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UPPFÖLJNING AV HÖSTKONFERENSEN

Ordförande har ordet

Enormt nätverk under två dagar
Jag har precis upplevt min häftigaste höst på mycket länge, först
hade vi en helt otrolig höstkonferens tillsammans med Sambruk
som jag tror att alla som var där håller med om var en klar succé.
Visst finns det en del praktiska saker som man kan justera men jag
tror att detta var början på något som kan bli stort i framtiden. Bara
tanken på att möta verksamhetsfolk och it-avdelningar på samma
konferens var ett lyckokast, lägg
då till det stora antal leverantörer
och deltagare så förstår ni som
missade det att det var ett enormt
nätverkande under två dagar i
Globen.
Samarbetet med Sambruk
kommer troligen att fortsätta och
vi jobbar nu med att se hur vi
skall göra det ännu bättre nästa år.
Den andra saken som riktigt
slog slint i verksamheten hemma
i Falkenberg var utnämningen till Sveriges IT-kommun 2009 som
delades ut på kvalitetsmässan i Göteborg. Själva hade vi en monter
på mässan med skolelever och lärare som flyttat sin skoldag till
mässan och bloggade och intervjuade deltagare och talare för fullt.
Att stå på scenen i en fullsatt Göteborgsopera kan ej beskrivas,

Det finns inga
standardlösningar på hur
man bedriver
IT bäst i en
kommun.

det måste upplevas! Det ger en sån kick att man inte riktigt fattar
vad man varit med om. Men som jag sa i tacktalet så är detta hela
Sveriges IT-avdelningars pris, det finns inga standardlösningar
på hur man bedriver IT bäst i en kommun eftersom det finns så
många olika organisationsformer och uppdrag i landets kommuner
och Landsting, Falkenbergs sätt är bara ett av dem.
Vad som är roligt på hemmaplan är att
bara när vi blev nominerade så stärktes
IT-positionen rejält och alla ville utveckla
sina verksamheter med IT eller i alla fall
diskutera vad vi på IT kan göra för just
dem. När vi sedan fick utmärkelsen så
skulle alla verkställa sina idéer, jätteroligt
med verksamheter som vill utvecklas och
driva verksamheten framåt.
Nu ser vi fram emot en avkopplande
jul och Nyår, vem vet kanske vi får lite
snö på västkusten också. Sen sätter
arbetet igång med vårkonferensen, denna gång på Stenungsbaden
norr om Göteborg. Hoppas att vi ses där 
God Jul och ett Gott Nytt År från oss i KommITS styrelse!
Thorbjörn Larsson

Den attraktiva kommunen
Smartare hälso- och sjukvård, smartare bostäder, smartare trafiksystem, smartare utbildning.
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Med IBMs lösningar är ni redo att möta ökande krav från medborgare, företag och miljö.
Kontakta Josefin Zetterlund, josefin.zetterlund@se.ibm.com, på IBM idag och få reda på hur
ni kan bli en attraktiv kommun imorgon.

För mer information besök oss på ibm.com/se

Redaktörn
summerar
Sitter i svalvågorna av höstkonferensen
och bläddrar bland visitkort och bilder.
Många intryck på korttid, inte konstigt att
jag tappar visa trådar då och då. Men var
det inte den mest rafflande konferensen
på länge? Då tänker jag inte på det som
smaklökarna fick prova på, utan den
ekonomivinkel som Lars Flintberg och
Yvette Hekki-Mukkha med flera hade
snitslat ihop. Lite som en bra orientering.
Ni vet känslan som infinner sig när man
står där lite nervös, spänd, men ända glad
och ivrig. Lite som grönbetespremiären
för korna.
För några år sedan då jag för första gången
bekantade mig med IT-direktiv och
framtidsutsikter inom den kommunala
världen. Kunde jag känna mig helt urblåst
av knepiga fikonuttryck, som jag borde
förstå. Språket inom denna bransch förvånar mig ständigt, och jag måste då och då
vända och vrida på orden för få texterna
att gå i lås. Men ju mer erfarnhet jag får ju
enklare blir det. Ett bra bevis på detta är i
Peter Torngren som i denna tidning spinner vidare, på sina tankbanor från arbete
på Gartner. Där han renodlar siffrorna
för att nå det faktiska kostnaderna för en
kommuns IT-drift, detta för att motivera
ökade anslag för IT-sektionen. Kan det
vara din dröm också?
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–Vilket är ditt favoritord?

				
				

Jörgen Ingelsäter – Samverkan. Fler och fler inser
värdet av denna smarta idé, kanske även du?

Daniel Robertsson – Symbolturism.
Skall leta i Sydamerika.
				
				

Mats Rydström – Kålbonde söker kviga.
Är min titel på detta talanglös dravel.
Jan Svärdhagen – Hatebook.
Virtuella örfilar piggar upp.

Daniel Robertsson
PS. Nu finns även KommITS på facebook.
Vi ses där. DS.

Saknar du något i tidningen?
Maila mig omgående på:
danielkommits@gmail.com

				
Andreas Hummerdahl – Bris.
				Både som vindbeskrivning och organisation.
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Analys av höstkonferensen

Tjänstefel vid frånvaro?
När kommunens ekonomi rasar ihop i kristider dras det in på stort och smått.
Fascinerad och till lika delar förfärad har jag hört IT-chefer berätta att man i år
förbjudits medverka på KommITS-konferensen. Andra, som ändå fått åka,
har berättat att det var på håret att man fick delta den här gången.
Hur resonerar man inom kommunledningen kan man verkligen undra?
Har man ännu inte insett möjligheterna och värdet av samverkan?

Låt inte pengarna
rinna bort på
onödig administration
Inga onödiga användarkonton,

behörigheter och licenskostnader.

Ingen onödig hantering

av lösenord och distributionslistor.
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Om man ser
deltagandet på
konferensen som en
kostnad så är man
helt fel ute. Det är i
själva verket en ren
investering! Ta en så
enkel sak som att kunna dra nytta av andra
kommuners erfarenheter av olika tekniker,
lösningar och hur man lyckats med upphandlingar och så vidare. Här finns stora
pengar att spara genom att kunna undvika
fallgropar och genom att inte behöva utreda
allting från ruta ett.
Dessutom förväntar sig samma kommunledning att IT skall kunna bidra till
effektivisering samtidigt som man kanske
får minskade medel till IT-verksamheten.
Svaret på den ekvationen är, ja just det,
samverkan med andra kommuner i fråga
om gemensamma lösningar, drift och förvaltning. Och har man helt missat de krav
som ställs genom den nationella IT-strategin
för vård om omsorg?

På årets konferens
hanterades den
frågan bl a genom
rundabordssamtal som gav
deltagarna värdefull
information om hur
strategin kommer att påverka kommunen
dels utifrån ett regionalt perspektiv men
även på det lokala planet. Nej, här blir det
bakläxa för kommunledningarna. Spara in
på något annat.
Om kommunledningen fortsätter att trilska
även nästa år så hälsa kommunchefen att
det närmast kan betraktas som tjänstefel att
inte medverka på konferensen.
Avslutningsvis konstaterar jag att årets höstkonferens var riktigt, riktigt lyckad med ett
antal bra och inspirerande föreläsningar.
Här vill jag lyfta fram Kent Hultqvists
keynote om teamkänsla och inställning.
Han har en alldeles särdeles förmåga att
kunna varva mellan de allvarliga, lite
jobbiga frågorna och det inspirerande och

Jag vill också nämna
Leif Eriksson, Täby
kommun, som höll
en mycket intressant presentation om hur
Täby kommun ser på e-tjänster. Även Göran
Westerlunds och Tobias Arvidssons presentation, Alingsås respektive Åre kommun,
var sevärd och tänkvärd. Här handlade
det om möjligheter med samverkan kring
öppna programvaror och betydelsen av att
kravställa om att leverantörer och tillverkare måste följa öppna standarder.
Passa på att ladda ner presentationerna
från konferensen, de finns på KommITS
hemsida. Nästa gång ses vi i Stenungsund.
Frågan är om man kommer att kunna
matcha den idag närmast legendariska
jubileumskonferensen i Strömstad 2008?
Text:
foto:

Jens Ingelsäter, IT-krönikör
Daniel Robertsson

Hur säkert är ditt nätverk?
Har du säker trådlös
kommunikation?

Identitet och
åtkomst

Affärskritiska
processer i SAP

Microsoft
infrastruktur

Vi gör kostnadsfri analys!
Kontakta oss!

Systemintegration

Tel 08-400 151 20
Box 166, SE-136 23 Haninge
info@laninet.se, www.laninet.se

www.enfo.se
Enfo_Kommits.indd 1

roliga med olika
utmaningar i livet
och på jobbet.

12/8/2009 12:48:05 AM
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Enkät bland leverantörerna på höstkonferensen
Marie Ask
- Integralis
Vad har du för roll
på Integralis?
Jag arbetar som Key
Account Manager.

Vad arbetar ni
med?
Vi arbetar med inom
området IT-säkerhet där vi erbjuder
både tjänster och produkter. När det gäller
tjänster så arbetar vi med olika former av
analyser t ex risk- och säkerhetsanalyser.
Vi erbjuder också lösningar för exempelvis
intrångsskydd.

Hur många anställda är ni?
Vi är ca 500 anställda över hela världen.

Vad tycker du är det bästa med
konferensen?
Inledningsvis så tyckte jag att partnerparaden var väldigt bra, att vi fick chansen
att visa upp oss då det var första gången
vi deltog på konferensen. Konferensen
var ett bra forum för oss och vi träffade
massor av spännande kommuner.

Tobias Andersson
- Qondoc
Vad har du för roll på Qondoc?
Jag jobbar som affärsansvarig.

Vad arbetar ni med?
Vi arbetar med lösningar för
övervakning och dokumentation av
IT-infrastrukturer.

Vad betyder egentligen Qondoc?

Och vad kan bli bättre?

Det är från början en förkortning av
Quality Online Documentation.

Ännu mer mingeltid!

Blev det några spännande affärer?
Vi fick jättebra leads med oss hem som vi
nu arbetar vidare med.

Vad tycker du är det bästa med
konferensen?
Det bästa är kontakten och utbytet

Q-ID ger dig
nyckeln till den
nationella
IT-strategin.
Tillsammans med ﬂera pilotkommuner
har vi på Pulsen tagit fram en IT-lösning
som sparar miljoner för kommuner
och landsting. Q-ID garanterar
effektiv identitetshantering och trygg
kvalitetssäkring av personuppgifter.
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QUALITY ID
Hör av dig så hjälper vi dig att
möta framtidens krav. Redan idag.

www.pulsen.se

med kunderna, att träffa de kunder
där vi har en pågående dialog.

Och vad kan bli bättre?
Konferensen som sådan är väldigt bra.
Det som skulle kunnat vara bättre
den här gången var lokalerna. Det var
väldigt varmt i utställardelen och det
blev dessutom trångt i samband med
lunchen. Sedan är det alltid bra om
det finns vi lite fler bord dit man kan
gå och diskutera lite mer ostört med
kunderna.

Blev det några spännande
affärer?
Vi har många bra dialoger att följa
upp så nu gäller det att jobba på.

Marie Skallström
- Portal

Vi begränsar oss inte
till ett fåtal tillverkare utan säljer det som
kunden vill ha.

Vad har du för roll på Portal?
Jag jobbar som säljkoordinator.

Vad tycker du är
det bästa med
konferensen?

Vad arbetar ni med?
Vi är en märkesoberoende
återförsäljare som levererar
produkter inom sex olika affärsområden samt produktnära
tjänster. Portal arbetar alltid med kunden
i fokus och vi anpassar oss efter kundens
behov.

Det är att träffa många
olika kunder från den
offentliga sektorn. Att se
vilka deras utmaningar är
och hur vi kan anpassa oss efter dessa.

Vad kommer namnet Portal ifrån?

Utrymmet för montrar, vi skulle gärna ha
haft några kvadratmeter till.

Tanken med namnet var, och är, att vi
skulle vara en inköpsportal mot hela ITmarknaden. Genom Portal skall kunden
kunna köpa allt de behöver gällande
hårdvara och mjukvara.

Och vad kan bli bättre?

Blev det några spännande affärer?
Absolut! Bland annat en upphandlig gällande logistik och giritech (säkerhetsprodukt.)

Texter: Jens Ingelsäter
Foto: Daniel Robertsson

Bring IT back
Vi hämtar Din gamla
IT-utrustning!

Bring IT back med
Inrego säkerhetsskåp
från

1.995:-

*

Fördelar med Inrego:
Säker dataradering
Miljömedvetenhet
Spårbarhet genom
hela processen
Maximal ersättning för
din gamla IT-utrustning
Minskade administrativa
kostnader
* pris exkl.moms

Mer information på 08-50 10 90 00

www.inrego.com
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Intervju med Peter Torngren från Gartner

Renodla din IT-budget
”Ingen IT för sakens egen skull” är kanske en rent bondförnuftig
och egentligen inte ett dugg kontroversiell åsikt. I teorin.
I praktiken, i hur kommunerna hanterar sina budgetar, motiverar
och redovisar sina IT-kostnader är det på många håll en helt
annan femma.
Peter Torngren på Gartner talade på
KommITS Årskonferens 2009 i början på
november om just behovet av ett nyktert
förhållningssätt till IT-redovisning. Vi
ringde upp för att få lite mer detaljerad
insikt i hans tankegångar och kanske ett
par konkreta förslag på bättre arbetsformer.
Torngren jobbar med ledning och styrning
av IT i större verksamheter, såväl företag
som myndigheter och kommuner och
förespråkar ett holistiskt synsätt.
– IT är en stödprocess som inte har något
berättigande om inte någon vill ha den. Om
en verksamhet hittar ett bättre stöd, typ

kulramen, då ska man köpa den och ta bort
alla IT-kostnader, skrattar han då vi når
honom hemma i Norrtälje i Roslagen.

Vilka är de avgörande problemen
för kommunerna när man står inför
budgetåtstramningar och ändå ska
leverera vettiga tjänster?
– Det finns så många att jag knappt vet
var jag ska börja. Det största problemet
är att man isolerar IT. Man borde ha
avskaffat den svenska osthyveln för länge
sedan, det är ett idiotiskt sätt att sänka
kostnader. Det ser väldigt rättvist ut men
blir katastrof när man ska skära ned så
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10101010101010101010101010101010101010101010101010101010?0101010101010101010101?10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101101010101010101010101010
och kostsamma avbrott. HP SiteScope är det perfekta verktyget för övervakning.
Företag:
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
HP SiteScope är kvalitetssäkrat och kan integreras med all HPs mjukvaruprodukter.
HP SiteScope Startpaket:
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
E
Titel:
HP SiteScope är anpassad för små till medelstora IT-miljöer, med från 3-5 servrar och fler.
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
AND
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
D
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
U
J
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
Få full kontroll på ditt företags IT-infrastruktur med ettHPmycket
fördelaktigt
erbjudande från
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011010101
ERB
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
SiteScope
övervakar både tillgängligheten och driften – och visar status via en webkonsol.
E
Få full kontroll på ditt företags IT-infrastruktur med ett mycket fördelaktigt erbjudande
från
D
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101101010101010101010101010101
Inkluderar;
1
licens,
200
mätningar,
e-post:
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
Få full kontroll på ditt företags IT-infrastruktur med ett mycket fördelaktigt erbjudande från HP SiteScope är en bra start för att få kontroll över IT-driften och SiteScope övervakar hela
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
media och 1 år support.
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
IT-infrastrukturen dygnet runt, tryggt och säkert!
Tel.nr:
Inkluderar; 1 licens, 25 mätningar,
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
media och 1 år support.
Manag-E
erbjuder
installation,
utbildning
och
teknisk
genomgång
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
Alt. maila in dina kon
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
(2-5 dagar beroende på komplexitet).
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
JA TACK! Jag vill gärna ha mer information om SiteScope, kontakta mig!
Få full kontroll
och översyn av ditt
företags
IT-infrastruktur
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
HP
SiteScope
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
utan stora investeringar.
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
APROBLEMEN!
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
Namn:
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
Med HP SiteScope övervakar du hela din IT-infrastruktur
kontinuerligt och undviker onödiga
Installationspaket:
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
och kostsamma avbrott. HP SiteScope är det perfekta verktyget för övervakning.
Företag:
HP SiteScope är kvalitetssäkrat och kan integreras med all HPs mjukvaruprodukter.
pe
Startpaket:
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
Titel:
HP SiteScope är anpassad för små till medelstora IT-miljöer, med från 3-5 servrar och fler.
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
HP SiteScope övervakar både tillgängligheten
och driften
– och visar
status
via en webkonsol.
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
Inkluderar;
1 licens,
200
mätningar,
e-post:
HP SiteScope är en bra start för att få kontroll över IT-driften och SiteScope övervakar hela
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
media och 1 år support.
Tel.nr:
IT-infrastrukturen
dygnet
runt,
tryggt
och
säkert!
cens, 25 mätningar,

SEK 19 000,-

E

AND
JUD
ERB

teScope
ionspaket:

99 000,-

ens, 200 mätningar,

SEK 99 000,-

SEK 99 000,-

8
19 000,1 år support.

SEK 19 000,-

Manag-E erbjuder installation, utbildning och teknisk genomgång
(2-5 dagar beroende på komplexitet).
JA TACK! Jag vill gärna ha mer information om SiteScope, kontakta mig!
Namn:
Företag:
Titel:
e-post:

Alt. maila in dina kontaktuppgifter till info@managenordic.se

E f fe k t i v s t y r n i n g a v d i n
v e r k s a m h e t m e d H P S o f t w a re

att alla drabbas lika. Många förstår
inte att om de skär i IT-kostnader
så kanske en annan kostnad ökar
dubbelt så mycket. Man måste se till
helheten. Vi kanske ska öka kostnaden för IT i en viss del av verksamheten för att sänka den totala.

Man borde ha avskaffat
den svenska osthyveln
för länge sedan

Har ni råd
att välja fel?

Hur ser du på de uppskattningarna
om relativt låga IT-kostnader i
den nypublicerade rapporten från
Tieto (som vi går igenom på annan
plats i detta nummer)?
– Det är väldigt svårt att göra den här
typen av undersökningar, det finns

>> Jag sparar flera timmar per uppdrag…
Nu räcker det med att jag kryssar i en
ruta och klickar på Enter.
Joakim Lindqvist Näringslivssamordnare
på Värmdö kommun.

Muni MATCH
Tid till ROI

Tid till ROI

System Management

INSTANT
System Management
med upKeeper™

Kommunernas nya IT-stöd för
effektiv aktivitetsmatchning
Förmedling av arbete, utbildning, praktik
mm. för personer med funktionshinder,
handikapp och nyanlända m.fl..
Något för er kommun?

www.upkeeper.se

Kontakta Fredrik Edling
Tel. 0708- 96 40 30
fredrik.edling@kentor.se
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Intervju med Peter Torngren från Gartner

många källor till fel, vilket man inledningsvis också påpekar i rapporten.

Hur menar du?
– Låt mig ge ett exempel. I en IT-ekonomi
revision som jag gjorde i en kommun

hittade jag först 27 miljoner på olika
ansvarsområden, och ytterligare sju miljoner i diverse specifika IT-konton. Sedan låg
även IT-kostnader på blandade konton där
jag fick gå in i kontot och leta noggrant. Jag
har ju själv så att säga suttit på andra sidan

och gömt pengar i 15 år, så jag vet var jag
ska titta! Det låg kostnader för konsulter
och personal på fel ställe, avskrivningar
som man inte såg rörde IT, och till sist
hade man en gammal åldersstruktur på
maskinparken vilket hade bidragit till

Vad får
gamla vanor
kosta?
Ovan molnen är himlen alltid blå
www.itf.se
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SKL men ska jag vara ärlig så har jag inte
riktigt sett den. På myndighetssidan finns
ett mycket tydligare regelverk, Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen, vilket
saknas på den kommunala sidan.

eller tillhandahålla ett ekonomisystem.
Denna IT-tjänst ska finnas tillgänglig på två
sätt (t2), dels varje dag kontinuerligt, dels
i perioder av tillgänglighet. Man kanske
bara behöver ha ett stöd i skolan mellan
augusti och december,
i fem månader. Vi ska
också ha ett visst antal,
– Jag var inne och kollade upp vad Sveriges
till exempel 30 stycken.
Saknas det riktlinKommuner och Landsting rekommenderar i Det är volymen (n).
jer, regelverk eller
Sen dividerar man med
sin publika information. De har tre konton pengar ($) och får då
lagstiftning?
– Jag var inne och
verkningsgraden eta
som man ska bokföra alla IT-kostnader på,
kollade upp vad Sveriges
(η). Det är denna som
det funkar ju inte.
Kommuner och LandsCIO eller IT-chefen är
ting rekommenderar i
ansvarig för! Vidare
sin publika information.
krånglar vi till allt med
I ditt föredrag återkommer du till en
De har tre konton som man ska bokföra
att stoppa in människor som ska vara glada
formel för beräkning av IT-kostnader.
alla IT-kostnader på, det funkar ju inte.
och nöjda: beställare, utförare, nyttjare och
Kan du berätta lite mer om den?
medborgare.
Sedan byts ju det politiska styret
– Den är symbolisk på sitt sätt men jag
Dessa komplicerar väl ekvationen
använder den faktiskt jättemycket uppe i
också med jämna mellanrum, vilket
koncernledningar. Den beskriver en funkganska så ordentligt?
kan göra att kommunekonomin ses
– Jo, vi kan ju göra allt annat i formeln rätt
tion (f) av att någon vill ha en IT-tjänst som
genom olika glasögon…
– …men de borde inte byta redovisningsmen om beställaren inte är nöjd och tycker
är en aktivitet (x) utförd på ett objekt (y).
principer. Det borde finnas en styrning från Det kan röra sig om att drifta arbetsplatser
att vi är skitstövlar på IT-avdelningen så
ytterligare kostnader. Just den här kommunens synliga IT-kostnad var alltså bara
34 miljoner, men den verkliga visade sig
bli sammanlagt 52 miljoner. Kommunens
egen uppfattning var alltså fel och endast
65% av reellt värde. Vilka
felaktiga beslut tar man
inte med det underlaget?

NilexPlus
www.nilex.se

®

™

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

OSLAGBARA ERBJUDANDEN
SOM INNEHÅLLER ALLT FÖR LÄRARE OCH ELEVER!
I nära samarbete med Microsoft kan Dell erbjuda
skolor en helhetslösning för lärare och elever.
Lösningen kräver minimal inblandning från skolan
och behöver inte belasta IT-avdelningen.

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

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

Dell Latitude XT2

Dell Latitude E4300

Dell Latitude E5400

Dell Latitude 2100

innovativ pekdator med
multipekskärmteknik

kostnadsoptimerad
och ﬂexibel

tunn, lätt och tålig i
läckra färger

Minidator utformad
för skolor
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FÖR MER INFORMATION: 08-590 05 100
skolteam@dell.com • www.dell.se/skolor

Intervju med Peter Torngren från Gartner
– IT-avdelningen ska inte ha någon beslutsrätt, de ska bara lämna beslutsunderlag,
tala om vilka tekniska lösningar som
finns och plocka fram dessa så billigt som
möjligt från en eller flera leverantörer. Men
de får inte bestämma vad verksamheten
ska ha för IT-tjänster, det bestämmer bara
verksamhetscheferna.

Är det praktiskt genomförbart att
låta varje nämnd eller verksamhetsområde räkna på sina IT-kostnader?

faller allt. En sak till: man får inte fatta
något enda beslut om IT som inte omfattar
alla formelns delar. Om jag inte vet vilket
antal jag ska beställa, eller att det finns en
leverantör med den här glada tekniken, så
går det inte. Formeln är grunden till väldigt
mycket i all sin enkelhet!
Att IT-avdelningar får en obefogad makt
när kunskapen är låg i ledningen och hos

individuella chefer är ett problem, som
Peter menar är historiskt betingat.
– När den första datorn kom så var det han
som hade hand om hissen som fick ansvar
för datorn också, alltså fastighetsskötaren.
Här har du teknik, ta hand om den!

Du förordar mindre makt åt ITavdelningarna, utveckla!

– Ja, absolut! Det är omvänt: det är
oförsvarligt att det kan sitta chefer som
inte tar det ansvaret. Om en IT-chef tillåts
bestämma vilken nytta en verksamhet ska
ha av IT är det verksamhetschefen som inte
funkar. Dessa problem existerar inte bara
inom kommun och förvaltning utan även
i näringslivet, där situationen visserligen
är vansinnigt mycket bättre men ändå…
Verksamhetschefer tycker frågan är knepig
och skjuter den till IT-chefen, eller till
koordinatorn emellan, CIO:n. Men då
byter man yrke. Det är inte CIO/IT-chefens
jobb. Däremot har man ur IT-perspektiv

Hälsa lönar sig.
Även inom IT.
Tack alla ni som visade intresse för
våra tjänster på KommITS.
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Vill ni också arbeta mer förebyggande för bättre IT-hälsa?
ring vår säljchef david dahlborg på

08-566 106 70

en jätteuppgift att vara alerta, inspirera och
påvisa möjligheter.

Vad ska en kommun som vill göra om
och göra rätt ta sig till, i tre steg?
– För att fatta kloka beslut är det, för det
första, hävstångsprincipen som gäller. Stoppar du in 100 kronor här kan du plocka
ut 110 kronor där, ta inte fram osthyveln
och be alla att skära ned med två procent.
Titta på hela områdets IT-kostnad och se
den i samband med verksamhetens övriga
kostnader. För det andra: se till att redovisa
IT-kostnader per verksamhetsområde,
socialnämnd, fritidsnämnd, lönekontor
osv. Att man verkligen också delar ut alla
IT-kostnader här. Fastän CIO ofta sitter i
ledningskontoret är det viktigt att det inte
finns en säck pengar där som inte fördelas.
Alla kostnader ska ut på de som konsumerar. För det tredje: se till att det finns en
verksamhetschef som tar besluten, jobbar
du med IT – ta inga beslut själv som inte är
förankrade!
Text: Mats Rydström Bild: Garner press
Grafik: Peter Torngren

Varför väljer ﬂer och ﬂer
kommuner att migrera till
Palo Altos säkerhetsplattform?

radpoint.se/kommun

Microsoft Citizen Service Platform
– bättre service till medborgarna
Läs mer på www.microsoft.se/csp
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Fortfarande ADB-samordare i kommunerna?
– Den kommunala IT-verksamheten är i de flesta fall välskött och effektiv.
Det anser Nils Knutsson, marknadsdirektör på Tieto, som just levererat en spännande rapport med namnet IT
i kommunerna 2008, författad tillsammans med Gustav Forss vid Linköpings Universitet och i samarbete med KommITS.
Outsourcing är en het potatis i vissa läger.
Undersökningen visar dock att endast 4,3
procent av kommunernas IT outsourcas.
Jämförelsevis läggs kommunernas kärnverksamheter såsom äldreomsorg och skola
ut i mycket hög grad i somliga kommuner,
med mellan 60 och 90 procent. Knutsson
menar att här finns besparingar att göra:
–Erfarenheter från kommuner som konkurrensutsatt sin IT-verksamhet tyder på
att det finns besparingspotential på 15-20
procent.
Denna typ av undersökning har genomförts fem gånger tidigare med start 1980 då
IT-kostnaderna låg på 370 miljoner kronor
per år totalt sett. För 2008 var motsvarande
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siffra 10,3 miljarder men i relation till
utvecklingen av kommunernas sammanlagda omslutning är hoppet inte lika stort:
från 0,5 till 2,2 procent. Det är mindre
än hälften av budgeten för kultur- och
fritidsverksamheterna. De dominerande
utgiftsposterna i kommunerna är vård och
omsorg, skola och förskola som tillsammans landar på 71 procent.

Nils Knutsson påpekade också under
sitt föredrag på KommITS årskonferens i
början av november att flera kommuner
faktiskt fortfarande har ADB-samordnare
som en titel inom sina organisationer,
ungefär 100 personer inalles. Vad gör de?
Är inte Cobol-programmering ett nog trist
straff för att också behöva ha en uråldrig
titel?

Sedan den föregående mätningen, som
gjordes 2003, har det tillkommit en
hel massa titlar på kommunernas ITavdelningar, bland annat webbdesigner och
intranätsamordnare. Att det dröjt till slutet
på 00-talet innan kommunerna skaffat folk
som får titulera sig något med webb belyser
delvis trögheten i systemet.

Sammanlagt har 6 190 kommunanställda
en ”it-titel” men rapportförfattarna påpekar
att det kan finnas ett stort mörkertal som
jobbar med it utan att deras titel uttryckligen säger det. Som förklaring till den stora
ökningen personal ges delvis den stora
satsningen på datorer i skolundervisningen.

ERFARENHETER FRÅN
KOMMUNER SOM
KONKURRENSUTSATT
SIN IT-VERKSAMHET
TYDER PÅ ATT DET FINNS
BESPARINGSPOTENTIal
Varje svensk betalar i genomsnitt en
tusenlapp i skatt om året för just IT i sin
egen kommun.
Vad gäller kostnaderna för rena investeringar i IT så har de minskat sedan förra
mätningen, 2003. Det förklaras med att
utrustning i högre grad skrivs av direkt
och inte periodiserat. Genom analys av
Kammarkollegiets statistik antas att den
totala kostnaden dock ökat. Lite anmärkningsvärt är att den största enskilda typen
av utrustning är skrivare, med 30 procent
av kostnaderna.

Kostnader för personal och för mjukvara är
ungefär lika stora och 30 procent vardera, hårdvaran 20 procent och tjänster
och kommunikation utgör återstoden.
Avslutningsvis görs en jämförelse med
Landstingen och olika branscher i
näringslivet. Landstingen har en aningen
högre andel it-kostnader med 2,5 procent
av omslutningen. Jämförelsevis ligger Skatteverket på 18 procent, bankerna på 23 och
försäkringsbolagen på 33 procent.

Författarna poängterar att detta inte är
någon exakt vetenskap utan att undersökningen ska läsas som uppskattningar
mellan tumme och pekfinger, och är resultatet av många olika typer av insamlade
uppgifter som till exempel enkäter till ett
80-tal kommuner och statistik från SKL
och SCB.
Text: Mats Rydström

PUBLIC 360°
Marknadens modernaste lösning
för dokument- och ärendehantering
www.software-innovation.se
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Falkenberg
och
Karlstad
prisade på kvalitetsmässan
Sveriges IT-kommun 2009 blev Falkenberg och Sveapriset gick till Karlstad.
Prisutdelningen skede på en galaföreställning på Göteborgsoperan.
På plats för att ta emot utmärkelsen fanns IT-strategen Thorbjörn Larsson
och kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson.

– Jag är väldigt stolt och glad att Falkenberg blir vinnare inom något som hör
framtiden till. Tack alla medarbetare som
driver på utvecklingen och politiker som är
med på noterna och vågar gå före. Det här
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ska falkenbergarna få vara med och glädjas
åt i två år framåt, säger kommunrådet MariLouise Wernersson.    
Falkenbergs kommun framhöll i sin
ansökan om utmärkelsen framför allt sitt
projekt En-till-en, satsningen på leasade
datorer till alla elever i årskurserna 7–9.
Satsningen är mycket framgångsrik och
har väckt stor uppmärksamhet i andra
kommuner landet runt.
Karlstads kommun vann Svea-priset för
mest innovativa IT-lösning under 2009.
Karlstads kommun får priset för sin
Smarta arbetsplats, mer vård – mindre
krångel. En lösning som innebär en säker
inloggning och samlad åtkomst till system
från olika platser.
Det har varit otroligt roligt att få vara
med från början i verksamhetsutvecklingen
i framtagningen av nya arbetssätt för en
bättre vård. Utifrån det har vi utvecklat en
IT-lösning som helt stödjer och möjliggör
verksamhetens behov och önskemål, säger
Inge Hansson.
Källa: Falkenberg och Karlstad kommun.

Myndighetswebbar klara inte granskning
Svenska myndigheters sajter klarar inte tillgänglighetskraven. Det visar en
granskning av en stor mängd offentligägda webbplatser i Sverige.
Inte en enda svensk myndighetssajt
klarar riktlinjerna för tillgänglighet,
som de definieras i standarden WCAG
2.0. I genomsnitt når den offentliga
sektorns webbplatser bara upp till 70
procent av kraven, som syftar till att att
göra webbplatserna tillgängliga för alla,
även för exempelvis funktionshindrade.
– Att myndigheters webbplatser är
tillgängliga är en förutsättning för att
e-förvaltningen överhuvudtaget ska
fungera, säger Niklas Jägerklou på
it-konsultföretaget Meridium som står
bakom undersökningen.
Företaget har granskat 873 svenska
offentligt finansierade webbplatser. 100
sidor på varje sajt har genomgått 16
olika tester, och analysen visar bland
annat att kommuner klarar i genomsnitt
73 procent av testerna, vilket kan jäm

Tack till er alla som deltog på
KommITs höstkonferens. Nu
laddar vi inför ett spännande
2010.

föras med exempelvis statliga bolag som
endast når 65 procent.
Det vanligaste felet är att en eller
flera bilder saknar alternativtext, som
förklarar för exempelvis synskadade och
sökmotorer vad en bild föreställer. Det
felet förekommer totalt 540 541 gånger i
undersökningen.
– Många i Webb-Sverige kämpar hårt
för att göra sina webbplatser tillgängliga,
men vi vet att det är svårt att hålla en hög
nivå över lång tid, säger Niklas Jägerklou.
De webbplatser som klarar sig bäst,
och som får godkänt på 99 procent av
testerna, är Solna stad, Ängelholms
kommun, Statens Folkhälsoinstitut,
Läkemedelsförmånsnämnden och Miljöstyrningsrådet. Hela undersökningen
finns på sajten Validerat.se.
Källa: www.computersweden.se

Lemontree erbjuder färdiga
lösningar för modern e-förvaltning
Vi jobbar nu för högvarv med att
automatisera, integrera och digitalisera
informationshanteringen åt kommuner
och myndigheter i hela sverige.
Hoppa på tåget nu och var med och
påverka hur den morderna
e-förvaltningen kommer att se ut.
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Tredje generationens e-förvaltning
Den 19 oktober levererade den så kallade E-delegationen sitt betänkande till regeringen med
det synnerligen deskriptiva namnet Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning.
Det var på uppdrag av kommunikationsminister Mats Odell som delegationen,
bestående av femton ledamöter, sattes ihop
med en mix av generaldirektörer för diverse
statliga verk, riksarkivarien, rikspolischefen
och SKL-chefen Håkan
Sörman.

våra självständiga myndigheter i Sverige
sägs vara en fördel för att just kunna jobba
målinriktat, snarare än förvaltning för för-

bland de främsta i världen. Med tydligare
styrning, koordinering och finansiering ska
vi på fem års sikt få en mer samhällsnyttig
e-förvaltning.
Samverkan mellan
olika myndigheter, den
kommunala sektorn och
myndigheter ska underlättas. Redan i direktivet
stod att kommunernas
e-förvaltningsarbete är
av stor betydelse och att
det statliga utvecklingsarbetet bör samordnas
med SKL. Bolagsverket, Lantmäteriet,
Skatteverket och Tillväxtverket ska i
samråd med SKL ta fram mallar för detta
och delegationen förordar en styrmodell

Med tydligare styrning,
koordinering och finansiering
ska vi på fem års sikt få en mer
samhällsnyttig e-förvaltning.

Med stöd av konsultbolag som Accenture
och Gartner har de tagit
fram en analys och
handlingsplan för att
uppnå vad de kallar för tredje generationens e-förvaltning – en behovsdriven
sådan, till skillnad från en myndighetseller förvaltningsdriven. Strukturen med

valtningens egen skull. Vad som däremot
krävs är tydligare regelverk och samordning av olika it-projekt konstaterar rapporten, som skriver att svensk e-förvaltning är

Jessica Samuelsson

En
en delev ato
r

Nå framgång med Elevdator!
• Ge dina elever de bästa av förutsättningar
• Stärk din skolas konkurrenskraft
• Nyttja helhetslösning paketerad för skolan
Läs mer om Elevdator på www.atea.se/elevdator
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med extern finansiering från Vinnova.
Mer standardiserade former för informationsutbyte ska införas, vilket också ska
förenkla internationellt samarbete. Som
ett exempel på situationer där omfattande
samarbete är avgörande nämns krishantering. Rapporten skriver att ”länsstyrelser,
kommunala räddningstjänster, landstingskommunal sjukvård, frivilligorganisationer
och kommersiella aktörer snabbt måste
kunna etablera ett djupgående samarbete”.
Andra exempel är hantering av pandemier
som svininfluensan, nyföretagande,
forskning och migrationsfrågor.
Ett ganska tungt dekret är avsnitten om
öppna standarder. Dels ska förutsättningar
skapas för att kunna återanvända befintliga
lösningar, dels ska öppna standarder
komma i första hand vid val av teknisk
lösning, och man skriver vidare att öppen
programvara alltid ska övervägas. Detta har
starkt stöd i olika ramverk och regleringar
inom EU och är en utveckling som kan
skönjas i många länder. Målet är att sänka

kostnaderna, minska risken för felinvesteringar och inlåsning och minska beroendet
av enskilda leverantörer.
Både detta område och nästa har KommITS
nosat på i artiklar i tidigare nummer: En
samordningsfunktion för e-legitimationer
och elektroniska underskrifter ska inrättas inom Skatteverket. Det konstateras
att användarna haft svårt att bruka de
befintliga tjänsterna, och att användadet på
icke-privata datorer är problematiskt. Målet
bör i stället vara e-legitimeringstjänster
som kan användas inom hela den offentliga
sektorn, näringslivet och samhället i stort.
Skulle rapportens alla förslag genomföras
kunde i alla fall besparingar på mellan
500 och 1 200 miljoner kronor per år bli
möjliga, enligt Accenture. Ett problem är att
befintliga e-tjänster inte används tillräckligt mycket för att de tänkta besparingarna
ska bli verklighet. Huruvida dessa tjänster
bara är dåligt marknadsförda, eller helt
enkelt onödiga och icke-behovsdrivna, det
är lite oklart.

E-DELEGATIONEN I 5 PUNKTER
1.	Ökad samverkan mellan myndighe-

ter, kommuner, landsting, näringsliv
och organisationer.
2.	Riktlinjer för elektroniska legitima-

tioner som ska kunna användas i
hela samhället.
3.	Större teknisk interoperabilitet och

standardisering och användande av
öppen programvara.
4.	Fler e-tjänster för medborgare och

företagare som integrerar flera
myndigheters processer i användarvänliga gränssnitt.
5.	Bättre service för medborgare och

näringsliv i gles- och landsbygd.

Text: Mats Rydström

STOCKHOLM • GÖTEBORG • JÖNKÖPING

INFLUENSATIDER?
Svävar du i det blå när det
gäller säkerhet i molnet?
Med alla komplexa och konvergerade hot mot e-post
och webb är verksamhetens nätverkssäkerhet
viktigare än någonsin. Websense erbjuder en
SaaS-lösning (security-as-a-service), som ger ett
kraftfullt skydd och håller dig på rätt kurs när det
gäller att skydda organisationen, med den senaste
nätverksteknologin ThreatSeeker™.
Med Websense-säkerhet för webb och e-post kan du:
Minska kostnaderna och krånglet
Få maximal säkerhet och styra möjligheterna med
Web 2.0-teknologin
Behålla kontroll med åtkomst dygnet runt samt
ﬂexibla kundanpassade policyer,
konﬁgurationsinställningar och rapportering

nordics@websense.com

För fri utvärdering eller
produktdemonstration, besök
www.websense.com/evaluations

Stäng inte verksamheten
bara för att du stänger
kontoret...
Integralis erbjuder säkra
lösningar för distansarbete till
små och stora organisationer
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FUJITSU HJÄLPER ER FÅ KONTROLL.
BÅDE PÅ IT OCH KOSTNADER.
Nya krav? Förändrade behov? Låt Fujitsu ta hand om er IT. Ni får en trygg,
flexibel och funktionell IT-miljö. Som dessutom kan bli en ren sparbössa!

http://se.fujitsu.com

24 timmars myndighet
på 24 timmar

NEC Philips Kontaktcenters integreras
med Unified
Communications
NEC Philips är en av ledarna inom systemintegration av kommunikationslösningar. Med NEC Philips SIP-växel, SIP@Net Server
och kontaktcenter, Unified Contact Server (UCS), effektivisera sina
processer.
NEC Philips är en inflytelserik partner i utvecklandet av Unified
Communications-lösningar (UC). Integrationen med Microsoft Office
Communications Server (OCS) skapar unika konkurrensfördelar.
NEC Philips SIP-baserade kommunikationsserver är utvecklad för
att möta de framtida kraven på ett mobilt arbetssätt inom stora organisationer och företag. Kommunikationslösningen ska erbjuda en
redundant, kraftfull och virtualiserad plattform där ett multimedialt
kontaktcenter integreras med den senaste informations- och meddelandetekniken från Microsoft.
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Vi har lösningen för dig
som vill realisera
förvaltning av processer
och tjänster!
Kontakta oss gärna via
www.itbm.se !

NEC Philips lösningar förser organisationer med investeringsskydd
för framtiden och erbjuder en steg-för-steg-implementation som
kan genomföras i önskad takt utan krav på stora förändringar i
hård- eller mjukvarumiljön.
Mer information hittar du även på www.nec-philips.se

NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS

ITBM SWEDEN

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 155 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och
den största är Uppsala. 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
– 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
2009/2010 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
IT-servicekontoret, 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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Hur står det till med din
kommuns webbplats?
Vid årsskiftet träder en ny lag i kraft som säger att alla webbsajter inom den offentliga sektorn måste vara
tillgängliga för alla människor oavsett förmåga, det vill säga även för folk med olika funktionshinder.
Stockholmsbaserade undersöknings
företaget Funka genomför just nu en egen
undersökning av de svenska kommunernas webbars tillgänglighet. I barometern
betygsätts teknik, pedagogik och språk
med en fyrgradig skala på vädertemat,
från vackert via halvklart och ostadigt till
stormvarning.
I Kalmar län fick Torsås och Högsby båda
det sämsta betyget Stormvarning totalt sett.
Av Västerbottens läns 16 kommuner fick
endast en, Skellefteå, det högsta betyget
och detta för språket. Sämst ställt är det
med webbplatserna för Storuman, Sorsele
och Vilhelmina som fick bottenbetyg i såväl
teknik som pedagogik.

I Skåne fick fyra av 33 kommuner vackert
som helhetsbetyg: Vellinge, Perstorp,
Ängelholm och Malmö. Sämsta betyget fick
Landskrona. Många Skånekommuner har
bristande tillgänglighet men är inte alltid
speciellt lyhörda för kritiken.
Helén Odéen, kanslichef på Sjöbo kommun
som hamnar strax under medel i undersökningen, är skeptisk till undersökningen.
– Grader av tillgänglighet kan alltid diskuteras. Funka har ju tidigare kritiserat SKL:s
hemsida men det är svårt att veta hur man
ska ställa sig till deras resultat. Alla vet ju
att lagen kommer 2010, men jag har svårt
att se att något skulle hända om man inte

En översikt av Funkas barometer
publiceras på www.funkanu.se

- vill man ha tillgång till de fullständiga
resultaten kostar en sådan prenumeration 1 000 kronor per år, eller så
kan man köpa loss hela granskningen
per kommun.
Hur står det till med din kommuns
webbplats? Är ni redo att möta
medborgarna – samtliga – 2010?
uppfyller kriterierna. Och vem bestämmer
när en webbsida är tillräckligt tillgänglig?,
säger hon till Lokaltidningen i Sjöbo.
Text: Mats Rydström

Vad utmärker en
bra outsourcingleverantör?
Tala med IT-företaget som
har kundernas förtroende.

I EquaTerras undersökning bland 200
bolag toppar Tieto listan som bästa
leverantör av outsourcing i Norden.
Vi är även drivkraften bakom många
andra innovativa IT-lösningar.
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Vi vill vara ditt
första val
” Vi vill göra skillnad, skapa värde och
underlätta för våra kunder i vardagen”
Tomas Wanselius, VD Portal

www.tieto.se
Knowledge. Passion. Results.
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Ökad transparens enar EU
Morgondagens offentliga e-tjänster skapas inte av myndigheter, utan av företag och medborgare.
Bättre tillgång till offentliga data är ett måste, enligt EUs e-förvaltningsministrar.
Ett policydokument undertecknat av de 34 medlemsländerna
lägger grunden för en tydlig satsning på e-förvaltning de närmaste
fem åren.
– Vi vill se ett ökat samarbete med organisationer, företag och
medborgare och en ökad återanvändning av offentlig information,
säger Mats Odell, KD, som hållit i mötets ordförandeklubba.
Europas regeringar ska samarbeta med utomstående för att skapa
användardrivna offentliga e-tjänster.
– Andra än myndigheter är bättre lämpade för att utveckla nya
tjänster.

gränsöverskridande e-upphandling.
– Offentlig upphandling handlar bara i Sverige om 500 miljarder
kronor om året, uppåt 20 procent av BNP. Ju större och mer
effektiv den marknaden blir i realiteten, desto fler möjligheter blir
det för mindre och medelstora företag att vara med.
Källa: www.idg.se

Från insikt till handling
Kerfi arbetar med en vision om grönare IT – Vi tror på att alla
kan vara med och påverka för en bättre miljö.

Ministerrådets färdplan är på flera sätt en seger för förespråkarna
av öppenhet. Den innehåller en tydlig ståndpunkt för användningen av öppna standarder och nämner även öppen källkod som
en tänkbar väg framåt.

Tjänsten Grön IT audit, GIT auditTM, hjälper företag och
organisationer att systematiskt kontinuerligt gå igenom
företagets status gällande grön IT.

Framför allt ska EU-länderna med teknikens hjälp öka transparensen i statens arbete, bland annat genom att satsa på nya
vägar att få in företag och medborgare i beslutsprocessen.

Kerfi samarbetar med Exido/IT-barometern som garanterar både
aktualitet och oberoende i resultatet.

I USA har Obama-administrationen rivstartat med en rad esatsningar för att öppna staten. Några sådana konkreta satsningar
finns inte i EUs färdplan.
– Vi har inte gått in på metoder för att uppnå målen, det är
EU-kommissionen som nu har uppdraget att ta fram en konkret
handlingsplan. Men det är klart att vi tittar mycket på USA, vi har
mycket att lära där.
En annan viktig del i policy-dokumentet handlar om den så kallade inre marknaden. EU-länderna ska göra det lättare att starta
och driva företag och att göra affärer i andra länder, även för små
och medelstora företag.
En gemensam plattform för e-legitimationer är central, precis som

Grön IT audit synliggör vad företaget kan göra för att minska sin miljöpåverkan och samtidigt realisera stora ekonomiska besparingar.

GIT auditTM
• Det enskilda företaget ställs i relation till total, bransch och ”best practice”
• Skapar insikt och överblick av IT-strukturen ur ett miljöperspektiv
• Beräkning av miljöeffekten av genomförda och planerade
aktiviteter möjliggör Nyckeltal inom Grön IT

• Ger ökad kunskap på Grön IT och dess möjligheter
• Möjliggör uppföljning och utvärdering över tid
• Möjlighet till extern kommunikation och profilering
– ”Grön IT – Vi arbetar för att bli bättre”

Kontakta oss!
– Vi berättar gärna hur vi kan
hjälpa er i arbetet mot Grönare IT!

www.kerfi.se

■ IT-styrning
■ IT-upphandling
■ Organisationsutveckling
www.sentensia.se
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AVSÄNDARE : KommITS

c/o Munkedals kommun (att: Marianne Olofsson), Forum, 455 80 Munkedal

Kan googles vågor övertyga?
Google Wave...vilken hype! I våras annonserade Google deras nya plattform för
kommunikation som är ett e-postsystem
samtidigt som det är möjligt att samtala
och kommunicera i realtid. Nätet vibrerade, alla ville få tillträde till alfa-versionen
av Google Wave men endast ett fåtal
utvecklare fick komma med i första
omgången.

utvald...att vara unik. Andra som inte var
lika lyckligt lottade sökte sig till E-bay där
konton auktionerades för uppemot 70dollar per inbjudan. Majoriteten satt lottlös
och kände sig utanför.
Nu börjar dock alltfler att få konton och
då inträffar det märkliga...alla frågar sig
samma sak: Vad ska vi göra med det här
verktyget då? Det första problemet var
dessutom att alla de som hade fått ett konto
blev helt plötsligt mycket ensamma, för
vem skulle man kommunicera med? I och
med att det fanns så få konton aktiverade
så kände man ingen annan som hade ett
konto. Märkligt hur det kan bli. Så där satt
nu en mängd ”early-adaptors” utan någon
att testa Google Wave med och tomheten
infann sig och den givna frågan hos alla
var...var det inte mer än såhär?

Så kom andra vågen, den 30 september
2009 släpptes ytterligare 100 000 konton
till dem som på ett tidigt stadium anmält
intresse att få vara del i testandet av tjänsten, nätet formligen kokade och alla som
kände till detta nyttjade samtliga kanaler
för att kunna komma över en inbjudan till
Wave. Twitter, Facebook och andra sociala
kanaler nyttjades för att höra om någon
hade fått tag i ett konto och sällan har jag
sett ett sådant bönande och bedjande för
att få t.ex. Google att sända de enskilda
användarna en inbjudan.

Nätet kan ibland ta sig i det närmsta
religiösa undertoner, att vara en av de
utvalda är av oerhörd vikt och ibland
kan det ta sig i det närmsta sekteristiska
uttryck i formuleringar vi mot dem, vi
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De lyckligt lottade i första vågen stoltserade
i samma sociala kanaler med att vara
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som är initierade och vi som är bland de
första. Det är ett rätt så beprövad metod
som faktiskt fungerar, det gäller bara att
dels presentera en produkt eller en ideologi
på ett sådant förträffligt sätt att man inte
tvekar en sekund huruvida det är korrekt
eller ens önskvärt. Att dessutom koppla
ihop detta med att välja ut en liten skara i
första skedet är lysande för det är ju aldrig
roligt att vara utanför.
Det är det andra steget som är det viktiga,
dvs. att få anhängarna/användarna till att
vilja vara kvar. Microsoft har låst in oss i
Office-paketet under lång tid och det tar
både kraft och tid och stor övertalningsförmåga för IT-folk att få medlemmarna i
office-familjen att vilja överväga att lämna
sina verktyg. IT är religion, IT följer samma
mönster som inom religiös ideologi för IT
handlar om övertygelse och där gäller det
att antingen stanna inom rörelsen eller våga
att testa gränserna och lämna den innersta
kretsen, det är alltid smärtsamt men
oerhört viktigt. Vad vågar du göra inom din
organisation?
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