










Presentation Växjö Kommun

Hur Växjö kommun 
hanterat MSKD 4.1

IT-plattform 2010

”In i dimman ut  i molnet…?”

2010-11-11



Snabb fakta Växjö Kommun

I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden den engelske 
missionären Sigfrid som den förste kristne budbäraren till hednalandet Sverige 
och Växjö. 

Han byggde stadens första kyrka som på 1170-talet ersattes av en stenkyrka, 
ursprunget till dagens domkyrka. 1342 fick Växjö sina stadsrättigheter av kung 
Magnus Eriksson.

År 1542 gjorde bönderna i Småland, under ledning av Nils Dacke, uppror mot 
Gustav Vasas skattepålagor. Upproret kom att kallas Dackefejden.

Växjö har brunnit ett flertal gånger men alltid byggts upp igen. Staden har lång 
tradition som skolstad, residensstad och stiftsstad. Fram till början av 1990- 
talet var Växjö även garnisonsstad.

Idag är Växjö en expansiv stad och utnämnd till Europas grönaste stad med 
över 82 000 invånare, ett varierat näringsliv och ett växande universitet - 
Linneuniversitet.



Snabbfakta Växjö Kommun IT-enheten  (1 av 3)

Vad är vår vision?
Ett IT inom Växjö Kommun och koncernen ska bidra till 
en bättre IT-vardag för alla anställda, elever och kunder 
till kommunen och dess bolag

Vi arbetar enligt visionen med samverkan inom 
koncernen och regionen med kunden i centrum

Vad gör vi?
•IT-enheten ansvarar för samordningen av kommunens IT-verksamhet och att ta fram de standards som ska 
användas för kommunens IT-plattform
•Sköta inköp och drift åt Växjö kommuns verksamhet gällande 
datorer, servrar, datalagring etc. för det administrativa nätet, 
elev nätet, publika nätet och näten hos bolagen.

– 270+ servrar
– 6400+ datorer (varav ca 250 Mac)
– 24000+ användare



Snabbfakta Växjö Kommun IT-enheten  (2 av 3)

Vad gör vi? 
•Användarsupport och användarnära IT-tjänster
•Systemdrift och applikationssupport

– IT-system (AD, SCCM, SAN, backup, Vmware mm)
– Gemensamma system (E-post, telefoni, antivirus mm)
– Ca 60 verksamhetssystem ( Agresso, Personec, LEX mm)
– Ca 200 applikationer
– Licens och avtals hantering

•Ansvara för drift, utbyggnad och underhåll av datakommunikation 
på Växjö kommuns datanät

– 387 fysiska platser med datakommunikation
•Arbetar med strategifrågor, utveckling, säkerhet, beslutstöd och projektledning mm 

Hur många är vi?
•Vi är idag ca 42 anställda och ca 5 konsulter som sköter drift och utveckling av IT åt 
Växjö Kommun (förvaltningar och bolag)



Snabbfakta Växjö Kommun IT-enheten  (3 av 3)

Vilka stödjer vi?
•IT stödjer hela Växjö Kommun, såväl förvaltningar som bolag samt alla anställda, elever, medborgare och andra 
externa användare av tjänster som i alla de flesta fall baserar sig på IT 

•10 st Förvaltningar 
Arbete och Välfärd, Gymnasieförvaltningen, Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen, 
Kultur och Fritid, Miljö och Hälsoskyddskontoret, Omsorgsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Tekniska 
förvaltningen, 
Värends Räddningstjänst

•7 st Bolag 
VKAB, Växjöhem, Hyresbostäder, Vidingehem, 
Vöfab, Videum, VEAB

http://www.vaxjo.se/default.aspx?id=8132
http://www.hyresbostaderivaxjo.se/
http://www.videum.se/
http://www.vidingehem.se/
http://www.vaxjohem.se/


IT-chef / Koncernstrateg IT

Administration

Ekonomi

IT-organisation 
Arbetsuppgifter / Ansvar
42 personer
2011-01-01

Servicedesk 
Gruppledare

Utveckling 
Gruppledare

System 
Gruppledare

1 and 2 line Support 
(IT och Telefoni)
Servicedesk 
”Allt ska bli ett ärende”
Kunskapsdatabas/FAQ
Installation
Leverans
Felsökning

3-rd line Support
Verksamhetssystem
Förvaltningar
Bolag
IT-plattform
- Klient
- Server
- Nät och Komm.
- Telefoni

Strategi
Arkitektur
Processer
Säkerhet
Projektledning
Utveckling
Beslutstöd
Integration
Licenser / Avtal
Utbildning

(17 st) (11 st) (9 st)



Ett IT – Bakgrund  (1 av 2)

Ett IT kom till i juni/juli-2008 efter det att vi på IT-enheten  
fått det enkla, men ack så tydliga, uppdraget att som 
kommunchefen Ove Dahl uttryckte det

• Se till att hela Växjö Kommun får en lösning för epost

• Ett koncerngemensamt intranät behövs, dvs ett 
intranät som fungerar som ett arbetsredskap

Från dessa tydliga krav kom vi ganska snart på att det inte räckte med att göra några små leveranser för att ordna detta. 
Det fanns allt för många kataloger och epost-lösningar. Bristen på en enda gemensam katalog försvårade 
möjligheten till gemensamt intranät. Flera IT-organisationer och flera IT-plattformar gjorde inte det lättare

2008 så var IT i ett skick som kan jämföras med vattnet i Växjö innan det renoverades. 

IT var i ett mycket starkt behov av en helrenovering och det ledde till Ett IT



Ett IT - Bakgrund  (2 av 2)

En lösning för epost
Fem epost-lösningar ska bli en enda gemensam epost-lösning

Vad gör vi för att nå målet med eposten? 
Eposten (Exchange/outlook 2010) är på plats och vi håller nu på att etablera Lync 2010 för närvaro, chatt, 
webbmöten och telefoni. 
Lync kommer tillsammans med eposten ge oss en integrerad och effektiv kommunikationsplattform

Ett intranät som fungerar som ett arbetsredskap 
Växjö Kommuns intranät Insidan fungerar i stort så som det var tänkt gällande informationshantering men lider brist 
på t.ex. interaktivitet och samarbetsfunktioner

Vad gör vi för att nå målet med intranätet?
Vi håller på att införa en kommun och koncern gemensam 
Sharepoint 2010 för både information och samarbetsplattform



Ett IT – Förstudie och projekt

Förstudie Ett IT – Vad ville vi undersöka?
Under hösten 2008 belyste vi olika frågor som en ny ekonomisk modell, serviceportal, gemensam IT-plattform, gemensam 
IT-organisation och införande av en tjänstekatalog och SLA. Mycket inspiration och idéer har hämtades från IKEA IT, 
Helsingborg Stad och deras lyckade resa mot ”Ett IT”, samt trender inom IT 2008.

Projekt Ett IT – Vad gjorde vi?
Under 2009 genomförde vi Ett IT som stegvis tog oss 

•Från ett decentraliserat IT till ett kostnadseffektivt och centraliserat IT
•Gemensam IT- och tjänsteplattform med tydliga och avtalade tjänsteleveranser (SLA)
•Från ”kaos” till ordning och reda, samt ekonomisk kontroll

Kommun och koncernövergripande mål, dvs målet med Ett IT är att skapa ett enhetligt sätt att förhålla sig till IT oavsett 
verksamhetsform (förvaltning eller bolag)

IT ska gå från att vara en kostnad till att vara en tillgång



Ett IT - Status / Leveranser

Med utgångspunkt från visionen om Ett IT har projektet levererat följande

•En Ekonomisk modell för IT-utrustning och tjänster 

•En Serviceportal med IT-tjänster

•En IT-organisation för koncernen

•En IT-plattform för koncernen

•En Tjänstekatalog med avtalade tjänstenivåer för våra system (SLA)

Projektet Ett IT avslutades 2010-01-15 och resultaten från projektet förädlas 
och vidareutvecklas nu av IT-enheten i samarbete med verksamheten

Vi har satt grunden för det som ska bli Sveriges bästa IT-enhet i det offentliga Sverige



Ett IT - Projektleveranser

1. Ekonomiska Modellen
Mål
• Skapa en ny ekonomisk modell där utgångspunkten är ett 

gemensamt synsätt för att få ett enhetligt och överskådligt pris på 
IT-tjänster som t.ex. PC-arbetsplats

Resultat
• Ekonomiska modellen, inklusive sortimentet,  infördes 2010-01- 

01 för Administration, Skola
• För bolagen införs modellen när klienterna (pc) och användarna 

migreras till IT-plattformen
• Ekonomiska modellen kommer revideras stegvis 2011 och 2012
• Ekonomiska gruppen ansvarar för ekonomiska modellen (IT och 

verksamheten)
• Sortimentsgruppen ansvarar för sortimentet 

(IT och verksamheten)

Beställning från 
standardiserat
sortiment

Enkel och smidig 
uppföljning av
IT-kostnader



Ett IT - Projektleveranser

2. Serviceportalen
Mål
• Serviceportalen med IT-tjänster 

– ett webbaserat e-handelsverktyg 

• Via Serviceportalen blir det enklare att beställa rätt IT-utrustning och 
programvaror. Manuell hantering tas bort och vi får en bättre 
ekonomisk uppföljning

Resultat
•En webbaserad serviceportal har tagits fram under projektets gång med olika slags funktionalitet för beställning av IT-utrustning, 
uppföljning av kostnader kopplat till IT-utrustning och programvaror

•Användarna kan skapa ärenden och under 2011 lanseras andra självbetjäningstjänster som anställningsguiden, skapa konton, lösa upp 
lösenord mm



Ett IT - Projektleveranser
3. IT-organisation (och ITIL)
Mål
• IT-organisation för koncernen. Vi bildar en gemensam kommun- och koncernövergripande IT-drift och samlar all IT-kompetens i en 

organisation
Resultat
• Den 1 januari 2010 så samlades IT-personal från IT-enheten, Skol och Barnomsorgs-förvaltningen, Gymnasieförvaltningen, Arbete och 

Välfärd samt VEAB i en gemensam organisation, totalt 42 personer. ITIL-processarbete påbörjades och kommer vara väldigt viktigt för att 
uppnå enhetligt och effektivt arbete inom IT. Incident Management är första processen på plats, Change m.fl kommer

IT-organisation – Innan Ett IT IT-organisation – Ett IT



Ett IT - Projektleveranser

Resultat
• En del av arbetet med att skapa en enda IT-plattform är att förstå vilka ingående komponenter/tjänster IT-plattformen består av
• Projektet har i samband med arbetet med tjänstekatalog och SLA tagit fram vilka tekniska tjänster som finns i IT-plattformen
• Under Ett IT så bröts IT-plattformen ut till det egna projektet ”IT-plattform 2010” som kommer modernisera och ena de olika IT- 

plattformarna vi har idag till en enda IT-plattform

4. IT-plattform
Mål
• IT-plattformen utgörs av kommunens samlade tillgångar inom IT-området, 

som t.ex. datorer, servrar, nätverks-utrustning, skrivare, telefoner och 
programvaror mm

• För att få en effektiv utveckling av IT-verksamheten måste samtliga ingående 
delar betraktas som en helhet och kunna samverka



Status projektleveranser

Resultat
• Projektet har skapat förutsättningar och en modell för att ta fram en tjänstekatalog och SLA för våra verksamhetssystem. 

Tjänstekatalogen innehåller fakta om alla verksamhetssystem och finns lätt åtkomlig via intranätet. Från denna katalog ska vi sedan 
kunna koppla SLA-avtal till respektive system. 

• Målet är att alla system ska ha SLA senast 2011. Detta kommer påverka den ekonomiska modellen samt budgetarbetet.

5. Tjänstekatalog
Mål
• Tjänstekatalog med avtalade tjänstenivåer för våra system. Alla våra 

verksamhetssystem kopplas till ett SLA-avtal (Service Level Agreement). På så sätt 
får vi ett affärsmässigt förhållande mellan IT och verksamheten. Mottot är att skapa 
tydlighet i vad IT ska leverera, till vilken servicenivå IT ska leverera, visa för kunden 
(och oss själva) vad IT kostar.



Ett IT inom Växjö Kommun och koncernen 
ska bidra till en bättre IT-vardag för alla anställda, 
elever och kunder till kommunen och dess bolag



IT-plattform/MSKD från medborgarnas perspektiv

• Service till medborgare och kunder

• Människor och processer 

• Applikationer och system

• Plattformar och säkerhet

Microsoft 
Kommun Design (MSKD)



ServerhallServerhall

SamarbetsplattformSamarbetsplattform

InformationsplattformInformationsplattform

ÄrendehanteringÄrendehantering

Hur det 
hela 
hänger 
ihop 

P 
OR 
T 
A 
L 

P 
OR 
T 
A 
L

IT-plattformIT-plattform

P 
OR 
T 
A 
L 

P 
OR 
T 
A 
L

E-tjänsterE-tjänster

VerksamhetssystemVerksamhetssystem

Utsidan Insidan



”In i dimman ut  i molnet…?” 

Ett IT ledde till en IT-plattform

• Hur hamnade vi i MSKD?

• En eller Ett av Allt
• Ett IT
• En IT-plattform
• Ett öppet nät

• Riv näten!
• Det räcker med ett nät

• En användarkatalog
• Det räcker med ett AD

• Ett sätt att administrera

• Identitetet/rollerna styr vad man får göra och det 
hanterar vi via AD’t och inte via administration av 
nätet
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Projektet IT-Plattform 2010

• Vision och mål
– Hitta en lösning för att konsolidera Växjö kommuns olika IT-plattformar till en säker och 

kostnadseffektiv plattform för alla såväl personal, elever och i framtiden medborgare (e-tjänster).

– Kunna arbeta var som helt oberoende av plats

– Skapa rollstyrda arbetsplatser som är bättre 
utformade utifrån medarbetarnas behov

– Möjlighet att samarbeta med andra 
organisationer

– Möjlighet att integrera molntjänster på ett 
standardiserat sätt



IT-Plattform 2010

• Delmål
– Migrera in Bolag, Grundskola och Gymnasie till den centrala IT-Plattformen
– Standardisera/förnya switchar och gemensam Core för hela koncernen
– Ett nät, ett AD och en domän
– Windows 7 / Office 2010 / SCCM / MDT 2010 Zero touch
– Windows Server 2008 R2
– Server and Domain Isolation – Logisk säkerhet i ett nät
– Forefront TMG (Extern åtkomst, URL-filtrering, Malware)
– Exchange 2010 / Lync (OCS) 2010  / Sharepoint 2010
– Forefront Server / Client security
– ADFS 2.0 Federering
– Direct Access



IT-Plattform 2010 – Server and Domain Isolation



”In i dimman ut  i molnet…?” 

MSKD - Redo för molnet

En kanske oväntad fördel med 
MSKD-lösningen är att Växjö kommun nu är redo att 
konsumera molntjänster. 

Med Active Directory Federation 
Service kan kommunens användare uppleva ”single 
sign on” då deras 
interna konto även kan användas i externa tjänster. 

Användarna upplever detta som bättre användbarhet, 
samtidigt som IT-avdelningen har höjt den totala 
säkerhetsnivån genom en enkel och centraliserad 
säkerhetslösning.
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”In i dimman ut  i molnet…?” 

Exempel 1. ADFS på Växjö Kommun 

Växjö kommun federerar 
användaridentiteter till sin samarbetspartner 
Visma

Användare definierade i Växjö kommuns 
Active Directory kan via ADFS ges åtkomst 
till applikationer i Vismas miljö

ADFS = 
Active Directory
Federation Services



”In i dimman ut  i molnet…?” 

Exempel 2. Live@edu på Växjö kommun

Växjö kommun genererar 
automatiskt användar-konton i 
Microsofts Live@edu

Användare definierade i Växjö 
kommuns Active Directory ges 
åtkomst till Microsofts Live@edu 
med Single Sign On (SSO)

Ca 9500 konton i Live@edu



”In i dimman ut  i molnet…?” 

MSKD - Redo för molnet

Driftsformer i Växjö idag och imorgon

•Lokal drift

•Moln drift

•Blandning av bägge, dvs en valfrihet att samexistera 
och optimera efter behov

Genom MSKD har vi skapat förut-sättningar i vår egen 
IT-plattform att vi på effektivaste sätt kan placera 
systemen och informationen i molnet eller ta hem dem 
igen…
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Vad händer mer framåt i Växjö Kommun?

Ett IT. Arbetet fortsätter inom ramen för normal linjeverksamhet

Kommunen, koncernen och regionen. Stegvis kommer alla vara med i Ett IT

Projekt i fokus med stora Wow-effekter…!
•Nytt nät fortsätter och har stark koppling 
till utvecklingen kring elev-pc
•Arbeta vidare med IT-plattform 2010
•Effektivare användare. Utrullning av 
Windows7, Office 2010
•Effektivare kommunikation. Fortsatt satsning på 
Exchange 2010, Lync 2010 och Sharepoint 2010



Exempel på hur Växjö 
kommuns nya 
intranät byggt på 
Sharepoint 2010 kan 
komma att se ut

I det nya intranätet 
kommer det finnas 
funktioner för

•Information
•Samarbete
•Projektwebbsiter
•Verksamhetsdata
•Beslutstöd
•Sökfunktioner
•Min Sida
•Mm

Intranätet ska fungera som ett 
koncern-övergripande intranät



Den nya versionen av 
Microsoft Lync (fd OCS)
Just nu är vi med i ett projekt tillsammans med Microsoft där 
man snart lanserar Lync

Det som är nytt är bl.a. bilder på personer och att webbmöten 
är inbyggt i programmet. Mycket arbete har lagts på gränssnitt 
och teknik för röst och bild-hantering

Det går dessutom att ringa från Lync, dvs Lync är en PBX- 
killer.

Samtal man missar hamnar i eposten. Dessa meddelanden 
kan man lyssna på ifrån Outlook. Detta gör att man har alla 
meddelande på ett ställe dvs Unified Communication.

Exchange 2010 + Lync 2010 = Succe!



Ett IT och IT-plattform 2010 mm 

från ide, genomförande och till vardagen igen, men... 

Det mesta är ännu ogjort, underbara framtid… 
(Ingvar Kamprad)

Ulrika Gunnarsson 
Projektledare, IT-plattform 2010 
Växjö Kommun 
Epost: ulrika.gunnarsson@vaxjo.se

Per Andersson 
IT-chef, Växjö Kommun 
Epost: per.andersson@vaxjo.se

Niklas Hörling 
IT-arkitekt, ansvarig IT-plattform
Växjö Kommun 
Epost: niklas.horling@vaxjo.se

mailto:ulrika.gunnarsson@vaxjo.se
mailto:per.andersson@vaxjo.se
mailto:niklas.horling@vaxjo.se
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