Kommunal IT-samverkan • För IT-ansvariga i offentlig sektor • www.kommits.se

Långsam
färd mot
grön IT
Hur trögt går Det?

Anette
i Strömstad
Eldsjäl och IT-cheF

Digitala
klyftor
vilka har hamnat
på efterkälken?

HUR GÅR DET MED
E-förvaltningen?

inför vårkonferensen!

intervju med
producenten

Ledaren har ordet

KommITS
– en förening i ständig förvandlig
Jag skriver denna ledare som nytillträdd
ordförande för KommITS, en förening
som jag varit medlem i under mina tio år
som IT-strateg i Falkenbergs kommun.
Tio år där vi i Falkenberg förändrat vår
IT-miljö ett antal gånger,
precis så känner jag att vår
förening också ändras med
tiden.
Naturligtvis är det viktigt
att följa med de olika
trender och utmaningar
som vår sektor utsätts
för, men samtidigt får
vi inte glömma vem och
vad vår förening är till
för; att sprida kunskap
och erfarenhetsutbyte
mellan våra medlemmar
och dess kommuner, dvs.
vara ”Mötesplatsen för
kommunala IT-frågor”.
Denna affärsidé kom vi i
styrelsen fram till under en
planeringsdag som vi hade
för något år sen och den känns lika aktuell
i dag. Mötesplatsen mellan kollegor är
viktig, inte minst när man pratar om
IT-branschen. Man är ofta ensam på sin
position, inte minst jag som outsourcat
hela min IT-avdelning.
Att mötesplatsen är viktig märker vi också
på intresset för våra konferenser, de partners som ställer ut vid konferenserna blir
fler och fler och vi får säga nej till en del
pga. platsbrist. De blir även bättre på att
anpassa sina montrar till vår verksamhet
och vad vi är intresserade av. Detta höjer
naturligtvis statusen på vår mötesplats
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sen genom att erbjuda tre parallella spår,
vilket bör passa alla intressen. Och om
man ändå inte skulle hitta något intressant
så kan man tillbringa tiden ute ibland våra
partners. Vi tror att detta är ett bra sätt
för att få fler från
varje kommun att
dela det erfarenhetsutbyte och den
trevliga samvaro
”Jag ser fram emot
som vi har på våra
att axla rollen som
konferenser.

även för deltagarna, och att de sedan är
med och bidrar till att vi kan hålla nere
konferensavgifterna är naturligtvis också
tacksamt. Vi jobbar också på att försöka
träffas utanför konferenserna, i vår testar

ordförande
i en förening som bygger
på den verksamhet
som man arbetar i,
kan det bli mer verkligt?”

vi att ha en
golftävling
efter konferensen, vi
skall även försöka att göra ett nytt försök
med studieresa, kanske redan nästa år, och
sedan får vi se vad vårt samarbete med
SKL kan bidra med.
Samtidigt som jag blev utsedd till ordförande så fick vi in fyra nya medlemmar i
styrelsen. De är aktiva och inspirerande
människor med mycket idéer som säkert
också kommer att förändra KommITS i
framtiden. Att KommITS ständigt förändras i takt med utvecklingen är naturligtvis
bra och vi försöker att möta de krav och
önskemål som ni medlemmar har. I vår tar
vi ett ordentligt nytt grepp om konferen-
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Jag ser fram emot
att axla rollen som
ordförande i en förening som bygger
på den verksamhet
som man arbetar
i, kan det bli mer
verkligt? Jag hoppas
att du som medlem
hjälper till att sprida vårt budskap och ser
till att dina kollegor i dina grannkommuner testar oss genom att komma till
vårkonferensen. De kanske även blir
medlemmar om de nu inte redan är det.
Är det så att ni har idéer eller förslag på
hur vårt arbete kan bli bättre så hoppas
jag att ni hör av er, för hur kan vi förändra
oss om vi inte vet vad ni tycker? Kontakta
gärna mig eller någon annan i styrelsen för
idéer eller synpunkter. Vi finns till för er!
Vi ses i Strömstad!
Ordförande Thorbjörn Larsson

Anmäl

er medverkan på
www.kommits.se

Redaktörn
har ordet
Jag har bloggat i två år och ständigt förvånas jag
av den entusiasm och mångfald som möter mig i
cyberrymden. I jämförelse med de traditionella
medierna lyckas bloggarna förmedla en snabb och
nödvändig direktdemokrati.

Innehåll
s.2 	KommITS

– en förening i ständig för vandlig
s.4 	Producenten tar till orda
Det finns visserligen ett antal oseriösa bloggar som
spyr ut ondska, men i demokratins namn känns det
s.6 	Vårkonferernsens guldpar tners har ordet
som den positiva delen överväger.
s.7 Föreningssidan
Iraniern Hossein Derachsan är en av sitt lands
mest föraktade och samtidigt åtråvärda bloggare. I
s.8 	Långsam färd mot grön IT
flera år berättade han om jakten på regimkritiker.
Han har jagats i Iran och hyllats från Australien till
s.8 	Världens snabbaste superdator
USA.
s.11 	Munkedal migrerar
Visste du att det finns miljoner bloggare i Irak,
Saudiarabien och Kina som ger världen angelägna
vittnesmål och använder nätets yttrandefrihet,
s.12 	Digitala klyftor
som inte alls är given i deras egna hemländer?
s.13 	Omvärldsplattformen
I många länder diskuteras just nu hur man ska
begränsa bloggarna och det fria ordets frenetiska
		 – en kommunal utmaning?
bruk. Vi måste ta det onda med det goda för att i
framtiden ha en fortsatt nervkittlande debatt.
s.15 Anette i Strömstad:
Sitter du inne på en nyhet vi bör belysa? Jag finns
här för dig, tveka inte att ta kontakt: danielkom		Eldsjäl och IT-chef
mits@bredband.net
s.18 Få vill vara med i offentlig upphandling
– Daniel Robertsson
s.20 Förbättrad Vista i vår
			
Medarbetare
				Nacka kommun satsar
Andreas Hummerdahl
– ad
				
på samlat system
Pendlar till den nyfunna harmonin i Uddevalla där
han installerat sin reklambyrå tillsammans med
				Vägverket kan spara
andra kreativa formgivare. Funderar på att dra ut
på fälttåg med sin orkester The Night Keys.
				 300 miljoner per år
Benny Nilsson – Korrektur
s.21 	Hur går det med
Nybakad bokförläggare			
som gör premiär som
korrekturläsare i detta nummer. Sitter ofta
bakom mikrofonen där 				
han läser in ljudböcker,
e-för valtningen?
allt ifrån fakta till romaner. Brinner även för
världspolitik och analyserar
den förändrade
s.24 	RIP – Intranät
			
mediebilden av mellanöstern.
Daniel Robertsson – Redaktör

Fascineras av förbättrat självförtroende i
köket där groddodling och indiskdoftande
grytor sprider välbehag. Lyckas snart även att
fjärilsimma över femtio meter och nosa upp
IT-nyheter i den ofantliga offentliga sektorn.
Mats Rydström – Frilansjournalist

Med många järn i elden skyr han inga utmaningar. I detta nummer har han bland annat
analyserat regeringens e-förvaltningsstrategi.
Programmerar och designar även en rad webbsidor som Elle lyx och Elle mat och vin.
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Producenten
tar till orda
TEXT : Daniel

Robertsson. FOTO : Timing Scandinavia.

Vilka tankar och idéer ligger till grund för en vårkonferens?
Hur arbetar en producent fram nya visioner inför framtidens möten?
Vi har mött hjärnan bakom den nya tidens totalupplevelse.
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Hur ser du på ”mötet” som möjlighet
att skapa relationer?
– Offentliga sektorn är uppbyggd runt
att yrkesrollen och den privatrollen är
separerade. De yngre tänker inte i dessa
banor och jag tror att den äldre retoriken
bör förnyas. Många i de yngre generationerna skiljer inte på offentligt och privat i
samma utsträckning som den äldre generationen. De är helt enkelt hungriga på att få

Kommer Vårkonferensen vara uppbyggd som tidigare, eller finns det
några nyheter?
– Vid tidigare konferenser har vi
erbjudit stora forum för att nå samtliga
konferensdeltagare med samma budskap.
Vid vårkonferensen kommer alla konferensdeltagare erbjudas flera parallella
seminarier inom strategi, verksamhet och
teknikspåret. Alla skall kunna fördjupa
sig efter personliga behov och önskemål
utifrån deltagarnas yrkesroller, vilket jag
tycker är en positiv nyhet. Det händer
otroligt mycket i möte - och upplevelse
industrin just nu och vi på Timing har
en rad spännande inslag
som vi hoppas implementera
RÄTT på denna och kommande
konferenser när det passar i
timing.
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Timings
Timing producerar
FÖ R
		
RÄTT upplevelse
INN AN 17 MA RS
			
baserat på RÄTT syfte
för RÄTT målgrupp
Aktiviteten bakom
kulisserna inför kommande
		
i form av RÄTT innehåll
vårkonferensen bjuder på
flertalet telefonmöten, en
				
på RÄTT tid & plats
rad e-postande och sökande
vilket genererar RÄTT resultat/reaktion
för att sy ihop den optimala
konferensen. Programrådet
i förhållande till RÄTT investering/budget!
från KommITS styrelse

med tillhörande
ingens hemsida,
n och dess inne.

n 17 mars och
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den 10 mars
samma kommun innan
Anmäl 3 personer från
rensavgiften
personen på halva konfe
så bjuder vi den tredje
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håller en tät kontakt med
eventbyrån Timing
scandinavia. De två delarna
har i år gemensamt bestämt sig för att
bjuda på något utöver det vanliga. I förra
numret fick vi en inblick vad anläggningen har att erbjuda, men för att förstå
tankarna bakom detta event bestämde

ut något mera än bara lärandet. Jag tror att
det personliga mötet och nätverkandet bör
vara en total upplevelse för att locka nya
deltagare i framtiden. Att få båda delarna
helt enkelt.

Varför Strömstad?
–Först och främst är
Quality SPA Strömstad i
särklass den vassaste och mest
spännande konferens och spa
anläggningen vi har i detta
land. Vi har även en koppling
till kommunen i form av
IT-chefen Anette Knutsson
som också ingår i KommITS
styrelse.

Vilka erfarenheter har
ni tagit till er efter förra årets två
events?
– Medlemmarnas betydelse som konferensdeltagare! KommITS konferenserna
bygger på att medlemmarna deltar och

”Många i de yngre generationerna
skiljer inte på offentligt och privat
i samma utsträckning som
den äldre generationen”
som självklart går att utveckla än mer.
Här skulle jag vilja betona att vi mer än
gärna tar emot alla förslag på inslag och
förbättringar från medlemmarna och
konferensdeltagarna.
Har du några favoriter från programmet som du vill tipsa om?
– Framtidens rekrytering och generationsfrågan tycker jag är intressant.
Ett intressant inslag är Carl Heath från
utbildningen GRUL, Upplevelsebaserat
lärande som är en nyskapande form av
serviceorganisation med skolutveckling
som specialitet. Jag tycker även att inledande Key Note-talaren Tina Thörner är
något extra och väcker många tankar och
funderingar. Här tror jag det finns mycket
för offentliga sektorn att ta till sig för att
vara en attraktiv arbetsplats i framtiden,
i synnerhet för den kommande generationen. Sedan tror jag att passet med SKL
kommer att bli mycket spännande precis
som vid förra konferensen.

är engagerade på såväl konferenser som
feedback både innan och efter konferenserna. Den enkät som genomfördes efter
höstkonferensen 2007 visar tydligt att vi
är på rätt spår men att vi kan förbättra oss
inom en rad områden. Vi har nu lagt än

större vikt vid att erbjuda alla deltagare det
som de tycker de vill få ut av konferens av
det här slaget och där är förmodligen de
22 parallella seminarierna det viktigaste.
Jag tycker vi har lyckats skapa en bra
plattform med partners och olika forum

Berätta om temat och
huvudpunkterna?
– Temat för konferensen är ”Långsiktigt hållbar IT” och den röda tråden är
”Wellness” där överrubriken bygger på
svaren utifrån den genomförda enkätundersökningen som också legat till grund
för hela programmet. Förutom de över
tjugo nischade parallella seminarierna,
SKL och rallyföraren Tina Thörner
kommer det finnas ett mycket givande
inslag från Juristen Per Furberg, som
arbetar med frågor såsom e-förvaltning
och e-legitimationer. Till sist vill jag hälsa
alla medlemmar och övriga deltagare och
partners varmt välkomna till Strömstad
och jag hoppas och tror att detta skall vara
en god investering för samtliga deltagare
både i tid och pengar.
Kontakta Alexander Bernhard via:
alexander@timingscandinavia.se
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Vårkonferensens guldpartners har ordet

Novell

TEXT : Daniel

Robertsson. FOTO : Novell.

Partnersatsar
på breddfront
Redan på åttiotalet började resan som
mjukvaruföretag fram till dagens bolag
som kraftsamlar i olika typer av samarbeten. Likt en underdog till jätten och
konkurrenten Microsoft investeras nu stora
resurser i gemensamma mål. Att Novell är
en ledande leverantör av Linux är kanske
ingen nyhet för många, men att vurmen för
öppna standarder här hög råder det ingen
tvekan om när jag når Sigtunabon och
VD:n Christer Elgström för ett samtal.

Hur kan den offentliga sektorn bli
effektivare?
–Jag tycker att de bör optimera
användning av öppen källkod i verksamheterna och utnyttja de effektiva verktyg
som finns för att hantera IT-miljön. Utan
tvekan gäller det även att kunna erbjuda
slutanvändarna innovativa applikationer,
på så sätt kommer kommunerna i Sverige
att kunna bli mer effektiva. Allt detta för
att sänka kostnaderna och på samma gång

Sun Microsystem

TEXT : Daniel

initiera nya projekt i linje med verksamheternas prioriteringar.
Vad gör Novell unika?
–Vi är faktiskt det enda företag som kan
leverera en plattform baserad på öppen
källkod med integrerade lösningar för
systemhantering, säkerhet, identitets- och
åtkomsthantering. Att vi nu partnersatsar
på samtliga områden gör oss minst sagt
starka och intressanta.

Robertsson. FOTO : Sun.

Långsiktiga miljösatsningar
ger utdelning
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Att tillsätta en ”ekogeneral” i företagets
ledningsgrupp tillhör nästan ett måste
nuförtiden, men när även Verva utvärderar
och fattar tilldelningsbeslut får Sun högsta
miljöbetyg. I början av året förvärvade
Sun det svenska företaget MySQL för en
svindlande summa. Att de två bolagen nu
slår sina påsar ihop inom öppen källkod
och fortsätter att driva utvecklingen inom
webb 2.0, är utan tvekan en nyhet för den
offentliga sektorn att lägga på minnet.
Stefan Alariksson, VD på det svenska
bolaget sedan hösten 2007, var tidigare

försäljningschef inom offentlig sektor.
Denna strategiska förändring understryker
hur företaget prioriterar och fokuserar
sina resurser mot bland annat Sveriges
kommuner. Jag når Stefan på huvudkontoret i Kista för en pratstund kring deras
framtida idéer.
Hur har Sun förändrats de senaste
åren?
–Vi har under långt tid jobbat hårt för
att sälja in våra system, men de senaste
årens satsningar på mindre serverar och
tunna klienter är exempel på hur vi nu kan

nå även de mindre kommunerna. Att vi
dessutom är världens största bidragsgivare
till öppen källkod understryker vårt intresse för öppna format och öppna standarder.
Varför bör min kommun var nyfiken
på er?
–Våra målmedvetna miljösatsningar har
givit klar utdelning i det senaste avtalet
med Verva. Man bör även beakta att
faktorer som låg energiförbrukning och
hög återvinningsgrad under lång tid varit
centrala strävanden hos oss.

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte
för IT-ansvariga i kommunerna.
Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av
representanter för ca 140 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och
den största är Umeå. Förutom att anordna konferenser, för närvarande två
per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med ett
antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.
målsättning

KommITS har som mål att vara ett nätverk av IT-människor som har sin
verksamhet i offentliga sektorn. Vi ska därför:
– Ställa kommunala sektorns IT-frågor i fokus.
– Lyfta fram informationsteknikens betydelse för effektiviteten i den
   kommunala förvaltningen.
– Höja IT-avdelningarnas status i kommunerna.
– Sprida information till medlemmar samt stimulera utbyte av erfarenheter
   på regional nivå och på riksnivå.
– Vara samtalspartner och pådrivande faktor gentemot myndigheter
   och andra organisationer.
organisation

Föreningen är ideell och fordrar, som alla andra liknande organisationer, ideellt
engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas på externa
kontakter, informationsspridning, organisation av nationella konferenser och
möten. Med början 2000 och fram till 2006 har vi haft administrativ hjälp av
kanslifunktion i Eskilstuna. Nu har styrelsen ansvaret för kansliet och dess hemsida. Arbetet med konferenser och tidningen sköts av ett företag i Stockholm.
varför ska min kommun bli medlem ?

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

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun.
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret
2007/2008 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

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

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se
Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se
Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se
Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se
Lennart Smith, Söderhamns kommun
Oxtorgsgatan 19, 826 80 Söderhamn
Telefon arb: 0270 - 750 05
Telefax: 0270 - 753 00
Mobiltel: 070 - 587 35 50
E-mail: lennart.smith@soderhamn.se
Jörgen Sandström, Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg
Telefon arb: 08 - 381 67
Telefax: 08 - 570 483 05
Mobiltel: 070 - 623 99 73
E-mail: jorgen.sandstrom@varmdo.se
Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se
Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
Socialförvalt./Teknik & försörjning, 177 80 Järfälla
Telefon arb: 08 - 580 296 06
Telefax: 08 - 580 297 00
Mobiltel: 070 - 480 85 01
E-mail: yvette.heikka_mukka@jarfalla.se
Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se
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Grön IT är melodin! Det säljs allt fler strömsnåla tekniska
prylar och medvetenheten ökar om koldioxidutsläpp och
återvinning. Ändå går det trögt i Sverige idag enligt en
färsk undersökning som KommITs läst och analyserat.

Långsam färd mot grön IT
Grön IT är den stora trenden 2008 enligt
analysföretaget Gartner. Men endast en av
tio miljö- och IT-chefer på svenska företag
har någon gång lagt fram ett gemensamt
förslag till sin ledningsgrupp.
Detta visar en intressant och bitvis deprimerande undersökning som tidningarna
Telekom Idag och Miljö & Utveckling
gjort genom att fråga ut 36 IT-ansvariga
och 43 miljöansvariga chefer på svenska
företag av olika storlek, i olika branscher.
Och den talar sitt tydliga språk mellan
raderna! Ju närmare de tillfrågade kommer

”Om elnotan hamnar
hos IT-chefen så
tror jag det blir fart.
Då ser man vad det kostar.”
verkligheten och praktisk handling desto
mörkare blir bilden. I tanken jobbar vi alla
mot skön, grön IT, men när det kommer
till kritan styr pengarna. Få mellanchefer
vill eller orkar driva miljöprojekt av ren
övertygelse:
• På frågan om man samarbetar med den

TEXT : Mats

Rydström.

miljö- respektive IT-ansvarige på sitt
företag svarar hela 67 procent ja. Viljan
finns där!
• Ser man till vilka krav den högsta
ledningen ställer på detta samarbete
svarar dock en majoritet, 57 procent, nej.
Kraven finns inte där!
• Och pudelns kärna: om något gemensamt förslag lagts fram från miljö- och
IT-cheferna till ledningen? Hela 90
procent svarar nej.
Så länge inte ledningen ställer krav på att
miljöhänsyn och IT ska gå hand i hand så

TEXT : Mats

Rydström.
National Laboratory.

FOTO : Livermore

Trots möjligheterna med distribuerade superdatorer – som till
exempel BOINC-projekten där datorer över hela världen lånar
ut sin beräkningskapacitet för att räkna på utomjordiskt liv,
klimatproblem eller sjukdomar – så finns fortfarande behovet
av stora datorhallar med svarta burkar och allvarliga män i vita
rockar. Bland dessa toppar BlueGene/L System just nu den lista
över världens 500 vassaste datorer som publiceras två gånger om
året (www.top500.org.
boinc.berkley.edu).
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Denna superdator från IBM
står på Lawrence Livermore
National Laboratory i Kalifornien i USA, och sysslar
bland annat med kärnvapenberäkningar – något
som kanske kan vara svårt
att entusiasmera vanligt folk
att hjälpa till med. Med 478
teraflops (1012, en biljon,
eller tusen miljarder, räkneoperationer per sekund) per

sekund och 73 728 megabyte minne är den cirka 50 000 gånger
så kraftfull som en genomsnittlig kontors-pc. Det kommer inte att
dröja länge innan superdatorerna får räkna prestanda i petaflops
(1015) och inom loppet av tio år Exaflops, vilket är så bizarrt
mycket att man måste ta till barnspråk: miljarders miljarder.

kommer den goda viljan således inte resultera i konkret, synkroniserad handling,
även om separata initiativ givetvis också är
värdefulla.
Svaren på de frågor som nu dyker
upp i huvudet står att utläsa i
de övriga frågeställningarna. 57
procent ställer inte miljökrav vid
upphandling av tjänster och utrustning. Drygt hälften bryr sig inte om
huruvida leverantörerna återvinner
kasserade produkter.

Lars-Eric Sjölander på företaget GreenIT,
som har en bakgrund som miljöhandläggare i offentliga sektorn, menar att
man kan komma vidare genom att sätta
ekonomisk press på IT-chefen.

”Vi vill trycka kraven uppströms.
Om vi inte ställer hårda krav och
väljer bort leverantörer utifrån
miljökraven så händer inget.”

Det finns de som menar att rent ekonomiska styrmedel skulle vara effektiva. Två
tredjedelar av företagen jobbar med att
minska strömförbrukningen för servrar,
växlar och datorer medan tre fjärdedelar
stänger av persondatorer när de inte
används. Dessa konceptuellt enklare åtgärder är positiva. Företagen agerar gärna
miljömedvetet genom att spara ström.

–Om elnotan hamnar hos IT-chefen så
tror jag det blir fart. Då ser man vad det
kostar, säger han till Telekom Idag.
Men ett företags eller myndighets
miljöpåverkan vad gäller IT-frågor sträcker
sig mycket vidare än hur mycket ström
datorn drar från nio till fem. Genom att
ändra gammaldags arbetssätt kan man

Greenpeace ranking
De 18 största tillverkarna av datorer, mobiltelefoner,
tv-apparater och tv-spel rankas regelbundet av miljöorganisationen Greenpeace december 2007 med hänsyn
till deras användade av kemikalier och återvinning. Bland
annat bedöms företagens strategier att sluta med PVC

dra ner på onödiga, kostsamma och för
miljön slitsamma affärsresor, om de bara
syftar till enklare möten som kan skötas
via telefon- och videokonferenser. Hela 76
procent av de tillfrågade säger sig också
använd dessa metoder.
Däremot har endast en procent IT-system
som möjliggör distansarbete. Att dra ned
på affärsresandet men även till och från
hemmet, skulle såväl minska koldioxidutsläpp som att spara tid och öka produktiviteten. I förlängningen elimineras också
extrakostnader för flyg, tåg, hotellövernattningar, traktamenten.
När det kommer till framtiden och viljan
att göra mer är intresset också nedslående
svalt.
Endast 13 procent tänker ställa högre
krav på återvinning, en något högre
andel tänker köpa miljömärkt. Behöver
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

och brombaserade flamskydd. Barnens favorit Nintendo
tar inte något som helst miljöhänsyn enligt Greenpeace
kriterier och får rekordlåga 0 poäng på en skala till tio.
Listan finns på www.greenpeace.org/electronics
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Långsam färd mot grön IT
inköparna mer utbildning för att kunna
ställa rätt frågor vid upphandling? Behöver
gröna IT-produkter och tjänster alltid vara
dyrare? Om efterfrågan inte ökar så är
svaret ja.

Det håller också Lennart Henriz med
om. Han är miljödirektör och chef för
verksamhetsutveckling på byggjätten JM.
–Vi vill trycka kraven uppströms. Om
vi inte ställer hårda krav och väljer bort
leverantörer utifrån miljökraven så händer
inget, säger han till Telekom Idag.
Telia Soneras miljöarbete (siffrorna gäller 2001-2006)
• minskat antalet flygresor med 55 %
Köpte du en fyrtakts utombords• minskar reserelaterade kostnader med 43%
motor istället för det blåröksosande
• ökat telefonmöten med 67 %
monstret på akterspegeln blev det
• total energiförbrukning minskat med 30%
en saftig initial investering. Men
• koldioxidutsläpp minskade med 70%
över tid betalar den sig dels genom
lägre bränsleförbrukning, dels det
Men att ställa miljökrav på leverantörer
mjukare värdet i mindre miljöpåverkan.
och efterfråga produkter leder till en
Ju mer användning desto snabbare
utveckling av fler och billigare produkter.
besparing.

Var hamnar e-skrotet?
Teknisk utrustning får en mycket konkret miljöpåverkan
när den inte längre behövs. I Sverige är vi, som KommITs
tidigare rapporterat, relativt bra på att ta hand om vårt
e-skrot, men totalt sett lämnar stora mängder ännu
EU för att skeppas olagligt till Kina, Indien, Pakistan och
Nigeria, med stor påverkan på människor och natur i
redan av fattigdom utsatta områden.
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Enligt det kontroversiella livsstilsmagasinet Vice hamnar
till exempel en miljon ton miljöfarligt teknikavfall i
Guiyu i Guangdong-provinsen i sydöstra Kina – en stad
som i prinicp inte är något mer än ett skrotupplag där
200 000 inflyttade arbetare jobbar, där barn bränner
upp kretskort och där den lokala floden innehåller 2 400
gånger den godkända mängden bly.

Detsamma gäller IT-utrustning. Kylning
och strömförbrukning, verkningsgrad
hos elaggregat – alla dessa faktorer tål att
analyseras. I verksamheter där utrustningen står på hela tiden har du med rätt
investeringar chans att över tid göra de
största besparingarna. Grön IT kan få det
stora genomslaget om det dels syns på det
kortsiktiga resultatet, i besparingar eller
förändrat ansvar, utöver det mer långsiktiga målet om en beboelig planet för oss
och de kommande generationerna.
Efter att ha studerat denna utredning är
det tydligt att det krävs ledningsstrategier
med tydliga direktiv och mål. Är du redo
att agera?

Råvarorna för produktion av utrustning kan också ske
under usla förhållanden. Det må kännas avlägset att
tänka på en gruvarbetare i tredje världen när du köper
in en ny router, men miljöhänsyn kräver ett holistiskt
synsätt.
Henrik Pedersen på Greenpeace säger (källa: Telekom
Idag) att problemet med e-skrot emellertid kan tvingas
lösa sig självt över tid, och att vi i framtiden kan få
tillbaks pengar genom att lämna in gammalt e-skräp.
–Min tanke är att cirkeln sluts. När företagen inte kan
få tag på materialet måste de använda nya tekniker eller
återvinna allt skrot.

Munkedal migrerar
Konsten att vara effektiv och ekonomisk
är alltid en utmaning för IT-avdelningarna
i vårt avlånga land. Under 2006 började
testerna med att slå ihop kommunens
olika nät i ett övergripande resursnät.
KommITS ringde upp för att ta reda ut
begreppen och få en statusrapport hur
arbetet fortlöper.
Projektet leds av IT-driftledaren Anders
Siljeholm som beskriver resursnätet som
en domän för att dela resurser mellan
elevnät och personalnät. Innan fanns
det exempelvis två e-postorganisationer
och skrivarorganisationer. Detta blir nu
en vilket medför bland annat halverade
licenskostnader och hårdvarukostnader.
Ett flexiblare arbetssätt för lärare och
elever men även för resten av kommunens
arbetstagare. Arbetet har skett fortlöpande
tillsammans med vardagssysslorna på ITavdelningen i Munkedals kommun.
Hur började projektet?
–Vi funderade vad vi kunde gör
inom ramen för vår budget. Det är
som sagt sällan vi får budget till nya
projekt. Så att när tanken med ett
resursnät för samtliga användare dök
upp, kändes det naturligt att rikta
fokus mot detta.
Vilka möjligheter öppnar sig med
denna nyhet?
–Jag och mina medarbetare får lättare en överblick över var resurserna
i kommunen behövs. Vi kan se behoven och på så sätt flytta utrustning
och köpa licenser utifrån att vi får ett
tydligare grepp över helheten inom
systemet. Att administrera denna
resursdomän har en rad fördelar till
skillnad från dagens två nät som
kräver separat skrivare för lärare och
elever i kommunen. Bara det faktum
att vi inom en treårsperiod halvera
skrivarparken i kommunens samtliga
skolor känns miljövänligt.

TEXT : Daniel

Robertsson. FOTO : Munkedals kommun.

Hur omfattande är projektet?
–Genomförande fasen har nyligen
startat med att migrera över all information från brukskolan som är en mellanstadieskola med ett 30-tal datorer in i det nya
nätet. Det är upp till 400 VLAN som skall
samspela i sina stunder. Nyfikenheten från
andra kommuner som vill komma hit och
titta finns och nästa år drar vi även igång
arbetet med att kunna samarbeta med
andra i detta projekt.
Hur menar du?
–Man skulle kunna dela detta med
andra kommuner men det bygger på att
kommunikationen är säker och tillförlitlig.
Vi testar oss fram nu och utvärderar.
Vi har utvecklat denna paraplyliknande domän utifrån vår historia rent
nätmässigt.

Vilka leverantörer använder ni?
–Vi är en Microsoftkommun men vi
har även fått hjälp av Pulsen, jag tycker
inte man bör svälja Microsoft eller Pulsens
idéer utan plocka godbitarna och utgå
från sina egna behov, avslutar Anders
Siljeholm.
Som tidningen KommITS tidigare har
rapporterat samarbetar Munkedal, Lysekil
och Sotenäs med ett gemensamt IP-telefonisystem. Och kanske även i framtiden
med detta system.
Resursdomän
• En e-postorganisation
• En skrivarorganisation
• En organisation för applikationer
• Total kontroll, statistik
• Flexibilitet
• Gemensamma applikationer i Resursnät
• Verksamhetssystem i respektive domän
• Alla PC och alla användare är i Resursdomänen
• Elevdatorer tillhör Resursdomänen men ligger i
elevnät
• Personaldatorer tillhör Resursdomänen men
ligger i adminnätet
• Detta ger då en inloggning, personal kan
logga in överallt medan elever bara kan logga
in på elevdatorer. Verksamhetssystem kommer
bara att funka på personaldatorer, i och med
att säkerheten kräver det.
• Uppgraderade maskiner
Munkedal:
Invånare: 10600 (2007)
Area: 635 km²

” ... plocka godbitarna
och utgå från
dina egna behov”
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Den ökande utvecklingen mot e-förvaltning, en mer data- och
internetbaserad samhällsservice, överbrygger klyftor genom en
större öppenhet samtidigt som det riskerar att skapa nya då
invandrare och äldre människor utan datorvana marginaliseras.
KommITs Mats Rydström har läst en ny rapport i ämnet.

Information om
hur du använder
våra e-tjänster
hittar du på
www.......

Digitala klyftor
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Informationssamhället – den vackra, nya
värld där kunskap och debatt presenteras
och förs öppet för var och en av medborgarna att ta del i. Där idéer och information kan utbytas fritt oberoende av vem du
är, var du bor eller vilken tid på dygnet du
är vaken. Eller ett segregerat samhälle där
en högutbildad elit får ett ännu större inflytande medan svagare grupper, som inte
har kunskapen, de ekonomiska resurserna
eller språket, marginaliseras? Faran med
de digitala klyftorna observerades tidigt
i utvecklingen av informationssamhället,
men var står vi nu? Det avser rapporten
Digitala Klyftor (2007:6) av SIKA – Statens Institut för Kommunikationsanalys
– att redogöra för.
SIKA:s delrapport publicerades i november och syftar till att inventera vilka insat-

ILLUSTRATIONER : Christina
TEXT : Mats

Svensson.

Rydström.

ser som görs i samhället för att överbrygga
klyftorna. Omkring 30 myndigheter och
intresseorgansiationer, som arbetar på det
lokala, regionala eller nationella planet,
har intervjuats.
Rapporten konstaterar att det finns ”ett
flertal” projekt för utveckling av tjänster
för funktionshindrade och gamla. Det
kan tyckas vara en klumpig ihopslagning,
men det har visat sig att insatser som riktar
sig till funktionshindrade personer ofta
kan vara även äldre människor till gagn,
skriver rapportförfattaren Désirée Nilsson.
Att bygga upp system specifikt för olika
grupper är både dyrt och opraktiskt. I
stället förordas att dra nytta av de gemensamma problem olika grupper har med
tillgodogörandet av information och att

man utvecklar lösningar
enligt mottot Design för
alla – som även är namnet
på ett projekt som drivs av
Myndigheten för handikappolitisk samordning
(Handisam) och Stiftelsen
Svensk industridesign
(SVID).
Gamla människor som
aldrig har använt datorer i
sitt arbete, eller mobiltelefon för den skull,
löper större risk att
hamna utanför en
e-förvaltning. Enligt
Statistiska Centralbyrån hade åldersgruppen 55−74 tillgång
till dator och internet i drygt 60 procents

utsträckning, mot befolkningsgenomsnittet på över 80 procent
(siffror gällande 2006). Det föreligger också skillnader mellan
mäns (högre) och kvinnors (lägre) internetanvändande, liksom
mellan låg och högutbildade – en djupare analys på dessa områden
skulle önskas.
Riktigt illa ser det ut vad gäller insatser riktade mot människor
med utländsk bakgrund. Att en flykting från världens fattigaste
delar ska behärska komplicerade registreringsförfaranden på en
dataterminal är orimligt – det finns en kunskapsbarriär ovanpå
den språkliga barriären.
Rapporten konstaterar att endast ett fåtal insatser observerats och
plöjer man tabellerna i detalj verkar dessa vara på mestadels lokal
basis med olika bildningsförbund och företag bakom. Här finns ett
mycket stort jobb att göra.
Den moment 22-liknande situation som uppstår när informationen om hur du brukar olika tjänster på internet, endast finns publicerad just där, belyses också. Rapporten förordar att medborgare
som inte kan tillgodogöra sig e-förvaltning på grund av en digital
klyfta, behöver servas med denna information och utbildning på
andra sätt, via tv, radio samt lokala och nationella tidningar. Dessa
traditionella nyhetsmedier är också ett mer effektivt sätt att nå ut
till exempel äldre och invandrare.
Rapporten kan för den intresserade laddas ned och läsas i sin
helhet på länken nedan, och innehåller redogörelser för individuella projekts arrangörer, syften och målgrupper men saknar
oftast uppgifter om hur många som utbildat sig. Ett undantag är
Pensionärernas Riksorganisations projekt PROsIT som 55 000
pensionärer deltagit i.
Otroligt smidigt att
kunna fylla i allt det
här på en gång!

SUNS TUNNA KLIENTER
– I HARMONI MED NATUREN
Det har aldrig varit enklare att virtualisera
arbetsplatsen.
Gör ditt datacenter imponerande effek tivt
och strömsnålt. Med Suns tunna klienter får
du datacentrets samlade kraft på varje medarbetares skrivbord – med högre säkerhet och
lägre supportkostnad. En energieffektiv Sun
Ray drar dessutom bara en 20-del så mycket
ström som en vanlig PC.
Investera smart och miljömedvetet i servrar
från Sun – Det grönaste IT-företaget under solen enligt Fortune magazine.
MER INFO & KUNDCASE:
SUN.SE/ECO eller WWW.FUJITSU.SE
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Ladda ner rapporten från http://www.sika-institute.se/Doclib/2007/
SikaRapport/sr_2007_6.pdf

Krönika

Omvärldsplattformen
– en kommunal utmaning?
I denna första krönika avser jag att adressera ett antal utmaningar
som landets kommuner står inför. Först ut av och tillika mitt
favoritämne, är kommunsamverkan. Detta område är alltid aktuellt och här finns det mycket mer att göra för landets kommuner.
Utifrån ett IT-perspektiv så innebär kommunsamverkan en rad
spännande och intressanta möjligheter.
En frågeställning som ofta ger IT-strategen eller IT-chefen
huvudbry är:
Hur kan vi upprätta en IT-infrastruktur som möter upp mot
de krav som samarbete med andra kommuner och myndigheter
innebär och som samtidigt är transparent mot olika intressenters
behov?
Det är här det är viktigt att tänka
till! Risken är nämligen stor att de
tekniska lösningar som byggs upp i
våra samverkansprojekt baseras på
slutna, systemspecifika eller verksamhetsspecifika lösningar. Resultatet blir
nästan alltid en stuprörslösning för
en viss tjänst, ett specifikt behov, en
speciell målgrupp eller intressent.  

En omvärldsplattform ser till kommunens samlade behov av att
kunna samarbeta med olika intressenter samt att kunna erbjuda
tjänster till olika målgrupper. I plattformen hanteras, på ett standardiserat vis, tjänster och funktioner såsom exempelvis portal
med tillhörande identitets-, access- och integrationslösningar.
Omvärldsplattformen utgör en resurs och tjänst för kommunen
och behöver nödvändigtvis inte var knuten rent fysiskt till kommunen. Delar av plattformen kan finnas hos andra kommuner
eller andra intressenter. Ju fler delkomponenter som tas fram
gemensamt desto bättre.

Detta innebär att även själva införandet av omvärldsplattformen
kan drivas i samverkansform, något som kommer att sänka
kostnaderna för såväl utveckling som
”För att åstadkomma detta krävs förvaltning.

nya tankesätt, en uppdaterad
strategi, och en ny modell för
samverkan i Sverige”

Här är det viktigt att komma ihåg att kommunen har många
samverkansintressenter såsom landsting, andra kommuner, myndigheter samt privat näringsliv. Utifrån ett användareperspektiv
så har kommunen att hantera medborgare, personal, elever och
lärare osv.
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TEXT : Jens Igelsäter, www.dirsys.com

Sammantaget så bör kommunen eftersträva en öppen, flexibel,
modulärt uppbyggd infrastruktur som möter upp mot och kan
hantera intressenters och användares behov. För att åstadkomma
detta krävs nya tankesätt, en uppdaterad strategi, och en ny
modell för samverkan i Sverige. Det är det hög tid att lansera
nästa generations samverkansplattform, och tillika ett helt nytt
ord, nämligen omvärldsplattformen.

Helt avgörande för att omvärldsplattformen skall kunna bli verklighet är att
kommunerna och andra intressenter kan
enas kring standarder och gränssnitt
inom plattformen. Ledorden i det här
sammanhanget är standardlösningar och öppna standarder och
gränssnitt, som inte begränsar vare sig kommunerna eller andra
intressenter till specifika tekniker, leverantörer eller tillverkare.
Ett annat intressant och viktigt område att hantera är hur man
skall se på själva ägandet av plattformen, hur samverkansavtal kan
upprättas samt hur man skall kunna teckna SLA för olika delar i
plattformen?
Som ni läsare märker så återstår mycket arbete innan omvärldsplattformen kan realiseras. Min förhoppning är dock att denna
text kan utgöra ett första steg på vägen. Jag ser fram mot att träffa
er alla på nästa konferens i Strömstad. Räkna med att jag kommer
att ta upp frågan om kommunsamverkan och möjligheterna med
omvärldsplattformen!

Vårkonferens 2008

LÅNGSIK TIGT
HÅLLBAR IT
Nu är det återigen dags för oss att träffas
för erfarenhetsutbyte, utbildning och
omvärldsbevakning på KommITS vårkonferens 2008 – konferensen som görs av era
kollegor, med era kollegor, för era kollegor.
Den 7-8 maj bär det av till Strömstad och
Quality Spa & Resort – ” i särklass den

vassaste och mest spännande konferensoch spa-anläggningen vi har i detta land”
enligt producenten Alexander Bernhard
(se intervjun på sidorna 4, 5).
Vi kommer i år att testa nya spännande
idéer. T ex erbjuder vi parallella seminariespår så att programmet skall passa fler. Det

En öppen kommun

En öppen kommun kan samverka med
andra kommuner, landsting och företag
utan att ändra i befintlig miljö.
En öppen kommun använder öppna
standarder och drar nytta av öppen
källkod.
Är din kommun öppen?

spelar
ingen
roll om
du arbetar som
it-tekniker, it-chef, itpedagog eller på annat sätt har
anknytning till kommunal it
– i år erbjuder vi något för alla.
de inspirerande keynote-talarna, paneldebatterna och de mest intressanta
föredragshållarna kommer även i år. SKL
har precis som tidigare ett pass där de
kommer att informera om vad som händer
i maktens korridorer. Likaså kommer våra
internationella systerföreningar
att presentera vad som händer
i deras verksamhet ute i
världen, ett inslag som
brukar få höga betyg på
våra konferenser.

Anmäl

Dessutom återkommer
vår populäre moderator
Magnus Höij, till
vardags chefredaktör på
Internet World.

er medverkan på
www.kommits.se

Vi ses
på
Komm
ITs vårk
onferen
Ströms
si
tad den
7-8 ma
j

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

Anette i Strömstad:
Eldsjäl och IT-chef

TEXT : Daniel

Robertsson. FOTO : Marita Lindhav.

””Det var lätt att inspireras genom att blicka ut över sundet där båtarna smög fram i en
strid ström, höra gamla tändkulemotorer låta dunk, dunk, dunk och fiskmåsarnas skrik
av glädje när en fiskebåt anlände…” – Ledaren, KommITS, nr 2 2007

Ni som varit delaktiga i KommITS eller
känner till föreningen, vet att under
mitten av nittiotalet började föreningen
sin resa från Västra Götaland ut mot alla
Sveriges gränser. Idag har föreningen över
150 medlemmar. Anette Knutsson som
nyligen avverkat två år som ordförande har
varit med från start och hennes hemkommun Strömstad vann nyligen utmärkelsen
Årets turiststad av Svensk handel.
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Eftersom nästa konferens är förlagd till
denna västkustpärla, var det på tiden att
vi på tidningen tittade närmare på hur
temperaturen ligger till i kommunen där
norska snart är första språk.
Nyligen hemkommen från tre veckors
semester i Asien, verkar hon vara utvilad
och när jag når henne är hon mitt uppe i
ett samtal med en av de lokala politikerna

”IT-frågorna har fått ta större
plats det senaste fyra åren.
Nu har man lyft vår status
utan tvekan.”

som inte riktigt
har ordning på
sin bredbandsuppkoppling.
I Strömstad
har man från
politiskt håll
satsat på att hålla nere pappersförbrukningen i och med att
bärbara datorer och bredbandsuppkoppling tillhör de flesta
kommunpolitikers standardutrustning. Att man då även gör
besparingar på porto tillhör en av godbitarna i kommunens
filosofi.
Hur har din roll på IT-avdelning förändrats sedan du
startade inom kommunen?
–Jag började som tekniker och gick sedan vidare till att bli
IT-samordnare och sedan fyra år tillbaka är jag IT-chef.
Tidigare låg vår enhet under ekonomiavdelningen. I dag
ligger vi som avdelning direkt under kommunchefen och vid
årsskiftet 06-07 tog jag även över skolans fyra IT-tekniker.
Idag består IT-avdelningen av sju IT-tekniker och så jag själv.
Så förändringar sker hela tiden.

SPARA ENERGI
& PENGAR
MED GRÖN IT

Produktkoncept
& design

Tillverkning
& logistik

Leverans
& drift

Återtag
& återvinning

I och med att ni arbetar direkt under kommunchefen,
har det påverkat beslutsgången?
–IT-frågorna har fått ta större plats det senaste fyra åren. Nu
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Fakta om Strömstad
Invånarantal:
11 572 st. (2007-12-31)
Landsareal:
472 kvkm
Invånare/kvkm:
23
Centralort:
Strömstad
Övriga tätorter:
Skee, Seläter, Rossö,
Krokstrand, Svinesund och Tjärnö
Avstånd:
Göteborg 170 km
Oslo 154 km
Sandefjord 2,5 tim

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

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

LÄS MER PÅ WWW.DELL.SE/Earth

*Gartner april 2007. ©2008 Dell och Dells logotyp
är registrerade varumärken som innehas av Dell Inc.
Dell AB, Box 709, 194 27 Upplands Väsby.
Tel 08-590 05 100.
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Anette i Strömstad
Bredbandsutbyggnad i Strömstads kommun
Strömstads kommun har ett avtal med Skanova
(TeliaSoneras nätbolag) om utbyggnad av bredband i hela kommunen. Tekniken heter ADSL och
använder telefonnätet. I kommunen finns ca 19
växelstationer, samtliga är utrustade för bredband.
De största växelstationerna har byggts ut så att
kunder kan få bandbredder upp till 8 alternativt 24
Mbit/sek. Det är de största fiberanslutna växelstationerna, som successivt byggs ut till bandbredden
24 Mbit/sek. För dessa, de största växelstationerna,
finns ingen begränsning av antalet anslutna abonnenter. I vissa mindre växelstationer, huvudsakligen
på landsbygd, är bandbredden begränsad till 0,5
Mbit/s. Kapaciteten in till dessa växelstationer är
begränsad, därför är antalet bredbandsanslutningar
i dessa växlar begränsat till mellan 20 till 30 procent av det totala antalet abonnenter anslutna till
växeln. Dessa växlar kan alltså bli ”fulla”.

har man lyft vår status, utan tvekan.
Vilka krav finns det på er i och med
att statusen har höjts?
–Det finns en gemensam vilja att öka
produktiviteten och effektiviteten för att
ge bästa möjliga service till våra kommunmedlemmar. IT är ett av flera medel för att
nå detta mål, här gäller det att vara kreativ.
IT har en stor roll i framtiden, där bland
annat E-tjänster kan vara en nyckel till
ökad produktivitet och effektivitet. Det
ser tyvärr dock ut som att vi inte får mera
resurser. Det blir tuffare tider framöver,
och vi får större krav på oss kort sagt.

Strömstad men viljan är den det samma.
Hur är läget mellan kommunchefen
De nya politikerna ställer tydliga krav och
och IT-avdelningen, får ni den respons
är engagerade, vilket är stimulerande.
ni behöver?
–Hon är både nyfiken och intresserad,
Med tanke på närheten till Norge med
speciellt utifrån perspektivet verksamhetsdess omfattande gränshandel och turism
utveckling. När det gäller pengar, minskar
som utgör en
ramen snarare än
del av
ökar. När vi talar
”Sedan 2005 har jag till min hjälp stor
näringslivet i
om politikernas
ett IT-strategiskt råd där
kommunen,
intresse för IT så
ställs det också
har vi ett gemenkommunens samtliga fem
ständigt ökade
samt arbete för
förvaltningar är representerade.” krav på infrahur vi skall nå de
strukturen.
politiskt uppsatta
Bara båttrafiken från Torskholmen har
målen och vad vi skall prioritera. Det är
över en miljon passagerare per år. Senaste
nytt folk i politiken sedan hösten 2006 i

TEXT : Mats
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Konkurrensverket är bekymrat. Det lämnas för få anbud vid
offentlig upphandling, enligt rapporten Konkurrensen i Sverige
2007. Claes Norgren, generaldirektör för Konkurrensverket,
tycker att fler små och medelstora företag borde vara intresserade
av att lämna anbud. Den omdebatterade Lagen om Offentlig
Upphandling, som bygger på EU-lagstiftning och uppdaterades
den 1 januari i år, syftar till att stimulera konkurrens och hitta
bästa bang-for-the-buck åt skattebetalarna.
Enligt rapporten förekommer i 20 procent av fallen där priset

är den avgörande faktorn, att det endast finns två eller − än
värre − ett enda anbud. I en femtedel upphandlingar sköts alltså
åtagandet mot medborgarna bristfälligt eller inte alls. Rapporten ifrågasätter om kriteriet med lägsta pris är bra, eller om
det kan skrämma bort potentiella budgivare. Några förslag som
presenteras är att statliga myndigheter ska hållas skyldiga att
redovisa misstänkta anbudskarteller och att införa sanktioner för
upphandlande enheter som inte följer reglerna.
Ladda ner och läs rapporten på www.kkv.se

Rydström.

årens inflyttning till kommunen har ökat
till en sådan grad att statistiken under förra
året stagnerade eftersom antalet nybyggen
inte når upp till den ökade efterfrågan på
bostäder. Trycket på byggnadsnämnden är
högt och liknar situationen på Värmdö som
vi kunde läsa om i KommITS nr 2 2007.
Under förra året beviljades över femhundra
bygglov av olika slag i kommunen och i
proportion till storlek och invånarantal är
det en hög siffra.
Vilka utmaningar står ni inför på
IT-avdelningen?
–Närmast står vi inför att virtualisera
stor del av vår serverpark samt att byta
ut vårt kommungemensamma ärendeoch dokumenthanteringssystem till
något nyare och modernare. En av
anledningarna är att det krävs för att nå
statskontorets fjärde nivå i e-trappan. Vi
ligger i dag mellan steg två och tre (se
ruta). Enligt våra undersökningar bland
kommunens invånare och företag så finns
det ett stort intresse att bland annat kunna
ansöka om bygglov och serveringstillstånd

Statkontorets E-trappa
1. Webbplats som innehåller ren ”paketerad” information som till exempel
kontaktuppgifter, öppettider och allmän beskrivning av verksamheten.
2. Webbplats som erbjuder en envägs-interaktion, som till exempel ifyllande
av enklare formulär. Både sådana som måste skrivas ut för att kunna fyllas
i och sådana som kan fyllas i direkt på nätet.
3. Webbplats som erbjuder en tvåvägs-interaktion, där man tillåter besökaren att
lämna och hämta personlig information med personlig identifiering som till
exempel Bank-ID.
4. Webbplats som erbjuder en fullständig elektronisk behandling av ett ärende där
flera olika organisationers verksamhetssystem samverkar.

ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

VISSA SERVRAR ÄR

ÖVERBELASTADE,

ANDRA GÅR PÅ TOMGÅNG.

EN VIRTUELL

WEBBFARM

BALANSERAR BELASTNINGEN!
PROVA PÅ VIRTUALISERING FRÅN RED HAT SJÄLV!
www.redhat.se/virtualization

Ligger du efter i projektlistan? Kämpar
du med en otillräcklig budget? Har du
ingen tid att planera?
Som ensam distributör av Red Hat Linux,
kan vi hjälpa dig att hitta smarta och
lönsamma lösningar med open source
programvara som kan göra din tillvaro
betydligt enklare framöver.
Vi ses på KommITS!

www.partner.scribona.se
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Anette i Strömstad

TEXT : Mats

Microsoft kommer nu med den första större uppdateringen, ett så
kallat service pack, till sitt senaste operativsystem Windows Vista.
Enligt Microsoft själva höjs uppdateringen SP1 inom områden
som ”kompatibilitet, prestanda och pålitlighet”. I praktiken är
det fråga om buggfixar, lagning av säkerhetshål och ny funktionalitet såsom stöd för filsystemet ExFAT som används på till
exempel flashminnen, stöd för 64-bitars MSDASQL och ett par
förbättringar på multimediaområdet. Därtill viss optimering,
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Nacka Kommun har anlitat konsulterna Acando för
att ta fram ett system för ärende- och dokumenthantering som ska komma igång mot slutet av året. Man
fann inget färdigt system på marknaden som passade
kraven så istället byggs ett skräddarsytt system baserat
på Microsoftprodukter. Systemet ska ta ett helhetsgrepp på kommunikationen mellan medborgare och
kommun och kan hantera högt och lågt, från trasiga
gatlyktor till mer administrativa uppgifter. Att få allt
samlat i ett system med säkerställd signering kommer
att öka både kvalitet och säkerhet uppger Lennart Jonasson, stadsdirektör i Nacka kommun, till tidningen
Upphandling24. TEXT : Mats Rydström.

ny samarbetspartner för konferenserna.
Att vara ledare för duktiga ledare som
ordförande för föreningen var en utmaning i sig. Att vara delaktig i föreningen är
min kompetensutveckling och visst tar det
tid men KommITS hjälper mig mycket.
Anette, som är ansvarig för vårens
konferens i Strömstad och styrelseledamot
i föreningen, tvekar aldrig att ta ett vinterbad i trakterna runt Strömstad. Eller att ta
en båttur ut till Kosteröarna som skymtar
i fjärran från arbetsrummet i stadshuset i
hjärtat av Strömstad.

Rydström.

bland annat upp till 50 procent snabbare filkopiering. En lista på
tolv program som slutar fungera under Vista SP1 innehåller vissa
säkerhets- och antivirusverktyg, däribland BitDefender. Detta
gäller dock främst äldre versioner. I slutet på mars kommer den
engelska versionen distribueras via onlinefunktionen Windows
Update, den svenska dröjer in i andra kvartalet. SP1 kan även
beställas som fristående installationsverktyg för de som använder
System Center Configuration Manager eller motsvarande.

Enligt konsultbolaget Remco kan Vägverket spara hela 300 miljoner
kronor per år genom att se över sina IT-avtal. Ett ramavtal med
Remco för att göra just detta har nu satts upp. Hela verksamheten
ska genomlysas och en rapport avlämnas i höst.
–Nu väntar hårt arbete med att kartlägga och strukturera upp alla
avtal, säger Rolf Friberg, på Remco. Siffrorna baseras på framgången
med Remcos tidigare uppdrag åt Skatteverket och Luftfartsverket
– där 30 procents besparingsmöjligheter fanns. Remcomodellen
beskriver Friberg som resultatet av många års arbete åt statliga verk,
myndigheter, kommuner och landsting.
–Målet är klart: effektiviseringar och lägre kostnader genom en
tydligare leverans och förbättrade avtalsvillkor.
–En del av våra avtal har flera år på nacken och behöver omförhandlas av den anledningen. Vi utgår från att vi ska kunna spara
pengar, annars skulle vi inte göra den här genomgången, säger
Barbro Winstrand, Vägverkets IT-direktör, till Computer Sweden.

Rydström.

Hur utvärderar ni kommunens behov
av IT-stöd?
–Sedan 2005 har jag till min hjälp ett ITstrategiskt råd där kommunens samtliga
fem förvaltningar är representerade. Den
gruppen formulerar strategiska riktlinjer
och fungerar som bollplank till mig.
Ibland fungerar den också som styrgrupp
för diverse övergripande IT-projekt.

Eftersom Anette Knutsson är en av
eldsjälarna bakom föreningen KommITS
och var med och grundade föreningen för
snart tolv år sedan, funderar jag på. Hur
ser hon på sina två år som ordförande och
historien?
–Vi startade föreningen för att vi ville ha
ett nätverk, det är a och o när man arbetar
i en kommun. Att kunna träffa kollegor,
och att ha ett forum som den naturliga
mötesplatsen helt enkelt. Som ordförande
har dessa två år varit lärorika på många
sätt. Mycket har hänt, vi har bland annat
firat tioårsjubileum och vi har etablerat en

TEXT : Mats

via nätet. Turismen bidrar till att just
restaurangbranschen ständigt förnyas och
förändras och då behövs en snabb och
enkel ärendehantering.

Hur går det med e-förvaltningen?
Om Grön IT är det nya svarta så är e-förvaltning en stark uppföljare. Den nya nationella
handlingsplanen som presenterades i januari och Vervas lägesrapport syftar till att belysa hur
myndigheter ligger till när det gäller att bli mer effektiva och serviceinriktade – med IT som hjälp.
KommITs plöjer rapporterna och sammanfattar. TEXT: Mats Rydström. ILLUSTRATIONER : www.sendmeamirror.com
Enligt den nationella handlingsplanen
företagens administrativa kostnader med
I slutskedet av tidningsproduktionen
för den svenska e-förvaltningen skriver
minst 25 procent till 2010 genom att
börjar snacket gå om en nedläggning av
kommun- och finansmarknadsminister
förenkla regelverk, och erbjuda bättre inVerva, men varken sanningshalten i detta
Mats Odell att målsättningen är att
formation och service genom IT-lösningar.
rykte, eller eventuell påverkan på arbetet
erbjuda en ökad och mer effektiv
med utredning av e-förvaltning
service till medborgare och
kan vi i denna artikel kommen”Hur går det egentligen?
företag. Sverige har redan en
Så, till saken. Hur går det
Hur ser effektiviteten ut hos myndigheter tera.
framskjuten position vad gäller
egentligen? Hur ser effektiviteten
IT-kunskap hos befolkningen i
och vad händer härnäst?
ut hos myndigheter och vad
stort samt infrastrukturmässigt.
händer härnäst? Blir e-förvaltning
Blir e-förvaltning verklighet?”
Alla tätorter och större delen av
verklighet?
landsbygden ska ha tillgång till
bredband vid 2013 års slut, och satsningar
Vervas rapport ”Hur är läget?” baseras på
Regeringens mål är att de statliga
på trådlöst bredband ska också stödjas.
en undersökning av 228 myndigheters
inköpsprocesserna senast 2010 ska kunna
arbete. Resultatet presenterades i en
hanteras helt elektroniskt, med delmålet
För ett mer företagarvänligt klimat vill
rapport i början av februari med planerad
att hälften av dem verkligen också ska göra
regeringen också hjälpa till att minska
uppföljning hösten 2008 respektive 2009.
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Våren är äntligen här!
Vi ser fram emot att träffa er och diskutera nya, spännande
och intressanta lösningar i soliga Strömstad.
Tills dess, njut av vårsolen och kom laddade…

Välkomna

Pulsen är ett svenskägt företag med verksamhet på sex orter i Sverige och en
omsättning på över en miljard. Pulsen har varit en strategisk IT-partner i mer än 40
år och har i dag över 375 medarbetare och mer än 150 kommuner som kunder.
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www.pulsen.se

Hur går det med e-förvaltningen?
det. Ett delområde är den elektroniska
fakturahanteringen som blir obligatorisk
från den 1 juni, något som Vervas rapport
visar att många myndigheter redan har
kommit långt med. Drygt hälften av de
undersökta myndigheterna betecknas med
statusen ”ok” vad gäller genomförandet av
elektroniska fakturor, medan 100 varnas
för att de inte kommit lika långt. Dessa
måste alltså snabba på fram till sommaren.
Ett uppmärksammat problemområde är
den offentliga upphandlingen och där ser
det värre ut. Endast var tionde myndighet
har system för elektronisk anbudshante-

hindrar elektroniskt informationsutbyte
eller dokument- och ärendehantering.
Verva menar i Förenklad tillgång till
viss information ur statliga register och
databaser (2007:1) att med ansvaret för ett
register kommer även ansvar att utveckla
standardiserade informationstjänster. Har
du ansvar för ett register ska du också

”Vissa har, men använder
över huvudtaget inte sina system”
ring och totalt sett använder bara någon
procent dessa för någon avsevärd del av
sina inköp. Samma sak gäller systemen
för elektroniska avrop. Ett fyrtiotal av de
228 myndigheterna har dessa system men
endast ett tiotal använder dem i avsevärd
utsträckning – det vill säga för mer än
hälften av sina inköp. Vissa har, men
använder över huvudtaget inte sina system.
Samordning underlättas av informationsteknologin och har varit på tapeten
i decennier – vem minns inte de heta
debatterna om samkörning av datasystem?
Nu påtalas en samordnad insamling och
hantering av data som kan delas av myndigheter, med mål att ge ökad servicegrad
för medborgare men även för att beivra
missbruk av bidragssystem, samt att
minska risken för myndigheters felaktiga
hantering av ärenden.
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”IT är den tredje
största kostnaden efter
personal och lokaler”

En tredjedel av myndigheterna ansvarar
för registerinformation och delar informationen med andra myndigheter, men
se till att det blir tillgängligt för andra.
endast hälften av dessa har tagit fram
I den nya rapporten tittar Verva på hur
standardmeddelanden.
automatisering
Frågor höjs
av ärenden
”I den nationella handlingsplanen
också om den
och
personliga
vänder man på hela resonemanget” fortskrider
kommer fram
integriteten. I
till att en viss
den nationella
del
av
myndigheternas
ärenden
redan idag
handlingsplanen vänder man på hela
hanteras helt eller delvis automatiserat.
resonemanget: I stället för att bara följa
Det har även gjorts en uppföljning av de
lagarna förordar man att regelverken
66 myndigheter som hanterar en större
kontinuerligt ska förändras så att de inte

årsvolym. Totalt sett av 455 miljoner
ärenden hanteras redan idag 30 procent av
ärendeslagen automatiserat vilket motsvarar 84 procent av den totala årsvolymen.
Bland övriga ärenden finns de som inte alls
är automatiserade.
Vidare i ”Nationell handlingsplan för den
svenska e-förvaltningen” finns ett resonemang om gemensamma kontaktpunkter
för medborgare och företag, i linje med
att ”kunden” ska stå i fokus och förvaltningen inte bli något självändamål. Vid
uppstartande av ett företag, till exempel,
så kan man tänka sig en enda webbplats
där alla ansökningar kan göras – och att
sedan informationen hamnar hos rätt
myndigheter, i stället för den gamla tidens
telefonköer och brevväxling med olika
myndigheter.
Enligt EU-direktiv måste det också inrättas sådana gemensamma kontaktpunkter
dit företag kan vända sig för att få den
information och de tillstånd som krävs.
I stället för att alla olika myndigheter vid
behov samlar in information från medborgarna bör detta ersättas med ett system
där detta görs en gång och sedan finns
tillgängligt för alla olika myndigheter.
Det förutsätter givetvis att myndigheterna
samarbetar och byter information.
Här föreslås också ett nationellt telefonnummer av den typ som prövas i USA
och England, för enklare service och
information om hur medborgaren kan
få den hjälp denne behöver. En nationell
vårdportal bör etableras med information
om väntetider och behandlingskvalitet för
att underlätta för medborgaren att göra
sina val bland olika vårdgivare.
Väl inne på vårdområdet finns en
utredning om ny patientdatalag (SOU
2006:82) där sammanhållen journalföring föreslås och samarbete mellan
kommuner, landsting och andra, privata
vårdgivare ska synkas. Uppgifterna om
patienten följer med under en längre tid
var än denne behöver behandlas eller
utredas. För vården är det extra centralt
med säker autentisering, och särskilt om
informationen ska valsa runt. Här finns
också projekt inom EU för att ta fram ett
elektroniskt sjukförsäkringskort som ska

”Hur ser effektiviteten
ut hos myndigheter
och vad händer härnäst?”
presenteras 2009, vilket kan bli angeläget
att återkomma till.
IT är den tredje största kostnaden efter
personal och lokaler. Att utvärdera hur
skattebetalarnas pengar används på mesta
effektiva sätt är därför av vikt, och här föreslås större samordning så att inte dubbelarbete slösar bort resurser. Detta ska under
2008 kartläggas. I en passus nämns även
korrekt hanterande av programlicenser, det
vill säga att farbror staten ska föregå med
gott exempel inför medborgarna genom
att inte själva använda piratprogram! För
detta tog Verva ifjol fram ett verktyg för
myndigheterna så att de kan ha överblick
på sina licenser.
Standardiserade former och avtal för
övergripande projekt som berör inte bara

en organisation eller myndighet torde
Därtill finns också EU-direktiv att ta
vara av godo. Och ska myndigheterna
hänsyn till, till exempel Inspire-direktivet
lyckas samverka i högre grad är det rent
(2007/2/EG) som syftar till att ge alla
nödvändigt att informationen håller vissa
myndigheter bättre tillgång till det som
mått samt att systemen kommunicerar på
lite klumpigt kallat rumslig information,
standardiserade sätt.
tidigare geografisk information. Här krävs
Den
en harmoniser”Samordning underlättas
nationella
ing och enkla
handlingsregler för att
av informationsteknologin
planen
dela data för
och har varit på tapeten i decennier
framställer
miljöändamål.
ambitionen – vem minns inte de heta debatterna
Här föreslog
att gemenVerva ett större
om samkörning av datasystem?
samma
ansvar till sig
gränssnitt
själva för att se
ska utvecklas och tillämpas för säker
över dessa frågor samt att sätta upp gemenkommunikation och dokumenthantering,
samma grunder för hur kravspecifikationer
samt att man måste se framåt i tiden och
i upphandlingar kan se ut. Hur det blir
säkerställa att information även kommer
med dessa planer är vid pressläggningen
att vara tillgänglig för framtida generatiooklart. Vi har med andra ord all anledning
ner av system och människor.
att återkomma till detta i kommande
nummer.
Att använda redan tillgängliga och öppna
standarder för detta möjliggör bättre
kommunikation mellan myndigheter
inom landet, men även den nödvändiga
samverkan inom EU, och i övriga världen.

TACK!
ULRICEHAMNS KOMMUN HAR INSTALLERAT
SKYDD MOT BARNPORNOGRAFI

ÄR DIN KOMMUN SKYDDAD?
NetClean är ett svenskt företag som utvecklar världsunika lösningar för att stoppa nedladdning samt hantering och spridning
av barnpornografiskt material, vilket är illegalt. Till skillnad från traditionella filter blockerar NetClean av polismyndigheter
identifierade barnpornografiska bilder. Att blockera bilden är det enda sättet att stoppa spridningen.
Vill du veta mer? Kontakta oss på 031- 719 08 00 eller läs mer på www.netclean.com
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2007 måste ses som året då sociala nätverk slog igenom på allvar
Lägg av!
och det gick med rasande fart. Ena dagen sitter medarbetare
vid sina datorer och sköter sina arbetsuppgifter för att den
”Korven” sitter som inköpare
andra dagen helt plötsligt börja uppdatera sina profiler på
Facebook, MySpace eller kanske skriva in sin status på
ABBs marknadsavdelning!
Twitter. Förvandlingen från alldagligt anställda till digitalsociala och multikommunikativa tonårskopior modell äldre
kom som en kalldusch. ”Jag ska strax ta itu med rapporten skall
bara uppdatera min status i Facebook...oj...en ny invite...vad kan nu
det vara?”. Jag förstår att IT-avdelningarna skuttar högt av glädje av detta,
arbetsgivarna likaså. Den fråga jag ofta funderar över är hur skadliga Slashdot, Live
Journal, Reddit, Xanga osv. är för vår verksamhet?
Flera svenska företag och organisationer har bannlyst Facebook, däribland Folksam. SAS,
MTG-koncernen samt Volvo gör alla bedömningen att man
har svårt att se något arbetsrelaterat i innehållet på
Facebook. Samtidigt visar en hel del forskning
att det finns goda skäl till att låta anställda nyttja
dessa sociala nätverk. I Network Worlds undersökning framgick att IT-proffs ”faktiskt använder
sociala nätverk för affärssyften. 42 procent går till
sådana sajter i jobbrelaterade ärenden och endast 30
procent gör det för sitt höga nöjes skull medan 28
procent delar tiden mellan arbete och nöje”. Även
andra undersökningar pekar på samma trend, de
sociala nätverken gagnar arbetet snarare än tar tid från
det. Vidare finns en annan aspekt och det är att jobbet
faktiskt kan bli mer effektivt om man får ta en paus
ibland och då vara lite social online såväl som offline.
Vad är problemet? Vi har snart definitivt gått in i Web
2.0- åldern men samtidigt har vi en stor personalkår som
knappt nått upp till nivå 1.0. Vi har länge funderat över
hur vi ska få dem att ta steget och testa något nytt
nu testar man något nytt och då vill somliga stänga
möjligheten till detta. Ska vi ta steget in i det nya så
måste vi anta utmaningen inom förvaltningar och
organisationer och fokusera på utveckling och
nya innovativa kommunikationsmetoder istället
för att låsa våra medarbetare. IT är inte kärnverksamheten utan verktyg för att nå högre
mål och affärsnytta. YouTube är lysande
för att få information om olika produkter
eller fortbildning medan Twittervision kan
fungera som en interaktiv geografilektion. Listan på exempel kan göras mycket lång. Låt oss
lämna våra åldersdigna tankar om intranät som mer påminner om digitala kyrkogårdar än sociala
arenor. ”Men säkerheten då?” är det nog många som just nu tänker mer eller mindre högt.
Mitt svar är: Lös det!

på

”I Network Worlds
undersökning
framgick att
IT-proffs ’faktiskt
använder sociala nätverk för affärssyften’.”

