
Hur samverkar vi 
när det gäller 
öppen öppen 
programvara?



Välkomna !

Tobias Arvidsson – Åre kommun
Göran Westerlund – Alingsås kommun



Samverkan i norr 
och i västoch i väst
Praktikfall
Upprop till och 
svar från svar från 
leverantörerna



” Hitills har vi inte upplevt ett tillräckligt 
starkt intresse från  marknaden när det starkt intresse från  marknaden när det 
gäller OpenOffice-baserade produkter, 
vilket vi sett i de hundratals  
upphandingsunderlag vi årligen 
besvarar ”



NU HAR DET ÖPPNA ALTERNATIVET MOGNAT| 2008-09-29 06:00 -
COMPUTER SWEDEN:

Svenska kommuner går 
över till Openoffice
Av Joel Åsblom |Av Joel Åsblom |
Kontorsprogram: Openoffice kommer i en ny version och flera 
kommuner anser att produkten blivit
så pass mogen att de törs införa den i större skala.



Alingsås
Vårgårda
Mölndal
FalköpingFalköping
Borås
Ale
Grästorp
Öckerö
SvenljungaSvenljunga
Stenungsund
Uddevalla 
Vara
Tidaholm



Erfarenheter-öppen 
dokument standarddokument standard



Dokument i OpenOfficeDokument i OpenOffice
� Stöd för de flesta dokumentformaten
� Öppet dokumentformat - odf
� Standard fastställd av  OAIS - Organization 
for the Advancement of Structured 
Information Standards

� Riksarkivets arbete kring dokumentstandard� Riksarkivets arbete kring dokumentstandard



Riksarkivet - Förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om tekniska krav för elektroniska handlingar
4 § Kontorsdokument som upprättas i elektronisk 4 § Kontorsdokument som upprättas i elektronisk 
form ska långsiktigt bevaras i något av följande 
format:

– SS-ISO/IEC 8859-1:2004, 8-bits kodade 
grafiska teckenmängder Del 1: Latinska grafiska teckenmängder Del 1: Latinska 
alfabetet nr 1 (ISO/IEC 8859-1:1998, IDT),



Riksarkivet - Förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om tekniska krav för elektroniska handlingar
4 § Kontorsdokument som upprättas i elektronisk 4 § Kontorsdokument som upprättas i elektronisk 
form ska långsiktigt bevaras i något av följande 
format:

– SS-ISO 19005-1:2005, Dokumenthantering –
Filformat för elektroniska dokument för 
långtidsbevarande – Del 1: Användning av PDFlångtidsbevarande – Del 1: Användning av PDF
1.4 (PDF/A-1) (ISO 19005-1:2005,IDT),



Riksarkivet - Förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om tekniska krav för elektroniska handlingar
4 § Kontorsdokument som upprättas i elektronisk 4 § Kontorsdokument som upprättas i elektronisk 
form ska långsiktigt bevaras i något av följande 
format:

– ISO/IEC 26300:2006, Information technology –
Open Document Format for Office Applications
(OpenDocument) v1.0, ODF (SS-ISO/IEC(OpenDocument) v1.0, ODF (SS-ISO/IEC
26300:2008),



Alingsås kommun
Kommunstyrelsens IT-program 2008-2009:

“Även öppna, plattformsoberoende och 
arkivbeständiga fil- och dokumentformat är 
viktiga.
För största öppenhet skall ODF (open document 
format) vara förstahandsvalet för skrivbara 
dokument samt PDF (portable document format) dokument samt PDF (portable document format) 
för dokument som skall vara låsta ”



ODF (Open Document Format)

Danmark,1/1-09
Norge
Holland
Belgien
Finland
FrankrikeFrankrike
Sverige har inte tagit ställning



2008-05-23 10:36 - Computer Sweden:2008-05-23 10:36 - Computer Sweden:

"Trycket blev för stort"
Av Joel Åsblom |

Kontorsprogram:Microsofts beslut att satsa
på dokumentformaten odf och pdf i
Office var oundvikligt eftersom
kunderna kräver detta, anser dekunderna kräver detta, anser de
flesta som CS pratat med.
– Jag tror att kundtrycket varit stort på Microsoft och att det är
främsta skälet till att man tvingats ge vika. Nu kommer
kunderna att kunna välja vilken produkt de vill utan att få
problem med formaten,
säger Jonas Feist, vd på Redbridge





E-delegationen:
”Öppna standarder är självklara 
förstahandsvalförstahandsval
Delegationens förslag: 
Delegationens kommande 
vägledning för automatisk samverkan 
ska slå fast att öppna standarder är
förstahandsval vid val av teknisk förstahandsval vid val av teknisk 
lösning.”



E-delegationen:
Med en ”öppen standard” avses en 
standard som uppfyller de kriterier standard som uppfyller de kriterier 
som lagts fast i EU:s
interoperabilitetsramverk EIF version 
1.0



Processer och 
beslut i beslut i 
kommunerna



Alingsås kommun:Alingsås kommun:
Kommunstyrelsens IT-program 2008-2009:

“En viktig del av plattformen är öppen källkod.
Begreppet innebär att programutvecklingen är 
öppen...Teknikplattformen skall fortsätta att 
utvecklas mot öppen källkod...”utvecklas mot öppen källkod...”



Alingsås kommun:Alingsås kommun:
Kommunstyrelsens IT-program 2008-2009:

“En sådan utveckling (mot öppen källkod) 
innebär sänkta kostnader för licenser. 
Öppen källkod och Sambruks definition av 
öppen teknisk plattform ska alltid värderas öppen teknisk plattform ska alltid värderas 
vid köp av nya verksamhetssystem.” 



“Falköpings kommun ser positivt på “Falköpings kommun ser positivt på 
användandet av programvaror baserade 
på öppen källkod och öppna standarder 
och vill aktivt verka för en större 
spridning av dessa inom den egna 
verksamheten....



Öppen programvara ska vara ett 
likvärdigt alternativ att anskaffa i 
jämförelse med proprietär programvara. 
Det avgörande är vilken programvara 
som ger mest värde för pengarna i en som ger mest värde för pengarna i en 
given situation.
Om kommunen själv utvecklar egna 
programvaror skall dessa göras 
tillgängliga som öppen källkod.”

(Ur: Riktlinjer för IT antagna av 
fullmäktige 2009-01-26) 



Så gick det till i Alingsås:Så gick det till i Alingsås:
� Förstudie beställd av IT-ledningsgruppen 
- februari 2008

� Förstudie – klar maj 2008
� Förankring i chefsgruppen – juni 2008
� Beslut i Kommunstyrelsens IT-program –� Beslut i Kommunstyrelsens IT-program –
september 2008

� Projektdirektiv – hösten 2008
� Avslutning januari 2010



Så gick det till i Falköping:Så gick det till i Falköping:
� Förankring i IT-strategiska gruppen nov 

2008
� Riktlinjer för IT-användning jan 2009
� Förankring i KLG – mars 2009
� Projektdirektiv – mars 2009� Projektdirektiv – mars 2009
� Pilotgrupp april – juni 2009



Genomförande



Exempel på verksamhetssystem som 
integrerar med MS Office i Mölndal

System Funktion Gör vad

Alla Ek kalkyler med makro

PS Lön, tid självservice Rapporter

Beställning Rapporter

Platina Dokument/ärende Mallar, rapporter

Gymnasiet Exporterar rapporter

Kultur & Fritid Bibliotek

Verksamhetssystem som integrerar med Microsoft Office

Officeprog

Agresso Excelerator Excel

Excel

Proceedo Excel

Word, Excel

Alvis Adm + elevreg Excel

Libra Excel Rapporter direkt till Excel

Gatukontoret Enkäter Rapporter

Viktoria Rapporter

EMS Rapporter

Journaler, rapporter
Rapporter

Schemaläggning Rapporter
Rapporter

IPS Rapporter
Rapporter
Rapporter

Bibase Word

Vågsystem+ÅVC Excel

Adm + fakt RH&VA Excel Word

VoO Procapita Excel Word
TimePool Tidplanering perspool Excel
TimeCare Excel
LapsCare Hemtj planering Excel

Excel
WinLas Excel
March+ Excel



Exemplet - Vårgårda

� Förutsättningar:
� Beslut i ledningsgruppen om:

− Införande av OO− Införande av OO
− Dokumentformatet ODF

� Utvärderingsgrupp
� Ekonomer
� Systemförvaltare
� IT-avdelningen� IT-avdelningen
� Pedagoger
� Administratörer



Exemplet - Vårgårda

� Installation:
� Installation av OO januari 2009
Inga nya distributioner av MS � Inga nya distributioner av MS 
Office

� Utbildning
� Kortare utbildningar i OO  
genomförs av Folkuniversitetet

� Avinstallation??� Avinstallation??



Genomförande / delprojekt i 
Falköping: (Personalnätet) 

Genomgång av alla verksamhetssystem
Inventering av mallar + ny brevmall
Test i pilotgrupp
Val av konfiguration
Utrullning from v 36 2009



Exemplet Alingsås: 
Arbete i projektform



Projektgruppen – fyra undergrupper

Kopplingar till verksamhetssystem
Sammankallande Christian Alfredsson, IT-tekniker

Mallar och makron
Sammankallande Martin Wollhag, ekonom

Utbildning och 
introduktionintroduktion

Sammankallande Ulf Hörstam, IT-koordinator

Pedagogiskt nät
Sammankallande Susanne Bergqvist, IT-pedagog



Tidplan för införande i Alingsås



Tidplan avinstallation hösten 2009

�Verifiering av OpenOffice stödet i Platina V44-v46

�Avinstallation av Microsoft Office 2000
Vård och äldre : V.46
Socialförvaltningen: V.46
Utbildningsförvaltningen: V.47
Kommunledningskontoret: V.47
Barn och ungdom: V.48
Kultur och fritid: V.49Kultur och fritid: V.49
Tekniska kontoret: V.50
Miljö: V.50
Plan och bygg: V.50
Räddningsförbundet:V.51



Utbildning och Utbildning och 
introduktion



Utbildning och introduktion i Alingsås

Informationskanaler:

�Intranätet
�Skrivet material/dokumentation
�Webbaserad utbildning
Lärarled utbildning�Lärarled utbildning

�Informationsmöten



Utbildning och introduktion - webb



Utbildning och introduktion

Skrivet
Manual från Motala kommun� Manual från Motala kommun

� Manual  över skillnader mellan Microsoft 
Office och OpenOffice - egen översättning  

Webb
� Supportguide – ComAround� Supportguide – ComAround
� PIM  - http://pim.skolverket.se/
� Lathundar



Utbildning och introduktion

� Utbildningar
Folkuniversitetet-paket med två halvdagar i

- Writer
- Calc
- Impress- Impress

Krav: arbeta i programmet först och 
godkännade från chef



DokumentmallarDokumentmallar



Mallar - Vårgårda

� Förutsättningar
� Vad är en mall?
� Många mallar 
� Dubletter av samma mall

− Vilken version gäller ?!
Grafisk profil� Grafisk profil
− Utse ansvarig för mallar

� Koppling till ärendesystem



Mallar - Vårgårda

� Avvägningar
� Konvertera befintliga mallar

− Svårt att genomföra (för många mallar)
− Svårt att genomföra grafisk profil

� Börja om från början...
− Kan utgå från grafisk profil− Kan utgå från grafisk profil
− Färre mallar – enklare administration.



Mallar - Vårgårda

� Formsoft



Mallar

SundsvallslösningenSundsvallslösningen



WebDocGen

• Central plats för alla dokumentmallar

• Rollbaserad

• Se bara mallar som tillhör din grupp

• Hämtar grunduppgifter i en central katalog

• Byggd på Open Source Komponenter

• Admingränssnitt för lägga till och ta bort mallar

• Oberoende av Officepaket

• Kan hantera Microsoft binära format och ODF• Kan hantera Microsoft binära format och ODF



Mallar – Alingsås kommun

� Utgångsläget - 250 stycken mallar
� Städarbete av förvaltningarna
� Konvertering till OpenOffice
� Spara om mallarna på p:Spara om mallarna på p:



Leverantörerna av Leverantörerna av 
verksamhetssystem







” Hitills har vi inte upplevt ett tillräckligt starkt 
intresse från  marknaden när det gäller 
OpenOffice-baserade produkter, vilket viOpenOffice-baserade produkter, vilket vi
sett i de hundratals  upphandingsunderlag
vi årligen besvarar ”

Pia Kullström - Managing Director Public Sector, Logica
Katarina Törnqvist - Director Software and BPO,Sweden Logica



Svaren från leverantörerna på vår skrivelse

Aditro: Vi använder RTF och CSV-format. 
OpenOffice bör fungera med våra applikationer. 

EDP-konsult: Beslut taget om integration mot EDP-konsult: Beslut taget om integration mot 
OpenOffice (där integrationer finns idag mot MS 
Office). Utföres under 2009 till noll-kostnad för 
kunderna. 

TietoEnator: Procapita -
dokumentationsmodulen CDS förordas - är 
oberoende av kontorsprogram. Den sk 
”wordkopplingen” har en hård koppling mot MS-”wordkopplingen” har en hård koppling mot MS-
word 

IST: Ej stöd idag för ODF. Vi använder RTF. Ser 
inga hinder att använda OpenOffice. 



Svaren från leverantörerna på vår skrivelse

Bluegarden: Vi har påbörjat arbetet med att 
verifiera vår HRM applikation HR-plus för 
samverkan med OpenOffice 

ESRI/Kordab: Geosecma erbjuder öppna 
och standardiserade format för 
kommunikation med marknadens mest 
populära Office-produkter tex MS Office och 
OpenOffice 

Logica: Inga tydliga krav i kommunernas Logica: Inga tydliga krav i kommunernas 
upphandlingar

SiriusIT: Inget svar.

EBI-systems (FormPipe): Inget svar 



Restposter verksamhetssystem

� Miljöreda/Byggreda. Kräver MS Office. Dock har leverantören 
annonserat ett OpenOffice-anpassning under 2009.

Personec Personalsystem; för lönepersonalen (15-20 � Personec Personalsystem; för lönepersonalen (15-20 
medarbetare) krävs Microsoft Office för att skriva ut 
arbetsgivarintyg.

� Personec Ekonomisystem; för ekonomerna (15-20 
medarbetare) krävs Microsoft Office för att skriva ut en typ av 
rapport (”excelknappen”)

� MagnaCura; en viss typ av rapport som tas ut centralt på VoÄ-
kontoret kräver Excel. Ca 5 medarbetare är berörda.

� Platina; registratorsarbete (15-20 medarbetare).



Kopplingar till verksamhetssystem - Luleå



Nätverket i Västra Götaland
�Projektplats
�Erfarenhetutbyte
�Översättningar

Nätverkets seminarium öppen källkod  20:e oktober i 
Alingsås med kommuner, högskolan och leverantörer



Programförklaring
Samverkan mellan kommuner i Västra Götaland kring 

öppen källkod



Nätverket riktar sig primärt 
till kommuner inom Västra till kommuner inom Västra 
Götaland men är även öppet 
för kommuner från andra 
områden i landet.

1.



Vi vill verka för användandet 
av programvaror baserade av programvaror baserade 
på öppen källkod och öppna 
standarder samt aktivt verka 
för en spridning av dessa
inom kommunerna.inom kommunerna.

2.



Vi vill verka för att sprida 
information och erfarenheter information och erfarenheter 
kring öppna lösningar bland 
kommuner och övrig 
offentlig sektor.

3.



Vi vill verka för att krav på 
öppen programvara och öppen programvara och 
öppna standards skall finnas 
med så långt som möjligt vid 
upphandling av 
verksamhetssystem.verksamhetssystem.

4.



Vi vill verka verkar för 
samarbete med universitet samarbete med universitet 
och högskolor i frågor om 
öppen källkod.

5.







Openropet!

Gålsjöbruk
Samverkansmöte
Maj 2009

Medverkande
UmeåUmeå
Sundsvall
Skellefteå
Örnsköldsvik
Åre



Openropet!

Vi är ett antal organisationer i offentlig sektor Vi är ett antal organisationer i offentlig sektor 
som i likhet med de 10 kommunerna i Västsverige 
delar problematiken kring den hårda kopplingen 
mellan Microsofts olika kontorsprogram och 
våra verksamhetssystem. 



Openropet! forts

Vi efterlyser generella gränssnitt som skapar flexibilitet Vi efterlyser generella gränssnitt som skapar flexibilitet 
och långsiktighet.

Vi arbetar därför för gränssnitt som bygger på 
ISO-standarder såsom ODF, OOXML och PDF 
och för ett informationsutbyte som inte är beroende av 
specifika system eller proprietära format.  



Openropet! forts

Vi, befintliga eller presumtiva kunder, Vi, befintliga eller presumtiva kunder, 
vänder oss till er som befintliga eller möjliga 
leverantörer med dessa krav på öppenhet 
och följsamhet mot standarder.



I dag har mer än 50 
offentliga organisationeroffentliga organisationer
skrivit på Openropet!

Och fler kommer...



Mål med Openropet

Skapa större förändringsbenägenhet �Skapa större förändringsbenägenhet 
hos leverantörerna

�Skapa större valmöjlighet hos de offentliga 
organisationerna

�Skapa mer diskussion om standarder �Skapa mer diskussion om standarder 



Nästa steg med Openropet

Utskick till leverantörerna�Utskick till leverantörerna

�Pressrelease

�Fler skriver på



Dragon Open Source Foundation

Dragon OSF är en ideell intressedriven föreningen Dragon OSF är en ideell intressedriven föreningen 
som bildats av en grupp engagerade deltagare från 
offentlig förvaltning, akademi och näringsliv.

http://www.opensourcefoundation.se



Dragon Open Source Foundation

Verksamheten drivs i form av projekt. De aktuella Verksamheten drivs i form av projekt. De aktuella 
projekten är följande:
• Dokumentgeneratorn
• Föräldramötet
• Medborgarbudget

För de källkodstjänster som registreras under 
beteckningen Dragon Open Source Foundation gäller beteckningen Dragon Open Source Foundation gäller 
det regelverk som definieras under version 3 av GNU 
General Public License, (GPLv3).



Föräldramötet

E-tjänst för kommunikation mellan hem och skola. E-tjänst för kommunikation mellan hem och skola. 
Denna tjänst är unik på många sätt och har gjort 
succé i Sundsvalls kommun där den sedan ett par 
år tillbaks används på samtliga förskolor i 
kommunen. 

Användarna av tjänsten i Sundsvall har fått varit 
med och påverkat i designen och utveckling av med och påverkat i designen och utveckling av 
tjänsten ända sedan den togs fram år 2005.
. 

http://föräldramötet.sundsvall.se





Projektet

En enkel projektplats på nätet som är en spinoff av 
Föräldramötets kodbas. Föräldramötets kodbas. 
Denna tjänst har används av Sundsvalls kommun 
sedan våren 2006 för att tillhandahålla en 
projektyta på nätet åt de olika projekt som pågår 
inom kommunen. 

Tjänsten kom till då Daniel Antonsson på 
Sundsvalls kommun insåg att Föräldramötets Sundsvalls kommun insåg att Föräldramötets 
kodbas med några mindre design förändringar 
kunde användas för att hantera projektplatser 
online. 



Medborgarbudget
En e-tjänst som utvecklas åt Sveriges Kommuner En e-tjänst som utvecklas åt Sveriges Kommuner 
och Landsting i samarbete med Dragon Open 
Source Foundation. 

Tjänsten syftar till att stärka medborgardialogen 
kring kommunala budgetfrågor. 



Dokumentgeneratorn
En e-tjänst för hantering av dokumentmallar 
online som är helt plattformsoberoende både 
på klient och server. 

Tjänsten tar bort behovet av makron i 
dokumentmallar och möjliggör användande av 
flera olika Office paket inom samma 
organisation utan att flera olika uppsättningar 
dokumentmallar behöver tas fram. 

Tjänsten har även mycket bra stöd för att 
integration mot katalogtjänster, databaser och 
liknande datakällor.



Tack 
för 
uppmärksamheten !uppmärksamheten !

tobias.arvidsson@are.se
goran.westerlund@alingsas.se


