suite. Omkring 25 personer arbetar
vid Malmö Stads supportcenter, som betjänar ca 5 000 it-användare i staden.
Systemet är dock dimensionerat för att
klara upp till 20 000 användare. I ett första steg kostar det Malmö ca 2,5 miljoner
kronor.
– Vårt nya stödsystem ska, förutom den

rena ärendehanteringen, också klara fakturering och betalningsbevakning, hanteringen av alla serviceavtal, priser på produkter och tjänster samt även alla artiklar, säger Ulf Linderoth som är ansvarig
för affärsområdet Kommuntjänster i
Malmö Stad. Det ska också vid behov
kunna byggas ut med fler funktioner.
– Den stora vinsten är att vi kommer att
kunna utnyttja lösningen som bas för
ärendehanterings- och stödsystem även
inom andra verksamheter, t ex FM (Facility Management). Systemet bygger helt
på den IT-strategi som Malmö Stad har
beslutat. Genom att använda en gemen-

sam plattform blir det enkelt att både
bredda och fördjupa användningsområdet. Även utbildning och underhåll blir
mer effektivt.
RKS åtagande omfattar hela införandet av
det nya stödsystemet för it-supporten,
från processkartläggning till leverans av
nyckelfärdigt system samt utbildning av
projektgruppen.
Arbetet med att bygga upp det nya stödsystemet pågår under våren 2004 och
den första etappen ska vara klart att ta i
drift den 31 maj 2004.
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Ny metod
kan sänka
IT-kostnaderna dramatiskt
Förra våren lanserades en arbetsmetod som på ett konkret och
enkelt sätt hjälper företag och organisationer att identifiera och
sänka IT-kostnaderna. Den har mottagits med stort intresse,
särskilt i kommuner och landsting där behovet av snabb effektivisering och kostnadsreduceringar på många håll är stort.
En av de kommuner som har testat arbetsmetoden är Gotlands kommun.
– Vi har använt Atea Metoden i samband
med en omorganisation, som en del i vår
utvärdering och översyn av rutiner och
processer. Det har varit mycket givande,
vi har snabbt kunnat identifiera områden
där siffrorna "sticker ut" och visar en tydlig effektiviseringspotential. Ett konkret
exempel är att vi nu ändrar våra inköpsrutiner när det gäller datorer och annan
IT-utrustning. Därmed kan vi direkt
sänka kostnaderna och frigöra resurser,
säger Örjan Scheller, IT-strateg, Gotlands
kommun.
– Metoden ger snabbt en bra bild av
läget. Det är vad många efterfrågar idag,
en handfast och kostnadseffektiv arbetsmetod, där steget är kort från identifierade besparingsmöjligheter till konkreta åtgärder, säger Mattias Lindell, TCO-expert
och ansvarig för Atea Metoden, Atea Sverige.
Atea Metoden innebär kort sammanfattat
en inventering av kostnader för hantering
av IT-produkter, inköp, installation, Help
Desk/Support och utrangering av uttjänt
utrustning. Arbetsmetodiken liknar den
som analysföretaget Gartner använder när
de gör TCO-analyser (Total Cost of Ownership). Kostnadsindelningen är verksamhetsoberoende och tillämpbar på alla
typer av verksamheter. Metoden ger på
ett snabbt och kostnadseffektivt sätt en
bild av besparingspotentialen och hjälp
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att snabbt realisera denna. Besparingar
inom IT-produkthantering (inköp, installation och utrangering av IT-utrustning)
på 30 procent eller mer är erfarenhetsmässigt inget ovanligt.
– Vi har sett exempel på organisationer
där det går att spara så mycket som
70 procent på IT-hanteringen, säger Mattias Lindell.
Begreppet TCO (Total Cost of Ownership) vad gäller PC-arbetsplatser lanserades av Gartner i mitten av 1990-talet och
fick stor uppmärksamhet. Insikten om att
det finns stora dolda kostnader i de flesta
verksamheters hantering av IT-produkter
och mycket pengar att spara på ändrat arbetssätt, fick många att reagera. Men
sedan dess har relativt lite hänt. TCO-begreppet har används flitigt i olika sammanhang, men många verksamheter har
fortfarande onödigt höga kostnader, såväl
synliga som dolda.
En siffra som brukar nämnas i detta sammanhang, är att en PC-arbetsplats enligt
Gartner kostar i snitt cirka 80 000 kronor
per användare och år. Även om det var
några år sedan den siffran presenterades
första gången, så är den fortfarande relevant menar Mattias Lindell. Den verkliga
kostnaden ligger så pass högt, eller till
och med högre, i många organisationer.
En anledning är att det har saknats enkla
verktyg som kan ge en bild av det faktiska läget och var det går att spara. Alterna-

tivet för många har varit att anlita konsulter för att göra en genomgång, vilket ofta
blir mycket kostsamt. Därför har Atea
Metoden utvecklats. Den har en fast kostnad på 25 000 kronor för en analys och
ett åtgärdsförslag.
Metoden är relativt enkel och snabb att
genomföra och kräver varken speciellt
mycket resurser eller intern tid från kunden sida. Efter ett inledande möte kommer Atea ut till arbetsplatsen och genomför intervjuer. Informationen processas
och återkopplingen sker i form av en slutrapport och Return on Investment-kalkyl
som presenteras för kunden.
– Många verksamheter har idag ett akut
behov att sänka sina IT-kostnader. De
lever med hårda sparbeting och viktiga
systemutvecklingsprojekt skjuts upp för
att det saknas resurser. Men det går att få
loss pengar till utvecklingsprojekt genom
att sänka kostnaderna för produkthantering och IT-drift, säger Mattias Lindell.
Vad kännetecknar då verksamheter som
har låga IT-kostnader per arbetsplats?
– Det kan generellt sammanfattas i två
ord; centralisering och standardisering.
Att centralisera och standardisera, på ett
konsekvent sätt, är grundläggande om
man vill sänka såväl de synliga som dolda
kostnaderna. De som har låga kostnader
har också insett att inköpspriset för datorer och annan utrustning bara är en liten
del av de totala kostnaden, säger Mattias
Lindell.
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Lunds kommun moderniserar
telefonin med nytt hänvisningssystem
Lunds kommun väljer att uppgradera sitt befintliga hänvisningssystem från Netwise och investerar samtidigt i en hybridlösning som gör det möjligt att gradvis fasa ut den gamla PBX-telefonin till förmån för IP-telefoni. I avtalet ingår
dessutom ett verktyg för kvalitetsmätning och debitering av telefoniverksamheten. Affären berör cirka 4 000 anknytningar och är värd cirka 800 000 SEK.
Lunds kommun moderniserar och uppgraderar sin telefoni. Under april påbörjas installationen som består av ett antal olika
funktioner, bland annat hänvisning, en ny
generation röstbrevlådor och nya funktioner för analys och debitering. Dessutom
ingår en lösning som möjliggör gradvis
övergång till IP-telefoni.
Den gamla talsvarslösningen började bli
omodern och svår att underhålla. Integrationsmöjligheterna med Microsoft Exchange/Outlook som gör att telefonin kan
styras från de anställdas kalendrar, ses
också som ett intressant mervärde. Debite-

rings- och analysverktyget gör dessutom att
kommunen får en bättre kostnadskontroll
och styrning av telefoniverksamheten.

ten att gå över till IP-telefoni. För Lunds
kommun var det flera faktorer som gjorde
att man beslutade ta steget.

IP lockar
– Övergången till IP-telefoni ska ske gradvis och vi ville ha en lösning som kan vara
med oss hela vägen. Investeringen i lösningen innebär att vi kommer att kunna
hantera all telefoni på samma sätt oavsett
om funktionerna ligger i vår befintliga
PBX-växel eller i en ny IP-växel, säger Ulf
Mörlund, tf IT-chef på Lunds kommun.
Många företag och organisationer ser idag
över sin telefoni och utvärderar möjlighe-

– Vi ville utnyttja den stora investering som
gjorts i kommunnätet där vi har lagt ner
optiska fiber mellan 70 enheter i kommunen med fler på gång. Dessutom ville vi ha
en ett enhetligt nätverk och en enhetlig organisation vilket vi räknar med kommer att
ge oss substantiella besparingar för installation, flyttning, felsökning av telefoni, säger
Ulf Mörlund som dessutom såg att de äldre
växlarna i allt långsammare takt vidareutvecklas vart efter IP börjar ta över.
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Privatsektorns IT-avtal klart
Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation har träffat ett nytt 3-års avtal om löner och anställningsvillkor med Sif,
SEKO, CF, Jusek och Civilekonomerna. Uppgörelsen berör 75 000 anställda i IT- och Telekombranschen.
– Det bästa med avtalet är att den lokala
lönebildningsprocessen är fortsatt grundläggande för IT-branschen, säger Göran
Trogen, förbundsdirektör Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation. Det betyder
att företagen kan anpassa löneökningarna
till sina egna ekonomiska förutsättningar.

Avtalet innehåller också en individgaranti
på 210 kronor, 240 kronor och 240 kronor
för respektive år för SEKO och Sif.
Avtalet gäller från och med 1 april till och
med 31 mars 2007.

Avtalsförhandlingarna har för första gången
genomförts enligt samarbetsavtalet med Sif,
SEKO, CF, Jusek och Civilekonomerna
som började gälla i år.

Huvudinriktningen är företagsvisa och individuella förhandlingar om nya löner.
Kommer man inte överens om nya löner
ökas lönesumman för både IT- och Telekom-företag med 2,2 procent första året,
2,3 procent och 2,3 procent de följande två
åren.
De lokala parterna ska under avtalsperioden diskutera en arbetstidsförkortning
motsvarande en dag som kan bytas mot
lön eller pensionspremie.

Nu är de överens...
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Utility computing

Betala när du använder
Slut på investering i överkapacitet och början på effektiv användning av datorsystemen. Betala bara för den bandbredd och de applikationern som du för stunden behöver, dvs som ASP fast för hela IT-avdelningen. Eller betala för
datoriseringen som du betalar för el, värme och varmvatten, dvs för det du förbrukar. Så beskrivs det
nya begreppet utility computing, fenomenet som ska göra livet enklare och billigare för IT-avdelningen.
Principen bakom utility computing går ut
på att betala för i stort hela it-verksamheten
- infrastruktur, uppkoppling, applikationer,
servrar, databaser, storage och backup, inklusive support – i den takt som det utnyttjas. En form av hyra per tid eller kapacitet,
helt enkelt. Tanken är enkel. När många
samsas om ett nätverk kan insatser och resurser utnyttjas bättre. Ett form av hårdvaru- och mjukvarusamarbete över organisationsgränser på kommersiell basis. Hela
nätverket - hårdvaror, mjukvaror och infrastruktur - ses mer som en tjänst än som ett
antal inköpta varor. En (1) tjänst alltså.
Vissa delar av ett utility-system, som tex
storage lämpar sig väl för att utnyttja interorganisatoriska enheter. Andra resurser, som till exempel delade applikationer, fordrar någon form av tracking eller
mätning för att kunna delas på ASP-vis.
Men den tekniken är inte svår.
Ingen ny teknik
Själva idén handlar inte om teknikutveckling. Tekniken finns. Det är mer en
fråga om administrativ utveckling, och
kanske som vanligt när det gäller nya
idéer, om känslomässiga trösklar att klara
utan stickor i baken – ska vi äga vårt nätverk själva eller inte? Mister vi kontrollen, tekniskt och ekonomiskt om vi hamnar i händerna på andra?

Vid dags ände är det utility-providerns
stordriftsfördelar och möjlighet att bygga
en effektivare organisation som ska ge incitament till den här utvecklingen. Enligt
förespråkarna ska det skapa billigare och
driftsäkrare nätverk och användande för
brukarna. Och IT-chefer tror på idén. I en
intervju bland 550 databasadministratörer i USA uppger surveyföretaget Evans Data att 12 procent av
dem har färdiga planer på att
införa någon form av gridverksamhet nu och ytterligare 9 procent har planer
att realisera inom två år.
Licensproblem
Både grid- och utilitydatorisering
innebär att ingående mjukvaror delas på
många processorer. Nuvarande licensmodeller innebär att varje dator ska bära sin
egen licens, något som inte är rimligt i ett
utilitynätverk. Men även programmakarna
ser över sina licensmodeller. Enligt Computer Sweden aviserar till exempel Adobe och
Oracle grid-anpassad licenciering på vissa
produkter. Lösningen heter kanske korttidshyra i stället för licensiering.
Några föregångare
Här som i många andra fall är det branschens drakar som driver utvecklingen. En
pionjär på området är datajätten SUN som

FÖRDEL UTILITY • FÖRDEL UTILITY • FÖRDEL UTILITY • FÖRDEL UTILITY • FÖRDEL UTILITY
– Skalbarhet, nya funktioner kan enkelt läggas till och tas bort allteftersom de behövs.
– Ingen investering i överkapacitet behövs, behoven kan variera till exempel från
månad till månad och man betalar bara för det man utnyttjar.
– Billigare, framför allt genom hög utnyttjandegrad och andra samordningsfördelar.
– Kontroll på kostnader, lätt att budgetera, varje funktion prissatt tex per användare
och utnyttjandegrad.
– Alltid uppdaterade programvaror
– Felkällor minskar, mindre strul
– Trygghet, support och backup som ”sköter sig själv”
– Storage-frågan löst.

KommITS nr 2/2004

sedan år 2000
har drivit sin
Capacity on Demand-service. Andra
följer efter. HP introducerade sitt Utility
Data Center hösten
2001.

Grid computing:
Teknisk samman
koppling av två
eller flera datorsystem för gemensamt
processande
Utility computing:
Datorsystem och
datornätverk inklusive programvaror
som tjänst

NACKDEL UTILITY • NACKDEL UTILITY
– Användarna upplever att utbudet är
styrt, det går inte att lägga in egna
program
– Allting kostar, var noga med att
definiera behovet på detaljnivå.
– Medan funktioner/applikationer lätt
kan läggas till i systemet är det inte
lika lätt med ny teknik. Om kunden
vill gå över till mobila lösningar
måste leverantören stödja det.

IT på kran.
Egen brunn
eller rinnande
vatten?
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Utility computing

Något för offentlig sektor?
Det är tydligare än en trend. Det är
nog den marknad som växer snabbast just nu. Orden kommer från
Martin Severinsson, marknadschef
på TeleComputing, och handlar om
utility computing, outsourcing av hela
it-funktionen inklusive hårdvara och
applikationer.
Varför inte köpa datorkraft på samma sätt
som du köper vatten. Skaffa dig en tappkran med en anslutning till befintligt
vattensystem och köp det vatten du behöver. Att bygga egen brunn måste vara en
nödlösning. Så börjar allt fler tänka när det
gäller organisationens datorstöd. Framför
allt är det i sektorn med 30-2000 användare som lösningen är intressant. I organisationer som måste börja från början, till exempel vidavknoppning eller när man av
andra anledningar står utan ett fungerande
IT-system har utility blivit en framgång.
Utilitys starka sida är skalbarhet och hög utnyttjandegrad. Det är där effektivitetsvinster

tas hem som kommer alla användare till del.
– När en PC på skrivbordet utnyttjas till
mellan 5 och 15% och ett väl utnyttjat
nätverk används kanske upp till 40 % av
tiden har våra datacenter en nyttjandegrad på 80-85% med bibehållen säkerhet.
Det är bara riktigt stora företag som kan
komma upp i de siffrorna, menar Martin
Severinsson. Kostnaderna kan skalas och
det kommer förstås brukarna till del.
Och Martin Severinsson pekar på siffror
på mellan 15 och 40% billigare funktioner med utility.
– Vi introducerar en tjänst som bygger på
Exchange 2003, alltså en helt uppdaterad
version, med mail- och kalenderfunktioner bland annat. Vi räknar med att den
ska gå att erbjuda till mindre än halva
priset jämfört med en egenadministrerad
motsvarande version.
Inte särsklit vanligt i offentlig sektor,
dock. Den offentliga sektorn som helhet
har varit duktiga på att bygga upp centra-

liserade IT-system i egen regi. Här har utilitytanken inte riktigt slagit rot.
En av förklaringarna kan vara att upphandlingsprinciperna enligt Lagen om
Offentlig Upphandling (LOU) inte är särskilt väl lämpade för innovativa lösningar.
Förfrågan om upphandling ska beskrivas
av den upphandlande enheten, kommunen tex, medan det oftast är företagen
som sitter på de innovativa lösningarna.
Få företag vill åta sig ett uppdrag att göra
ett upphandlingsunderlag åt en offentlig
uppdragsgivare eftersom man då automatiskt är utesluten från den efterföljande
upphandlingen. Så nyinköpen följer invanda spår, eller så avropar man på Statskontorets avtal bara.
En annan förklaring kan vara just att det
redan finns en fungerande IT-struktur
och organisation. Och det finns förstås ett
visst motstånd i drift- och supportorganisationen mot att avskaffa sig själva.

Utility computing

Utilty i offentlig
verksamhet
CENTRUMKOMPANIET ,

34

av Stockholms stad
helägt bolag för förvaltning av centrummiljöer och dithörande lokaler, har outcourcat hela sin IT-funktion, utility based
computing.
– Efter ett politiskt beslut skulle vår avdelning brytas ut ur Svenska Bostäder och
bilda en egen enhet. Så småningom stod vi
utan allt IT-stöd. Vi stod inför behovet av
att snabbt investera i och bygga en hel ITavdelning. Men jag hade redan tidigare
kommit i kontakt med idén med hyra av
hela IT-funktionen vid ett seminarium så

gjorde vi så småningom en upphandling
av en utility-lösning. Det berättar Peter
Francke, som är ansvarig för ekonomi och
IT-frågor på Centrumkompaniet.
– Vi hade varken apparater eller licenser i
lasten när vi började så för oss har den
här lösningen varit bra.
Centrumkompaniet har ungefär 60 användare, som är uppkopplade till utilityleverantören med tunna klienter och i
viss mån med bärbara datorer.
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 37

KommITS nr 2/2004

Kmt042.qxp

04-04-23

12.07

Sida 37

FORTSÄTTNING FRÅN SIDAN 34

De applikationer man använder är ett affärssystem, en SQL-databas som en tredje
part har ansvaret för, och så Office-paketet. I affärssystemet finns funktioner för
hyresadministration och ekonomi, men
också för felanmälan från hyresgäster
med tillhörande arbetsorder och statistik
för fastigheternas energiförbrukning osv.
Så vad ser du för fördelar med att hyra in
IT i stället för att drifta en egen anläggning?
– Det känns tryggt att veta att vi har bra
säkerhet med väl skyddande och uppdaterade brandväggar och med en profes-

sionell backup, menar Peter Francke.
– De tar också hand om supporten när
något inte fungerar, så jag känner att jag
kan koncentrera mig på vad jag ska göra.
Och man har bra överblick över vad IT
kostar och vad det ska kosta. Det dyker
inte upp några obehagliga överraskningar.
Vi har en del licenser här förutom de som
ingår i utilitytjänsten för vi fann att bildhantering var lite för tung att köra över
nätet. Men licenskostnaderna är förstås
mycket låga totalt sett.
– Man får förstås noga skärskåda vilka
funktioner man verkligen behöver, alla
funktioner kostar. Vi har en VPN-funk-

tion för att kunna jobba hemifrån, vilket
rent praktiskt fungerar mycket bra. Men
det kostar förstås extra.
Vilka nackdelar ser du efter något år med
hyrda system?
– Användarna upplever att de är ganska
hårt styrda, det går ju inte att lägga in
egna program eller egna strukturer för allt
måste följa mallen.
– Vi har också idéer om att utnyttja
handdatorer och mobila lösningar, men
det verkar inte finnas något bra stöd för
det hos leverantören och det känns ju
som en nackdel. Men vi får se hur det
löser sig.

Utility computing

Självständigt Semper outsourcar
hela IT-funktionen

Semper AB ingick tills nyligen i Arla
Foods men är nu ett självständigt bolag. I
och med uppdelningen stod Semper utan
egen IT-plattform eftersom denna funktion tills nu har hanterats av Arlas IT-avdelning. Företaget valde då mellan att
själva bygga en egen IT-plattform och
driftorganisation eller att outsourca hela
IT-stödet till en extern samarbetspartner.
”För oss kändes det mest primära att säkerställa att verksamheten snabbt får rätt

stöd i arbetet. Att börja med att investera
i teknik och samtidigt bygga en drift- och
supportorganisation kändes avlägset från
Sempers kärnverksamhet. Genom att outsourca hela IT-sidan kommer vi nu istället att kunna avropa den funktionalitet vi
behöver vid varje tillfälle. Kostnadsmässigt innebär det stora fördelar och vi kan
också genomföra förändringar mycket
snabbare utan att vara låsta vid gjorda investeringar”, säger Andreas Sbrodiglia,
VD på Semper AB.
Tekniska lösningen omfattar en drifttjänst
med funktionsanvar för drygt 150 arbetsstationer i Stockholm, Laholm, Klippan
och Vantaa i Finland. Användarna får tillgång till kontorsapplikationer och verksamhetssystem, bl a Movex . Telecompu-

IT-företag fortsätter sänka lönerna
Nästan tio procent av de anställda inom it- och telekomsektorn fick sin
grundlön sänkt förra året, enligt en undersökning av Civilingenjörsförbundet, Jusek och Civilekonomerna. Sänkningen låg i snitt på en procent.
Har du rätt lön?
Tidningen CIO har en funktion på sin hemsida där man samlar
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ting kommer också att ansvara för användarsupport och Helpdesk.
”För oss känns Semper som hand i handske eftersom hela vår affärsidé bygger på
att vi kan leverera företagsanpassad och
kostnadseffektiv funktionalitet från en
central miljö till kunder oberoende av
plats, tid och lokal infrastruktur. Alla de
funktioner Semper efterfrågar körs redan
i våra datacenter idag vilket innebär att vi
snabb kan börja leverera IT ut till användarna”, säger Johan Lindqvist, VD TeleComputing Sweden AB.

statistik över löner i IT-branschen. Via ett formulär kan den som
jobbar med IT anonymt ange vad han eller hon jobbar med och
vilken lön han/hon har. Runt 28 000 har redan fyllt i sina uppgifter. Jämför din egen lön med ytterlighetsfallen eller med medianvärdet.
Hur ligger du till?
Klicka på Har chefen satt rätt lön? – www.cio.idg.se

notisernotis

livsmedelsbolag, Semper AB, har tecknat ett 3-årigt leveransavtal med IT-driftföretaget TeleComputing. Avtalet innebär att TeleComputing övertar ansvaret för att leverera
skalbart IT-stöd till Semper AB.

ETT AV SVERIGES STÖRSTA
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Apelsinen
När du och jag vill ge bort
en apelsin till någon annan
så säger vi bara:
Varsågod, här får du min
apelsin. När en jurist gör
det kan det låta så här:
”Jag tar alla här närvarande till
vittnen på att jag härmed överlåter, ger bort, avsäger mig, ger
upp och överger alla mina rättigheter till, mina intressen i, nyttan av
och alla framtida vinster från detta
föremål, känt som ett exemplar av frukten apelsin, eller Citrus Orantium, vilken
här förevisas, inbegripande alla dess olika
delar såsom skal, fruktkött, kärnor, frön,
saft eller juice, till mottagaren att fritt förfoga över nämnda apelsin, inbegripet
dess olika delar såsom skal fruktkött, kär-

nor, frön, saft eller juice för sin egen och
för sina arvingars räkning utan några som
helst begränsningar i tid, förfoganderätt
eller äganderätt och utan några krav på
vederlag från mottagarens sida, varför
denna överlåtelse innebär att mottagaren
äger rätt att, till exempel, bita, skära, suga
eller på annat sätt förtära denna apelsin,
eller att via onerös eller benefik rättshandling, eller på annat sätt, i sin tur
överlåta den till vem han så önskar, och
överlämnar härmed, såsom hittillsvarande
rättmätig ägare, denna apelsin i mottagarens händer, varigenom alla andra tidigare gjorda utfästelser, överlåtelser eller bemyndiganden rörande apelsinen, nu i
mottagens ägo, blir utan rätt.”
– Efter engelskspråkig förebild, översättning
och bearbetning Roland Karlsson.
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