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Kommits 10 år
Normalt sett är väl ett tioårsjubileum inget
stort för en intresseförening. Men om man
ser tillbaka på vad som hänt inom vårt
verksamhetsområde – IT – så är 10 år en
livstid.
Många innovationer och smarta lösningar har kommit och gått. Vem har inte
grämt sig över att man inte kom på idén
med Blocket t.ex. Så enkelt men så enormt
effektivt eftersom spridningen är enorm
via Internet.

på hennes MSN och Lunarstorm och det är
ingen rolig läsning. Tyvärr är det alldeles
för få föräldrar och pedagoger i skolan
som känner till
denna dolda men
ändå så effektiva
mobbingmetod.
Man får hoppas att
det snart kommer
ett “mobbingfilter”
på dessa tjänster.

”...en tillställning
som vi kommer
att minnas länge”

Sedan finns det alltid
baksidor naturligtvis.
Abuse, spam, och virus
är ju inget som man är
stolt över när det gäller itutvecklingen. Det senaste
tillskottet i denna familj är den ökade
mobbingen på nätet. Jag har i helgen suttit
med min dotter och följt diskussionerna

kommer att minnas länge. Vi i styrelsen
har tagit i lite extra och försöker få fram
både nya och gamla ansikten som talare.
Dock har vi försökt att
tänka lite nytt i programmet och infört en moderator, denna gång Alice
Bah, som skall lotsa oss
fram genom programmet
i olika block. Att vi sedan
kommer att få förstklassig
underhållning på kvällen
med Wallmans On Tour
gör inte festen sämre.
Vi i styrelsen ser
verkligen fram emot att
få fira 10 år med Er!

10-11 maj firar vi
som alla vet 10 år i Göteborg. Jag lovar att
det kommer att bli en tillställning som vi

Vi ses i Göteborg!
– Thorbjörn Larsson, vice ordförande i
KommITS

För en enklare och säkrare arbetsdag.

Integration.

De ledande analytikerföretagen ger rådet till dagens företag
och myndigheter att skaffa en integrerad it-säkerhetslösning
som skyddar mot både virus och spionprogram.
Därför lanserar ett av världens största it-säkerhetsföretag
CA Integrated Threat Management r8
• En lösning mot virus och spionprogram
• En adminkonsol, en installation och en support
CA Integrated Threat Management r8 integrerar:
• Nya eTrust Antivirus r8: En erkänd och skalbar
antiviruslösning med mycket bra prestanda.
• Nya eTrust PestPatrol Anti-Spyware r8: Ny version av
marknadens första anti-spionprogram. Skyddar mot över
160.000 objekt och över 28.000 unika program.

Rekommenderat listpris 269 :- per licens
med ett års underhåll.



Samma pris för både server och klient.

08-622 22 00 | www.ca.com/se

I backspegeln
I dagarna när Kommits fyller tio år kan
det var dags för en tillbakablick. Vad har
hänt sen 1996? I IT-branschen, i samhället
och personligt? I nästan alla sammanhang, med undantag för IT-utvecklingen,
förvånas och förfasas man över hur fort
tiden går. Är det verkligen 43 år sen Beatles
och Stones slog igenom!? Och 30 år sen
Lundell skrev sin ”Jack”. Och 20 år sen
Palmemordet! Och 25 år sen jag började i
Upplands-Bro kommun!
Men det är bara ca 10 år sen Internet slog
igenom på bred front. Det känns ju som
att e-post alltid har funnits. Och hur bar
man sig åt för att söka information innan
nätet fanns? I Svensk Uppslagsbok? Visst
låter det stenålders? Och att man för inte så
många år sen fick leta efter en telefonkiosk
om man ville ringa någon. För er som inte
kommer ihåg det var en telefonkiosk en
allmänt förekommande ofta grönmålad
liten ”byggnad” där det fanns en telefon
med myntinkast (20 öre var lägsta avgift),
ofta med sladden till telefonluren avsliten.
KommITS-tidningen har funnits i sex
år och jag har haft förmånen att få skriva
krönikor i alla nummer (utom ett). Några
återblickar från krönikor under åren:

bandbredd på minst 2 Mbps i båda riktningarna till slutkund så är det kanske promille vi
ska prata om? Men i mediadebatten får man
lätt intrycket att bredband snart är var mans
egendom.”
Kommentar – det har hänt en del sen dess!

Nr 2 2000 Om åldersfixeringen
“Vi söker dig kvinna eller man 30 till 35 år
som är initiativrik och har en positiv livssyn…”. Det man söker är en redovisningschef
tillika chef för ekonomienheten. Är man
förbrukad för en sådan tjänst när man är 36??
Kommentar – förhoppningsvis har det
blivit lite bättre idag.
Om mobilfria zoner
”Behöver vi införa IT-fria zoner där all
användning av datorer, mobiltelefoner etc.
förbjuds? Visst vore det skönt om man slapp
höra Beethovens 9:a, nå´n fuga av Bach eller
liknande när man ligger på stranden och
lyssnar på vågornas brus och fåglarnas sång
eller sitter på bussen och slumrar. För att inte
tala om när man avnjuter en konsert eller
är på bio? Inget ont om Beethoven och Bach
men jag föredrar en konsertsal eller en hyfsad
ljudanläggning när jag lyssnar på deras musik
– inte en Nokia eller Ericsson!”
Kommentar – alltid lika aktuellt!

Nr 1 2000 Om bredband
”... bara några enstaka procent av landets
hushåll som har tillgång till bredband. Om
man ska använda den rekommenderade
definitionen av bredband dvs en garanterad

Nr 3 2000 Om olikheter
”Jag hörde på ett seminarium en av landets
unga IT-drottningar säga att det viktigaste när
man anställer någon är att den sökande passar
in i gänget dvs har ungefär samma ålder och

liknande värderingar som befintlig personal.
Den mera erfarna IT-drottningen, Marianne
Nivert (60) tillfällig vd på Telia, invände med
ett engagerat inlägg där hon betonade hur
viktigt det är med olika bakgrund, både vad
det gäller nationalitet, ålder och värderingar.
Med en så klok vd kanske Teliaaktien kan
värderas högre igen.”
Kommentar – var rädd om olikheterna!

Nr 2 2001
Om Ericsson och den nya ekonomin
“Att många retar sig på ledningens löner och
bonus när dom inte ens finns till hands för att
förklara hur man ska vända trenden är inte så
konstigt. Om herrar Ramqvist och Hellström
byttes ut skulle nog kursen vända uppåt igen.”
Kommentar – vad var det jag sa!

Krönikan fortsätter på nästa uppslag



”… semesterresor skall kompensera vardagens
spring. Det gäller att hinna med så mycket som
möjligt när man är ledig. Med svettig skjorta
blickar man upp mot fasader i söderns hetta.
Man läser sina guideböcker och ser på gammal
bråte medan man längtar efter en iskall CocaCola. Pliktskyldigast hör man guiden säga
att det tjugonionde slaget år 1328 utspelades
just här – samtidigt som man ser spanjorer
halvsova lojt under plataner. Trötta fötter går
vidare i värmen medan lokalbefolkningen
dricker öl i svala dörröppningar.”

Nr 1 2003 Om “Vi och dom”
“… visst är väl privatanställde Per-Erik som
tillverkar skal till mobiltelefoner eller medver-

kar i en dokusåpa ”mera värd” än Lisa-Lo som
jobbar inom äldreomsorgen eller i kommunens
IT-verksamhet? Eller…? (Offentlig kontra
privat sektor).
Dra ner på ”pärmbärarna” (administratörerna) och satsa på ”dom som gör nå´t” är ett
populärt talesätt. Men vem betalar räkningar,
tecknar avtal, gör inköp eller betalar ut löner
till ”dom som gör nå´t”? Utan administratörerna stannar Sverige! (Administration kontra
verksamhet).
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Nr 3 2003 Om Owe Wikströms bok
Långsamhetens lov
“Några rubriker ger en antydan om vad den
handlar om: ”Jag vet inte vart jag är på väg
– så det gäller att skynda sig”, ”För fort och för
mycket”, ”Upplevelsenarkomani”, ”Ögonblickets ljuva likgiltighet – till cafésittningens lov”,
”Nödvändigheten av att inte följa med sin tid”.
Författaren är professor i religionspsykologi
vilket inte innebär att man behöver vara
religiös för att uppskatta den. Jag citerar ett
par favoriter ur boken:

”Även motorvägens monotoni kan skapa
rum för dagdrömmar. Långa ensamma
bilkörningar är avslappnande. Bilens kupé blir
ett framrusande andaktsrum. De flesta har
mer eller mindre medvetet skapat sig ett eget
musikaliskt apotek. Där finner man läkemedel
mot leda och alltings långsamma förfall. …
Utan musiken skulle vi knappast överleva. Om
den inte fanns skulle världen vara tom och tyst,
kanske till och med meningslös.”
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3OURCECOM ËR SPECIALISTER PÍ SËKERHETSLÚSNINGAR FÚR FÚRETAG
OCH ORGANISATIONER 4ILLSAMMANS MED 7EBSENSE ERBJUDER
VI EN AV MARKNADENS VASSASTE LÚSNINGAR FÚR 52, lLTRERING
7EBSENSE HJËLPER DIG ENKELT ATT SPËRRA OCH STYRA TRAlK
FÚRBJUDA lLDELNING OCH GER EN ÚVERBLICK ÚVER TRAlKEN n VILKET
ÚKAR PRODUKTIVITETEN OCH SËKERHETEN
&ÚRLITA DIG INTE PÍ TUR n NËR DET lNNS SKICKLIGHET +IKA IN PÍ
WWWSOURCECOMSE OM DU VILL VETA MER SLÍ OSS EN SIGNAL
ELLER SKICKA ETT MAIL TILL INFO SOURCECOMSE
%TT SAMARBETE MELLAN

3TOCKHOLM     s 'ÚTEBORG     s 3UNDSVALL    

4UR ATT DET lNNS SKICKLIGHET

Som stockholmare ser man ofta på ”lantisarna” med ett milt överseende och är ofta
förvånad över att någon frivilligt kan bosätta
sig på ”vischan”, speciellt i Norrland där det
mest är kallt och mörkt. Dessutom är det ju
så långt bort! Långt bort från vad? (Stockholm
kontra landsorten).

av mobilen lite oftare. Vi är inte oumbärliga
varje vaken minut på dygnet! Livet går vidare
även om du inte svarar på varje inkommande
samtal. Vem är det du väljer bort om du alltid
är tillgänglig? Den du just nu diskuterar något
viktigt jobbärende med? Eller den vän som du
har ett förtroligt samtal med? Nej – lär dig var
avstängningsknappen sitter. Och använd den
lite oftare!”
Kommentar överflödig!

”Varje barn har rätt att överleva och att
utvecklas” står det i artikel 6 i barnkonventionen. Gäller det även barnen i Irak om vuxna
Bush- och Blair-soldater bestämmer sig för att
anfalla? Men USA har förstås inte ratificerat
barnkonventionen, vilket dom tillsammans
med Somalia är ensamma om! (Vuxna kontra
barn).

Nr 2 2003 Om Irakkriget
“Vi får hoppas att mr Blair kan övertyga mr
Bush om nödvändigheten av att FN får ett
stort inflytande över återuppbyggnaden av det
nya Irak, annars är risken stor att Saddams
fall inte var hela lösningen, utan början på
nya stora problem. Om USA nu agerar på
egen hand utan FN-stöd, och Iraks grannar
i arabvärlden inte litar på USA:s avsikter,
så finns det en uppenbar risk för utökad
osäkerhet i regionen och att fundamentalistiska grupper får ökat stöd. Man kan dessutom
ställa sig frågan om terroristhotet i världen i så
fall blir mindre. Var det inte för att bekämpa
terrorismen som man anföll Irak?”
Kommentar – Mina farhågor tycks ha
besannats.
Nr 3 2003 Inför EMU-omröstningen
“Om vi säger “Nej” blir tillväxten lägre och
räntorna kommer att bli högre. Enligt ja-sidan.
Kommentar – Nja, det blev historiskt låga
räntor.

Nr 1 2005 Om Produktivitet
“Allt det här låter ju bra. Men en tanke slog
mig när jag läste analysen (SE-bankens
ekonomiska analys jan 2005 som visar på en
både internationellt och historiskt exceptionell
produktivitetstillväxt i Sverige). Kan det vara
så att den exceptionella produktivitetstillväxten är en förklaring till det stora antalet sjukskrivna p.g.a. utbrändhet i vårt land jämfört
med andra industriländer? Det är kanske inte
så konstigt att vi har så många sjukskrivna
trots att vi är ett högutvecklat, och som många
säger “det friskaste landet “ i världen.”
Kommentar – Nu börjar man prata om
att det inte alltid blir billigare att flytta
produktion till lågprisländer eftersom det
ibland krävs tre anställda för att utföra en
svensk arbetares jobb.

Nr 3 2005 Om ungdomar
“Det är bra fart på hjulen. Trots att många
företag har fyllda orderböcker nyanställer man
inte i någon högre utsträckning. Istället ökar
produktiviteten (produktionen per anställd)
från en redan mycket hög nivå. På många
håll är det nästan omöjligt att få in en fot på
arbetsmarknaden om man inte har kontakter. Detta leder till att många unga tappar
framtidstron och mår väldigt dåligt med ångest
och depressioner som följd.”
Kommentar – Följ bara inte Frankrikes
exempel, det måste finnas andra sätt att
lösa problemet!
Och så en lite positiv avslutning.

Nr 2 2005 Om att vara tillgänglig
“Däremot borde vi lära oss att inte alltid vara
tillgängliga i vardagen. Det är ett uttjatat
tema men förtjänar ändå att upprepas. Vi
skulle må mycket bättre om vi kunde stänga

Om den efterlängtade våren
“Visst är det fantastiskt när vårsolen kommer
fram och värmer både kropp och själ. Koltrasten börjar sjunga och tussilago, blåsippor och
snödroppar syns lite här och var! Då inser man
att livet är rätt skönt! Eller för att tala med en
känd poet: ”Det är gott att leva – trots allt!”
GRATTIS PÅ 10-ÅRSDAGEN!
Lars Markbäck



Offentlig sektor

Sju av tio it-projekt
blir dyrare än beräknat
Förseningar och överskridna budgetar är de vanligaste orsakerna till att it-projekt misslyckas.
Drygt hälften av alla it-projekt blir försenade. Sämst står det till i den offentliga sektorn där
68 procent av it-projekten överskrider budgetramarna jämfört med 33 procent i privata
företag. Däremot är det större missnöje med leverantörens kompetens bland privata företag.
Det visar en ny undersökning från Projektplatsen om varför it-projekt misslyckas.
Undersökningen visar att det är betydligt
svårare att lyckas med it-projekt i offentliga
verksamheter än i privata företag.
– Upphandlingsreglerna är en försvårande faktor eftersom de kräver att man
specificerar och offererar allt ifrån början.
It-projekt är för komplexa för det. Det är i
praktiken omöjligt att specificera ett it-projekt i detalj från början och sedan leverera
enligt den specifikationen på utsatt tid,
säger Pelle Hjortblad, vd på Projektplatsen.
Så ser det ut
270 it-chefer har svarat på frågor om
orsaker till varför it-projekt misslyckas.
Totalt 54 procent uppger att leveranserna
inte skedde på den tid som det var sagt.
Förseningar är också vanligare i den
offentliga sektorn (61 procent) än i det
privata näringslivet (49 procent).
Stat, kommuner och landsting har också
svårare att få projektbudgeten att gå ihop
än privata företag. Närmare sju av tio
it-chefer i den offentliga sektorn instämmer i att projektet blev dyrare än beräknat
jämfört med drygt tre av tio i privata
företag.
– Att det oftare blir förseningar i offentliga it-projekt tror jag har att göra med
att så mycket är specificerat på förhand. Eftersom det alltid dyker upp oväntade saker
under resans gång blir det därför svårare
att leverera i tid, säger Pelle Hjortblad.
Håller inte måttet
Den tredje vanligaste orsaken till att
projekt misslyckas är att leverantören
inte har tillräcklig kompetens. Totalt 56
procent av it-cheferna uppger att leverantö-

ren hade tillräcklig kompetens. Fler privata
företag än offentliga verksamheter anser att
leverantören inte höll måttet kompetensmässigt (26 respektive 17 procent).
Pelle Hjortblad tror att bättre kunskap är
den största anledningen till att privata företag är mer missnöjda med leverantörens
kompetens än offentliga verksamheter.
Företagen är helt enkelt bättre beställare än
kommuner och myndigheter.
Kommunikationen bra
Han är förvånad över att så många är nöjda
med kommunikationen i projekten. Endast
15 procent säger att kommunikationen inte
fungerade bra.
– Man bedömer inte alla parametrar när
man pratar om kommunikation. Man
tänker bara på kommunikation som
att “skicka papper till varandra”. Men
kommunikation är också att engagera
sig i förändringar i projektet, säger Pelle
Hjortblad, vd på Projektplatsen.
Hälften har projektverktyg
Hälften av it-cheferna uppger att de har ett
projektverktyg för att driva och samordna
it-projekt. En majoritet kan däremot inte
svara på vilket projektverktyg de har.
58 procent av företagen jämfört med 42
procent bland offentliga verksamheter
har ett sådant verktyg idag, vilket Pelle
Hjortblad tror kan vara en förklaring till att
många offentliga it-projekt halkar snett när
det gäller tid och budget.
– www.projektplatsen.se
Fakta it-projekt Sammanlagt 270 it-chefer i privata företag, kommuner,
landsting och statliga bolag har intervjuats om deras senast genomförda
it-projekt. 61 procent av it-cheferna återfinns i privata företag och 39 procent i
offentlig sektor. 56 procent av it-projekten var interna och 41 procent externa.



KommITS
vårkonferens
på QH 11

IT-ledning i kommuner

Nu räknar vi ner dagarna inför KommITS
vårkonferens på Quality Hotel 11, Göteborg,
den 10 och 11 Maj 2006.
Temat den här gången är:
Tillbaka till framtiden

bakgrund till programmet

Program med detaljer kring arrangemanget
finns på www.kommits.se

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

Ett utvecklingsprogram för dig som arbetar i IT-relaterade
ledarbefattningar från IT-samordnare till IT-strateger.
Svenska Kommuner och Landsting (SKL)
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 2005 har ca 75 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.

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

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.
mer om programmet

kan du läsa på:

www.skl.se
www.kommits.se
och funderingar
ta gärna kontakt med:
har du frågor

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

Programmet följs av programmets projektledare Bengt Svensson, SKL. Kursledare är
Johannes Helfrich som arbetar praktiskt
med förändringar av större organisationer
inom IT-relaterade 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.se
SKL: Bengt Svensson
bengt.svensson@skl.se
tel 08-452 74 30
Innehåll: Johannes Helfrich,
johannes@pedtek.se
tel. 070-665 05 50
Referens: Eva-Marie Marklund,
IT Västerbotten,
eva-marie.marklund@itvasterbotten.org
tfn. 090 13 62 80

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte
för IT-ansvariga i kommunerna.
Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av
representanter för ca 140 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och
den största är Umeå.
Förutom att anordna konferenser, för närvarande två per år, arbetar vi bland
annat med att skapa bra samarbetsformer med ett antal leverantörer. Vi har
också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion och med systerföreningar i
USA 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 ITmänniskor 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.
varför ska min kommun bli medlem ?

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

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd
i svensk kommun. Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett
medlemskap. Medlem ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och
bör ha samordningsansvar i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.)
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2005/2006 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

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

Ordförande
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Adm. kontoret, 452 80 STRÖMSTAD
tfn: 0526 191 35, 070 541 91 65
fax: 0526 191 10
anette.knutsson@stromstad.se
Vice Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenberg kommun
IT-avdelningen, 311 80 FALKENBERG
tfn: 0346 88 62 58, 070 698 62 58
fax: 0346 105 90
thorbjorn.larsson@falkenberg.se
Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
IT-strateg, 811 80 Sandviken
tfn: 026 24 16 47,
070 320 67 92
lars.flintberg@sandviken.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavd., 455 80 MUNKEDAL
tfn: 0524 183 18, 070 397 15 63
tfx: 0524 181 10
marianne.olofsson@munkedal.se
Lars Öhman, Nacka kommun
131 81 NACKA
tfn: 08 718 87 16, 070 431 87 16
fax: 08 718 90 22
lars.ohman@nacka .se
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 LEKSAND
tfn: 0247 802 12
fax: 0247 144 65
ake.nygren@leksand.se
Thomas Hallberg, Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg
tfn: 0456 161 00, 070 677 40 33
fax: 0456 153 05
thomas.hallberg@solvesborg.se
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
tfn: 0325 184 46
fax: 0325 185 01
christian.bonfre@svenljunga.se
Monica Candler, Täby kommun
Kommunledningskontoret, 183 80 Täby
tfn: 08 768 92 23, 070 428 92 23
fax: 08 768 92 01
monica.candler@taby.se
Daniel Antonsson
Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall
tfn: 060 19 14 90, 070 669 14 90
fax: 060 59 14 90
daniel.antonsson@sundsvall.se
Kansli
Box 638
631 08 Eskilstuna
tfn: 016-34 44 11
(vardagar 11-13, 16-17)
kansli@kommits.se
www.kommits.se

11

10 år

JUBILEUMSKONFERENS
10, 11 maj 2006, Quality Hotel 11, Göteborg

Tillbaka
till

framtiden

Dags att blicka tillbaka. Men också
dags att se framåt. Nu firar KommITS
10-årsjubileum i Göteborg, den plats
där föreningen bildades.
Det kommer att bli en konferens där vi
blickar tillbaka på hur det har varit, ser
på vad som sker nu men kanske mest
intresserar oss för hur det kommer att
bli. Kommunal service i framtiden, vad
– och hur – gör vi år 2016?
Det kommer att bli en konferens med
guldkant. Den kommer att bjuda på
både allvar och nöje. Vi ses där!

Konferensprogram onsdag 10 maj 2006
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
10.00 Inledning
Anette Knutsson, ordförande KommITS
10.05 Välkommen till Göteborg
Göte Bernhardsson, landshövding från Västra Götaland
10.15

Framtidsexposé
Per Ström, IT-strateg
Pär är IT-strateg, författare och en aktiv samhällsdebattör. Han har fokus på hur IT-tekniken
används och vilka konsekvenser den får, och bloggar aktivt i ämnet på sin hemsida.
Pär är också en ofta anlitad kommentator av aktuella skeenden i TV, radio och press.
Han är författare till fem böcker om IT. Han är dessutom en frekvent krönikör i flera
tidningar, samt gästskribent på ledarsidor i dagspress.

Pär Ström, IT-strateg

12.00 Lunch

12

BLOCK

13.00 Programblock: IT-Sverige

– då, nu, sedan

			
			

Minnen från KommITS vagga
Anders Grönlund, fd. VD Kerfi

			
			
		
			
			

10 år på 10 minuter och mer spännande blir det
Lars Dahmén, vd/CEO & publisher IDG Sweden, chefredaktör Computer Sweden
KommITS i framtiden
Representant för styrelsen

		

14.15 Besök hos utställarna, kaffe med kaka och frukt

Lars Dahmén, IDG
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Valmöjlighet 2: Teknik

HUVUDSPONSOR

15.15 Valmöjlighet 1: Strategi
		

Att leverera affärsnytta med hjälp av IT…
Årets CIO, Ulf Wallin, Nobel Biocare		
IT är inte bara en viktig support för att 		
verksamheten skall fungera utan blir mer och
mer en möjliggörare för att öka affärsnyttan.		
							
Ulf Wallin är ansvarig för försörjningskedjan
(supply chain) som innefattar produktion,
logistik, inköp samt IT. Har arbetat på 		
Nobel Biocare sedan 2002.Utnämnd till 		
årets CIO -05 av affärstidningen CIO.		

Krav på nätverket i framtiden
Jan Jinnelöv, Atea
Fiberkabel är bäst, men det finns ju inte i varje 		
hörn av Sverige. Hur kan vi använda 220 voltsledningar? Blir Ethernet snabbare? Vilka nya trådlösa nätverk finns snart? Vad kräver IP-telefoni,
IP-video konferenser, Triple Play och HDTV?
Jan Jinnelöv – som arbetat hos Televerket och 		
WM-data tidigare – har under många år valt ut
vad som skall säljas inom Atea.

SPONSOR

		

UNDERHÅLLNING
Wallmans On Tour bjuder på
underhållningen efter middagen
på onsdagskvällen

15.45 Paus
16.00 Novell: Linux som strategisk plattform – Jönköping IT i samverkan JITIS-06
Janne Dicander och Per Östlund, Jönköpings kommun
IT- och kommunikationschef Janne Dicander berättar om bakgrunden till Jönköping kommuns nya
IS-IT-infrastruktur - En öppen strategi för att uppnå ökad inre och yttre effektivitet för kommunen Per Östlund beskriver projektet där Jönköping konsoliderar och standardiserar sin IT-miljö.

Konferensprogram torsdag 11 maj 2006
19.00 Drink
09.00 Programblock: Kommunala

IT-driftsformer

It-drift inom kommunal sektor diskuteras idag kraftigt.
Skall man behålla kompetensen inom kommunen eller skall man köpa in den utifrån?
Vad finns det för fördelar och nackdelar?
Vi har samlat 4 olika lösningar från lika många kommuner.

			
			

Bolagisering av IT-avdelningen
Henry Björklund, bredbandsstrateg, Uppcom AB/Uppvidinge

			
			

Egen drift
Peter Legendi, IT-chef, Mariestads och Töreboda kommuner

			
			

Total outsourcing
Thorbjörn Larsson, IT-strateg, Falkenbergs kommun

			
			

Selektiv outsourcing
Jörgen Sandström, IT-chef, Värmdö kommun

BLOCK

			
			
			
			

10.20

Besök hos utställarna, kaffe med kaka och frukt

Foto: Joakim Strömholm
WHITE
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10.45 Programblock: Framtidens

skola med eller utan IT?

Paneldebatt under ledning av Alice Bah Kuhnke

			
			
			
			
			
			

Under den 10-årsperiod som gått har två statliga miljardsatsningar, KK-stiftelsens
fyrtornsprojekt och ITiS, skett med fokus att IT ska bli ett verktyg i skolan.
Hur har det gått när kommunerna själva fått ta över ansvaret?
Är förutsättningarna inom och mellan kommunerna rättvisa och jämlika?
Vilka IT-verktyg kommer att användas i klassrummet i framtiden skola?
Hur kan de kommunala IT-avdelningarna svara upp mot detta?

			
			
			
			
			

Deltagare:
Agneta Jörbäck, verksamhetschef, förskola, fritid & skola, Nacka kommun.
Mikael Iselow, undervisningsråd, Myndigheten för skolutveckling.
Mats Östling, IT-strateg, Sveriges Kommuner och Landsting.
Monica Sandorf, projektledare GRUC, GR Utbildning

BLOCK

			

12.00 Lunch
13.00 Programblock: Kommunal

service i framtiden

Hållbar och uthållig 24-timmarsmyndighet
Carl-Gunnar Thosteman, IT-chef, Klippans kommun

			
			
			
			
			

Ökad legitimitet och relevans i service och insatser är en kritisk framgångsfaktor
för kommuner. Det blir möjligt bara om kommunen lyckas bygga en närmare
relation till invånare och andra intressenter. En av de viktigaste förutsättningarna
är ett radikaliserat Processbegrepp, som förmår automatisera triviala delar av
mötet med invånarna, för att istället fokusera på dialog och kvalitet.

			
			

Carl-Gunnar är It-chef i Klippans kommun sedan hösten 2002.
Har en bred erfarenhet kring kommunal informationshantering.

			
			

Verva: Hur kan och vill Verket för förvaltningsutveckling bidra?
Lena Jönsson, generaldirektör Verva

			
			
			
			
			

Lena Jönsson tillsattes vid årsskiftet som Generaldirektör för Verva, Verket för
förvaltningsutveckling. Hon kommer närmast från arbetet som generaldirektör i
Lotteriinspektionen. Tidigare har hon bl.a. varit statssekreterare i Försvarsdepartementet och föredragande i riksdagens konstitutionsutskott. Lena Jönsson
har även haft uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av Verva.

			
			

Interoperabilitet för en sammanhållen förvaltning
Karl Wessbrandt, utvecklingsstrateg, Verva

			
			

SKL: Hur kan och vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra?
Representant för SKL

BLOCK

			
			

14.30 Besök hos utställarna, kaffe med kaka och frukt
15.00			
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Vart vill vi? Hur når vi dit?
Debatt och slutsummering

15.30 Avslutning
Anette Knutsson, ordförande KommITS

Carl-Gunnar Thosteman

Lena Jönsson, Verva
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EMC
Vad, När och Hur arkivera? Oberoende
vilken bransch man verkar i så drabbas vi
alla av några gemensamma frågeställningar
i dagens digitaliserade värld. Informationsexplosionen, besparingskrav och
allt fler lagar och förordningar avseende
informationens hantering och bevarande.
De flesta organisationer har idag påbörjat
eller planerar att starta upp någon form av
arkiveringsprojekt avseende elektronisk
information, förkortat e-Arkiv. Besök
EMC’s monter för att höra mer om våra
erfaranheter i ämnet, samt vilken metodik
och verktyg man kan använda kryddat
med några kundreferenser.
NetClean Tech
Monterpresentation: NetClean Technologies utvecklar programvaror för att förhindra
spridningen av barnpornografiskt material
via Internet. Programvarorna syftar till att
installeras hos kommuner och landsting,
på företag och i organisationer. I montern
visas hur programmen fungerar samt ges
mer information om företaget och om det
allt mer växande problemet med spridningen av barnpornografi.
Hewlett-Packard
HP kommer i montern att fokusera på
Virtualisering, HPs nya bärbara sortiment,
Skrivarkonsolidering och HP Openview
ServiceDesk
Microsoft
Microsoft kommer att visa hur vår
plattform skapar en säker, lätthanterlig
och pålitlig infrastruktur för kommuner.
I montern träffar du representanter från
Microsoft som arbetar med försäljning mot
Sveriges kommuner. De kan besvara frågor
om MSKD, Microsoft KommunDesign, och
ge dig förhandsinformation om Windows
Vista och Office 2007.
Open Text
Vi kommer att visa den senaste versionen
FirstClass 8.2 samt FirstClass synkronisering
till handhållna/mobila enheter.

TCM
Vi ska visa och prata om Software Asset
Management, TCM erbjuder en Software
Asset Management plattform som heter
Able Enterprise, vilken stödjer organisationen i arbetet att optimera licenshanteringen
mha inköp, avtal, användning och licensiering av programvaror. Det finns mycket
pengar att spara på att uppnå god kontroll
över licensinnehav och användande.
Clavister
Clavister kommer att visa vår version av
UTM ( Unified Threat Management ),
svensk IT-säkerhet med såväl brandvägg,
IPS, antivirus, som contentfiltring, men
med högsta prestanda, dvs i Gigabit -fart!
Computer Associates
CA kommer att presentera Integrated Threat
Management r8 i sin monter. Marknadens
två hetaste säkerhetslösningar – eTrust Antivirus r8 / eTrust PestPatrol Anti-Spyware r8
– integrerade i en enda lösning. De kommer
även att presentera en enklare och billigare
prissättning på datalagring.
Samarbetsprojektet LIS / LÄR
LIS-LÄR är ett standardsystem för
diarieföring, ärende- och dokumenthantering. Ett nytt sätt att arbeta, där man
delar information och samverkar runt
gemensamma frågor både inom och mellan
organisationer. LIS-LÄR vänder sig till
bland andra följande användare; registratorer, handläggare, nämndsekreterare,
chefer, politiker och medborgare.
MobilityGuard
– Säker åtkomst med mobil frihet
MobilityGuard är en familj av innovativa
säkerhetsprodukter som ger dig möjlighet
att lösa samtliga behov av distansåtkomst
som verksamheten efterfrågar. Du skapar
enkelt lösningar för så varierande grupper
som politiker, lärare/elever, socialtjänsten
och för dina leverantörer. Eller varför inte
erbjuda alla anställda fjärråtkomst till
kommunens intranätportal?
Cendio
Cendio visar funktionen i terminalserverlösningen ThinLinc. Ta möjligheten att se
hur du kan blanda applikationer från olika
operativsystem, på ett och samma skrivbord. I montern kommer Eksjö kommuns
skarpa miljö att demonstreras. Vi kommer
också att informera kring den nybildade
användarföreningen för ThinLinc.

MONTERPRESENTATIONER

Novell
Kom till Novells monter och ta reda på hur
din kommun kan skapa en öppen infrastruktur och en plattform för samverkan.
Du får också information om hur Novells
nya erbjudande “Novell Open Workgroup
Suite” kan sänka dina licenskostnader och
ge dig ökad valfrihet.

Symantec
Säkerställ att din Exchangemiljö är både
säker och tillgänglig. Utmaningarna kring
hantering av e-post har utvecklats snabbt
i takt med det har blivit en av de mest kritiska tillämpningar som företag förlitar sig
på. Allt eftersom e-postanvändandet ökar,
ökar också kostnaderna och komplexiteten i hanteringen av dess infrastruktur.
Nya regler i kombination med nya och
förändrade hot kräver ett mer holistiskt
tillvägagångssätt för att balansera kostnader
och risker som är förknippade med e-post.
LAN Assistans
LAN Assistans informerar om hur man
bygger säkra nätverk med HP ProCurves
produktsortiment. Lösningarna bygger på
öppna standarder så som 802.1x, och ger
en dynamisk och säker lösning för både
det trådbundna samt trådlösa nätverket.
Inbyggda funktioner som Autentisering,
Virus-Throttling och möjligheten att
begränsa access för datorer och användare
ökar säkerheten avsevärt.

Sourcecom
Sourcecom kommer tillsammans med Websense visa hur kommuner kan öka sin effektivitet och samtidigt minska säkerhetshoten
från Internet. Kommuner som använder
Sourcecom Port 80-skydd upplever en ökad
trygghet eftersom användarna får vägledning hur de ska uppföra sig på Internet och
skyddas t.ex. från sidor som innehåller skadlig kod eller olämpligt material. Lösningen
ger en levande IT-säkerhetspolicy, ett direkt
hjälpmedel för att upprätthålla de riktlinjer
man har satt på kommunen.

Pulsen
I Pulsens monter visas lösningar kring våra
framgångsrika koncept för kommuner
* SAFE Workplace - standardiserad
arbetsplats för samverkan administration
och skola
* SAFE Identity - identitetshantering
, arbetsflöden och integration av
verksamhetssystem,
* SAFE Access - säker åtkomst till
infrastruktur och applikationer

* SAFE POP - intranät/portal, plattform för
samverkan , e-förvaltning och e-tjänster
Pulsens koncept bygger på produkter från
ledande plattformsleverantörer som tillsammans med vår metodik och erfarenhet
sänker kommunens IT-kostnader, höjer
säkerheten och ger högre tillgänglighet.

FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 16
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Kerfi
KommITS förening bildades under ett
öppethus i dåvarande Datapoints, numera
Kerfi AB, lokaler i Göteborg. Nu har det
gått 10 år sedan KommITS bildades och
vi tänkte ta er med på en resa i tiden för
att påminna om hur det såg ut då och
samtidigt ge er en bild av hur det kan
komma att se ut om 10 år när eGovernment-visionen har förverkligats. Kommer ni
ihåg SVR4? ArcNet? Cobol? 100 VG? Kom
till vår monter och delta i nostalgitrippen
fram till dagens funktionsarbetsplats och
morgondagens eMyndighet där dokument
diarieför sig själva!
ECPAT
Under de senaste fem åren har antalet
kommersiella barnpornografiska webbsidor
ökat med 400 procent. Mot denna bakgrund
tog ECPAT Sverige initiativet till blockering
av barnpornografi på Internet. I dagsläget
blockeras 30 000 försök per dygn i Sverige.
ECPAT Sverige kommer att berätta om
sitt arbete med att driva ECPAT Hotline
och vikten av att ha en IT-policy som även
inkluderar hantering av barnpornografi.

Fujitsu-Siemens
“Fujitsu Siemens Computers har marknadens bredaste sortiment av egenutvecklade
och egentillverkade datorprodukter. Vi har
allt, från små handdatorer med inbyggd telefoni, via tunna klienter samt bärbara- och
stationära datorer, till små- och stora servrar,
såväl Intel, AMD och SPARC, stordatorer
samt lagringslösningar. I montern visar vi ett
urval av våra bästsäljande produkter.”
PCM
“Det senaste inom datasäkerhetslösningar,
t ex Panda EnterpriSecure med TruPrevent
som blev utvald till Bäst i test av tidningen
Nätverk och Kommunikation (nr 15 2005)
- lättadministrerad och med marknadens
högsta säkerhetsnivå. Även nya Panda Gatedefender 8000, första försvarslinjen mot
virus, spam och olämpliga webbsidor.”
TDC Dotcom
TDC Dotcom levererar kompletta kommunikationsplattformar för tal, data och
bild. I vår monter visar vi de mordernaste
telefonitillbehören som gör din vardag
enklare.

Nilex
Kort presentation av vad vi kommer
att visa i montern: NilexPlus, det enda
svenska PinkVerify ITIL certifierade IT
Service Management-HelpDesk System.
NilexPlus består av grundprogrammen
Nilex HelpDesk och Nilex Inventariesystem samt ett flertal olika tilläggsmoduler
som t.ex. Webbgränssnitt, Gruppfunktion, Mailservice, AD-, NDS-, SMS- och
ZenWorks Integrator, Systemkontroll och
Nyregistrering och Streckkodsinventering
med PDA:er. Tack vare att vi har många
kommuner bland våra kunder, har vi lärt
oss vilka krav som gäller för helpdesk- och
inventariesystem i deras verksamheter.
TietoEnator
TietoEnator vill gärna föra en dialog med
besökarna kring nödvändigheten av
lösningar för e-postsäkerhet. I vår monter
visar vi vilka resultat som åstadkommits
inom det området. Vi kommer även att
prata om lösningar för serverövervakning, publicering av applikationer, samt
analyser av databaser.

Teknik

Varberg kapar IT-kostnader med TCO
Varbergs kommun har genomfört en Total Cost of Ownership-analys för skolan.
Analysen visar att kommunen kan göra besparingar på flera miljoner kronor genom att effektivisera sin IT-miljö.
TCO-analysen är en metod för att
identifiera inte bara direkta kostnader – till
exempel inköp av hård- och mjukvara
– utan också indirekta kostnader, exempelvis anställda som ger kollegor datorsupport. Syftet är förstås att sänka de totala
IT-kostnaderna.
– Analysen gav oss besked om att vi
jobbar rätt inom flera områden, men också
konkreta idéer om de investeringar vi har
gjort och behöver göra för att kapa kostnaderna ytterligare, säger Anita Eckersand,
IT-chef på Varbergs kommun.
Standardisering…
Bakgrunden till att kommunen ser över
sina IT-kostnader är en projektplan som
antogs 2003. Den slår fast att kommu-

nen ska skapa en mer kostnadseffektiv
IT-miljö genom flera åtgärder, bland annat
standardisering. Detta är nu genomfört för
det administrativa nätet och påbörjat för
utbildningsnätet.

servrar och byta ut runt 80 procent av
skolans cirka 1 900 datorer mot så kallade
tunna klienter förenklas IT-administrationen, vilket leder till lägre kostnader för
driften.

– På utbildningsnätet hade vi tidigare 25-28 olika miljöer med egna små
domäner, berättar Anita Eckersand. Miljön
var kostsam att administrera. Genom
att standardisera blir driften betydligt
effektivare, där ger analysen ett kvitto på
att vi är på rätt väg.

… och kunskap
Genom att öka elevers och lärares datorkunnande minskar supportbehovet rejält,
menar Anita Eckersand också.
Analysen visar att det kan
ge väsentliga besparingar
i antalet elevtimmar
per dator och år.

Centralisering…
Andra besparingsåtgärder som analysen
identifierar är centralisering av IT-miljön
samt utbildning av datoranvändarna.
Genom att flytta all datorkraft till centrala

Kunskap, teknik och förståelse
är tre nyckelord i Pulsens framgångsrika arbete med att
utveckla IS/IT inom offentlig sektor. Pulsen har stor
erfarenhet av kommunal verksamhet och samarbetar med
över 150 kunder inom området.
Jönköpings kommun implementerar ny IT- och IS-plattform för
hela kommunen. Den nya portalplattformen ska användas för
inre och yttre verksamhetsutveckling, samt implementation av
Sambruksplattformens e-tjänster.
Projektet innefattar:
• Styrning, ledning, organisation
• IS-verksamhetsutredning
• Införande av ITIL-processer
• Kundtjänst och logistik
• Fast och mobil telefoni
• Serverteknisk plattform
• Applikationsdistribution och e-post
• Metakatalog och Identitetshantering
• Behörighetskontroll
• Web- portal och integration
• Kommunikation
Janne Dicander, IS-IT-chef

Pulsen erbjuder färdiga koncept
kring IT-plattformar och verksamhetsutveckling.
Vi arbetar bl.a. med IT-plattformar
för portal-, webbplats-, metakatalog-,
identitets-, säker åtkomst- och
integrationslösningar.
Vi har färdiga lösningar för att
snabbt koppla katalogtjänst och
portal till olika verksamhetssystem
och processer.
Inom Vård och Omsorg har Pulsen
verksamhetssystem med stöd för
bl.a. mobila processer.
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Vadå framtidens klassrum
– det finns redan!
Det har hänt mycket i skolvärlden under de senaste decennierna. Ibland tenderar
problemen att bli mer uppmärksammade än de positiva förändringarna.
En sak som dock inte förändrats särskilt är klassrummen. Det är det magistern,
svarta tavlan, katedern, kartan och läroböckerna som har härskat sedan länge.
Men nu blåser det nya vindar. Med elevernas arbete i fokus.
På beskrivningen så låter det som något
helt annat än ett klassrum. Där finns en
stor visningsduk och en takmonterad
videoprojektor. Där finns, datorer,
skrivare, förstärkare och högtalare. Tv,
radio och internet kan nås streaming,
bilder och texter kan redigeras direkt
under pågående lektion. Men borta är
svarta tavlan, katedern och de stora förut
så viktigas kartplanscherna. Där katedern
stod finns nu Scenen.
Till och med bänkarna är utbytta mot ett
möblemang
ger bra sikt
på visningsduKommits som
170x109
05-08-25
11.32
ken och som gör den digitala utrustningen

lättillgänglig, den som nu har blivit verktyg i
händerna på både lärare och elever. Förutom
klassrumsutrustningen har både lärare och
elever på skolan tillgång till videokameror
och redigeringsutrustning, internetbaserad telefoni, intervjuutrustning och ett
videokonferenssystem.
Framtiden är här
Framtiden klassrum kallas det, ibland ”det
berättande klassrummet”. Pro tem (latin
för just nu ung) kallas det också. Men allt
handlar om hur man med teknikens hjälp
ska
använda
alla de nya kommunikationsSida
1
medlen direkt i undervisningen.

Framtidens klassrum definieras av
hur man i undervisningen använder
• Datorer
• Videoprojektorer
• Ljudutrustning
• Direktuppkopplat internet, TV, radio, filmer
• Videoinspelningsutrustning och redigering
• Intervjuutrustning
• Internetbaserad telefoni
• Videokonferenser
Framtidens klassrum är dock inte bara
en vision. Under fem års tid har man i på
Kinnarpsskolan i Falköpings kommun
drivit projekt och utvecklat arbetssätt i
klassrummen med utgångspunkt från
multimediateknik. Det är lärarna Johan
Lindwert och Fredrik Åkermark som
ända sedan starten varit de som drivit och
utvecklat projektet i Falköping. För det har
de också fått internationella priser.
– På Kinnarpsskolan är 12 av 13 klassrum utrustade med ny teknik, berättar
Johan Lindwert, och i kommunen i sin
helhet finns över 100 multimediaklassrum.
På alltfler skolor och på många håll i
Sverige inför man nu tekniken, och enligt
Myndigheten för skolutveckling planeras

Tjäna på att köpa datorer och programvaror tillsammans
Kommun- och skolvärlden är speciell för dig och för oss.
Därför har vi byggt upp ett team som satt sig in i just denna
sektor för att ge bästa tänkbara service. Lokala avtal och
avtal med Kommentus och Stako underlättar dina inköp av
datorer, kringutrustning och programvaror.
Tänk på att beställa programvaror
samtidigt som du köper Dell-datorer.
Vi har förmånliga priser på VMware,
Altiris, Novell, Citrix, Adobe,
Microsoft m fl.
Välkommen att höra av dig till
Dells kommun- och skolteam!
Kristina Wiktander Broman
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kristina_wiktander@dell.com
Försäljningschef, Dells kommun- och skolteam

Ring 08-590 05 100

mån-tor 08.00-18.00, fre 08.00-17.00

www.dell.se/skolor

Beställ online dygnet runt

Easy as

numer alla nya gymnasieskolor med
multimediaklassrum.
Nytt verktyg utvecklar pedagogiken
Tekniken i sig, med datorer projektorer,
internetuppkoppling etc kan kanske inte
längre kallas ny, men i sammanhanget är
det fortfarande ett ganska nytt grepp.
– Att använda IT och multimedia i
undervisningen ersätter whiteboarden,
påpekar Johan Lindwert. Jag förknippar
tekniken med en massa nya möjligheter. Vi
skapar upplevelser med hjälp av ljud och
bild och vi kan ta del av världen streaming.
– Läraren kan i klassrummet vara en förebild för sina elever, han delar de problem
och möjligheter som eleverna ”utsätts” för.
Det ger också möjlighet att hjälpa elever i
behov av särskilt stöd på nya sätt
Även i konventionell klassrumspedagogik får eleverna idag i uppdrag att hitta
fakta och information genom internet. Det
förväntas oftast ske hemma som läxuppgift. I multimediaklassrummet guidar
läraren hela vägen. Då handlar det om nya
sätt att söka information, om källkritik,
hur man genomför en intervju eller digitalt
redovisar resultatet av vad man kommit
fram till. Det kan också vara att man ringer
upp en politiker för att få svar på konkreta
frågor. Här kan läraren handgripligen visa
hur man kan gå till väga.

När det gäller lärarnas teknikkunnande
menar Johan Lindwert att man först och
främst engagerar lärare som själva är
intresserade av det nya klassrummet, och
de blir bara fler och fler. Det finns nu också
inom ramen för Myndigheten för skolutveckling lärarutbildningar som ganska
snabbt leder fram till tillräcklig kunskap.
Andra utmaningar
Men det finns större utmaningar för en
lärare i multimediaskolsalen än teknikhanteringen. Det finns inte alltid färdiga
läromedel för det här klassrummet. Fakta
och illustrationer, antingen det nu är texter,
bilder eller filmer, måste då sammanställas och bearbetas av läraren själv. Eller av
eleverna, men under lärarens handledning.
Detta fordrar ett mycket större engagemang från lärarens sida än traditionell
undervisning.
– Inledningsvis kan det krävas eldsjälar
för att komma igång i en kommun, menar
Johan Lindwert. Hitta dem, ge dem
möjligheter att ta till sig det nya och ge dem
sedan i uppgift att visa sina kollegor vilka
möjligheter som finns runt hörnet. Då kan
man avdramatisera hela idén.
– I framtiden kommer vi att skratta åt
att vi i början av 2000-talet fick övertyga
folk om möjligheterna på samma sätt som
vi idag ler åt att det fanns de som åkte runt
och förevisade overheadteknik på 70-talet

Skoldator anno 1986
Compis var en svensktillverkad dator som
tagits fram enbart för skolbruk. Riktigt hur
man tänkte då är svårt att veta för både programspråk, Comal, och operativsystem (CP/
M-86) var mer eller mindre unika för denna
enda dator. Inte ens processorn (Intels 80186)
fanns i någon kommersiell dator. Följden blev
att när eleverna kom ut i arbetslivet fann man
en helt annan och PC-kompatibel verklighet,
med framför allt helt andra programvaror än
de man använt på skolan!?
1986 kostade en Compis med monochrom
skärm 37 000 kronor och med skärm som

Upphovsrätt
Ett annat stort problem är att upphovsrättsliga lagar och avtal inte är anpassade till
multimediaklassrummet. Det finns klara
regler och avtal för hur skolan får använda
och kopiera från böcker i undervisningen,
men när det gäller de nya media finns inte
sådana avtal. Johan Lindwert efterlyser
därför regelsystem som tar hänsyn till
hur arbetet i ett multimediaklassrum ska
kunna bedrivas optimalt.
– Drömmen är att vi får använda material
från nätet i undervisningen.
Idag har dock flera läromedelsproducenter insett att lärare och elever har nya
verktyg i sin hand och därmed anpassat
material för framtidens klassrum. Sådana
exempel är Bok och Web, studentlitteratur
och Utbildningsradion. På www.pim.
skolutveckling.se finns fler exempel på hur
Internet kan användas i undervisningen.
Elevdatorer
Det senaste steget som tagits i Falköpings
skolor är att även eleverna kan jobba direkt
i uppkopplade datorer under lektionerna.
– Med ett skärmfångstprogram kan jag som
lärare hämta det som finns på skärmen hos
en grupp elever och redovisa resultatet för
hela klassen, berättar Johan Lindwert. På
så sätt blir det eleverna gör viktigt. På så
sätt kan vi gå från isolerat lärande till ett
mer reflekterande lärande.

– År 1986 fanns skoldatorn Compis på 650 skolor i Sverige

kunde visa 8 färger 40 000 kronor. Det
året hade Compis 60 % av den svenska
skolmarknaden, men projektet lades av
förståeliga skäl ned två år senare,.
I debatten kring datorn kan bl a läsas:
”(Programspråket) Comal kunde bara köras på
den speciella skoldator Compis, som utvecklades mot bättre vetande.” – Glossarium_c2
”Politikerna tog ett initiativ med Compis men
planen slog slint. Därmed lärde de sig att det
är vanskligt att satsa på IT och det är bäst att
vara passiv.” – www.domino.idg.se

Svenska Compis lanserades
som en glad dator för
skolans elever.
Ur en installationsmanual från
Tele-Nova och Esselte Studium 1985. En beskrivning av
datorn finns att läsa i artikeln
Datorer i Tekniska museets
samlingar som ingår i museets
årsbok Daedalus 2002.
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Rusta skolan med ny teknik
– men tänk på vad den ska användas till
Kinnarpsskolan är prisbelönta för att ha utrustat sina klassrum med ny teknik.
Allt i syfte att göra det enklare att använda IT som ett naturligt verktyg i skolan. Lärarna Johan Lindwert
och Fredrik Åkermark, tipsar om hur en lyckad implementering av IT i klassrummen går till.
På Kinnarpsskolan
har vi nu mer fem års
erfarenhet av att arbeta
i framtidens klassrum,
det vill säga i klassrum
utrustade med fast projektor,
högtalarsystem, skrivare och
video, i syfte att göra det enklare att använda IT som ett naturligt
verktyg i undervisningen.
Många skolor och
kommuner har
besökt oss och
blivit övertygade
om vitsen med
att skaffa denna

typ av klassrum. Vi har dock förstått att
det på en del håll går för fort.
Lärarna IT-mognar först nu
Ivern att skaffa modern utrustning gör att
man på flera håll glömmer bort att teknik
i sig inte gör nytta utan att det är teknik i
kombination med pedagoger som har idéer
om hur den kan användas, som är nyckeln
till framgång.
För ett antal år sedan var det köpfest
på datorer till skolorna med resultat att
tekniken infördes i mycket snabbare takt
än pedagogernas förmåga att använda den.
Effektiva skolor mättes gärna i form av
antal datorer per 100 elever och så vidare.

Om de fungerade eller hur datorerna i
själva verket användes var inte så viktigt.
Idag flera år senare tror vi att pedagogerna är ikapp, lusten och andelen
“mogna” idéer är betydligt större. Vad
händer då? Jo ITIS är slut och staten skär
ned på IT-investeringar och minskar
anslagen för exempelvis den eminenta
Multimediabyrån.
De är ju nu det behövs satsningar och
forum för spridning av goda idéer och
erfarenheter!
Prioritera klassrummen
när ni rustar skolan
Vi känner att samma sak inte skall behöva
hända implementeringen av framtidens
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klassrum. Köp inte en massa klassrum och
hoppas att det skall lösa sig! Planerar en
skola eller en kommun ett nybygge eller
renovering ska man naturligtvis utrusta
de lärmiljöer som byggs upp, med modern
teknik (som dessutom är billigare), men se
till att börja fortbilda pedagoger redan idag.
Ge några spjutspetsar möjlighet att jobba
i ett framtidens klassrum direkt så att
erfarenheter kan börja byggas upp. Om ni
väljer mellan att utrusta en samlingslokal
eller ett klassrum, välj det senare. Det är
i klassrummet vardagen är och det är där
de största vinsterna med tekniken görs,
dessutom blir det inte med automatik
lärarstyrda aktiviteter.
Spjutspetsarnas erfarenheter drar man
nytta av när andelen klassrum successivt
ökar. I Falköpings kommun har förvaltningsledningen och respektive skola satsat
resurser på att ge lärare (idag totalt ett
100-tal) ett antal heldagar/termin. Fortbildningsdagar där pedagoger tillsammans
kan utveckla idéer och utbyta dessa med
varandra och på så sätt skaffa sig ett batteri
av idéer.

Idéer som gör att pedagogerna kan nyttja
de nya klassrummens fulla potential på ett
effektivare sätt.
Vi har hört om skolor där lärare plötsligt
befunnit sig ha en sal. Glädjen har ofta
varit kortvarig då man snabbt upptäckt
att man helt enkelt har alldeles för få idéer
och kunskaper. Glädjen byts mot handfallenhet. För att undvika detta föreslår vi
följande:
• Steg 1.
Skapa ett intresse bland skolans/kommunens pedagoger. Visa vad som är möjligt
att göra i ett framtidens klassrum.

tid till
fler efterhand.
• Steg 5.
Skaffa utrustning
efterhand. De som
skall arbeta i dessa
klassrum återfinns i
de grupper som anges
under steg 4.

• Steg 3.
Ge några av dessa tid, utrustning och
förtroende så att de kan börja arbeta
enligt ovan.

När tillväxten av antal
klassrum går i takt med antal
förberedda pedagoger så är
vi övertygade om att
skolan/kommunen
kommer att lyckas
bättre. Arbetsglädjen
och antalet idéer kommer
att öka. Detta i sin tur
kommer att öka antal intresserade
och därmed mottagliga pedagoger vilket
gör att man nu kan börja om med steg 4
- men med andra pedagoger.

• Steg 4.
Inled fortbildningsinsatser för bredare
lager av intresserade. Var beredd att ge

Lycka till!
Text: Fredrik Gustavsson och Johan Lindwert

• Steg 2.
Identifiera eldsjälar som också har
förmågan och viljan att sprida sina
kunskaper till kollegor.

Nu kan alla stoppa barnpornograﬁ på nätet!
Tipsa ECPAT hotline: www.ecpathotline.se
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Användbarhet prioriteras lågt
när IT-system ska utvecklas
Användbarhetsfrågor och användarnas
behov prioriteras ofta ned eller försvinner i
utvecklingen av IT-system. I sin avhandling vid Uppsala universitet pekar Inger
Boivie på några orsaker till detta.
Att ett IT-system är användbart innebär
att det ger ett bra och ändamålsenligt stöd
för användarna i deras arbetsuppgifter.
Användarna ska kunna arbeta effektivt
utan att besväras av problem och krångligheter i systemen. Med god användbarhet i
IT-systemen blir också arbetsmiljön bättre.
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www.firstclass.se

Redan från början
Användbarhet måste byggas in i systemet
från början. Det är därför viktigt att användarna deltar i utvecklingen av IT-systemen
och att man fokuserar på användbarhet
och arbetsmiljöfrågor. Detta har dock visat
sig svårt i praktiken.

Inger Boivie och hennes kollegor har
studerat systemutveckling i industrin och
den offentliga sektorn. Bland annat har
användare, användbarhetsexperter och
systemutvecklare intervjuats. Resultatet
pekar på att det finns flera faktorer som
leder till att användbarhetsfrågor och
användarnas behov ofta prioriteras ned
eller försvinner i systemutvecklingen,
bland annat följande:
1) IT-utvecklingen bedrivs skilt från verksamhetsutveckling, utveckling av nya
arbetssätt och arbete med arbetsmiljö.

4) Det finns en attityd att användbarhet
enbart handlar om hur informationen
presenteras, till exempel var knappar
ska placeras, istället för vilket stöd
användarna behöver för att klara av sina
arbetsuppgifter.

2) Systemutveckling är en komplex process
med ständigt förändrade förutsättningar
där användbarhet bara är en av många
faktorer.
3) I många utvecklingsprojekt deltar
användarrepresentanter på heltid. De
riskerar då att bli ”IT-arbetare” och förlorar kontakten med sitt ”riktiga” arbete.

Verkligt arbete komplext
Inger Boivie pekar även på en konflikt
mellan användarnas verkliga arbete och
synen på användarnas arbete i många
systemutvecklingsprojekt. Användarnas
arbete beskrivs ofta som stegvis bearbetning av information, till exempel att
användaren matar in, ändrar eller söker
information i en bestämd ordning. Verkligt
arbete är betydligt mer komplext än så, och
framför allt handlar det om mycket annat
än informationsbearbetning. Användbarhet handlar till stor del om att minska den
konflikten. – www.forskning.se

Mer än 500.000 av 10 miljoner användare finns hos våra Svenska Kommuner.
Ett litet axplock...
Malmö Stad*
Gotland
Alvesta
Nordanstig
Haninge
Berg
Norrköping
Hudiksvall
Bollnäs
Norrtälje
Härjedalen
Botkyrka
Nynäshamn
Karlsborg
Danderyd
Olofström
Karlshamn
Enköping
Oskarshamn
Kristianstad
Eslöv
Ovanåker
Leksand
Flen
Rättvik
Ljusdal
Gnosjö
*Nominerade till utnämningen av Årets IT Kommun 2005. Grattis!

Sandviken*
Skara
Skellefteå
Skövde
Smedjebacken
Strängnäs
Sundsvall
Surahammar
Säter

FirstClass – Sveriges största system för Samarbete och Lärande
Välkommen Du också
Telefon: 018-68 16 00

Söderhamn
Tjörn
Trelleborg
Umeå*
Upplands-Bro
Västervik
Åre
Östersund
Östra Göinge

Nationell IT-strategi

Ledningsgruppen för
IT i vård och omsorg
IT är i vården idag en underutnyttjad resurs. Informationstekniken har sin starka
sida i att lagra och hantera stora mängder data och att göra den lättillgänglig
för den som behöver den. Vården, antingen huvudmannen är landstinget eller
kommunen hanterar också stora mängder data och det finns ett behov av att
kunna processa den för många olika syften och för många olika aktörer
– patienter, anhöriga, personal och vårdansvariga.
Så giftermålet mellan vård och it är
naturligt, men fungerar idag inte så bra
som den skulle kunna. Det är den slutsats
som den av Socialdepartementet tillsatta
Ledningsgruppen för it i vård och omsorg nu
kommit till efter en årslång genomgång av
situationen
Patientsäkerhet, vårdkvalitet och
tillgänglighet inom vård och omsorg kan
kraftigt förbättras genom användning av
olika former av IT-stöd. Elektroniska patientjournaler och
läkemedelsrecept
samt digital meddelandehantering
är i dag en naturlig
del av vårdens
vardag. Potentialen
att effektivisera och
förbättra verksamheten med hjälp av
IT är stor. Ändå ger
inte de nuvarande
IT-verktygen de positiva effekter som skulle vara möjliga. Detta
beror dels på att IT-användningen varierar
kraftigt inom vård- och omsorgssektorn,
dels på att många av de IT-stöd som används
inte kan kommunicera med varandra.
Nationell grupp
Hösten 2004 startades ett samarbete som
resulterade i att Socialdepartementet i mars
2005 tillsatte den nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg. I gruppen
ingår ett antal aktörer i vårdsektorn, av
vilka kommuner och landsting representeras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Självstyrande landsting och kommuner
I det decentraliserade svenska vårdsystemet ligger huvudansvaret för vården
på landstingen och kommunerna som är
huvudmän för den vård som finansieras
med offentliga medel. I ansvaret ingår inte
bara att tillhandahålla vård och omsorg
utan också att utveckla, kvalitetssäkra och
finansiera verksamheten. Både landstingen
och kommunerna anlitar i varierande ut-

”Ändå ger inte de nuvarande IT-verktygen
de positiva effekter som skulle vara möjliga.”

Dessa aktörer har gemensamt utarbetat
och enats om grundläggande principer
för nationell samverkan på IT-området för
att stödja den fortsatta utvecklingen och
förnyelsen av vård och omsorg.

sträckning privata vårdföretag för vårdens
utförande. Varje landsting och kommun
beslutar själv i kraft av det kommunala
självstyret för vilka ändamål och på vilka
sätt IT ska användas samt upphandlar
eller utvecklar själva de IT-stöd de beslutar
Strategi för hela landet
om. De privata vårdföretagen beslutar på
Arbetet har utmynnat i en nationell IT-strasamma sätt om sin IT-användning. De
tegi för vård och omsorg. Den ska fungera
måste dock uppfylla de krav på informasom ett stöd för det lokala och regionala
tionsbehandling och rapportering som
arbetet och lägga grunden till en fördjupad
följer av avtal med landsting eller kommun.
samverkan på nationell nivå. Avsikten är
Dessa förhållanden gör att
ett samarbete och en samIT inom vård och omsorg
ordning i IT-frågor mellan
Ledningsgruppen består av
huvudmännen och de
Socialdepartementet
privata vårdgivarna måste
SKL
ske på frivillig grund.
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Vad gör SKL
Apoteket
Sveriges Kommuner och
Carelink
Landsting kommer i nästa
etapp av arbetet med den
nationella IT-strategin att
att strategin ska
verka för att alla landsting och kommuner
godkännas och
beslutar om att anta och tillämpa strategin.
tillämpas av staten, landstingen, kommuVidare kommer Sveriges Kommuner och
nerna samt övriga vårdgivare och intresLandsting att överlägga med landstingen
senter inom vård- och omsorgssektorn.
och kommunerna om det nationella ITsamarbetets inriktning, prioritering,
Ledningsgruppen ska 2006 arbeta för
omfattning, finansiering och beslutsformer.
en bred förankring samt föra en strategisk
diskussion kring de beslut som behöver
Vad gör Carelink
fattas på olika nivåer för att målen i
Carelink erbjuder Strategisk IT-ledning. Att
IT-strategin ska kunna realiseras. Den
i dialog med intressenterna arbeta för att
nationella IT-strategin har som huvudsyfte
skapa en konkret nationell strategi, samt
att skapa den samsyn och samordning på
att planera och styra nationella IT-initiativ
IT-området som är nödvändig för att IT
inom vård och omsorg. Målgruppen är
ska kunna användas för att utveckla och
organisationens it-ledning.
effektivisera vården.
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IT-pedagog jämnade vägen för
Open Source i grundskolan
Eksjö kommun stod inför ett antal frågeställningar som behövde lösas: Skolorna
hade en föråldrad datorpark som snarast behövde åtgärdas, samtidigt som
kommunen behövde spara pengar. Licenserna för undervisningsprogrammen var
en stor utgift för skolorna, och det fanns en djungel av olika programvaror som
framför allt orsakade problem för supporten. En lösning med tunna klienter ansågs
lämplig, och kommunen hade sökt prismässigt attraktiva alternativ.
Tunna klienter skulle lösa problemet med
den åldrande datorparken och genom
centraliserade programvaror skulle problemen med krånglande installationer ute på
skolorna till stor del lösas. Men kostnaden
för programvarulicenser skulle fortfarande
vara ett problem. Det var först när en
IT-anställd började intressera kommunen
för Linux, som en
ersättning, som
det såg ut att gå att
lösa kommunens
dilemma.

och utvärderade Open Source-program
för att hitta sådana som kunde ersätta de
dyra program som användes. Fokus för
projektet låg på funktionen, snarare än
programmet självt.

– Han har gjort ett enormt arbete med att
hitta alternativa program, som har samma
funktion som de vi
använde säger Johnny
Karlsson. Dessutom
är han ute på skolorna
två dagar i veckan och
pratar med lärarna,
– Det var inte
och det underlättar
lätt att få igenom
ju vårt arbete. Det
den idén ute på
är i allmänhet inte
skolorna” berättar
populärt att IT-folk
Johnny Karlsson,
kommer utifrån och
IT-chef på Eksjö
säger att ”nu är det
Johnny Karlsson, Eksjö
kommun. Alla
detta som gäller”, men
lärare ville ha kvar sina program, som de
om det kommer från en kollega är det
var vana vid och hävdade att de behövde
lättare att ta till sig nya idéer.
just dessa i sin undervisning.
– Det finns förstås vissa program som vi
Länk mellan it och lärare
inte kan ersätta, fortsätter Jonny Karlsson.
För att få med sig skolorna på förändringen
Det gäller bland annat multimediaprogram
var det viktigt att ha med sig en IT-pedagog
som det inte finns någon motsvarighet till
i processen. I vårt fall Roger Hvitman.
på Linux och som vi kommer att fortsätta
Roger fungerade som en länk till lärarna
köra på fullt installerade arbetsstationer.

Från början räknade vi med att klara 70%
av grundskolans datorinnehav med hjälp
av tunna klienter.”
Skräddarsytt
Skräddarsydda Linuxskrivbord används
för eleverna i olika årskurser. Eleverna tom
mellanstadiet har ett programpaket, medan
högstadiet har tillgång till ännu flera program. Detta underlättar både för eleverna
och lärarna, eftersom de slipper att ha
program tillgängliga som de inte har någon
användning för. Skrivborden görs dessutom
mer och mer Windows-lika, för att eleverna
ska känna igen sig från andra datorer.
Vi har nu lämnat projektstadiet och kör
i skarp drift på kommunens samtliga nio
grundskolor.
Erfarenhet med mersmak
Resultatet har faktiskt blivit att ca 90 %
av grundskolans datorer ersatts av tunna
klienter och öppen programvara. Det är
endast speciallärarna som har kvar delar
av den ”gamla” programvaran. Dessa har
tack vare lägre kostnader i stort, kunnat få
nya feta datorer med bl a talsyntesprogram,
samtidigt som datortätheten per elev totalt
ökat med hjälp av begagnad utrustning.
Vidare har antalet supportärenden minskat
drastiskt inom grundskolan och i princip
varje lektion kunnat starta utan att någon
dator krånglat, vilket tidigare var väldigt
vanligt. Och erfarenheterna så här långt
ger mersmak enligt Johnny Karlsson.
– Grundskolan var förstås den enklaste
verksamheten att införa öppen programvara på. För närvarande har vi ett
antal testanvändare som kör tunt inom
administrationen samtidigt som programinventering pågår inom gymnasieskolan.
Om dessa tester slår väl ut, kommer vi
att införa tunna klienter så långt det är
möjligt, menar Jonny Karlsson.

Kamera, radio, stereo, organiserare … och du kan ringa i den också
Nu blir mobilen ”riktig” stereo. Sony Ericsson lanserar ett högtalarsystem som kan spela upp musik från deras
musikmobiler i stereohögtalare. Det är en kompakt enhet som innehåller två stereohögtalare samt en liten dold
subwoofer, som tillsammans ger hela 25 watts musikeffekt i rummet. Placera Walkman-telefonen i utrymmet
på framsidan och den spelar upp den sparade musiken ” med exceptionellt djup och kvalitet”. Musikvaggan är
utrustad med Sonys egenutvecklade 32-bitars digitalförstärkare, dvs samma teknik som används i Sonys andra
ljudanläggningar – från hemmabiosystem till bilstereoapparater. Finns det radiofunktion i mobilen så fungerar det
också i systemet. Dessutom laddas telefonen när den är i vaggan.

NOTISER

Eksjö kommun
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Teknik

Tunna klienter spar energi i Östersund
Östersunds kommun har genomfört en översyn av IT-miljöerna i grundskolorna.
Resultatet: en centraliserad IT-miljö med högre kvalitet till en lägre kostnad. Kommunen räknar
med att spara flera hundra tusen kronor per år enbart i sänkt energiförbrukning tack vare lösningen.
Under 2002 genomförde kommunen
en analys som visade att det fanns stora
vinster att göra genom att se över skolornas
IT-miljöer. Analysen visade även att det
fanns stora kvalitetsskillnader i de olika
skolornas IT-stöd. Under 2004 startade
man ett projekt för att skapa en mer kostnadseffektiv drift av Barn- och Utbildningsförvaltningens IT-miljö samtidigt som
man ville säkerställa att alla elever fick lika
hög kvalitet på sina IT-stöd.

Bättre kvalitet till lägre kostnad
All serverdrift i de 26 skolorna har flyttats
till kommunens IT-avdelning (DataCenter). 570 av skolornas 757 datorer har
bytts ut, från pc till tunna klienter, och
utbudet av pedagogiska programvaror har
standardiserats, så att det ser likadant ut
på alla skolor. Åtgärderna har effektiviserat
driften, höjt kvaliteten och underlättat för
den skolpersonal som tidigare ofta
fått rycka ut för att lösa akuta datorproblem. Nu kan nästan all support ske via
DataCenter. Antalet supportsamtal är i dag
lågt, vilket bidrar till sänkta kostnader.

per år, säger Carl-Inge Larsson, enhetschef
på DataCenter. Ytterligare synergieffekter
får vi genom att teknik och personal kan
samordnas bättre än tidigare.
– Vi har fått högre datortäthet och
stabilare IT-miljö. När all datorkraft finns
i servrarna är det inte så mycket som kan
krångla i klienterna, säger Ingemar Forss,
rektor på Parkskolan.

– Nu är den nya lösningen i full gång.
Vi har fått en mindre sårbar IT-drift och
alla skolor har i dag en likvärdig IT-standard, säger Håkan Edlund, IT-strateg på
– Den nya miljön ger också lägre energiÖstersunds
kommun.
förbrukning,
KommITS_annons_170x109.qxd
06-03-31
11.39 enbart
Sidabytet
1 till tunna klienter
ger energibesparingar på ca 240 000 kronor

Vem är inloggad i ditt nätverk?
LAN Assistans bygger säkra nätverk med
HP ProCurves produktsortiment.
Lösningarna bygger på öppna standarder
så som 802.1x, och ger en dynamisk och
säker lösning för både det trådbundna samt
trådlösa nätverket. Inbyggda funktioner som
Autentisering, Virus-Throttling och möjligheten att begränsa access för datorer
och användare ökar säkerheten avsevärt.

Godkända leverantörer
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LAN Assistans, som är en HP ProCurve
Specialist Partner, har levererat nätverkslösningar till bland annat följande kommuner:

Haninge, Solna, Tyresö, Vaxholm och Österåker. Företaget är en godkänd leverantör av
tjänster och produkter via HP:s gällande
ramavtal med STAKO och Kommentus. Vi är
även en SSLU-godkänd leverantör av konsultstöd inom Datakommunikation och
Nätverksdesign.

Besök oss på KommITS 2006
Besök oss gärna under KommITS jubileumskonferens den 10–11 maj på Quality Hotel11
i Göteborg, så bjuder vi på något
uppfriskande och berättar mer om säkra
nätverk.

LAN Assistans & Konsulting AB • Kvarnholmsvägen 52 • S-131 31 NACKA

Tel: 08-522 329 00 • Fax: 08-522 329 09 • www.lanassistans.se

Användaranpassade e-tjänster för alla
Idag levererar samtliga myndigheter tjänster för självservice på Internet, åtkomliga
dygnet runt. Målet med de digitala tjänsterna är att det ska förenkla och förbättra
servicen för medborgarna, men de är
också ett villkor för att t.ex. kommunerna
ska kunna leverera sina åligganden på ett
kostnadseffektivt sätt. Att servicen via
internet verkligen kan användas ligger i
kommuners och myndigheters intresse.

Frågor som ska besvaras
Idén till projektet föddes när kommunens
bredbandsnät blev färdigställt, och det blev
tekniskt möjligt att få fast Internetuppkoppling i kommunens alla byar. Tankarna
runt den sk. 24h-myndigheten har också
påverkat. De frågor som projektet ska
besvara är:
• Hur når man dem som idag inte är
uppkopplade, nu när myndigheterna
styr alltmer över mot internet?

Svenska folkets möjlighet att utnyttja tekniken för kommunal service är i omvärldsperspektiv stor. Dock inte så stor att alla svenska
medborgare verkligen har tillgång till och
kan hantera den digitala kommunikationen.
Den offentliga satsningen har inte alltid fallit
väl ut har det visat sig.

• Hur skall en offentlig tjänst se ut och
fungera för att attrahera medborgarna?

EU-projektet i-COIN
I Svenljunga kommun har vi tagit fasta på
problemet och börjat fundera på hur man
ska nå dem som idag inte är uppkopplade
på Internet eller ens har tillgång till datorer. Detta har lett till att vi sökt och också
fått ett EU-projekt godkänt som har fokus
just på den grupp medborgare som idag av
olika orsaker inte är uppkopplade.

• Skulle terminaler som
är anpassade efter
medborgarnas krav
hjälpa de som idag inte
har datorer?

Utvecklingen skall även tas tillvara på
vår hemsida som kommer att anpassas
till de lösningar som arbetas fram under
projektets gång. – Christian Bonfré, IT-chef
Svenljunga

• Hur påverkas
demokratin?

Liknande frågor finns
idag i hela Europa.
Intresset för projektet
var stort när det presenterades i Vilnius våren
2005 och förväntningarna
på resultatet är nu höga.
Sedan projektet blev
godkänt har det uppmärksammats både i
radion, tv och i tidningar.

Uppkoppling till alla i kommunen

Målet
Målet med projektet är att ta fram en

8 av 10 svenskar använder Internet
83 procent av Sveriges befolkning använder nu Internet. Och av
dessa ger sig 58 procent ut på nätet varje dag. Det visar Post- och
telestyrelsens årliga undersökning ”Så efterfrågar vi elektronisk
kommunikation”, som undersöker svenskarnas syn på telefoni och
Internet.
Nästan hälften av befolkningen har bredband hemma vilket
innebär en ökning med 16 procentenheter från 2004 då 31 procent
uppgav att de hade detta. De som har uppringd anslutning har

NOTISER

Projektet i-COIN (Interregional COmmunicion and Information Network) är ett
eu-projekt som Svenljunga kommun leder,
samordnar och ansvarar för. Projektet omfattar 10 partners, sträcker sig över 7 länder
och har en total budget på 1,8 miljoner
euro varav 1 miljon euro är bidrag från EU.
Resten står respektive partner för. Svenljungas del av budgeten är 579.000 euro.

• Vilka krav på säkerhet och skydd av
medborgarens integritet krävs?

teknisk plattform och en manual som
beskriver kraven från medborgarna och
andra intressenter på de framtida elektroniska tjänsterna.
Målsättningen är att när projektet avslutas
i december 2007 ska det att finnas tillgång
till elektroniska tjänster som är anpassade
för våra medborgare ute i byarna.

minskat - 27 procent har nu denna anslutningsform jämfört med
förra året när dessa var 36 procent. Nästan 30 procent av dem som
idag använder uppringd anslutning uppger att de vill beställa en
bredbands¬uppkoppling inom de närmaste tre månaderna.
Nästan 89 procent av dem som har Internetabonnemang har gjort
något för att skydda hushållets dator. Vanligast är att man använder en brandvägg. Trots detta har sju av tio drabbats av problem
vid Internetuppkoppling, oftast i form av virus eller obeställd
e-post, så kallad spam.
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Outsourcing

Lägre kostnader primärt mål
Det primära målet med outsourcing i offentliga organisationer är ett spara pengar.
Ändå visar en undersökning från Accenture att bara var femte outsourcing uppnår förväntade
kostnadsbesparingar till fullo, och i lika många fall blir det inga besparingar alls.
I Accentures undersökning ställdes frågor till beslutsfattare i
privata och offentliga organisationer om varför man outsourcar
delar av sin verksamhet men också vilka de största hindren för
outsourcing är.
Varför?
Kostnadsbesparingar är det primära målet med outsourcing i både
den privata och den offentliga sektorn. 71 procent av de tillfrågade
svarade att det var den viktigaste faktorn när outsourcing övervägdes. Samtidigt uppgav så många som var tredje beslutsfattare att
man kunde tänka sig att leja ut verksamhet även om det inte gav
några kostnadsbesparingar. Villkoret är då att man kan göra andra
vinster (se faktaruta).
Även internationella undersökningar som utförts av Gartner pekar
på att tänkta kostnadsbesparingar är det allt annat överskuggande
skälet till att IT-chefer väljer att outsourca. Ju större organisation
desto mer uttalat är det skälet, enligt Gartner. Och det gäller lika för
alla branscher i den privata sektorn liksom i den offentliga.
I den svenska undersökningen anger många också den ökade fokusen på kärnverksamheten och tillgången på specifik kompetens i
organisationen som viktiga mål. När det gäller kostnadsbesparingar
så säger dock bara var femte beslutsfattare att de beräknade besparingarna uppnåtts. Hälften av de tillfrågade uppger att de fått lägre
kostnader efter outsourcing, men med lägre summor än de som
beräknats. Och var femte outsourcing ger ingen besparing alls.
Varför inte?
De viktigaste upplevda hindren för framgångsrik outsourcing är att
viss kompetens försvinner ur organistationen eller att arbetsprocesserna är för specifika för att kunna överlåtas på någon annan.
Var fjärde beslutsfattare litar heller inte riktigt på den externa
parten och tycker att man inte får tillräckliga garantier för att få
den förväntade tjänsten.
Jämfört med motsvarande undersökning från föregående år har
rädslan för att känsliga verksamhetsdata kommer i andras händer
ökat. Det skälet ligger också högt på listan i Gartners internationella översikt som specifikt avser outsourcing av IT-avdelningar.
Framgångsfaktorer
En annan fråga som ställdes i samtalen med beslutsfattarna
var vilka faktorer som gör att ett outsourcingprojekt lyckas. De
framgångsfaktorer som pekades ut var först och främst ett gediget

beslutsunderlag och ett bra samarbetsklimat, dvs ömsesidigt
förtroende mellan parterna. Tydliga mål för outsourcingen kom
också högt på listan.
Primära mål med outsourcing (procent av de tillfrågade)
Kostnadsbesparingar 71 %
Fokus på kärnverksamheten 67 %
Tillgång till specifik kompetens 57%
Hantera svängningar i personalbehovet 47%
Bättre service 37%
Minskade fasta kostnader 31%
Snabbare genomförda förändringar 12%
Upplevda hinder för outsourcing (procent av de tillfrågade)
Verksamhetsspecifik kunskap försvinner 36%
Vi har för specifika arbetsprocesser 28%
Bristande garantier att få den
förväntade tjänsten 26%
Känsliga data blir tillgängliga för andra 25%
Det är ett för politiskt känsligt
ämne i organisationen 22%
För höga etableringskostnader 20%
Komplicerad integration 19%
Framgångsfaktorer för outsourcing
(procent av tillfrågade)
Solitt beslutsunderlag 71%
Ömsesidigt förtroende mellan
leverantör och kund 69%
Tydliga mål för vad outsourcingen ska leda till 61%
Klara riktlinjer för hur
outsourcingen ska ske 25%
Gemensamma incitament 25%
Öppenhet om personrelaterade
problemställningar 16%
Hantera förändringarna för
den enskilde medarbetaren 14%

Outsourcat
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Outsourcing

IT-chefer i offentlig sektor mycket positiva
Den svenska offentliga sektorn kommer att ha nära nog fördubblat sin outsourcing av it-funktioner inom två tre år.
Det visar en rapport från Accenture som bygger på en undersökning som genomförts under senhösten 2005.
Offentliga organisationer i Sverige har hittills outsourcat mindre än vad den privatat
sektorn har gjort. Men skillnaderna
minskar. För nu vill offentliga sektorn
köpa in allt fler funktioner, och målet är att
spara pengar.

Totalt intervjuades 115 svenska organisationer i Accentures undersökning varav
28 i offentliga sektorn. En fjärdedel av de
intervjuade var IT-chefer. Frågor som berördes var hur outsourcingen ser ut idag, hur
man planerar framåt, varför man outsourcar
alternativt varför man inte gör det.

Outsorcing ökar
Ett tydligt resultat som undersökningen
visar är att svenska offentliga organisationer planerar en kraftig ökning av outsourcingen inom de närmaste åren, både inom
IT och andra verksamhetsområden som
lön, logistik och personaladministration.

Tidernas största IT-affär
IT- TJÄNSTER 1,8 miljarder kronor. Det är ordervärdet när Stockholms stad köper IT- och telefonitjänster.
TietoEnator har utsetts till huvudleverantör i tidernas största IT-affär inom kommun- och landstingssfären.

Leverans av fast och mobil telefoni inklusive IP-telefoni, ITdrift och systemförvaltning ingår i det paket av tjänster som
Stockholms stad har köpt av TietoEnator. Det omfattande
upphandlingsarbetet leddes av Kjell Bergefall, dåvarande ITchef i Stockholms stad.
–En av de viktigare ambitionerna
med upphandlingen var att hitta
en partner som kan hjälpa oss
att ta Stockholm in i framtiden,
säger Kjell Bergefall.
Upphandlingen gjordes också
med bakgrund mot de beslut på
IT-området som har fattats av
Stockholms politiker. Det uttalade målet är att staden ska bli
bättre på att jobba med standardisering och konsolidering för att öka effektiviteten. IT ska
också integreras bättre i verksamheten.
–De här politiska kraven var vi givetvis tvungna att ta hänsyn till under upphandlingsarbetet, säger Kjell Bergefall.
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STOCKHOLMS STAD KÖPER IT OCH TELEFONI.
TietoEnator är huvudleverantör. Underleverantörer är
Telia och Ergo Group. Avtalet gäller leverans av fast
och mobil telefoni plus IP-telefoni, IT-drift samt ett
antal telefonitjänster, systemförvaltning och gemensamt
servicecenter. Avtalet löper på fyra år med möjlighet
till förlängning i två plus två år och är värt cirka
200 miljoner per år med tilläggstjänster.

En av de frågor Kjell Bergefall och hans kollegor brottades
med när riktlinjerna för upphandlingsarbetet drogs upp var
huruvida existerande leverantörer skulle ersättas med en
eller flera aktörer.
–Här finns flera synsätt men vi valde att gå på den linje som
säger att det finns stora vinster att hämta med en enda leverantör. Det skapar större effektivitet och underlättar samordningen, säger Kjell Bergefall.
De inlämnade offerterna jämfördes med hjälp av den så kalllade professorsmodellen. Den tar hänsyn till ekonomiska
faktorer, men även frågor om kvalitet, förmåga till samarbete
och möjligheter att hjälpa till i den framtida utvecklingen
bedöms och poängsätts.
–Frågor om samarbete och utvecklingsarbete är extra viktiga
i ett så långsiktigt partnerskap som detta, säger Kjell Bergfall.
En vilja att komma ifrån diskussionerna om den tekniska
sidan av tjänsterna satte också sin prägel på upphandlingsarbetet.
–Vi ville i första hand ha till ett avtal som gav oss möjligheter
att koncentrera oss på verksamheten. Vad vi ska uppnå är
den viktigaste frågan för oss, inte hur det sker, säger Kjell
Bergefall. Text: Marie Lindvall

Medan den privata sektorn har minskat sin
utlokalisering under det senaste året har
den offentlig sektorn ökat sin, om än svagt.

outsourcade verksamheter.
Det borde betyda att man är nöjd med sina
erfarenheter på området.

… och ännu mer
Från lite till mycket…
Många offentliga organisationer planerar
Det intressanta är att outsourcing verkar
alltså att utvidga sin outsourcing. 30 provara beroendeframkallande. Från 2004 till
cent av de tillfrågade organisationer2005 var det bara någon enstaka
na lejer idag ut sin IT-drift. Den
procents ökning av dem
siffran kommer att stiga
som svarade att de gått
till någonstans kring 55
från i princip obeprocent inom ett par
fintlig outsourcing
tre år, enligt planerna.
till någon form
Det betyder att mer
av outsourcing.
än hälften av alla
Men en markant
offentliga organiökning har skett
sationer snart lejer
inom andelen
bort sin IT-drift.
offentliga
organisationer
Motsvarande siffror
som anger att
för IT-infrastrukturen
de nu använder
är ungefärligen från 25
outsourcing i hög
procent idag till 45 inom en
utsträckning, den gruppen
snar framtid, och för IT-utveckhar ökat från 4% av underKronorna viktigast
lingen från ca 20 procent idag till
laget till 24 procent, dvs var
40 procent inom två tre år, dvs i
fjärde tillfrågad offentlig
TCM Annons2 06-03-03 15.03 Sida 1
princip en fördubbling.
organisation uppger att de har hög andel

Men de kraftigaste ökningarna av
outsourcingen uppges komma inom
områdena lön och personaladministration.
Områdena har idag en förhållandevis
blygsam outsourcing men tre gånger så
många som idag förutspås ha outsorcat
personaladministration inom ett par tre års
tid. Det skulle betyda att fler än vart femte
offentlig organisation lejer bort personaladministration, och fler än 40 procent
outsourcar lönerna.
– Vi kan se att andra länder har kommit
lite längre i den här frågan än vad Sverige
har gjort, menar Annika Thunberg, som
ansvarar för Accentures verksamhet mot
den offentliga sektorn.
– Ett första steg mot outsorcing kan vara
att slå samman servicefunktioner för tex
ekonomi, personaladministration eller IT
som sedan servar fler verksamheter. Ett
exempel är Skatteverkets verksamhetsstöd
som servar både Skattemyndigheten och
Kronofogdemyndigheten.
Det finns också exempel på kommuner
som i stället för att outsourca samarbetar
med andra näraliggande kommuner

Vem tar hand om dig?
TCM gör det.
Hela vägen.

Letar du efter ett data- och tjänsteföretag som kan ta totalansvar
för ditt IT-behov, ända ut till den enskilde användaren?
Då är du framme nu.
Vi har erfarenheten, kompetensen, produkterna och tjänsterna du behöver.
Enkel strategi med mycket varmvara.

M o r g o n d a g e n s

h e l t ä c k a n d e
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Praktisk it- och mediakompetens

IT-stöd till alla lärare
Den 15 mars öppnade Myndigheten för skolutveckling en ny webbplats för att underlätta användningen
av IT i undervisningen. Adressen är www.pim.skolutveckling.se. Där kan lärare lära sig mer om text-, ljudoch bildhantering, sökning på Internet, källkritik med mera. Samtidigt startar en pilotverksamhet med
20 kommuner, där lärarna får möjlighet att utveckla sin praktiska IT-kompetens och examinera sig.
PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i
vardagen. Projektet är en
del av ett regeringsuppdrag som myndigheten
har att främja utveckling
och användning av informationsteknik i skolan.
Det webbaserade
studiematerialet består
av tio handledningar
som visar hur olika programvaror kan
användas praktiskt i skolans verksamhet.
Examinationen kan ske i fem nivåer.
Materialet kan användas både enskilt och

i ett arbetslag som studerar tillsammans.
PIM-handledningarna kan även användas
i det dagliga arbetet, när lärare och elever
behöver få direkt hjälp
med att till exempel
bearbeta sina bilder från
digitalkameran.
I år genomförs
utvecklingsinsatser i
inledningsvis 20 kommuner, där lärarna kan
examinera sig och få ett
PIM-bevis på sin praktiska IT-kompetens.
Under 2007 kommer fler kommuner att
kunna erbjudas samma möjligheter via
egna webbplatser för examination.

– Många tusen lärare kommer att
examineras i praktisk IT-kunskap under
de närmaste åren den här vägen, berättar
Mikael Iselow, som är undervisningsråd
vid Myndigheten för skolutveckling, och
ansvarig för PIM. Även IT-ansvariga i
kommunerna kommer att beröras av den
här lärarfortbildningen.
– Detta är den största kompetensutvecklingen sedan ITiS, tillägger Mikael Iselow
Det är kommunerna själva som kommer
att stå för examinationen, men materialet
som används finns på Skolutvecklings
hemsida. Ca 20 kommuner och 10 000
lärare kan beröras redan till hösten.
– www.pim.skolutveckling.se

INGA VIRUS.
INGEN SKRÄPPOST.
INGEN NEDTID.
E-POST PÅ RÄTT SÄTT.
Ingen kan garantera fullständig säkerhet och tillgänglighet till företagets e-post.
Symantec har dock ett världsomfattande rykte för att ha gjort e-post lika säker och
tillgänglig som den är viktig. Vi hjälper er att inte bara filtrera bort virus, skräppost och
spionprogram, utan erbjuder också lösningar för snabb återställning i händelse av en
olycka. Vi hjälper dig att sänka lagringskostnaderna genom att arkivera på
sekundärminne och stoppa oönskad e-post. Vi erbjuder verktyg för effektiv lagring och
att snabbt spåra e-post. Vi hjälper er att hantera er e-post på rätt sätt. Symantec.
Eftersom vi vet att det inte bara är e-post. Det gäller era affärer. För mer information,
besök www.symantec.com/esa.

SKAPA EN MOTSTÅNDSKRAFTIG INFRASTRUKTUR.
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e-biblioteket
Malmö stadsbibliotek erbjuder nu
en ljudlig nyhet. Du loggar in med
ditt lånekort och kan då lyssna på
ljudböcker från eLib online via så
kallad “streaming”.

&LER ËN  SVENSKA
KOMMUNER HAR VALT
#LAVISTER

Ljudböckerna omfattar ett 60tal titlar. Nya titlar tillkommer
kontinuerligt. Du får låna maximalt
tio böcker från eLib under en vecka,
och det är kostnadsfritt. Ljudböckerna laddas inte hem till klienten
utan man lyssnar medan man är
uppkopplad.
Du kan också låna böcker i pdf-format eller motsvarande. Sådana
böcker laddas hem till hårddisken och går att läsa med hjälp av Adobe
Reader på PC/Mac och MobiPocket Reader på PC eller handdatorer. Det
är bara att välja en bok från listan och klicka på låna. Fyll i lånekortsnumret och boken laddas ned på hårddisken. Den går dock inte att
skriva ut – det skulle vara alldeles för lätt att kopiera.
– http://www.elib.se/library/default_ljud.asp?lib=64

NilexPlus
www.nilex.se

®

.YA PRODUKTER
.U LANSERAR VI #LAVISTER 3ECURITY 'ATEWAY  OCH 
3ERIES 0RODUKTERNA I DESSA SERIER ËR MÍNGSIDIGA
SËKERHETSLÚSNINGAR BASERADE PÍ SAMMA PRISBELÚNTA TEKNIK
SOM SINA FÚREGÍNGARE
-ED KAPACITET FÚR UPP TILL  'BITS SÍ ËR #LAVISTER 3ECURITY
'ATEWAY  OCH  3ERIES IDEALISKA FÚR STÚRRE
ORGANISATIONER MED HÚGT STËLLDA KRAV KRAV PÍ PRESTANDA
FUNKTIONALITET OCH PÍLITLIGHET

™

är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
certifierat IT Service Management System, som består av:
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.
Nilex HelpDesk hjälper till att hålla reda på alla typer av ärende inom olika
verksamheter såsom IT-Support, Teknisk Support, Fastighetsunderhåll, Beställning/
Inköp, Projekt, Installationer, Förslag och klagomål etc.

 SERIEN I KORTHET

s  'BITS PLAINTEXT THROUGHPUT
s  'BITS 60. THROUGHPUT
s  SAMTIDIGA FÚRBINDELSER
s  SAMTIDIGA 60. FÚRBINDELSER

 SERIEN I KORTHET

s 'BITS PLAINTEXT THROUGHPUT
s 'BITS 60. THROUGHPUT
s  3AMTIDIGA FÚRBINDELSER
s  3AMTIDIGA 60. FÚRBINDELSER

Nilex Inventariesystem är ett komplett system för att registrera, organisera och
administrera alla typer av inventarier såsom IT, möbler, maskiner, och konst etc.
Moduler till
Nilex HelpDesk:
 Gruppfunktion
 Webgränssnitt
 SLA
 Kalender och
Projektsimulering
 Aktivitetsstyrning
 Integrator mot
AD, eDirectory

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

+ONTAKTA OSS SÍ BERËTTAR VI MER OM HUR VI TILLSAMMANS
KAN UTFORMA EN KRAFTFULL NYCKELFËRDIG )4 SËKERHETSLÚSNING
FÚR JUST DIN KOMMUN
"ENGT -ALMQUIST     BENGTMALMQUIST

CLAVISTERSE

*OAKIM +ARLSTRÚM     JOAKIMKARLSTROM

CLAVISTERSE

¾RNSKÚLDSVIK     3TOCKHOLM    
WWWCLAVISTERCOM
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Dataföreningen och Tekniska Museet
samlar svensk datorhistoria
I projektet Från matematikmaskin till it samarbetar en rad organisationer för att bevara
den svenska datorhistorien. Syftet är att
tillvarata, dokumentera och tillgängliggöra
de erfarenheter och minnen som pionjärer
inom olika samhällsfält har av datorarbete.
Dokumentationsarbetet kommer att
genomföras i och av det nätverk av datorpionjärer som Dataföreningen i Sverige har
byggt upp.
Detta nätverk är uppdelat i 18 fokusgrupper med uppgift att anordna intervjuer och paneldiskussioner, sk “vittnesseminarier”, samt samla in arkivalier, unik
datorlitteratur och föremål. Insamlat och
utvalt material kommer att bevaras på
Tekniska museet. I projektet, som leds av
Dataföreningen, ingår även Riksarkivet,
Nordiska museet, KTH/Avd för teknik- och
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vetenskapshistoria, Linköpings universitet/IT-ceum och Arbetets museum, för
metodutveckling och kvalitetssäkring.
Projektet har hållit på under en längre
tid, men nu har alltså pengar tilldelats
Tekniska Museet för att de ska förvalta
materialet som kommer ut av projektet.
– Det är inte i första hand prylarna som
är viktiga i detta projekt, menar Inger
Gran, som är föreningsdirektör på Dataföreningen. Viktigast är i stället vittnesmålen
från dem som deltagit i den svenska
it-utvecklingen och deras beskrivning av
varför det blev som det blev.

”Det är inte ... prylarna som
är viktiga i detta projekt”

