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Förord

En väl utvecklad IT-industri och hög grad IT-användning samhälleti ären av en
förutsättning för social utveckling och industriell tillväxt under de kommande Iåren.

samtliga län och Sverige harså också ITregioner i insett ärgott ettattsom man
viktigt tillväxtområde. Förväntningarna höga IT skallpåär att ettvara
regionalpolitiskt medel för stärka och attraktionskraft. Dettaregionens äratt ortens

för Sverige.unikt Hittills har dock kunnat beskriva hur samhället skallinget ingen
understödja frågornaoch samverka IT- för effektivt åstadkommapå sättatt ettom
den önskade utvecklingen.

IT-kommissionen identifiera framgångsfaktorer för regionala IT-satsningar.attavser
Avsikten genomföra antal regionala hearingar med projekt någotär iatt ett som

framgångsrika.avseende Som första detta arbete har IT-kommissionenär iett steg
uppdragit EuroFutures AB genomföra kartläggning IT-åt viktiga regionalaatt en av
projekt hela landet.i

Kartläggningen redovisas denna genomförtshar under oktoberi rapportsom -
november 1997. Rapporten anspråk heltäckande beskrivninginte pågör att vara en

IT-projekt landet skall urval deni representativtutan ett storaav snarare ses som ur
mängd regionala projekt Sverige. Projekten har värderatspågår i inte utansom
beskrivs enhetligt vad gäller innehåll, finansiering.på projektägare ochsättett

Företaget EuroFutures AB har IT-kommissionens uppdrag genomförtpå
kartläggningen med Christer Asplund har projektsamordnare. I projektet harsom
deltagit Lars Johansson, Camilla Gramner, Magnus UllaBerger och Paul Dixelius.
Åhs, IT-kommissionen har projektledare.varit

Stockholm 1998i januari

Ines Uusmann Gunnar Hedborg
ordförande kanslichef
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Inledning

Kartläggning1.1 IT-projekt Sverigeiav

Målsättningen med denna har kartlägga de IT-projektvarit pågårrapport att som
landet. Resultatet här formi antal allmänna iakttagelser,irunt presenteras ettom av

lT-kartor beskrivningtvå 120 svenska IT-projekt.samt en av

Det ska understrykas de IT-projekt redovisas detta dokument främstiatt ärsom
sådana har skapats olika regionalpolitiska sammanhang. Därmed ocksåi är sagtsom

det mestadels finns offentlig finansiering drivkraft. finnsDärutöver ocksåatt en som
kommersiella aktörer åtgärder IT-området kan fåpå regional effekt.storvars en
Jämför energibolagens och bankernas snabba utbyggnad Internet-sinat ex av

I föreliggande har fåtjänster. dessa projekt inkluderats. I fallnågrarapport av senare
finns där tydlig företagssamverkan finansieringgråzon, och sker med denen en
offentliga sektorn. I den utsträckning detta har projekten omfattats våraägt rum av
frågor.

De intervjuade har mycket till berätta vad IT-varit positiva pågår påatt om som
området länen. Bara enda fall har "ej vill förmedla föri i regionett sagt atten man
mycket Man har det undantagsfallet hänvisat till det råder konkurrensi att storen
mellan olika IT-projekt. Därför, förregionerna det lämpligtär inte attom menar man,
närvarande degå strategiska övervägandena. Som allin på mednärmare rapporten
tydlighet råder det verkligen konkurrens branschen.visar i

1.2 Intervjuer och materialinsamling

I har frågorintervjuerna ställts till samtliga länsstyrelser. Svaren har bildatsamma
för uppföljningsintervjuer med antal kommuner involverade deavstamp iärett som

utpekade IT-projekten.

Utöver dessa systematiska bearbetningar har kompletterande kontakter medtagits
bl NUTEK och Landstingsförbundet.a

Som komplement till har skriftligt material formintervjuerna även använts i av
befintliga projektbeskrivningar. I har informa-mån Internetviss även använts som
tionskälla.

Mellan fem och har utförtssju län, vilket resulterat sammanlagtintervjuer i varje i ca
120 I har respondenternaintervjuer. intervjuerna själva fått lyfta fram IT-projekt i
länet syftar till regional utveckling. Resultatet 120 exempel påintervjuerna ärsom av
IT-projekt Sverige. I avslutande kapiteli dessa exempel.rapportens presenteras
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regional nivå iprojekt drivs påframharSyftet med varitintervjuerna att ta som
därmedskaResultatetutvecklingen lånet.bidra till idär målsättningenlandet, år att

finnssamtliga projekt pågårkomplett, den meningeni attinte somsomses
IT-projektmängdurval denpresenterade. Det representativt storaär ett avsnarare

landet.idag drivs iutesom

1.3 Disposition

med kart-sambandiakttagelsersammanfattar ikapitel gjorts2Rapportens som
lokala,modellKapitlet överIT-projekten.läggningen ävenpresenterar enav

framgång.IT-projektsinverkakan påoch centrala faktorerregionala ettsom

SverigesIT-kartorprojektinsamlingen två överresultatet ikapitelI 3 presenteras av
för påvaltsfrån länprojektexemplen har varje presenterasAv de 120 attlän. uttre

"Exempelkartan,utveckling". Den andraregionalförIT-projektkartan "Exempel på
företagsparker ochutveckling", deregionalstödjepunkter för visarpå somorgan

IT-frågor länen.skapats kring i

flertalet platseråterfinns imedborgarkontor, påelektronisk handel,Projekt inom t ex
därförharavslutande kapitletinför det viförenkla för läsarenlandet. För att

kapitelhuvudrubriker. Dessa iantalprojektenstrukturerat i presenterasettupp

kortfattadIT-projekten länsvissvenska ide 120kapitletavslutande 5 återgesI det
strukturföljerProjektentill söder.frånform. Lånen presenteras gemensamennorr

fallde flestaIprojektbeskrivning.medtillsammansprojektetdär ägare enangesav
uppgifter finansieringfinns också angivna.om
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En regional upptäcktsresa IT-Sverigei

2.1 Upptäckterna

I mängden lokala och regionala IT-projekt detgår upptäcka vissaav att gemen-
drag och trender. Dessa har sammanfattats 17 punkter.isamma

1 En demajoritet genomgångna IT-projekten har under de 2-3startatav senaste
Genombrottetåren. för ITi regionalt perspektiv kan hänföras till 1995/ett åren 1996.

Med genombrott här första ahand debattstyrkani bIT-området;påavses
detintensiteten gäller nygenereradenär projekt.

2 Intervjuerna pekar T-begreppetpå I många andraatt precis nyttjadeintensivtsom-
begrepp fått vidare innebörd ursprungsbetydelsen. IT, eller läranänen- om
informationsteknik, har för länge sedan tekniska fokusering. Detsprängt sin IT-
begrepp dyker regionalt perspektiv handlari allt från denettsom nu upp senasteom
växeltekniken till förhoppningar tillväxtbefrämjande strategier.om

3 Ingenstans har totalinventering tidigare beträffande IT-investeringarnasgjortsen
storlek. Som första iakttagelse kan mycket betydande frånnoteras atten re-surser, en
rad olika källor, har allokerats till de studerade IT-projekten. Kostnaderna kan
kategoriseras flera dimensioner.i

För det första detgår räkna fram sådana projektkostnader förvägatt budgeteratsisom
projektansökningar.i Dessa kostnader har de redovisade projekteni uppskattats till

1.500 miljoner kronor. Siffran innefattar endast de projekt dennaica itassom upp
Den totala för samtliga regionaltrapport. orienterade IT-projekt pågår isumman som

landet således betydligt högre. Enär dubbelt högre siffra dvs 3 miljarder kan inte- -
uteslutas.

För det andra finns ytterligare kostnader förknippade med projekten. Denna kost-
nadstyp omfattar arbetsinsatser. Denna kostnadspost naturligaparternas gåregna av
skäl beräkna.att

För det tredje mängder med IT-projekt efternoteras tidatt skildaen genererar
konsekvensinvesteringar. Dessa investeringar, nätuppbyggnad, inköp datorer,typ av

hamnar ofta heltpå andra konton. Dennaetc, tredje kostnadstyp måste detta skälav
exkluderas sammanhanget.i

4 Det vanskligt dra slutsatserär IT-projektens resultat lång sikt. "Detatt påom som
ske sker alltid Såinte kan kostsam nätutbyggnad idag med lågtsynes ex en- -

användargrad de årennärmaste vändas förutseendei till projekt,ettmorgon som-
kan bygden komparativa fördelar.ge
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Det krävs profetisk förmåga förnärmast projektbeskrivningarnasigenomatten se
ambitiösa upplägg och därvid förutse de verkligt långsiktiga plus- och mi-
nusvärdena. Som jämförelse kan det fortfarande svårt denämnas äratt att se
verkliga effekterna de k "Teknikspridningsuppdragen" Sverigenationenav s som
lanserade under 80-talet.i regionerna

5 Trots svårigheterna utkristallisera de långsiktiga effekterna det knappastatt år
tvekannågon rader IT-projekt saknar överlevnadsförmåga. Det finns därför riskatt av

för det blir "projektkyrkogården".trångt påatt

6 En lyser för IT-projektigenom många har för kritiskattoro en svag massa.

6:1 Många projekt läggs med korta löptider 2 eller ibland 3påupp
Finansieringenår. naturligtvis knuten till denna korta projekt-är

horisont. Risken då projekten "rinner sanden"är i innanatt ut
faktiska resultat Projektenuppnåtts. hinner därmed uppfylla sin
målsättning. Kvantitet har blivit viktigare kvalitet.än

6:2 Projektanställdas ofta de existerandeintevävs in iengagemang
den utsträckning kontinuitetenorganisationerna IT-satsningeni iatt

efter projekttidens första fas kan upprätthållas. Risken finns "eld-att
själarna" projekten försvinner de har hunniti ellerintegrerautan att
säkerställa arbetet hos de ska driva "IT-satsningen" vidare.som

6:3 Det finns ytterligare risk den del potentiellai meningen atten en
projektledare beredda ställa grund alltförinte på adär att upp av en
hoc-präglad Med andra ord rekryteringsproblem.situation. uppstår
De bästa krafterna lockas till andra och företagsnära verksammer

7 Våra iakttagelser tyder på IT-projekt formas ochmånga samspelsjösätts iatt ett
med enbart eller huvudsak offentliga aktörer.i Projektens långsiktiga överlevnad- -

finansiering och kan då hamna problem.inytta

Samspelet mellan offentlig sektor och den regionala och lokala kommersiella sektorn
bör förstärkas syfte säkerställa det verkligen finnsi marknadsefterfrågan. Viatt att en
kan här distinktion marknadsstyrdamellan starkt marknadsstyrdagöra ochsvagten
projekt. I det första fallet har ofta de olika offentliga bidragssystemen ofta-
förstärkta de EU-subsidierårens IT-projektets finansiering.senaste genereratav -
Risk finns för projekten har formats med bidragsreglervissaatt t io m som
huvudsak styrande. De marknadsstyrda projekten däremot har skapats huvudsaki
utifrån kommersiella och med liten eller offentliginitiativ subsidiedel alls.ingen

Båda projekt risker strikt regionalpolitisktsina perspektiv.typerna ettav rymmer ur
De marknadsstyrda kan helt fotfästet och de icke marknadsstyrdai regionentappa
riskerar försvinna bidragen slut och marknadennäratt är inte svarat.
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breddmarknadsprojekt. Detlandet k8 håll pågårDet det på några inoteras att s
marknad.lokalregional ellerverkligt bredspridning tillhandlar här IT:s enom

landet,del platserkabel-TV-projekt pågår på iexempel deExisterande är som en
front detbredkort lanserasförmodligen påprodukten WEB-TV inom samtsom

Metall-medtillsammansFöreningsSparbanken driverochlärprojekt Teliasom
Internet.PC och lutbildningMetalls erbjudsarbetareförbundet medlemmar i mer

handelför elektroniskdet gällaapplikationsinriktade kan motsystemttermer ex
riktadeochoffentligaföretag eller privataoch medelstorasmå tjänster mot ennya --

plats.mängd hushåll på vissstor en

fåbreddmarknadsprojekten Föregentligenfrågan hur breda är.I-lär infinner attsig
lokala/ allianserregionalakraftfullabetydande och"snöbollseffekt" krävsigång en

skapatssådana projekthar emellertidfå platser Sverigemed uthållighet. På några i
kan blieffekten dessaregionalpolitiska ansträngningarunder tid. Den avsenare

mycket intressant.

medsamordnas sällanoffentlig9 skerDatortek och andra regiisatsningar som
ocharbetsmarknadspolitikenDet påtagligt hurlT-aktiviteter länet.i ärövriga t ex

och hur deregionalt och lokalt närings-medel lever livdess omfattande sitt mer
nätverk. Riskenlokaltliv, medlever ärpolitiska ansträngningarna annat ett egetett

platsen.mellan olika aktiviteter påsamband"IT-öar"därmed olika uppstår utanatt
projekt bordeoch andraDatorteketbrobyggnad mellanEn nära t vara enex

förutsättning för maximal nytta.

ellerIT-rådformIT-plattform10 samordnandeflesta län har iDe någoninrättat av
roll byggasådanmotsvarande. flera viktiga roller. Enplattform kan haDenna är att

ovan.Jämför iakttagelsen under punkt 8samhällssektorer.broar mellan olika

ofta.regional basis saknaslokal och11 genomtänkta IT-strategierTydliga och väl på
80-taletspåminnandemängder med allmänna IT-visionerDäremot finns det om-

deocksåDärmedplatser.personalpolitiska mångapå är sagt attprogram -
Plagiatentillhör undantagen.spännande dimensionernaochinnovativa snarast

lokalverkligtofta saknas dessutomslående. Alltförocksåmellan olika regioner är en
ofta riktningprojekten löperlyckadeförankring De ivisionerna.i somsammamer

allmänna strategi.regionens

har undan-välrenommerade lT-projekt12 falleller alla idagFramgångsrika i --
tillfall har det såI del gått"eldsjälar" projektledare.rekryteratagslöst lyckats ensom

projekt till"eldsjälen" lyckats rekrytera sig.ettatt

finnsdetoch faller13 IT-projekten påAllmänt kan står attattsett noteras en
DetIT-arbetet.sluter bakomoch/ lokala ledareregionala elleruppsättning som upp

organisationsfrågorna centralochledarskapsfrågornainnebär sålunda äratt av
Bakom deframgångsfaktorn.den allra viktigastebetydelse och kanske t o m
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någon/någravälrenommerade projekten undantagslöst med offentligastår ledare
uppdrag. Det kan handla kommunalråd, kommundirektör,t ettex om en en
förvaltningschef eller skolledare med specifika IT-intressen. Ibland uppstår in-en

och viktiga kombinationer offentlig ledare får stimulans frånsådannärtressanta en
företagsledarenågon tongivande med lokal eller regional förankring.

14 Ett de allra vanligaste områdena för IT-projekt finner skolan. "IT-sko-vi inomav
lor" flitigt,introduceras särskilt och högskolenivå. Djupet dessapå igymnasie-

dock studera.återstårsatsningar att

15 IT håller bli nisch platser läs: kommunerpå mångaatt en som ser som en- -
tillväxtmarknad. Konstaterandet gäller såväl applikationsområdetintressant påytterst

mjukvaror utrustningssidan hårdvaror.påsom- - -
Majoriteten Sveriges kommunalråd uttalade eller outtalade önskningarhar attav om
till plats locka och expanderande IT-företag. Detta tordenågotjust sin istörre
praktiken viktig drivkraft för skilda IT-initiativ. Det alltid säkertutgöra är inte atten
sådana samband manifesta. I och enskilda samtal med dessaprivataär personer
framgår dock det finns initierandetsamband mellan etableringsvision ochatt ett en

olika IT-projekt platsen. Avsikten förbättra platsens allmänna IT-på givetvisär attav
position.

16 Kommuner och andra regionala aktörer kan ha ytterligare tillmotiv att engagera
IT-frågorna. detMånga regionala aktörer hög arbetslöshetsig i noterar trots att--

svårigheter region/råder rekrytera. kommun. Särskiltolika till sinattstora experter
påtagligt detta problem IT-sektorn. Konkurrensen mellan arbetsgivarnajustär inom

hård och kommunerna har erbjuda lönemässiga villkor densvårtär att somsamma
sektorn. De kommuner ligger ut-vecklingens framkant har dock lättareprivata isom

locka fåtill kompetens andra. Attraktionskraften ligger dåsig iänatt attsnarare
medverka spännande få och materiella förmåner.IT-projekt hög lön andrai än att

17 samarbetsprojektEtt antal interregionala kring IT-frågor har olikainitierats på
Regionaltplatser Som Informationslandet. exempel kan RIV-projekteti nämnas

Vägnät där fiberoptiskt Bohuslän,byggs länssamarbete mellaninätett ett norraupp
Dalsland och sydvästra Värmland. Ett exempel Sjunet, projekt kringär ettannat
uppbyggandet kommunikationsnät mellan landstingsju iett gemensamtav
Mellansverige. Mälardalsrådet, Stockholmsnätverk mellan Uppsala län,är ettsom
län, Södermanlands län län, också sammanhanget.och Västmanlands kan inämnas
Ytterligare exempel är:

IT-konsulenter Västsverige: Hallands län, Skaraborgs lån,samarbete mellani-
ÄlvsborgsGöteborg och Bohus län, län Göteborgs kommun.samt

West Sweden: web-samarbete för nationell och internationellett gemensam-
marknadsföring. Drygt 60-talet kommuner basen.utgör
IT-Bergslagen: 24 kommuner och 5 landsting samarbetar lT-frågor.i-
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De interregionala samarbetsprojekten kan förmodas öka framtiden till följdi av
internationaliseringens krav kritisk och sålundapå störremassa resurser.

utveckling2.2 En modell för IT-projekt och regional

ÅBakom IT-projektens utveckling kan skönjas faktorer.många mönsterettav av ena
Åsidan faktorerna relativtsituationsbundna. andra sidan detgårgivetvisär att ettse

stabilt försöka grundmönster har Svängstagrundmönster. För illustreraatt ett
Elektronikcentrum inträngande harexempel. En genom-gånganvänts som mer
således för Svängstabeskriva vad möjliggjorde uppbyggandetgjorts att som av
Elektronikcentrum.

För framgångåskådliggöra olika lokala faktorers inverkan projektets harpåatt
Materialet intervjuer.nedanstående figur fram. bygger påtagits

LEDARE

iVISION/
STRATEGI

ENTREPRENÖRER
Genomförare

FYSISKAFACILITETER
Nät. byggnaderetc

SPELPLAN

SeraffärsmöjligheterZSKAL Strukturförändringar
nedläggningarKris

Figur "Svängsta-modellen" framgång.modell lokala faktorers inverkan IT-projektenspåöveren-

Källa: EuroFutures

fallet Svängsta haftI Elektronikcentrum olika lokala faktorerkan spåras sex som
betydande skälinverkan projektet. I botten ligger grundläggandepå några såsom att

platsen affärsmöjligheten strukturförändringar.på verkligen iman ser en process av
I bakgrunden skymtar också krisklimat form ellertotal nedläggningiett av
neddragning.

Ovanpå spelplan fördessa grundläggande skäl skapas lokal och ibland regionalen - -
utvecklingssamtal. Aktörerna träffasden lokala marknaden för alltmerpå påatt ett
fokuserat erfarenheter utvecklingsförutsättningarna.utbyta kringsätt
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En fysiskapådrivande faktor för utveckling tillgång till attraktiva erbjudandenär om
faciliteter. kanDet handla ändamålsenliga lokaler till bra Närhet tillpris.t ex om
fysiska IT-strukturer också.ingår

de lokala förutsättningarnaI tillgång till viktig del. Det räckerutgör entreprenörer en
knappast med enstaka Snarare behövs det antal allanågon entreprenör. ett som
bidrar med kompetens.i sinprocessen

Vision/strategiI "modellen" återfinns tillräckligt tydligt innehållpå medtoppen etten
för den ska kännas relevant och för alla ska förstå I finns ocksåden. strateginatt att
de kommersiella aspekterna inräknade.

Avgörande för ska finns ledare.och hållas vid liv detinitieras äratt atten process en
Denna ledare fungerar katalysator, coach ochproblemlösare, entusiasmerare,som
uppföljare.

För IT-projekten ska få genomslag och regional spin-off krävs gångermångaatt att
det lokala projektet får uppbackning från regionala och centrala aktörer. Vadt o m
denna omfattar för tänkbara punkter framgår figuren nedan.support av

Regionalt

D Spelplan/spelförare D Benchmarking:
för regional Förmedlingstrategi avLEDARE

exempelnoch Bastavision.
D nationellt/Pengarfor de . lVISION/ priori-

teradeIT-projekten internationelltSTRATEGI
D Information/ Dkom- Arena..ENTREPRENÖRER Dmunikation SektorövergripandesåattGeHOmfOFaTE den kommersiella åtgärder

l lien relä"e"FYSISKAFACILITETER
an e.ln yN" b dat etcyggna er D Gemensammanät-

och dataupphand-
SPELPLAN lingar

D Regionaltelektro-Seraffarsmoli heter,A4 mskt ..Torg ..for. ..--SKAL IS.kt“åf.ra“d.“"3a..K dialog mellan olikane aggmngarris aktörer

Figur En modell lokala, regionala och centrala faktorer samspel för skapa regionaliöver att
utveckling.

Källa: EuroFutures

Sambandet mellan det lokala, regionala och centrala har sannolikt avgörandeen
betydelse för projektet ska kritisk och sålunda bidra till bättreuppnåatt en massa en
regional konkurrenskraft.
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IT-Sverige nötskali ett

I detta kapitel IT-Sverige. Den första IT-kartankartortvå överpresenteras presen-
andraexempel IT-projekt för regional utveckling från län. Denpå varjeterar tre

kartan IT-frågor.de regionala stödjepunkterna kringvisar vuxit uppsom

Exempel förIT-projekt regional utvecklingpå

Den första inrikt-lT-kartan syftar till läsaren pedagogisk överblick överatt ge en
IT-projekt Sverige. olika IT-projekt. Urvaletl länpåningen i varje presenteras tre av

dessa deprojekt har basis och de projektpågjorts intervjuernatre somav
intervjuade själva framhöll länet.intressanta imestsom

Exempel förstödjepunkter regional utvecklingpå

Den företagsparker IT-centraandra IT-kartan åskådliggör exempel k lT-fora, ochpå s
landet under de åren.vuxit i senastesom upp

beteckningarna starktRegionala IT-fora bildats samtliga länhar ivarierar i nästan
Sverige. Till dessa räknas verksamheter med tonvikten lagd utveckling IT-på av
relaterade kunskaper, och produkter länet. Ofta handlar dettjänster i grupper avom

länsstyrelsen,människor från olika näringsliv, ALMI,samhällssektorer kommuner,
landstinget samlas kring IT-frågor. I de län har inrättatregionens ännusom som

forasådana diskussioner inrättande. Mycket tyder därmed samtligapågår på attom
län framtid IT-fora form.kommer ha någoninom iatt etten snar

Vid sidan ochde regionala IT-fora har de flesta länen olika företagsparkerstartatav
IT-centra. En del dessa Starten låg redan börjanhar lång historia bakom sig. iav en

1980-talet den "parkvågen" slog Europa. Därefter har långpå igenomnär istora en
företagsparkerrad och IT-centra tillkommit. Ofta bygger det tankenpåsuccessivt om

högskola/mötesplats mellan och näringsliv. Flera de intervjuadeuniversiteten av
har understrukit företagsparkernas betydelse för regional utveckling.
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distênsçentlumutvecklingNüru avbredbandsnättill förhelalänetLünsnätet affärsignögjllghetera- fornlschmKompetensrentrücentrasmåföretagElektroniskhandel förnya- ggârâäâvâåâ:försmåföretagUtbildningDirekt teknikochapplikationer-
sterbottenll ävleborg

distansutbildningNitusförojektetAC-net länsnätförallaett -- -studioslviaAC-Direkt ochplanförimplementeringITstrategi av- hll allaSkolorterInfrastrukturISDN.småskaligTouristsamverkanförutveckling turismav -- hastighetsförbindelserhösamt offert-ingssamverkanUpphan -Jämtland samverkanmellanSME
siska och fördata-ochtelekommunikationKontur tjänsternät lan- ppsalaVindue fertsamverkanmellanföretago-Etablering företag Hackåsdistansoberoende DigiDocitav ex regionalIntemet-páfartNätverk-C- - lanFramtida ochtansteriUppsalaDalarna nät -temet-nodetableraneutral

kompetensutvecklinglT-smedjanKurbits informationsstrukturhö hastighets-och -gemensam- småföretagförhögsola,näringslivochstatligaverk samverkanTrans iortcentrum- ,Stockholms-infrastrukturISD samtligaskolorter- lan
Värmland i fiberoptiskinfrastrukturSLLnetöppen-inf-city medborgarserviceoch98 ny-MilstolpenISDNtill samtligaskolortersamt k påLidingö- tehetsförbindelserhöghasti IT-klusterFrihamnenSverigesnya-Campusmikasamverkansprojektmellannäringsliv-ochoffentligsektor ästmanlandKarlstadFoU-centermedIT-inriktningHögskolani- nätverkförlänsgemensamtU-Netkarabor - telekommunikationdata-och

kompetensutvecklingförLärcentrasamhasinformationpål-torget nätet -- SMEIT-utvecklingi lärandeorganisationutvecklingen - datamognadkartläggningEncataskolväsendet av-av hosSMECastordistansarbeteviaInternet-
ödermanlandÄlvsborg

kompetensutvecklinDU-ITInformationssystemVastgötalagetinom samver- -- rofilerarlanetwwwsormlaridsekanmellanturistorganisationer -omvärlAlvsbor informationssidaförlänet entemot enSâ/IE-företags-semern- vürdkonceptetdatoriseradeettill arbetslösautbildastillIT -- várdverksamhetdatoriseringIT-konsulenter av
lanrebro

oteborgs lanoch Bohus knutpunktförlänetfysiskT-Net-teknikochlT-centruVüst medicinsk plattformförinformations-- Regionweb-virtualreali förmedlingVictoriainstitutetforskningochutbildning kunskapsöverföring- Företagsnat-till höghastighets-RlV ISDN skolortersamt ochnäringsliv- mellanhögskolaförbindelser Östergötlands alland ,
distansutbildnings-å 2Koryøetens1N-Net ISDNtill samtligaskolorter -- iostuEDIoch breddutbildningtill SMEInternet- ValdemarsviklnfarmationssamhalletiITkansulentuarbetslösautbildastill IT- -- till företaginformationstjänstkonsulenterföretageni ÖstergötlandInfrastrukturi -nätutvecklingönköpingslän

otlandildkommunikationförLI-Kom SME-MedborgarserviceEksjökommun infrastrukturLNet satsning- -SME-Link Intemetinformationskräddarsydd kompetensutvecklingiGotlTland- -till SME Skolan
ochtelemedicinBalticTelernaticCenteräleklnge -Östersjönnät-utbyggnadmotidüonoberg RlSl-projektetfrånindustri-- lIIl länSkane a altillk k ssamhälle° BlTJl/åâlrsld:Fiberr Glas informationsEr --nat, nvärldshus"ettsm ochnäringslivochkom etensutvecklin Kalmarlan högskolaITkuhskapsutbytemged -lTütblldnmgTyck kommunal . . varie 01 samverkaniLines- samverkanmellanMerkurius allians informations-AmrsutvecklandeITjuristerutangranserEuropa - - -narmgsllvetOchLunds j nätverkumVefsltet kommunerna ridninmellan slivoch inärin hlbtverksskø kunskaSnäwerkgSresws p Helsingborg distansarbeteElektroniskhandel Karlskrona/onneby or

p...
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Norrbotten
D lT-Nørrbotten

LuleåAurorum,

Västerbotten
ämtland SNICD VästerbottenslTrådD lT-ümtlandunderbildand O Uminova,UmeåVindue

VästernorrlandDalarna
D lT-rddD lT-rdd Cg SundsvallsUtvecklingscentrumO Teknikdalen,Borlänge
Gävlebor

Värmland D lT-Forum
I EBV-stiftelsen sala länUlnnova,KarlstadO 0 cKarolinen STUNS/lT-farum

medÄlvsborg MälardalensTgrupp
Västmanland,SödermanlandochStockholm

Q UppsalaSciencePark/GluntenmD relsensVüstst lT-grupp
Västmanlandmed karaborgsochGöteborgs

ochBohuslän D lTFørum
Skaraborg Stockholms län

lt-Forum/ForumüatorumIT-râd D ChallengeBangemannO KreativtCenterSkaraborg
Electrum,Kista

StockholmTeknikhöden,Göteborgs orskningspark,HuddingeNovum
och Bohus län Södermanland
DlT-centrumVäst D lT-FørumVictorininstitutetO Kunskapscentrum,Lindholmen

ChalmersTeknikpark Örebro län
Halland l Utvecklingsrådet

O SoftCenteLOrebroD IT-samverkanO Teknocenter,Halmstad Gotland
Iönkö länin s;o

ÖsterD Länsteknikcentrum ötland;O lTolv,Eksjö
l ÖstergötlandlT-kornmissionenKronober O Park,LinköpingMjärdeviScienceBlekin; eg

Ö Kalmar länlT-Kranoberg Skåne l lT-BlekingeOldé ResursCenl-rum,Ljungby O SoftCenter,RonnebyD lT-Skdne O KalmarTeleskolan,Elektronikcentrum,SvängstaIdeonO TelecomCity,Karlskrona

O © EuroFutures
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En projektstrukturering

Bland den samlade mängden IT-projekt framkommit under kanintervjuerna ettsom
antal naturliga huvudområden urskiljas. Dessa huvudinriktningar kan samman-
fattas följandepå sätt:

Infrastruktur för tele- och datakommunikationo
Regional webo
Breddmarknadsprojekt för Internet till hushåll
Medborgarservice

och demokratiIT
Kompetensutvecklingsprojekt

skolanI Ti
Distansutbildning
Breddmarknadsprojekt för Internet till företag
Distansarbete
Distansoberoende tjänster
Elektronisk handel
Telemedicin

Nedan belyses och dessa huvudinriktningar.var en av

Infrastruktur för tele- och datakommunikationo

I samtliga län finns särskilda projekt etablerade för stimulera utbyggnadenatt av
tele- och datakommunikationerna. I del fall projekten mycket omfattande. Deåren

också hög De involverar dessutomprioritet. många och har betydandeges parter en
ekonomisk ram.

För glesbygdslånen utbyggnaden infrastrukturen överlevnadsfråga.ses av som en
Många den omfattande tillgången subsidierpå avgörande då uppleverser som man
det omöjligt få de kommersiella med medelatt operatörerna göraatt mot-egna
svarande utbyggnad. Investeringar infrastruktur för tele- och datakommunikationi
har således påskyndats de olika EU-subsidier finns tillgängliga förgenom som
ansökan olika samtmålområdeninom Telia definierats offentlig finansiäratt som en

EU-sammanhang.i

Planerna infrastrukturellpå utbyggnad länen. Ungefär hälftenvarierar något ien av
lånen har redan påbörjat ISDN-utbyggnad till samtliga skolorter, medan övrigaen
län befinner planeringsstadiet.sig i En tredjedel länen bygger eller har redanav -
byggt länsgemensamma höghastighetsnät samverkan mellan kommuner ochi-
länsmyndigheter. Endast fyra län saknar dag helt planer omfattandei på en mer
utbyggnad den fysiska infrastrukturen kraftfullai nåt.av mer
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för tele-omfattandebehov byggt nätförflera länDärtill har landstingen sitt uti eget
Stockholms länsinitieratsSLL-Net satsningdatakommunikation.och är avsomen

miljonerbetalar 85uppmärksamhet. Landstingetinternationellfåttvilkenlandsting
blir förstStockholmlänet.utbyggda helafå fiberoptiknäten iförtill Stokabkronor att
neutralasyfteProjektets upprättafiberoptiskt är attvärlden med nät.öppeti ett

konkurrenssituation.friaretillsikt ska ledavilketinfrastrukturella noder, på en

Regional web0

regionalaPå denInternet.hemsida påharlänenMerparten startat en egenav
EU-information,näringsliv,arbetsmarknad,gällervadlänetwebben presenteras

till kommunernas,oftast länkarfinnshemsidanIT, Frånoch sjukvård,hälso- etc.
bransch-finnas tillkanKopplingarhemsida. ävenlandstingetslänsstyrelsens och

regional web.tilllänsstyrelsen tagit initiativetnormaltDetorganisationer. är att en
utvecklas starkt.dennaberäknas servicekommandeDe åren typ av

andraföretag och regionensmedborgare,syftar tillwebbenregionalaDen att avge
densvårt pådockDet har siginformation. visatlättillgänglig att re-intressenter

kommersiella påmed deninformationenoffentligadenwebben kombineragionala
framförinformationsvägdennaföredrabörjatattraktivtså intressenternasätt attett

andra.

hushålltillförBreddmarknadsprojekt Interneto

hushållssektorn ärbreda applikationsansatsernaoch gentemotverkligtDe tunga
införstårmöjligtemellertid regionerna ettDetsärskilthittills många. attärinte nu
tenderarkommer igångbreddmarknadsprojektpunkt. Närdenna någraskifte på

spridningseffekter uppkomma.att

Iflera håll.närvarande påförbreddmarknadsprojekt diskuterasFrågan exem-om
plane-län pågår intensivtoch BlekingeVästerbottens ettpelvis Norrbottens,

fådärigenomhushållen ochtillInternetanvändningenvidgaförringsarbete att av
offentlighushåll och service.mellanstånd dialogtill en

medborgarna.hosInternetanvändningenför ökaflera projektI Blekinge pågår att av
arbetsformerochskolans miljödel samtnaturligska blInternet ava vara en

ocksåTankendemokrati.ochmedborgarkontakter är attför stödjaanvändas att
Östersjöns förmötesplatsKarlskrona tillutvecklasskaläs: handförstairegionen

totalautveckla denbåde påkoncentrerathar således sigKommunen attIT-frågor.
hosochadministrationen,den externt,ITanvändningen internt, i egnaav

Initiativ ocksåinnebärSociatyRegional InformationRlSI-projektetmedborgarna.
IT-"skyltfönster" föroch"provbänk"utvecklas tillskaBlekinge ettregionenatt en
Eninformationssamhället.industrisamhället tillfrånanvändning och övergången

marknaden.för den bredalösningarställer krav påmålsättningsådan
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Ett denna riktning deti k alliansprojektet "Tjänster Gränser",nytt steg är utans
bakom vilket döljer Karlskrona och Ronnebysig kommuner allians med Telia ochi
Föreningssparbanken. Avsikten samtliga hushåll Karlskronaär och Ronneby skaiatt
erbjudas attraktiva med anslutandetjänster betalmöjligheter.

Medborgarservice0

Inrättande medborgarkontor lyfts fram så många tredjedelav av pass som en av
länen. Satsningar medborgarkontorpå kan således ligga tiden. Kommunernasägas i

möjligheter medborgarkontorenvia bättreinvånarna och högreatt serviceser ge
tillgänglighet. De praktiska genomslagen har dock hittills landet.mångainte varit i

Ett projekt med praktisk tillämpning kan dock beröras detta sammanhang. Häri
åsyftas det Medborgarservice-projekt redan för år sedan lanserades iettsom par
Eksjö kommun, Jönköpings län. Kommunledningen fattade beslut medattom sys-
tematik fram efter IT-baseradepröva sig medborgare.tjänster Allsinagentemotnya
back-up sköts idag callcenter. Som förstavia kommun landet öppnadeett i man

för dygnet-runt-öppet,organisationen Underåret tider då kommunens växelrunt. är
sker k owerflow-trafiköppen till callcentret. Servicen har ordentligt dokumenteratss

och utvärderas löpande. Höglands Turism, med flera kommuner, har anslutitrötter i
och marknadsförsig också höga tillgänglighet. Casin 70% de samtalextremt av som

Övrigakommer till callcentret kan helt avslutas. samtal kommunenmåste själv
besvara. Servicen har förbättrats markant kommunen. Enligti gjorda harmätningar
tillgängligheten ökat med 50%.över

Mycket förtalar liknande lösningar den Eksjö kommer sprida såvälatt i sigattsom
lokalt regionalt. En sådan spridning kan Gotlands kommun.inoterassom
Kommunens växel här alla dagar,är öppen året vardagar 07.00-21.00, lördag,runt,
söndag och helgdag 09.00-20.00.

IT och demokrati0

Flera IT-projekten vill bidra till bättre medborgarservice föregående punktav en se-
och därmed också skapa förutsättningar för bättre fungerande lokal och regionalen-

demokrati. Kontakten mellan medborgare förtroendevaldaoch elektroniskvia
kommunikation och då främst Internet har håll.på I dettatagits någraupp
sammanhang kan planeringen projektet "ITnämnas demokratins tjänst"i iav
Dalarna.

Man kan däremot hävdainte demokratitemat hittills påtagligt inslagutgjortatt iett
IT-projekten.

15
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Kompetensutvecklingsprojekto

kompetens-ochkompetensutvecklingförprojektMålmedvetna iinvesteringar
samtliga län.målgrupper pågår ispeciellariktadeIT-områdetförsörjning motinom

funk-ochfrämst kvinnoroch dåallmänheten,målgrupperDe ärangessom
lärare.ochsmåföretagaretionshindrade,

glesbygdsom-för ITmindre ibyggsVästernorrlands länI exempelvis centra upp
Varjefärdiga.hälften utrustasbyggas, är centraTotalt ska 35rådena. centra varav

samtligavideokonferensteknik. Syftet ärtill Internet attPC, tillgångmed bl samt gea
informationstekniskamodernadetillsmåföretagare tillgångmedborgare och

ALMI satsningoch gått ilänsstyrelsenlän harKronobergsIlösningarna. samman en
verk-samheter.mindremedföretagareför kvinnligaförmåntillIT-utvecklingpå

projektochbranscherför olikahar kvinnligaFirst ClassGenom representanter
ALMA-Net.kallasProjektetkopplats samman.

skolan. Pålärarna ikompetensutveckling riktar sigFlertalet på motsatsningar
för IT-an-pedagogikfortbildninginriktat iprojekt påGotland pågår stortett

underberedas utbildningska450 lärare år tre-skolan. Närmarevändning i enper
årsperiod.

skolanIT io

ocksåkompetensutveckling för lärareenbartdock utanskolan handlarIT intei om
län pågårsamtligaIundervisningen.vardagsredskapIT iintroducera ettatt somom

konkur-renskraft påbehållaska kunnanäringslivetFörsådana ansträngningar. att
modernochkvalitativhögre krav påställs ocksåmarknadeninternationelladen en

förbetydelsestrategiskområdesålundautbildning. Utbildning ett avvaraanses
utveckling.länens

systematisktexempel, där ansträngtlyftas framkommun kanMönsterås ett mansom
påharkommunenGymnasieskolan iundervisningen. satsatITintroducera isig att

dagligadenredskappedagogiskt idatornfå och lärare nyttjaelever attatt som
ska hagymnasieeleversamtliganaturligtdärförDet harundervisningen. varit att en

detförutvecklasämnesområdenflestadePedagogiken attdator.bärbar i passaegen
arbeta.sättet attnya

ITutvecklingkronor på30 miljonersammanlagtharI Skara kommun avsatsatman
naturligtITintroduceratillsyftarProjektet ettskolväsendet. attinom som

projektplanensikt. Ilångbåde kort ochskolformer taralla påhjälpmedel för man
pedagogisktochminskadjämställdhet, segregationökadaspekteräven somupp

nytänkande.

kommersiellamedtillsammansvaltskolorexempelfinns också påDet attsom
Örby-skolanexempel iEtt sådantundervisningen. ärkvalitetenförsöka höjaaktörer i

tillsammansdrivsof TomorrowApple ClassroomACOTprojektetStockholm där --
datortillverkaren Apple.med
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Distansutbildning0

Flertalet län understryker behovet vital och decentraliserad högskoleutbild-av en
väl anpassad till nationellaning, och regionala behov. Möjligheterna efter-till

gymnasial utbildning på distans viktig förutsättning för balanserad ochär en en
uthållig kommunal och regional utveckling, synnerhet glesbygden. Mindre hög-i i
skolor möjligheter med hjälp bildkommunikation erbjuda utökadattser av
undervisning olika Det ocksåi möjligheter till användaämnen. sigatt experterger av

skulle kunna Detinte bara grundutbildning blirnärvara. är intesom annars som mer
Äventillgänglig med hjälp bildöverföring. gränsöverskridande forsknings-av

samarbete, spridning forskningsresultat och teknikspridning underlättas.av

I bl Gävleborg, Norrbotten och Västmanland har lagts påstora atta resurser ner
utveckla distansutbildningsmöjligheterna. De Gävleborgssatsningar gjorts inomsom
län kan exempel. Projektettjäna drogs enskildigångett entreprenör.som av en
Utgångspunkten lyssna vad denpå lokala marknaden ville ha förnäraattvar
utbildning. Marknadsanalysen och tekniken sålunda det viktigainte var- -

projektet. Här finns idag, distansutbildningi några åravstampet inom samt-senare,
liga kommuner. Med tiden har samarbete med högskolorna fram.i regionen vuxitett

Ånge,De första hand berörs Sveg, Bollnäs,i Ljusdal, Bispgården ochärorter som
fleraLindesberg platser ligger län.alltså andra Projektet hari rönt vissen

internationell uppmärksamhet.

Också de traditionella idag kunnauniversiteten på erbjuda distans-satsar att
undervisning. Ett exempel Uppsala vill hårt ligga fram-är på isatsa attsom nu
kanten för utvecklingen undervisningsformer.av nya

Breddmarknadsprojekt för Internet till företag0

I samtliga län projekt för ökadpågår användning Internet och medelstorasmåiav
företag SME. Antalet reella ska den breda SMEinsatser desom ge massan av
tekniska och applikationsmässiga förutsättningarna för effektiv användningen av
Internet dock få. Någon kritisk marknaden harär på och deuppståttinteännumassa

fråninsatser centralt håll därförgår långsamt implementera.görs attsom

Många försökerlandet hjälpa företagenregioner stärka konkurrenskraften.i Dettaatt
klassiskt förområde regionalaär närmast varjehanda slag. IT, och dåett insatser iav

synnerhet Internet, används idag på håll verktyg detta Snabbmånga arbete.isom
och relevant information för företagen viktigt område på.ett att satsases som

Ett projekt kan lyftas fram detta perspektiv SME-Link,i bedrivsärsom som av
LänsteknikCentrum Jönköping. Breddmarknadsambitionerna här tydliga.i är
Målgruppen under pilotfasen sammanlagt SME flera700 län: Jönköpings,utgörs iav
Västerbottens Stockholmsoch län. Ett 10-tal företag från Jämtlands län 50-talsamt ett
branschspecifika företag har studien.ingått Nyligen beslutadei sig
Wallenbergsstiftelsen för bevilja ytterligare 40 miljoner kronor för projektet medatt
målsättningen SME-Link ska få nationell täckning.att
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Distansarbete0

distans-Här kandistansarbete.berör nämnasframhållit projektlän harEnstaka som
Öckerö Detkommun skärgård.och StockholmsBohuslänarbetsplatser inom

Sverige.dockdistansarbetsprojektet saknas iorganiseradeomfattande ochverkligt
individ-planet,"oorganiserade" händelser påDet det finnsutesluter inte somatt

lokalt.få betydelsekansammantaget stor

tillväxtenförutsefall svårigheterna inomfleraunderstrykerLänsstyrelserna i att
Å självklart ochförefalla bådasidan kan detdistansarbete. ytterst at-området ena

Ålångaboende medför resvägar.distans mångabedriva arbete påtraktivt sittatt
tröghet ochinför bådedistansarbetetillsidan ställs praktiken många initiativandra i
heltarbetssätt ochbytatalamotstånd. Det sakdirekt är attatt annanent omenm0

förändringarna.genomförafaktisktsak att

Mindredistansarbete har öarförgenomslagen inte ännu.De regionala noterats av-
skärgård kanStockholmsskärgårdsområdena. Idock blfinnstillämpningar i a

finns exempel påDäremottill Möja och Ljusterö.utlokaliseringFolksamsnämnas
sådantEttdistansarbete.påresultat satsningarenskilda företag uppnått avsom

lyckatsenligtUpplands Väsby,NixdorfSiemensexempel i utsagoär sparasom egen
form.distansarbetapersonal någonhälften ilåtakronor1,5 miljon sinatt avgenom

Distansoberoende tjänster0

medkommunersmåhar mångadistansoberoende ettEtablering tjänster gettav
kommersiellahurHistorierna mångaframtidshopp."perifert" läge ärett nytt om

blkansammanhangexpandera. I dettakunnathjälp IT hartjänsteföretag med aav
och doku-ärende-medarbetarJämtland,DigiDoc Hackåsi inämnas som

kombinationaffärsidé,hurexempel iFöretaget pådistans.menthantering på är ett en
frånanställda 2antaletkraftig ökningtillledarskap, kan ledamed engagerat aven

år.till 100 på två

ÅngeHälsingland,Ljusdal iSveg Jämtland, ioch Piteå Norrbotten,Arvidsjaur ii
Örebro exempel pålän någraVärmland, KarlskogaHagfors ärVästernorrland, ii

för distans-attraktivprofilerar kommunallt utsträckning sini störreorter somsom
oberoende tjänsteföretag.

Nät-Schultz ochHertz, Nymanbokningscentralerfinns såsomI Arvidsjaur
trångmål kandatoranvändareSupport, dit iSEI DatasvarSveg finns blcentralen. I a

SASochTelemarketingHärjedalensoch lotsas vidare iringa programvarorna.
Ljusdal planerasetableringar. ViaexempelBokningscentral andra på intressantaär
dokumenteradehögstakurirföretaget DHLochför speditions-leveransernanumera

samtlighandEuropa. NorthbookHagfors finnsIproduktiviteten tari omsom
Airways.owerflow-trafik Britishinom

vidare medförutsättningar gåfinnastillväxtperspektiv kan detregionaltUr attett
dialog medtjänsteföretag. Idistansoberoendeklusternyetableradeplatsernas av
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dessa företag kan platsen erbjuda IT-förbättringar bådesuccessiva tekniskt ochrent
kunskapsmässigt och organisatoriskt.

Det denna bakgrund förvånansvärtär flertaletinte län lyfter frammot att poten-
tialerna för distansoberoende företagsetableringar.

Elektronisk handel0

Det finns Sverige idag väl spridd insikti den betydelse elektronisk handel kanen om
komma få framtiden. Toppledarforumi har drivit utvecklingenatt på och idag
bedrivs projekt alla län. Flertalet län arbetari dock för bistå SMEäven i regionenatt
med kompetens området. Denpå tekniken viktigt verktyg förett attnya ses som
hjälpa företagen stärka konkurrenskraften. Elektronisk handel viktigatt ses som en
hörnsten detta arbete.i

Ett antal pilotprojekt bedrivs landet, där antal SME tillstort i låg ellerrunt ettom
kostnad fåringen delta uppbyggandet tekniken ochi applikationerna för elek-av

tronisk handel. Målsättningarna med projekten dock uppställda. Främstår vagt
syftar till fram antal goda exempel, vilka sedan ska locka andra företagatt ta ettman

ansluta Ambitionerna kansig. högtatt ställda, länge detsägas såän ärvara men
svårt några verkliga resultat.visaatt upp

Telemedicin0

Telemedicin, dvs medicinsk kommunikation telemedia, har under fåttvia tidsenare
Ävenuppmärksamhet. medicinsk konsultation telefonstor kan inräknas iom per

uttrycket telemedicin det främst kombinationer telemedia,är datorer ochav
TV/ video-teknik, idag byggstenarna begreppet. Telemedicinskautgör isom
tillämpningar starkt beroende telenätets kapacitetär och teknikutvecklingen påav
utrustningssidan. I flertalet län Sverige har därför landstingeni drivandevarit en
kraft nätutbyggnaden.inom

I samtliga länprincip har telemedicinska tillämpningarprövat form.någoni
Norrbottens, Jämtlands, Blekinge och Malmöhus läns landsting kan nämnas som
framstående detta område. De harregioner inom samtliga under längre tid skaffaten

omfattande erfarenhetersig telemedicin.av
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Sverigeexempel från120

infor-sammanfattadläsarenkapitel,dettaexemplen iDe 120 presenteras gersom
ochfinansierarprojektägare,stårprojekten, dvsmation vem somsomvem somom

handförsta på inter-projekten baseras iBeskrivningenvad projektet gär på.ut av
befintligmaterialmedkompletteratsiblandhar ävenvjuerna, pro-urmen

jektbeskrivning.

följande:genomgåendekapitel 5Strukturen på är

Projekt
beskrivningprojektfinansiering ochProjektägare,

uppläggningIT-strategisk i regionen
IT-strategi2.1
Nätverk2.2

rollLänsstyrelsens2.3
2.4 Aktörer

kommunexempelledande2.5 Några
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.
länNorrbottens

Projekt

1.1 Länsnätet

Projektägare:
IT Norrbotten.

Projekfinansiering:
ISDN till länets 97ATM-nätet Komplettering medtill 23 miljoner kronor.uppgår

således till 45skolorter till kronor. Den totala22 miljoner uppgåruppgår summan
miljoner Projektet ska slutföras under december 1997.kronor.

Beskrivning:
för planernaEn utbyggnad länsnätet förutsättning realiserasågs att omav som en

hela länet. Arbetet medelektronisk handel och distansutbildning för alla kommuner i
Telia för leveranslänsnätet startade för sedan. Ett avtal slöts april med1 år i ettavca

helaGrundtanken lägsta marknadspris34 Mb ATM-nät. kunna iär garanteraatt
Stockholm. NätetAtt Pajala kosta centralalänet. koppla ska isig i inte änupp mer

för framtida vad gällerska landet då det kravdet bästa i är anpassatvara
multimedia-applikationer, videokommunikation.tsom ex

1.2 Elektronisk handel

Projektägare:
IT Norrbotten.

Projektfinansiering:
offentligaTotalt kronor. Fördelat EU och andra8 miljoner på intressenter samt

projektintäkter 2 miljoner kronor från näringslivet.på

Beskrivning:
näringslivet,Norrbotten frontlinjen vad gäller elektronisk handelvill ligga inomi

företag affärer In-landstinget Projektet ska stimuleraoch kommunerna. viagöraatt
användafå kunskap hur de kanFöretagen och länet skaorganisationerna iternet. om

utvecklingförtjänstfullt Samtidigt syftar projektet tillden tekniken på sätt.ett ennya
också drivaanpassade för den tekniken. Det skatjänster ärav nya som nya

IT-företag redan finns länetteknikutvecklingen framåt hos länets företag. De isom
produkter ochutvecklingska lättare kunna bestämma för påsig sinaatt satsa en av

få avkastning länet.inomen

ochökad effektivitet, produktivitetProjektet ska skapa lokal utveckling länet ochi ge
konkurrenskraft företag offentligahos och organisationer.
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företag får delta med fri marknadsplatsEtt delprojekt ska där 10-20 påstarta en
Projektet drivsDe ska dokumentera erfarenheter elektronisk handel.nätet. sina av

fram fram november Däreftertill december 1999. Tydligare projektplan 1997.itas
för projektet.ska projektet dras Intresset mycketigång. stortuppges vara

1.3 Distansutbildning

Projektägare:
IT Norrbotten.

Projektfinansiering:
Totalt miljoner kronor. Projektet fram till december 1999.4 drivs

Beskrivning:
lokalise-Projektet syftar till geografiska avståndens och den fysiskaminska deatt

betydelse Kompetensnivån ska höjas ITutbildningsområdet. inomringens inom som
prak-pedagogiskt hjälpmedel för distansutbildning länet. Infrastrukturen och deni

spridas.tiska kunskapen hur tekniken används distansutbildning skainomom
gymnasieskolor och grundskolorUtbildningar vid Luleå tekniska universitet, samt

utbildningsföretag De tekniska lösningarlänet ska spridasi inom regionen. som
utvecklats beredas stabil hemmamarknadlänet ska ocksåinom som geren

för IT-företag Det finnsmöjligheter till arbetstillfällen och exportmöjligheter länet.i
för distansarbete ochredan idag aktörer duktiga bl teknikpåi regionen är asom

TeknikCentrumCDT för Distansöverbryggandedistansutbildning. Ett exempel är
vilket kort kommer med verksamhet ska drivaknoppasinom att av en som

bildöverföring förprodukten mStar vidare. Detta mjukvara förär t exen ny
videokonferenser och distansutbildning.

1.4 Utbildning Direkt

Projektägare:
se nedan.CDT beskrivning CDT punkt 2.4av

Projektfinansiering:
för kronor ochTotalt 21 miljoner kronor 3 KK-stiftelsen 6 miljonerår ståröver varav

Norrbotten för fördelatIT 5 miljoner kronor. Allt 3på år.

Beskrivning:
medverkaGenom mStar Luleå Tekniska Universitetanvända kan studenter vidatt

lektioner fysiskt befinner Studenterna kan följa undervisningenpå de sig.oavsett var
Denlive PC hemma eller lektionen helst dygnet.påvia sin gå igenom när som

filmade frånlektionen tankas också sedan kanpå ringas uppner en server som
traditionellaförstudenterna därmed kan föreläsningen Deigen repetition.som se

video/ och därmedverktygen för audio har vidareutvecklats med Javateknik
skiftefunktioner whiteboard, synkroniseratkompletterats med elektronisktsom ex

web-sidor, möjlighet till och inspelning.voteringav
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Produkten har hittills för elektroniska distansutbildning. Framförochanvänts möten
allt den möjligheter för företag och verka oberoendeöppnar organisationer att av
geografisk placering mStaroch tid. Produkten ska säljas ochmåni viss nu
marknadsföras avknoppat bolag från CDT. mStar används idag främst påi ett

också företag Ericsson Erisoft med anställda.560universitetet tmen av som ex
Erisoft har Skellefteåkontor såväl Luleå, Umeå. De har för närvarande 50i som ca

installerade med mStar-miljön.stationer

1.5 Medborgarkontor

Projektägare:
IT Norrbotten.

Projektfinansiering:
Totalt 8 miljoner kronor. Projektet avslutas december 1999.i

Beskrivning:
Medborgarkontor med Internetstöd ska bättre länet ochtill medborgarnaservice ige
öka möjligheterna för alla medborgare kommunicera med offentliga verk-att
samheter. Via medborgarkontoren ska blanketter för bygglov, diverse bidrag etc
kunna beställas. Allmänheten protokollska också kunna del kommunstyrelsensta av
och dylikt.

1.6 IT och turism

Projektägare:
IT Norrbotten.

Projektfinansiering:
Totalt 4 miljoner kronor. IT Norrbotten bidrar med miljoner kronor. De2,5 återstå-
ende l,5 miljoner kronor finansieras frånprojektintäkter turistnäringen.genom

tillProjektet drivs till december Under de första månaderna och med1999. 18
1998december ska projektet drivas projektform och under de 12i sistaren

månaderna bolagsform.i

Beskrivning:
Projektet handlar utveckling interaktiva Internetbaserade applikationer ochom av
applikationer CD-rom. Projektet ska bidra till öka produktiviteten,på att
effektiviteten konkurrenskraften handlaroch hos besöksnäringen länet. Deti om
marknadsföring och CD-rom.turistattraktioner, boende Internetviaetcav resor,
Turistbyråer och resebyråer företagen ska ha bättresjälvasamt ett presenta-
tionsmaterial för locka fler besökare till länet under lågsäsong.ävenatt

Enligt förprojektbeskrivningen projektet fram applikationergår påut att ta tu-
ristföretagen förväntas blisjälva använda. Resultatet enligt projektbeskrivningenatt

effektivt modernamarknadsinriktad Norrbotten använderturistnäring ien mer som
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konkurrenskraft företagen, vilkethosförväntas skapa bättre iIT-lösningar. Detta en
besöksnäringen.förutsättningar den allt viktigarelänet bättre inomsin tur ger

IT-strategisk uppläggning regioneni

IT-strategi2.1

utvecklinggenerellt kan bidra tillIT-projektIntervjupersonerna regionensattanser
andralänet försprångkunskap ochsprida intresse gentemotettatt som gergenom

också viktigtfram. Detockså leda tillDetta bör tjänster växerregioner. att ansesnya
plattform vilken driver utvecklingendenfå fram IT-företag skapari regionenatt som

förut-sättning.härvidare. De infrastrukturella aspekterna enanses vara

NorrbottenIT Norrbottens ITflesta presenterade projekten drivsDe de regi. äriav
ALMI och LuleåFöretagarna,länsstyrelsen, landstinget,bolag ägsett som av

bolaget 160 miljoner kronorTekniska Universitet. Sammanlagt har investera iatt
mål 6 och stårmed 40 miljoner kronorolika IT-projekt länet. EU bidrar via ägarnai

förlänsstyrelsen och landstingetoch regionala stödför 60 miljoner kronor via
kronor.resterande 60 miljoner

huvudrubriker:ligger under följandeProjekten

Meborgarkontor0
Elektronisk handel
IT skolani
IT och turism
Distansutbildning
Teknik och infrastruktur

Nätverk2.2

fått uppdragharIT-Branschråd DePå landshövdingen har iinitiativ startats.ettav
roll den totalaska IT:sfram för IT-verksamheten länet. De ii överatt ta seprogram
IT Norrbotten,från vardera länsstyrelsen,I rådet ingårstrategin. representanten

Telia, Ericsson och universitetet.

harMed IT Norrbottennätverk också IT Norrbotten.Ett har initierats ettsom navav
företaglandsting ochengagerade människor kommuner, inätverk i runt omav

ochspridafunktion församlats. Nätverket har viktigregionen att engagemangen
fram.verka för idéer ska växaatt nya
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Länsstyrelsens roll2.3

ITprojektfinansiäroch inomdelägareaktiv rollharLänsstyrelsen avsomen
minska sedandock kommitroll harLänsstyrelsensNorrbotten. operativa attrent

Norrbotten.ITstarten av

Aktörer2.4

TeknikDistansöverbryggandeCentrum förÅ
LuleåochTelia ResearchErisoft, Frontec,EricssonverksamhetCDT ägsär avsomen

DenLuleå kommun.från ochfinansiellt stödmedTekniska Universitet staten
ovanligtiden då detändras helaverksamheten ärformen förjuridiska samar-en

ochprodukterutveckling kompetens,bidra tillCDTbetskonstellation. ämnar av
kommunikationsteknologi.ochdataelektronikmellanaffärsmöjligheter tvärsnitteti

företagenkonkurrenskraften hos itill stärkabidraMålsättningen är att norraatt
tillocksåverksamheten initiativtagare startaeldsjälarna attSkandinavien. En i varav

medlänsstyrelsenfrånfinansieringskedde tackCDTStartenIT Norrbotten. vareav
ljus. AvdagensaldrigCDT troligtvishadelänsstyrelsenkronor. Utan sett10 miljoner
kronormiljonerCDT och 2självamiljoner kronor påsatsades 8den totala summan

IT Norrbotten.tillsedan leddeInfobahnprojektetpå starten avsom

Tekniska UniversitetLuleå
har iskett länet universitetetutveckling varittill den ibidragande orsakEn som

studenterde examineras ärfinns samlad därLuleå. Kompetensen samt ensomsom
verksam-exempelflera påFrontecFöretagetför Norrbotten.tillgång är ettstor av

uppgift frånenligthar,Totalttackuppkommit universitetet.heter settvaresom
deundertill 10.0000frånIT-företaganställda gått iantalet i stort settregionen, ca

åren.senaste

kommunexempelledandeNågra2.5

Luleå kommun
kom-projekt pågårNorrbotten. Många isärställningskälnaturliga iLuleå har enav
bådebostadsbolag,medSamtal förs idagpå universitetet.minstintemunen,

förlösningframTeliamedför tillsammanskommunala och taprivata, att en
marknadbreddadprojekt förIngatill allmänheten. störreInternetspridningen enav

har initierats.ännu

Pajala kommun
startade1997I idistansutbildning. januarimyckethar påPajala kommun satsat
120högskolekursdataingenjörsutbildningen" på poäng"Elektronik- ochPajala en-

Pajala kommun.uppdragUniversitet påUmeå avsom ges av
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Arvidsjaurs kommun
Arvidsjaur bland de första landet frami på IT-strategi. Kommunenatt tavar en egen
har också med framgång lockat till distansoberoendesig såsomtjänster
bokningscentraler. Hertz, Nyman Schultz och Nätcentralen företag valtär attsom
etablera kommunen.sig i
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ä
länVästerbottens

Projekt

AC-Direkt1.1

Projektägare:
SNIC IT-rådet harochIT-CentrumNorrlandslän.VästerbottensLänsstyrelsen i

det vidare.och driverprojektetinitierat nu

Projektfinansiering:
näringslivet,Länsstyrelsen,EU.medfinansierasProjektetkronor.Totalt: 3.700.000 av

resterande del.KK-stiftelsen betalarlandstinget och

Beskrivning:
Europa påpilotregionerde 22 inomtillharVästerbottens län utsetts somen av

EU-informationssamhället.föraktionsplanochframEU ska strategiinitiativ ta enav
Society Initiative.Informationför RegionalRISI, vilket stårförkortasprojektet

deltatillfällefick ikonkurrensBlekinge dessa i attregioner storär somannan aven
projektet.

medvetenhetenoch öka iVästerbotten kartanpåbidra tillProjektet sättaattanses
skapatillska hjälpaDetetableringsort.fördelarVästerbottens attEuropa ensomom

uppgift; skapaviktig gemensamthar ocksåProjektet ettattpositiv image. annanen
IT-frågor. Frgällervadlänetfortsattaför densamlingsdokument strategin inom 0 m

koppling tillstrategiskhaIT-projektalla i regionenhösten 1998 ska startar ensom
ställsdärmålsättningaroch dedetta dokument upp.som

EU961101-980430. Därefter kommerhalvt attoch årunderProjektet drivs ettett
de skaförskickligatillräckligttill de sig attvisatregionerportionera ut somresurser

såledeskanVästerbotten intespecialområden.projektfortsätta driva inom vara
Ak-april 1998.efterprojektet sistafinansieringfå ytterligaresäkert på att av

arbetetlångsiktigadet iföranvändadock kunna sigtionsplanen hoppas regionen av
för IT-länsstrategiskaDokumentetresursstöd. tjänavidareregionen, oavsett som

bidra.fortsätterEUhållfrånfår sökas inte attoch finansieringfrågorna annat om

DirektVästerbotten1.2

Projektägare:
län.VästerbottensLänsstyrelsen i

Projektfinansiering:
Länsstyrelsenkronor.totalt 970.000tilluppgårDen totala finansieringssumman

Kommunförbundet, Lmedsamarbetedet skerprojektet ifinansierar hela men
Umeå Universitet.landstinget och
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Beskrivning:
Projektet syftar till skapa informationsplats för Västerbotten Detpåatt nätet.en
handlar främst information från offentliga aktörer. Inga kommersiella aktörer ärom
idag inblandade och konkreta planer finns föringa skaså bli. Målsättningenatt är att
samordna informationen och öka tillgängligheten länet. Förhoppningeni är att
kommunerna ska länka till sidan.sig

Projektet förväntas få spridningseffekter kompetensutvecklingsåsom IT-om-inom
rådet lånet. Kunskapi Internet ska sprida till kommunersig och andra offentligaom
aktörer länet. I projekteti ingår också utbildningar, produktioninomt ex av
hemsidor. Utbildningen vänder till kommunanställdasig och andra offentligt
anställda lånet. Utbildningarinom bedrivs 4 platser: Umeå, Skellefteå,på Lycksele

Åsele.och Tanken kommunerna Västerbotten Direkt fårär chansviaatt atten
"hänga med utvecklingen". Västerbotteni Direkt ska också bidra till positivtett
näringslivsklimat.

AC-Net1.3

Projekägare:
Data- och ek.telenät Västerbotten förening.i

Finansiering:
Totalt: 23,9 miljoner kronor. Projektet finansieras EU, Kommuner, länsstyrelsen,av
landstinget och näringslivet.

Beskrivning:
Till följd de höga kostnader företag och offentlig förvaltning får betala för sinav
data- och telekommunikation beslöt länet inleda projekt för utbyggnadatt ett ettav
länsnät. Ett avtal träffades med Enator Dotcom för hyra nätet över tre-av en

Samtligaårsperiod. kommuner och offentliga aktörer kommer uppkoppladeatt vara
En utlöpare finns till Stockholm,nätet. vilket innebär länetsmot anslutna kanatt

kommunicera med 08-området till lokaltaxa. Tanken denna skaär investeringatt
stimulera IT-användningen länet enkelhet,i ökad tillgång till data- ochgenom
teletjänster och lägre samtalskostnader.

1.4 Tourist

Projektägare:
Länsstyrelsen Västerbottens län.i

Huvudñnansiär:
EU och länsstyrelsen finansierar med totalt 2,7 miljoner kronor. Projektet frampågår
till 1999.sommaren

Beskrivning:
På uppdrag EU-kommissionen genomför Västerbotten pilotprojekt områdetpåettav
IT och Projektet syftarturism. till utveckla den småskaliga Det kommerturismen.att

marknadsföringpå Internet förvia sprida informationatt satsas de olikaatt om
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turistattraktionerna länet till marknad. Det kommer också påi större att satsas etten
för öka samordningen. Företagen harmellan de olika aktörerna länetintranät i att

besöksgrupper spektrumidag och erbjuda dem brettsvårt störreatt ettta emot av
flera företagare kanaktiviteter. Genom samordna mellanatt manarrangemang

fiske, forspaddling,erbjuda helhetslösningar,turisterna etc.t ex

IT-strategisk uppläggning i regionen

2.1 IT-strategi

information och infra-IT definieras dels teknik försörjningregionenav som av-
för IT-projektstruktur dels form IT:s inverkan samhället totalt. Framgångenpåi av-

funktioner. verktyg, därbedöms utifrån och endast ITinte ettses somprocesser
för och samhället. Enprojektet ska förändra rutiner vissa i organisationer iprocesser

framgångsfaktor förmåga andra ska drivaeldsjälar och deras entusiasmeraär att som
finnasverksamheten efter projektets slut. Entusiasm för IT-frågornavidare måste

inkluderas.kommunal För långsiktighet kommersiellapå nivå. måste intressenäven
arbetstillfällenMålsättningen ska ochmåste regionen tjänaatt pengar nyavara

funnits vad gäller de kommersiellaskapas. Hittills det brister justvissaattanser man
aspekterna.

omfattande totalt 135,5 miljo-I Västerbottens län drivs för närvarande 37 IT-projekt
framhållskronor, de viktigast presenteratsner som ovan.varav som

2.2 Nätverk

SNICDe IT-råd och IT-grupp den verksamhetårens påsatsningar samtsenaste som
för Ibedriver samla aktörer ansträngningar.regionensär sättett att gemensamma

nätverkdessa nätverksskapande. Det dock saknasuppstårgrupperingar visst anses
forskare, offentliga aktörer kandär kontakter mellan näringsliv,på gräsrotsnivå

utvecklas och stärkas.

2.3 Länsstyrelsens roll

förebildLänsstyrelsens syfte för Västerbotten skapaIT-råd har verka iatt att ensom
för kunskaps- och IT-lyft stimulera utvecklingenmed kombinerat i regionen.att ett

funktioner länet.Länsstyrelsens roll samordna särskilda mellan olikainsatser iär att
IT-områdetDet länsstyrelsens uppgift koordinera den samlade utvecklingen påär att

befintligaför för och för hjälpa deattraktiv etableringarregionengöra attatt nya
företagen konkurrenskraften marknad.höja på störreatt en
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Aktörer2.4

Ett IT-rådIT-frågor länet.Under 1997 har hel del hänt iinom organisationen aven
länsstyrelsenIT-grupp har tillsatts. Inom kort kommerhar och operativstartats en

anställa IT-strateg IT-koordinator.även att samten en

för IT-insatserIT-rådet kommer samrådsgrupp deutgöraatt som ge-gemensamma
IT-rådetnomförs fall länsstyrelsen huvudfinansiärI dei regionen. är utgör

arbetehar verksamt sedan 1997 och koncentrerarIT-rådet sittvaritstyrgrupp. mars
antalet projekt förfram samlad för IT-frågor länet begränsapå istrategi samtatt ta en

få kraftsamling.störreatt en

framtidenOperativa frågorna IT-rådet. De ska ocksåIT-gruppen bereder till i ta
sedanGruppen har verksambeslut vilka projekt ska varitinitieras. sen-om som

1997.sommaren

SNIC flera projektNorrlands IT-centrum stiftelse driver deär somen som av
för stimulera ökadlänsstyrelsen. Norrlands IT-centrum arbetarinitieras att enav
IT-området mellananvändning Internet, sprida kunskap och utbyte univer-inomav

landstinget,Stiftarna länsstyrelsen,och näringsliv skapa kontakter.sitet ärsamt
Lycksele ochNordmalings, Robertsfors, Storumans,Umeå Universitet Umeå,samt

Vilhelmina Stiftelsen har verksam sedan 1988.kommuner. varit

ledande kommunexempel2.5 Några

kabel-tid fått uppmärksamhet för projektDorotea kommun har på sitt viaattsenare
kommunenTV erbjuda Internet. En etablering har kommit till ståndinvånarna iiny
syftar tillanställda. Verksamhetenoch med Bottnia Internet Provider med 20 attca

reklambaserade.erbjuda Internet till allmänheten kostnad. Intäkterna iställetärutan
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j
Västernorrlands län

Projekt

distansNärutbildningNärU1.1 på

Projektägare:
dataföretag,YDAB Härnösand ABHärnösands kommun,Länsstyrelsen, i

Utbildningsamordnare.

Projektfinansiering:
Totalt: miljoner kronor.21,7

kr, Härnösandsmål för 6,8 miljonerLänsstyrelsen för miljoner kr, EU 22,1står
miljoner kronor.Distansutbildningskommittén 5kommun för 0,6 miljoner kr och

Beskrivning:
för utveckling distans-NärU projektet byggagår på ett centrumut att avupp

ska skeutbildningenHärnösand. Tankenundervisning och distansarbete i är att
helaIT ska följa elevernautifrån individuella behov. Utbildningenelevernas inom

utbudetgäller barafrån grundskola till Det påuniversitet. intevägen att satsa av
förståelse för ITska få denutbildning också efterfrågan, dvs målgruppenpå attutan

blir dåefterfråga utbildning, Måletde själva ska kunna entusias-tjänster attm m.
högskolor och andra utbildningsinstanserställa kravnäringslivet såatt atttmera ex

kan deras behov.erbjuda kurser motsvararsom

utsträck-använda skolornaI Västernorrland efterfrågas på isatsning störreatten
för höjabefintlig pedagogik. Det behövsI skolan finns redan är insatserning. attsom

utbilda lärare.omfattningen den tekniskakvaliteten och på utrustningen samt att
hurför kunna leda utbildningarutbildas lärare skola iInom projektet två på varje att
dvsalla,gäller låta skolornaanvänder den tekniken. Det utnyttjasatt avman nya

också näringsliv och allmänhet.bara elevernainte utan

företag ochför skapa nätverk mellan deProjektet verkar organisationeratt som
fysiska mötesplatsernaoch distansarbete. Deverkar området distansutbildninginom

kunnandet finns.skolorna där, tekniken ochär

1.2 MIC

Projektägare:
Midsweden Information Center AB.

Projektfinansiering:
Telia och Mitt-Sundsvalls kommun, Timrå kommun,De fyra största ägarna

medlemsavgifter.andelen. Resterande del täckshögskolan tillskjuter den största av
Totalt medlemmarnasmiljoner kronorKärnverksamheten 4 är.omsätter sett,ca per
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och miljoner.den årliga till mellan 8 l5inkluderade, uppgårinsatser summan
treårsperiod.Projektet löper över en

Beskrivning:
möjlighetIT-frågor deMIC nätverk för företag har idéer kringär attett sersomsom

Medlemsföretagen till 38 ochrealisera tillsammans med andra. uppgår repre-senterar
företag. Verksamheten byggerfrån företag till internationellaallt lokalasmå stora

delstekniken kan tillföra,"missionera" IT och vad den pådels på attatt nyaom
högskolan.brobyggandet mellan företag ochprojekt. En viktig aspektinitiera är

1.3 IT Centra

Projektägare:
Ägarskapet därefter tillgickLänsstyrelsen initierade projektet juli 1995. överi

respektive kommun.

Projektfinansiering:
strukturfond mål 5b medEUsProjektet finansieras med miljoner kronor7 via

själva.från länsstyrelsen och kommunernamöjlighet till insatserextra

Beskrivning:
glesbygdsområdenautbildningsanläggningarPengarna ska finansiera iirunt om

skafärdiga. IT CentraSammanlagt ska byggas, redanlänet. 35 17 ärcentra varav
för alla.företag och de ska tillgängligaoch medelstoraligga närheten småi varaav

Således hartillfredsställande. mångaDärmed bör öppettiderna ska ocksåäven vara
skolor.bibliotek ochCentra publik lokalde existerande IT placerats någon såsomiav

hus". Det"Företagarnasplacerats hos företagarnas förening ellerNågra har i ett
förför ligger hos harockså viktigt någonatt ansvaret centrat engagemangsomanses

frågorna.

PC, surfa Internetvända för använda påTill IT Centret kan helst sig attvem som
Centravideokonferensteknik. I framtiden kommer ITeller använda i störreatt

utsträckning förläggas till skolorna.

Kunskapsscentra1.4

Projektägare:
Kommunerna och näringslivet.

Projektfinansiering:
betalas frånbyggs Starthjälplöses för enskiltFinansieringen varje centrum som upp.

kommun länsstyrelse förnäringslivet själva denoffentlig och står störstapart men
delen.
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Beskrivning:
finns det blIdagkompetenscentrum.kommun ska haMålsättningen sittvarjeär att a

samverkanbidrar tillKramfors.Sollefteå och Kompetenscentra störreSundsvall,i en
Exempelsamarbete.idéer påupphov tillvilket kani sini regionen, tur nya omge

hydraulik,för tillämpadInstitutetkunskapscentralyckade påsatsningar är
Länstekniskt Centrum.Miljöteknik ochIndustriell

uppläggningIT-strategisk regioneni

2.1 IT-strategi

valt några ilän har hittillsVästernorrlands inte investera ettstoraatt pengar
människor förstå hurutbildning fålänsomspännande på attnät attutan mer genom

del byggtdock förhjälpmedel. Landstinget harIT användas sinkan ettuppsom
förbättraY-net. användas förIT skadatakommunikationlänsnät för tele- och att

ITnyckelordet.Kompetensutveckling iför företagen länet.förutsättningarna är äri
länet ochexisterande företagenförsta hand demål. Det iisig inget ärär

kompetensutvecklingtillberedas möjlighet iskamedborgarna som
informationsteknik.

Västernorrlands livsnerv,historiskt inteinvesterarDe industrierna, varitstora som
lokalaofta beroende deunderleverantörerlängre länet. Småföretagen äri avsom

och komma påfå för utveckladärför hjälpbasindustrierna. De sigmåste utatt en
ochframtidens konkurrensde klarakommermarknad, intestörre attannars

förnätverkknytasefterfrågan. Debasnäringens minskade måste i attsamman
ska kunna uppstå.synergier

Nätverk2.2

viktigalänetantal kommuner i ärDe olika kompetenscentra ivuxit ettuppsom
länsstyrelsens IT-Viktigtspecifika branscherna.för företag denätverk är äveninom

representerade.finnsdär de olika sektorernaråd,

rollLänsstyrelsens2.3

framåt.för föra utvecklingentillgängliga medelanvändaLänsstyrelsens roll är attatt
frånmöjligtför det ska initiativmarknaden för liten inväntaI Norrland attär att vara

drivkrafternakommersiellastödja dehjälpa ochLänsstyrelsen kannäringslivet. upp
för introducera teknik.att ny
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2.4 Aktörer

Storindustrierna har delvis med arbetet dock frontfigurer.varit i som
Mitthögskolan har drivande de frågor själva högskolan. De viktigastevarit i rörsom
aktörerna länsstyrelsen, tillsammans med kommunerna samarbeteianses vara som
med näringslivet, har mycket drivande.varit

2.5 Några ledande kommunexempel

Sundsvalls kommun
I Sundsvall har kompetenscentrum industriell miljöteknik byggts förinomett attupp
samordna miljöteknik för företag länet. "Industriell Miljöteknik"inom iresurser
drivs föreningideell det arbetet bedrivs bolagetoperativa isom en men
Environmental Engineering Mid Sweden AB. Kompetensen säljs också till utländska
aktörer.

Örnsköldsviks kommun
ÖrnsköldsvikI ITHarbetar "Institutet för Tillämpad Hydraulik" för ökad kunskap
tillämpningar hydrauliska och elektrohydrauliskai ITH startade medinom system.

120.000 kronor frånstöd länsstyrelsen. Kommunen subventionerade med lokal.i
Idag verksamheten helt bekostad näringslivet självt. Det finns idag gedigenär av en
kompetens med antal forskare hydraulikområdetinomett

Kramfors kommun
LänsTekniskt Centrum Kramfors näringslivsägd stiftelse med verksamhetenär en
inriktad samordna förpå utveckling och utbildning för länetsatt resurser
verkstadsföretag. Verktygen utbildning, IT-administration och projektverk-sam-är
het. Centrat erbjuder företagsanpassadebl datautbildningar, tilltillgånga
videokonferensanläggning och WWW-server.egen
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é

Jämtlands län

Projekt

1.1 Kontur

Projektägare:
länsstyrelsen.Telia samverkan medi

Projektfinansiering:
Totaltmed länsstyrelsen.tillsammansprojekt TeliaDetta Mål 6är startatett som

från EUmiljoner kronorprojektet 24kronorkommer 61,1 miljoner iinvesterasatt -
länsstyrelsen.frånoch 3 miljoner kronor

Beskrivning:
Största KONTUR.projektet är

ISDN-möjligheter.skolorter/ skolorter,får byar, 5Via projektet 105 inte ärvarav0
PC-baseradanvändakomma kunnakan skolorterGenom projektet många att

få tillgångkan alla invånare påvideokommunikation. Via projektet även orterna
lokal samtalstaxa.avgift och medansluta till lägstatill ISDN, dvs alla kan sig

kan uppgåISDN-anslutninganvändare till respektive på varjeAvståndet från ort
fallISDN. I detfå tillgång tillkostsamtTidigare dettill 6 kilometer. attytterstvar

anslutablir det billigaretelefonabonnemang sig viaredan harabonnenten två att
ISDN.

skall fyra video-ansökanEnligt planernavideobryggor skall byggasEtt antal iupp.0
Stugan,Hede därefter planerasochvideobryggor klaraetableras. Tvåbryggor är

kan 28"kaskaderkoppling"Strömsund. Via kochvideobryggor Krokomi en s
kommunikation.videobrygga etableraanvändaresamtidiga inom gemensamen

projektet. Ikommunhuvudorterbredbandsnät till samtliga ingårEtablering i ett0 av
tskolanvarför främstdetanvändningsområdet begränsat,initialt skede ärär ex

AMU-bredbandsnätet.linje fåroch sjukvårdenestetisk större nytta avsom
Östersund idag ATM-nätanvänder redanSveg och ett gemensamti somgruppen

virtuellt nät.

finns 45länet. Totalthar byggtsserverplattform med Internet-åtkomst iEn caupp0
kunder.

besökts.60-tal företag harantal företag. Etterbjuds tillIT-konsulenter störreett0
Word, Excel,Utbildning skerföretagen.veckor hos iKonsulenterna 2-3stannar

företagen, kon-personalpool åker tillTeliasSPCS och PersonalInternet. utur
de besöktaAllasäljuppdrag vid besöken.har docksulenterna inte utom en av

företagen tidigarebesöken. Ingetefterföretagen köpt datorutrustninghar varav
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datoriserat. Syftet företagen skall köpa och denpåär utrustningatt programvaror
lokala marknaden. Projektet har därför lokalaindirekt stimulerat de
dataföretagen. För närvarande konsulenter aktiva. Målet de ska det blillär är att
20 konsulenter totalt.

Företagsbesöken har stimulerat företagare använda Internet mark-även vissa iatt
nadsföringen. I exempelvis finnsLillsjöhögen kanotcentral hyr utrustning iuten som
hela företagetlänet. När publicerade första hemsida Internet ökade, enligtpåsin

antalet tyska med 50%.turisterutsago,egen ca

1.2 Försöksverksamhet med PC-baserad videokommunikation

Projektägare:
Länsstyrelsen.

Projektfinansiering:
Länsstyrelsen 1,3 miljoner kronor.

Beskrivning:
mellanFörsöksverksamhet PC-baseradmed videokommunikation antalpågår ett

lokala företagare, länsstyrelsen och kommuner länet. Via denna teknik kan bild- ochi
ljudkommunikation etableras mellan involverade aktörer. Exempelvis kan
rådgivning ske till företag videokontakt etableras samtidigt bådaett attgenom som

har åtkomst till bl blanketter. På detta kan mellankommunikationensättparter a
företag och offentliga aktörer underlättas. Ett exempel tekniken oftaärannat att
används länsstyrelsen kommunikationen med länets kommuner. Härigenomiav
minskas antalet För öka utnyttjandet och sprida användningen teknikenattresor. av

det viktigt ledningspersonal aktiva brukare.är även äratt

1.3 Vindue

Projektägare:
Vindue föreningekonomiska

Projektfinansiering:
Totalt har miljoner10 kronor erhållits för projektet länsstyrelsen och EU-genom
medel. Hittills har 7,6 miljoner kronor investerats.

Beskrivning:
Vindue sammanslutning antal företag. företag. EnIdag 18-19ingårär etten av
ekonomisk förening har bildats bildat dataföretag. Inom Vinduei sin tur ettsom
drivs datautvecklingsprojekt.gemensamma

Samarbetstanken dominerar. Exempelvis har antal företag ihop och arbetargåttett
Östersund,med Ericsson-koncernen motsvarande finnstankegångi igemensamtnu

MIC-projektet Sundsvall. Fyra mindre företag har ochpåi gåttorten samman
offererar datautvecklingsprojekt.störregemensamt
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HackåsEliasson ABDigiDoc Håkan1.4

Projektägare:
l-lackås.ABDigiDoc Håkan Eliasson

Projektfinansiering:
totalalänsstyrelsen. Av denstödmiljoner kronorFöretaget har beviljats 9,3 i av

miljoner kronor betalatshar 6 ut.summan ca

Beskrivning:
för utveck-länsstyrelseninvesteringsmedel hossedan sökte företagetFör årett par

föranställdaLänsstyrelsen ställde krav på tvåling företagets affärsidé. minstav
ärende-medanställda. Företaget arbetarföretaget 100beviljande bidrag. Idag harav

ochkonsultationsystemutveckling,områdenaoch dokumenthantering inom
utveck-RESCO ABmedsamarbetar bl iservicebyråverksamhet. Man etta

IT-området.sektorarbetar pålingsprojekt. Företaget inom expansiven

ÅreProdukthuset kommun1.5 i

Projektägare:
Privatägt.

Projektfinansiering:
länsstyrelsen.Totalt miljoner kronor6,4 av

Beskrivning:
År etableringenförtillbeviljade länsstyrelsen stöd1991 privatpersonertre av

få ekonomidet"Produkthuset". Inledningsvis svårt ikonsulthuset attvar
vände ochUtvecklingenmedförde konkurs.verksamheten, fastighetskrisen numera

konsulthuset.småföretaglönsam medbåde och många iverksamheten expansivär
etableradesammanlagt 24,IT och iEtt företag med inriktning ärantal tjänster,mot

Sverige Barometern.PEAK, Montania ochföretagenfastigheten. Bland kan nämnas
bidragitkronor. Detta harmiljonerskatteintäkter 10-15Idag projekthuset på cager

Åre tekniksammanhang.blivittill har intressant iortatt en

finnskonsulthuset. DetIT samverkan medallt högre gradARE-Turist använder ii
Åre-TV Härigenom nårInternet.framskridna planer lägga pålångt på utatt man en

kundkrets.mycket stor

Utsikt1.6

Projektägare:
länsavdelning.Kommunförbundets
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Projektfinansiering:
Totalt miljoner fördelat30,5 kronor KK-stiftelsenFinansiär med 50%år.över ärtre
och kommunerna själva resterande. Aven länsstyrelsen bidrar med 500.000 kronor.

Beskrivning:
Utsikt utvecklingsprogram riktat samtliga skolor IT-området.är inomett mot
Utbildningsinvesteringar har betydelse för Syftet med projektetregionen. ärstor att
fortbilda lärare IT-området kombination med ändamålsenlig kom-inom i att
munikationsutrustning tillhandahâlls. Projektet långsiktig karaktärär ärav men

etableringsfasen.iännu

Nätverksgymnasium1.7

Projektägare:
Kommunförbundets länsavdelning.

Projektfinansiering:
Den totala budgeteringen till 26,9 miljoner kronor. För finansierauppgår detta haratt

ansökan lämnats till KK-stiftelsen miljoner frånpå 12 kronor och mål 6en
sammanlagt miljoner5,4 kronor. Resterande del kommunerna för själva.står

Beskrivning:
Inom för projekt "nätverksgymnasium bedrivs aktiviteter,mångaramen exem-
pelvis lektioner PC-baserade videokommunikationsutrustningarviagemensamma
mellan olika skolor och orter.

Projektet berör följande ämnesområden:
Estetiskt program-
Medieprogrammet-
Omvårdnad och samhälle-

Programspråket C++, teknologi C spanska berörs särskilt, PC-video användssamt
kontinuerligt språkundervisningen. Projektidén förväntas möjliggörai gymnasie-
utbildning glest befolkade områden och därmed ha väsentlig regionali ut-en
vecklingspotential.

IT-strategisk uppläggning i regionen

IT-strategi2.1

Med IT användningen datorer företag,bl skola och hushåll. Det finnsiavses av a
uttalad IT-strategi iJämtlands län. Detingen viktigt ha IT.påinte övertroattanses en

Det gäller kunna använda datorn hjälpmedel fortfarandeoch detatt ärettsom
affärsidén respektive verksamhet det väsentligaste. tilli Det viktigtär är att tasom

goda idéer. För klara marknadskraven IT hjälpmedelutmärkt iatt ettvara ses som
efter effektivisera företagen.strävan att
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Nätverk2.2

kommerEtt olika länsorgan, högskolan och företagsorganisationernätverk mellan att
finns motsvarande nätverksbildningarbildas utifrån den uppbyggnad isom av

Blekinge högskola" har också bildats mellanoch Norrbotten. En virtuell
Östersund, Örnsköldsvikhögskolorna Sundsvall, Härnösand, och Bispgården.i

Östersund Trondheim önskvärd då framförEn bredbandsförbindelse mellan och är
Norges Universitet SINTEFoch forskningsinstitutetallt med NTU Tekniska i

Östersund helaTrondheim. fall får sådan kommer detta beröraI det ävenatten
Mitthögskolan.

2.3 Länsstyrelsens roll

finnsLänsstyrelsen stark roll lånet. Det det någothar intei poängteras att numeraen
datakommunikationer för företagenoffentligt har för tele- och iorgan som ansvar

medellandet. Det finns lönsamhet för med investera iingen operatörerna att egna
betydelsefull roll för samhällenglesbygdsområden. Länsstyrelsen har här småatten

fåska goda tele- och datakommunikationer.

2.4 Aktörer

offentligaLänsstyrelsen, högskolan och Kommunförbundetlandstinget, är organ
lokalaaktivt driver IT-utvecklingen länet. Kommersiella aktöreri entre-somsom

till utvecklingeninvolverade olika projekt. En viktig bidragande orsakiprenörer är
tekniken.beslutsfattare länet själva denär i nyttjaratt nya

2.5 ledande kommunexempelNågra

Östersundskommun
Östersund Jämtland. Ett flertalhar naturliga skäl särställning intressantaiav en

högskolan och landstinget.projekt bl kommunen,pågår inom a

Härjedalens kommun
fram-Etablering kommunerdistansoberoende har många småtjänster gett ettav

och SAStidshopp. Sveg finns bl SEI Datasvar Support, Härjedalens TelemarketingI a
bokningscentral.

Bergs kommun
lyft framInom har olika bland politiker ochkommunen på tjänstemänsättman

Informattionsteknikens möjligheter förvaltningarna.i
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g Dalarnas län

Projekt

Informations-TekniskKurbits Regional Bredbandig-Kreativ Utveckling1.1 i en
Struktur

Projektägare:
IT-rådet.

Projektfinansiering:
frånkronor för infrastrukturinvesteringarHögskolan Dalarna har erhållit 7 miljoner

MåletKK-stiftelsen. kravspecifikation för projektet utarbetas för närvarande.En är
sekelskiftet.med utbyggnad 1998 och klart tillprojektet kan vårenatt starta vara

Beskrivning:
KURBITS-projektet syftarLänsstyrelsen vill särskilt betona vikten detta projekt.av

informationsstruktur länettill skapa höghastighets- och i attsamtatt en gemensam
mellan samtliga kommunerförbättra det fysiska nätverket ochtransmissionen i inom

ATM-teknik kunna erbjudas till mindrelänet. Eventuellt kommeri även orteratt om
efterfrågan finns I Dalanätet kommerhög nätkapacitet.på vissa gemensamma

kompetensutveckling,erbjudas informationsdatabas,kunnatjänster att gemensam-
och administration.videokonferens, Internet, telefoni, nätövervakninggemensam

Transportcentrum verkBorlänge Högskola, näringsliv och statliga i1.2 i sam--
verkan

Projektägare:
Stiftelsen Teknikdalen.

Projektfinansiering:
första och sannoliktProjektet 22 miljoner kronorS-ärigt åretinvesterasär mot-ca-

kronor. Finansiärersvarande belopp och dvs totalt 66 miljonerår 2 är
Banverket,Borlänge kommun,länsstyrelsen, landstinget, Stiftelsen Teknikdalen,

KK-stiftelsen Bergslagen.Vägverket, och Mål 2

Beskrivning:
vägverk, banverkBasen projekt Transportcentrum samspelet mellan näringsliv,i är

Borlänge krävs baraoch Högskolan Dalarna. För skapa Transportcentrum inte attatt
infrastruktur finns tillgängliga ocksåde "hårda" lokaler och attutanresurserna,

frågor drivkrafter, attityder,hänsyn till alla mjuka avgörande rörtas sommen
delförutsättningar framtida möjligheter. En viktigvärderingar och aktörernas iatt se

förverkligandet därför nätverk och mötesplatser.blir skapavisionen attav
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TransportCentrums näringspolitiskaDet främst områden fokus förstår iär tre som
mål:

företagsutveckling, verksamheter med IT-relaterade tjänster,-
kompetens- och kunskapsexport,-

demonstrationsverksamhet.tillämpad forsknings-, utvecklings- och-

hälften Lo-Arbetet TransportCentrum startade under andra 1996.med byggaatt av
projektet.kala, regionala och nationella myndigheter och deltarorganisationer i

1.3 ISDN till samtliga skolorter

Projektägare:
Telia samverkan med länsstyrelsen.i

Projektfinansiering:
EU-medelTotalt Telia för 15 miljoner och22,6 miljoner kronor, stårvarav ca

resterande.

Beskrivning:
redan byggtI kommuner byggs ISDN till samtliga skolorter, kommun har11 utut en

Borlänge, Smedjebacken byggaoch 3 kommuner Ludvika och kommer att ut.
få ISDN.Hittills har fått och ytterligare skolorter kommer60 kommuner 80 att

"Dalaweben1.4

Projektägare:
Länsstyrelsen samverkan med IT-rådet.i

Projektfinansiering:
länsstyrelsensSärskilda medel anslagits. Intern utvecklingskostnadhar inominte

kansli.

Beskrivning:
En för Det finns klar ambitionhemsida länet Internet.på inomengemensam

Dalarnalänsstyrelsen hålls aktuell. "Dalaweben Välkommen tillhemsidan Påatt --
EU-information,bl fakta Dalarna, arbetsmarknad och näringsliv,presenteras a om

hälso- finns länkar till kommunernas ochoch sjukvård, IT, Från hemsidanm m.
landstingets hemsida.
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Elektronisk handel1.5

Projektägare:
Samverkan IT-rådet.mellan Företagarna, kommunerna och

Projektfinansiering:
Särskilda utvecklingskostnad respektivemedel har anslagits. Interninte inom
organisation.

Beskrivning:
Målsättningen projektet elektronisk handel ska omfatta kom-tvåminstär inomatt

och beröra delverksamheter respektive kommun, exempelvisinomettmuner par
kostverksamheten.

IT-strategisk uppläggning regioneni

IT-strategi2.1

första detIT definieras länet informationsteknisk struktur. I hand gälleri attsom
finns för lånet.kunna tillämpa tekniken. Det renodlad IT-strategi Rapporteningen

dock viktigt dokument"Tele- och datakommunikation Dalarna" ii är ett
finns särskiltsammanhanget. I skriften "Med förenade krafter 2007"år ävenmot ett

tele- och datakommunikation.avsnitt om

Nätverk2.2

IT-råd etablerat sedan 1995.våren

ordförande. IT-rådet finnsKommunikationsdirektören länsstyrelsen rådets Ipå är
från länsarbetsnåmnden, Kommunförbundetsdessutom landstinget,representanter

AB.länsavdelning, Högskolan Dalarna och Telia

ochEn teknisk samverkansgrupp med från samtliga kommunerrepresentanter
IT/ADB-området. får kontinuerligt informa-landstinget har bildats Gruppeninom

frågor.IT-rådet olikation av om

roll2.3 Länsstyrelsens

Länsstyrelsens roll medverka till länet har bra infrastruktur. Kommuni-är att att en
därför betydelsefullt. Länsstyrelsenkationsdirektörens ordförandeskap IT-rådeti är

finansiering olika projekthar generell samordningsroll och kan bidra med viaien
regionalpolitiska medel EU-medel.samt

42



och regional utveckling 120exempelfrånIT Sverige-

2.4 Aktörer

Högskolan Dalarna viktig faktor för kompetensuppbyggnaden länet. Hög-iär en
skolan har forsknings-under de utvecklat ochpå årenpositivt sättett senaste
utvecklingscentra transportområdet och industriell utveckling.inom

Transportcentrums etablering under 1996 syftar till skapa nätverk och mötes-att
platser mellan näringsliv, statliga verk och högskolan. Verksamheten kommer att
fokuseras bl IT-relateradepå produkter och kommunikations-tjänster inoma
området.

Regionens basindustrier kontinuerligt IT-investeringar, vilket har medförtgör stora
tjänsteföretag IT-området utvecklatsregionens inom positivt.att

Landstinget har genomfört omfattande datorisering de samtidigtårensenaste somen
länstäckande för tele- och datakommunikation kallat LD-Net byggtsinternt nätett

upp.

IT-rádet aktiv för ökad samverkan mellan kommuner, landsting, hög-är parten
skolan och länsstyrelsen. Arbetet rådet har fokuserats kring utbyggnad deni av
fysiska nätstrukturen länet.i

ledande2.5 Några kommunexempel

Borlänge kommun
I Borlänge har Högskolan Dalarna koncentrerat verksamheten teknik, eko-no-inom

och samhällsvetenskap. En kraftig har skett IT-relaterademi expansion inom
utbildningar kring olika FoU-projekt med IT viktig komponent.samt som en
Kommunen har under längre tid förutseende och stimuleratvarit nä-en
ringslivsutveckling kraftfulltoch kompetensutveckling IT-området. Ettinom

BIT-Netstadsnät byggs för närvarande kommunen.iut

Landstinget
Inom landstinget har kraftfull Stordatorsystemdatorisering skett de åren.senasteen
har "client server-tillämpningar" samtidigt länsomfattande nätverkersatts ettav som
för tele- och datakommunikation byggts Vidare introduceras telemedicinskaut.
tillämpningar successivt.

Ludvika kommun
Ludvika har byggt kraftfullt stadsnät kommunen. Tjänster utvecklasi i nätetut ett

successivt.nu

Malungs kommun
I Malung har för IT-använd-utveckla och underlättaansträngningar gjortsstora att

skolan.ningen inom
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länVärmlands

Projekt

Milstolpen1.1

Projektägare:
med länsstyrelsen.Telia samverkani

Projektfinansiering:
5kronor, landstingetTelia 15 miljonermiljoner kronor,Total kostnad 31,5 varav

miljoner6,5kronor och kommunernakronor,lLänsstyrelsen 5 miljonermiljoner
länsstyrelsens ochlandstingets,reduceraEUs strukturfonder kommerkronor. att

kommunernas andel.

Beskrivning:
glesbyg-telekommunikationernauppgraderaSyftet med projekt Milstolpen iär att

ÄvenISDN. hög-länet fårsamtliga skolorterprojektetden. I ingår iatt
högstaför projektet. Projektet har priori-hastighetsförbindelser planeras inom ramen

datakommunikationertele- ochska långsiktigt bidra till bättre ilänet. Nätetitet
länet.

blir blbefintliga kommunikationereffektiviseringdatortillämpningar ochNya aav
resultatet.

Campus-Arvika1.2

Projektägare:
och Arvikaförening med SparbankenekonomiskArvika näringslivscenter, ärsom en

stiftare.kommun som

Projektfinansiering:
länsstyrelsen.fårCampus-Arvika 600.000 kronor år åri treper av

Beskrivning:
Campus-Arvika. Ettprojektetlokaler Arvika bedrivsI Tobaksbolagets nedlagda i

företag förhyrmöjligt verka för debildats för långtetableringsråd har så attatt som
produkter medverksamheter eller harmed IT-relateradelokaler Campus arbetari en

utmärktTV-studios ochvideokonferenssystem,lokalerna finns blhög IT-nivå. I a
infrastruktur.

IUC med stödUtvecklingscenterbyggs IndustrielltI lokalerna staten.ett avupp
Volvo BMlandet. Fundia,finnasMotsvarande Centrumbildningar ska på nio iorter

Årjäng lastbilsflak harSmedjan, företag skräddarsyrElektromekano i samt ett som
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etablerat lokalerna. Olikasig i samverkansprojekt med IT-inriktning kommer att
bedrivas mellan dessa företag, kommunen och olika länsorgan. Ett CAE-center med
simuleringsmöjligheter skall vidare finnas lokalerna.i Det gäller finna formerattnu
för samverkan. Ett särskilt projekt lokalernapågår i vad gäller marknadsföring av
små- och medelstora företag Arvika Expo. I lokalerna finns Datortek-även-
verksamheten förlagd.

1.3 Forskningscenter med IT-ambitioner kopplad till högskolan

Projektägare:
Handelskammaren.

Projektfinansiering:
Länsstyrelsen har beviljat miljonl kronor för 1998 och miljon kronorl för 1999.

Beskrivning:
Syftet med projektet bl utveckla IT-kompetensenär Karlstadatt forsk-i viaa ett

Arbetsnamnetningscenter. för projektet "SoftCenter" sammaär inamn som
Ronneby. En länsövergripande viktig projektet.är Centrati ska själv-syn vara en
ständig enhet kopplad till högskolan.är närasom

Skogsindustriellt1.4 SICcentrum

Projektägare:
Stiftelsen INOVA för SIC. Friståendeär ansvarig kopplat till högskolan.näracenter

Projektfinansiering:
Länsstyrelsen har anslagit 465.000 kronor. Därtill har finansiering erhållits av
högskolan och andra regionala aktörer.

Beskrivning:
STORA:s forskningsverksamhet har lagts Säffle. Dock hari bestryk-ettner
ningstekniskt forskningscentrum har etablerats Säffle. Centreti fristående frånär
högskolan och där arbetar idag 12 Såväl rektor prorektor från hög-personer. som
skolan finns representerade styrelsen.i På sikt ska detta bli träforskningscenter.ett

1.5 "Northbook CallCenter"-

Projektägare:
Northbook AB.

Projektfinansiering:
Länsstyrelsen har beviljat 720.000 kronor.
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Beskrivning:
förvärldenhelaowerflow-trafik" frånförHagforsCallCenter"Northbook" iär ett

UtvecklingsplanerCallCentret.anställda vidIdag 16Brittish Airways. är personer
NetNet förtill optimeraprivatkunderför attCallCentretanvändafinns på ävenatt

teletrafiken.samtalstaxorkundens inom

GIS-projekt Lisa1.6

Projektägare:
Lantmäteriet.

Projektfinansiering:
projektet.medeloch itidmyndigheterInvolverade investerar egnaegen

Beskrivning:
fördatorteknikenanvändatillsyftarGIS-projekt3-årigt att"Lisa" är ett som

informationskapa innanochunderlättaförgeografisk informationheltäckande att
Vägverket,olikafrånerhålls intressenterInformationprojekteras.byggprojekt -

databaseninformationsamlas iDärtillmiljöenheterBanverket, omLantmäteriet, etc.
insamlingsarbete.närvarande pågår intensivtFörfåglarrovdjur, ettetc.

regionenuppläggningIT-strategisk i

2.1 IT-strategi

En IT-policyviddatakommunikation mening.itelefoni- ochlänetdefinierasIT i som
förIT-strategipolicyblir dennaEventuelltarbete.länsstyrelsensförfinns interna en

del.IT ingårvarilänsstrategikommerUnder 1998 antas,att som enhela länet. en ny

Nätverk2.2

INOVAStiftelsen två separataEBV-stiftelsen och ärIT-råd länet.finnsDet iinget
finnsnätverk. Därtillharförlänet sig stora enutvecklingsorganisationer i varsom

framtidsfrågor idiskuterarlandshövdingentillrådgivandeinformell och somgrupp
olikafrånmedbred representanteriRepresentationenlänet. är gruppen

offentlig sektor.ochbranschområden

rollLänsstyrelsens2.3

olikafinansieringmed ibidraoch kansamordningsrollgenerellharLänsstyrelsen en
EU-medel.medel ochregionalpolitiskaprojekt via
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2.4 Aktörer

Högskolan Karlstadi viktig faktor förär kompetensuppbyggnaden länet.ien
Högskolans roll kommer ytterligare stärkas samband med FoU-centeriatt att ett
med IT-inriktning detinom skallnärmaste året byggas och kopplas tillnäraupp
Högskolan.

EDV- Stiftelsen, Stiftelsen INOVA och företagvissa dei regionen är som anges som
främsta drivkrafter IT-utvecklingeninom länet.i

Företagen NetNet och NetNova arbetar med "callback-teknik". Företagen är
ochexpansiva aktiva marknadssegment.inom sitt Ca 40 anställda arbetar företagen.i

Ericsson har idag 750 anställda Karlstad. Inomi komplexet Karolinen finns ävenca
flera statliga myndigheter lokaliserade. De personalminskningarårens inomsenaste
myndigheterna har gjort kontorsytor blivit lediga. Flera IT-företag haratt stora nu

sigetablerat Karolineni med totalt 200-300 anställda.ca

2.5 Några ledande kommunexempel

Karlstad
Karlstad naturliga skäl den ledandeär kommunen Värmland. I kommunen finnsiav
högskolan flera statliga verk med omfattandesamt IT-verksamhet. Därtillen
kommer Ericssons utveckling kommunen.positiva i

Arvika
I Arvika byggs industrielltIUC utvecklingscentrumett förinomupp ramen
projektet Campus-Arvika. Därtill etableras andra IT-relaterade verksamheter inom

för projekt.ramen samma

Storfors
I Storfors finns många och medelstorasmå företag på utvecklatpositivt sättettsom
och produkter med hög andel IT-området.anpassat inomen
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i länGävleborgs

Projekt

NITUS-projektetDistansutbildning:1.1

Projektägare:
antal kommuner.sammanslutningFrivillig ettav

Projektfinansiering:
kommunlTV-studiostill varjemedel ikronor,miljoner5förmedlarLänsstyrelsen ca

tillkommer.

Beskrivning:
studiecentra.lokalautbildningIT-baserad viaförNätverksgruppenförNITUS står

fungerandefinnsidagochdistansutbildningmedtidigtstartadeLänet
svårtvarför det iEfterfrågan är attkommuner. ärsamtligadistansutbildning stor,i

harspeciellt lärcentratillElevernakurs. sigfå plats på ettdagsläget tar somen
medsamarbetarIT-nätverketvideokommunikationsutrustning.modernmedlokaler

högskolor.flertalett

GPCPedagogiskaGävle1.2 centrum

Projektägare:
Gävle/ Sandviken.Högskolan

Projektfinansiering:
kronor.med 800.000länsstyrelsenharProjektet stötts av

Beskrivning:
AB iKunskapscentrumGävle kommuntillhörde ägstidigareCentret numera avsom
ochmarknadsförGävleHögskolanvid ibelägetCentret,Stockholm. ärsom

utbildningsmaterial.pedagogisktdatorbaseratutvecklar

ReLS-projektetBollnäsDyslexi-center i1.3

Projektägare:
Gävle-Sandviken.HögskolanochkommunBollnäs

Projektfinansiering:
kronor,miljonermed 2,6kommunBollnäskronor,miljonermed 2,6bidrarMål 5 b

medlänsstyrelsenkr,200.000medskolverketmiljoner kronor,med 1,4KK-stiftelsen
kronor.med 150.000bidrarBollnäsCedakoochkronor i200.000
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Beskrivning:
Stor kunskap och erfarenhet finns dyslexiområdetinom Bollnäs. Projektet Bollnäsi i

kopplat till Cedakoär Bollnäsnära föri datorbaseradär ett centersom
kommunikation för olika handikappgrupper.

Inom ReLS-projektet Bollnäs utbildas bl lärarei distanspå området dyslexiinoma
lTV-studion högskoleenhetenvia på Bollnäs.i

Dessutom pågår särskilt projekt för 6 elever med dyslexi. Eleverna harett utrustats
med datorer vilka för eleverna.samt anpassatsprogramvaror

1.4 Infrastruktur ISDN till samtliga skolorter höghastig-hetsförbindelser påsamt-
sikt

Projektägare:
Länsstyrelsen och kommunerna.

Projektfinansiering:
ISDN-satsningen till 12 miljoneruppgår kronor, Telia för 60-70%.ca varav svarar ca
Nyttjare får därigenom skäliga anslutningsavgifter. KK-stiftelsen har utlovat 10mer
miljoner kronor till högskolan för området. Utsikternainvesteringar ocksåinom är
goda för ytterligare medel erhålls från bl KK-stiftelsen.att a

Beskrivning:
Utbyggnad ISDN till samtliga skolorter under genomförande. Totalt omfattasärav

skolorter.150 Det ska färdigutbyggti oktoberprincip och novemberi 1997.ca vara
Sannolikt går projektet vidare med bygga höghastighetsförbindelser länet. Eniatt ut
arbetsgrupp har tillsätts för detta och dialog medpågår projektet IT Bergslagen.ien
Det upplevs få till erforderligasvårt stånd beslut Bergslags-projektet då detiattsom
berör så 24 stmånga kommuner och landsting fem län. Det lättare kommai är att

på länsbasis.överens Innan årsskiftet 1997/ förväntas1998 förslag finnas ettom
eventuellt länsgemensamt för tele- och datakommu-nikation.nät Högskolan Gävle-
Sandviken koordinator för utvecklingen höghastighetsnätet länet ochiagerar av
landstinget har redan länstäckande Vidare har Bollnäs och Ovanåkernät.ett gjort en
utredning höghastighetsförbindelser berörda kommuner. Investeringarinomom
planeras radiolänknät. Medel kommer erhållasi EUs mål 5 länsstyrelsenviaatt
och kommunerna.

Söderhamn och Ockelbo har investerat kommunät. SOLNETi respektive O-egna
NET. Länsstyrelsen anslår medel för utredningar och kunskapsuppbyggnad medan
medel för erhålls Eusinvesteringar strukturfonder, KK-stiftelsen,via operatörer,
statsbidrag och kommunerna. Erfarenheter från utförda infrastrukturinvesteringar
ska komma till den fortsatta utbyggnaden.i Som intervjuadnytta en person
uttrycker det: Tidigare har länsstyrelsen projekt med Teliainvesterat ochi ett
Industridepartementet. Det kostade mängd Nu har lärt detvien pengar. oss, men

dyra lärpengarfvar
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RexNet1.5

Projektägare:
länsavdelning.Kommunförbundets

Projektfinansiering
länsavdelningKommunförbundetsochkronormed 250.000Länsstyrelsen bidrar

kronor.med 250.000

Beskrivning:
skolortvå ikoppla ihopdatatekniskt minstför RexNet harUtgångspunkten varit att

ochtekniskutveckla och utrustningför nyttjakommun,varje programvaroratt
lärarefortbildningunderlättasihopkopplingen samtVia avgemensamt.

landstingetSamtliga kommunerprojekt.pedagogiskaolika samtgenomförandet av
ochbåde läraredatamognaden hosska ökaprojektet. Projektetinvolverade iär

elever.

Upphandlingssamverkan1.6

Projektägare:
Gävleborg.Handelskammaren i

Projektfinansiering:
för budget.Handelskammaren inom egenramen

Beskrivning:
möjligheternaunderlättamellan företagsamverkan atttillProjektet syftar viaatt

sektorn.offentligadenupphandlingarerhålla inomstörre

förharlandstingochkommunerfelaktigt storadetFöretagarna är attattanser
företagmedelstoraochför mindrevilket försvårarupphandlingar attvolymer i sina

finnaföretagarna måstetyckersidaåoffert. Företagarorganisationerna sinlämna att
ochupphandlingarerhållakunnasamverka för störreförformer gemensamtattatt
kanföretagenhoslT-verktygmodernakonkurrenskraftiga. Med hjälpdärmed bli av

underlättas.emellansamverkan dem

IT-strategisk uppläggning i regionen

IT-strategi2.1

och sig.utveckling iför regional inteförutsättning argumentettIT läneti som enses
tekniska lösningarna.deochIT påanvändningen inteläggasFokus ska på av

huvudområden för IT-satsningarna;Länsstyrelsen treser

Utbildningsområdet0
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Infrastrukturinvesteringar tele- och datakommunikationinom0
Ökat nyttjande IT hos företagen0 av

Länsstyrelsen har de fem åren 20 miljonerinvesterat kronor IT-områ-senaste inomca
det erhållit EU-bidrag 10 miljoner kronor. Därtillsamt kommer medelom ca som
beviljats från KK-stiftelsen.

Det upplevs relativt svårare och utveckla IT blandmotiverasett små ochatt me-
delstora företag länet jämfört medi Detövriga gäller enligt läns-organisationer.
styrelsen finna former och lämpliga modeller för introducera IT företagen.att hosatt
I Gävleborg har två modeller utvecklats dels k IT-piloter" företagenvia i ärs som
kopplade till datorteken och dels Hudiksvall där företagarnai själva driver ett
motsvarande projekt kopplat till företagarorganisationerna.

2.2 Nätverk

I Gävleborgs län finns IT-Forum. IT-Forum har funnits och haett i två år anses
betytt mycket för länet. I nätverket länsstyrelsen, landstinget,ingår samtliga kom-

SAF, ALMI och Högskolan. Via den Gävleborgsserver, vilken placeradär påmuner,
Högskolan Gävle, sker all kommunikationi med de olika IT-Forum.iparterna
Kommunikationen sker First Class.via programvaran

Ett personligt nätverk har byggts mellan engagerade kontaktpersoner, skolornaupp
IT-samordnarna kommunerna.samt i

2.3 Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har stark roll länet. Motivet för verksamheteni är närings-en
livsutveckling. En målsättning få medborgarnaär använda ITatt i störreatt
utsträckning. Utbildningsnivån låg länet, det gäller därförär tillgodogöra sigatt ny
teknik utbildningen.i Inte endast högskoleutbildningi även inomutan gym-
nasieskolan och Komvux. Länsstyrelsens roll huvudsakligenmåste inrikta påsig att
underlätta utbyggnaden infrastruktur på små kundtryck.störreorter utanav

Aktörer2.4

Genom IT-Forum har användningen modern teknik ökat länet. Vidare har bliav a
infrastrukturutbyggnaden påskyndats IT-Forum,via

Högskolan Gävle/ Sandviken viktig faktor för kompetensuppbyggnadenär ien
länet. Högskolan har på utvecklatpositivt datapedagogisktsättett påett centrum
högskolan.
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kommunexempelledande2.5 Några

Bollnäs
Heden-området olika IT-orien-därföretagsparkmindreutvecklatBollnäs har en

haroch inomgjortsStoraetablerats. satsningar görsföretagochterade organisationer
Näringslivs CenterBollnäsharVidareReality.Virtualmultimedia-området och

mellan företagkommunikationförClassFirst"nät" baserat påBNC byggt ettupp
länet.ochbåde inommyndigheter interntoch offentliga externt

Ljusdal
skol-IT-tillämpningarutveckla iförmedvetet insatserLjusdal har gjort attstora

skola.genomdatoriseradexempel påbraskolaFärilaarbetet. ett enanges som

Sandviken
utbildatslärare isamtidigtskolorantaltillgängligfinns ITSandviken iI ett stort som

tekniken.den nya
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D Uppsala län

Projekt

Videokonferens och bildkommunikation1.1

Projektägare:
StiftelsenSTUNS förIT-Forum och kommunal undernätverk regional- nivåpåär ett

samhälle. STUNS handlarsamverkan mellan Uppsala, näringsliv ochuniversiteten i
med länsstyrelsens mandat.

Projektfinansiering:
Länsstyrelsen.

Beskrivning:
Startades finns1992 och första hand teknikspridningsprojekt. Numerai ettettvar

videokonferenscentraler/ länet. Projektettjugotal professionella utrustningar i är
eftersom syftet tillhandahålla tekniken tills spridningennedlagt, med attnumera av

densamma uppfyllt.kommit igång anses vara

Nätverk-C1.2

Projektägare:
STUNS

Finansiering:
STUNS

Beskrivning:
syftadefram regional påfart. Arbetet1993 startades Nätverk C för få internetatt en

leddeinledningsvis fram kravspecifikation för upphandlingen. Dennatill att ta en
sedan UDAC. Uppsalafram till avtal mellan Telia och l projektet nyttjadesett
Universitets erfarenhet området. fysiskt startade projektetkompetens och Rentinom

och med bruk avvecklat.det 1994. Projekteti i äratt togs numera

1.3 Framtida elektroniska och Uppsala läntjänster inät

Projektägare:
STUNS.

Projektfinansiering:
STUNS och eventuella medfinansiärer.
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Beskrivning:
finna former för skapafortsättning Nätverk-C. ArbetetDetta går påpåär attut atten

ifrån. Större delen llT-projektenneutral internet-nod alla ska kunna utgå aven som
lverksamhet leder utvecklingen länet.från Uppsala kommun och derasutgår isom

Detfinns från samtliga kommuner länet.projektgruppen kontaktpersoner i anses
ochSvenska Kraftnätfå fram flera marknadsaktörer Telia, Banverket,viktigt att som

Radiolänksystem.

Kompetensutvecklingsprojekt1.4

Projektägare:
SAF.Kommunförbundet, Handelskammaren ochFöretagarna, LRF, universiteten,

Projektfinansiering:
Finansierat KK-stiftelsen.av

Beskrivning:
fungera lärocentra,Syftar till skapa "kompetensnätverk" skadelvis att mensomsom

"IT-SMEdjan".småföretag" Detta"kompetensutvecklingsprojekt för äräven tsom ex
informations-för introduceraindroduktionspaket intresseväckarkaraktär attett av

vill utbildasmåföretag. förhoppningsvis leda till företagenteknik till Detta ska sigatt
informationsteknik kanIT-frågor. kunna lära hurFöretagen ska på så siginom sätt

appliceras den verksamheten.på egna

Tele-pendling1.5

Projektägare:
STUN

Projektfinansiering:
Annu fastställt.

Beskrivning:
utvecklingsprojektDetta nedlagt EU-projekt återuppståttär ettett somsom

offentligtför kartlägga de antaltillsammans med Regeringskansliet storaatt an-
projektUppsala-Stockholm dag. Delaktiga dettaställda pendlar mellan varje i ärsom

möjliggöraDistansforum. Projektet syftar till underlätta och ytterliggareäven att
Regeringskansliet.för pendlare. I första hand gäller det anställdadistansarbete på

Uppsala-Stockholmfå betydelse för andraDet kan dock sikt kommapå även att
pendlare. Projektet har inteännu startat.
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IT-strategisk uppläggning i regionen

2.1 IT-strategi

Länet regionalpolitiskt stödområde varför regionalpolitiska före-stödingetär inga
kommer. Det finns fåtalendast fall småföretagsstöd direkt kan sättas iett av som
relation till nyanställning. Då det till 15% investeringskostnaden.sigrör om upp av
"Videokonferens och bildkommunikation" "Nätverk-C"och avslutadetvåär numera
projekt, vilka STUNS.initierats av

IT-forum har bildkonferens- och internetverksamheten teknik-initierat genom
spridningsprojekt. Ett fåtal kan formresultat jobb. IT-Forumsmätas isom av nya
uppgift tillhandahålla och stimulera användandet teknik. Strateginär år iatt av ny
första hand stimulera utveckling tillhandahålla förutsättningaratt attgenom som
infrastruktur och kompetens.

Nätverk2.2

Länstyrelsens IT-verksamhet STUNSbedrivs organisationärexterna genom som en
för samverkan mellan näringslivet och länet. Bakom STUNS ståruniversiteten i

Sverigeslänsstyrelsen, Uppsala Lantbruksuniversitet,SLU Uppsalauniversitet,
kommun, landstinget STUNSoch Uppsvenska handelskammaren. arbetar för

mellannätverksskapande länet kommunerna, landstingeninom ävenrn men
mellan länen Mälardalsregionen Mälardalsrådet.i via

Aktörer2.3
IT-Forum mötesplaser/de projektbaser ellermånga nätverkär ett av som upp-
kommit STUNS.via

Mälardalsrådet består länsstyrelserna Uppsala, Stockholms, Södermanlands ochiav
Västmanlands län. IT-seketariatet arbetar nätverk mellan dessa län förett attsom
utbyta erfarenheter och samarbeta detta område.inom

IT-Forum ska hantera de fysiska nätfrågorna. Centralt för verksamheten skapaär att
neutral Internet-nod.en

Universiteten naturligtvis drivande själva då det finns ansenligär i sigäven en
kompetensensmängd tillgå. Uppsala bedriver antaluniversitet ävenatt ett stort

Ävendistansutbildningar. Udac, Telia och betydelsefullaLandstinget ochär
pådrivande aktörer i regionen.

Kommunernas IT-roll:
köpare-
infrastrukturhållare-
planeringsansvariga-
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kommunexempelNågra ledande2.4

förförebildlänet och får därmedleda utvecklingen ståUppsala kommun i somanses
antaltackframhålls skickliga, mycketkommunerna. Tierpde andra ettvaresom

nyckelpersoner.intresserade och drivande
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i länStockholms

Projekt

IT-Forum/ForumDatorum1.1

Projektägare:
Stad.Stockholmlänsarbetsnämnden ochlänsstyrelsen,Landstinget,

Projektfinansiering:
projektägarna.finansierasVerksamheten av

Beskrivning:
I dagslägetIT-centrum.StockholmsregionenshöjaMålsättningen statusär att som

ärende-ämnesområden,rad olikaseminarieverksamhet tbedrivs inom exen
byggamålsättningEnIT-kompetensutveckling. ärhantering och att upp en

exempelriksförbund goda inomkanFöretagarnaskunskapsbank presenterasom
dec/jan anordnas1998Iområden sikt.påandraIT-området, inomävenmen

distansarbete.handel respektiveelektroniskseminarier om

OfClassroom TomorrowACOT Apple1.2 -

Projektägare:
och Apple.Orbyskolan

Projektfinansiering:
Apple.Orbyskolan och

Beskrivning:
OfÖrbyskolan Apple Classroomprojekt,världsomspännandeApplesingår i

Europaantal ärår iprojektet pågåttUSA harACOT. ITomorrow, ett men
projekt.Örbyskolan dettaocksåBelgien deltarSkottland och iförst. Skolor i

informationsteknikochdatorermoderna övrigmedharKlassrummen utrustats
ochundervisningenskadatorerna iTanken integrerashåller hög nivå. är ses somatt

liggerFokusutbildningen.användsverktygbland andra inomverktygett som
elevernaSkolan ochtekniken äroch sig.applikationssidan på iföljdaktligen på

ATGforskningsenhetApplesdök hosProjektettankentill projektet.positiva upp
händer"Vadville ha påGroup. deAdvanced FråganTechnology var:svarsom som

datorer, Internet,Bärbaratill IT"tillgångfåroch elever rutinmässiglärarenär
mobiltelefoner, ISDNdekameror,digitalabildläsare,intranet, senaste programmen,

nätverkEttundervisningen.delkommer ihjälpmedeloch liknande att vara en
flertalEttACOT-skolorna.de olikamellanbyggaskommer att upp

det.följakommerochför projektet attutbildningsforskare har visat intresse
utvecklaroch sinsamarbetsförmåganökar ävenbarnenErfarenheterna visar att

förmåga.analytiska
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ALP /Adapt-projektet1.3

Projektägare:
SLL.

Projektfinansiering:
EUs Adapt-initiativ.

Beskrivning:
ALP för Adaptstår Learning Program. Det övergripande målet "att utveckla ochär

modeller för kompetensutvecklingpröva och kunskapsöverföring expertstyrdi en
organisation" för sikt kunnapå utveckla former för samverkan mellan olikaatt
vårdnivåer, finna och effektivare arbetsformer och öka IT-användandet. Förnya

dettauppnå IT-stöd förmåste behovsstyrd information tillgängligt för bådegöras
specialister och andra vårdgivare. VISS beslutstödsystem utvecklats förär ett som
husläkare samverkan med Södersjukhuset,i Södra Stockholms Sjukvårdsområde och
Sydöstra Sjukvårdsområdet. VISS har utvecklats websidor Intranet. ALP-påsom
Projektet faller under EUs ADAPT-initiativ och ska därför ingå samarbete medi

andra europeiskaminst länder. Sverige samarbetar Astrafemed Italientre och
ÖsterrikeScuolo Lavaro, Storbritannien Business Link Eurooch Vienna.Team

Andra deltagare projektgruppeni Novum Media, Länsstyrelsen ochär
Landstingsförbundet. Varje nationellt projekt ska websida med aktuellupprätta en
information för sprida erfarenheter. Inom Sverige bygger ALPatt ettnu upp
nationellt kontaktnät för sprida de erfarenheter projektetatt som ger.

1.4 Där-projektet

Projektägare:
stockholmsSLL landsting:läns Landstingskontoret Omsorgsnämnden.och

Projektfinansiering:
Landstingsstyrelsen finansierar multilicens för 2,5 miljoner kronor för 400en ca
användare. Införandet bekostas respektive förvaltning, 300.000systemetav av ca
kronor.

Beskrivning:
Där-projektet Diarie- och ärendeupphandling syftar till förbereda ochatt ge-
nomföra upphandling modernt datastöd. DocuLive det datorsystem förett ärav
diarieföring och ärende- och dokumenthantering har upphandlats från Siemens-som
Nixdorf. Till hör web-server vilken licensierade användaresystemet en ger
möjlighet komma officiella handlingar.åt Bakgrunden till projektet liggeratt i att
samarbetet kring öka ochpatienten måste verksamheten effektiviseras.måste

58



exempelfrån Sverigeutveckling 120regionalochIT -

infrastrukturfiberoptiskSLLnet1.5 öppen-

Projektägare:
STOKAB.skedelandsting,Stockholms läns i ett senare

Projektfinansiering:
projektet.driverSTOKABtillmiljoner kronormed 85SLL går in som

Beskrivning;
landstingStockholms länsinfrastrukturell initieratssatsningProjektet är avsomen

telemedecin.utvecklingocheffektivisering inomförgrundför ligga tillatt
infrastruktur.fiberoptiskmed byggavärldenförst öppenLandstinget blir i att en

Nätet såkabelnät. ärden härhaft monopol påTidigare har Telia typen avan-passav
tanke medviktigEngodotill idet kommerkraftfullt regionen stort.och attcerat

konkurrenssituation.friarefåför igångneutrala noderSLLnet attupprättaär enatt
områdenglesbefolkade thela länet, iävenNätet ska kunna nyttjas i exsom

dennamöjliggör satsning,telemarknadensvenskaregleradelågtDenskärgården.
fåttharProjektetkonkurrenskraft storavsevärt.Stockholmsregionensökarvilket

internationellt.uppmärksamhet

mediaföretagoch1.6 IT-

Projektägare:
Stockholm.Arenaoch BusinesslokaliseringsbolagStockholms mark och

Projektfinansiering:
BAS.därmedochtill SML ävendeStockholms stad, då står ägaresom

Beskrivning:
verksammaföretagattraheraför StockholmfinnsDet intresse attstortett

Media-branschen nästank New växerinommultimedia/internet-området. Den s
idag verksamma inom700 företagUppskattningsvis ärStockholm.explosionsartat i

gamla. Denmånader18dessa änoch årdenna bransch många yngreav
1996media överbolagende 30 inomhossammanlagda störstaomsättningen varnya

ochutvecklingdenna äroch stödjerB.A.S. följerochSMLmiljoner kronor. i500 -
initieradeSMLStockholm.förframtidsbranchITövertygade är storatt enom

ansamlinglandetsresulterathar störstaKista vilket itidigare Electrum i av
Frihamnen.liknandeförsöker något iBASSML ochelektronikföretag. göranu

Infocity 981.7

Projektägare:
Megaxess.

Projektfinansiering:
inbjudna leverantörer.Megaxess samt
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Beskrivning:
Infocity 98 testprojektär företagetinitierats Megaxess arbetarett med attsom av som
exploatera kommunikationslösningar. Infocity syftar98 till bjuda inatt, attgenom
leverantörer modern kommunikationsutrustning, kunna erbjuda teknik förav ettny
antal utvalda hushåll Lidingö. Tankenpå detta projekt skaär såväl hushållatt ge

leverantörer möjlighet teknik praktiken. Lidingö stad stöderi dettaatt testasom ny
projekt, dock finansiär. Infocity 98 kommer innebära antal underprojektatt ettsom
kring olika applikationsområden. Några exempel dettapå skola, vård, miljö ochär
bevakning.

Utöver dessa projekt finns andra företeelser och verksamheter värdaär attsom
sammanhanget:nämna i

Rival kombinationär internet-magasin och guide för stockholmare,etten av en-
besökare och allmänt intresserade. Guiden hjälper dig hittaatt resturanger, teatrar,
affärer, biografer, caféer, muséer, och mycket Den uppdaterasevenemang mer.
ständigt med och olikarecensioner områdentips inom främst fokuseradärnya men

kulturpå och Detta kommersiellnöje. vadär på kommunervariant många ien
landet försöker med samhällsinformativagöra sina sidor Internet.på

Ett stadens den världsomspännandeinitiativ är IT-utmaningen "The Globalav-
Bangemann Challenge". Stockholm har alla världens städerutmanat större i en
tävling de bästa IT-projekten. Städerna tävlar med bästa projektsina iom grenar som
elektronisk handel, IT-applikationer utbildningen, sjukvårdeni etc.

Upplands-Väsby Siemens-Nixdorf 1,5 miljoner/ distansarbete.år på Före-sparar- -
förstår de anställdas hemmet.taget Minst dagutrustning i veckan ska deien vara

kontoret.på 50% distansarbetare.år

Södertörn Den högskolan lyft förär regionen, på årett tappatnya som senare- -
antal utbildningsplatser. Södertörns högskola har från haft profilstarten en som en
modern högskola.

Kista Ett svenskt Silicon Valley. Sveriges kluster högteknoligiska ochstörsta av- -
informationsinriktade företag. Electrum Kistai internationellt framståendeär sett ett
kompetenscentrum för utbildning och forskning informationsteknologi.inom
Studenter, forskare och högteknologiska företag verkar samband, ochi näraett
Electrum deltar åtskilligai avancerade EU-projekt. Electrum, styrelse SMLi vars
ingår, stöds Sveriges ledande högteknologiska företag, högskolor och Stockholmsav
stad.
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IT-strategisk uppläggning i regionen

2.1 IT-strategi

IT-Forum verkar för ökat samarbete området för IT-utvecklinginomett i regionen.
IT-Forum fungerar för utbyte erfarenheter och kunskap vilket ökarsom en arena av
möjligheterna till samverkan mellan offentlig sektor, näringliv universitet/och hög-
skolor.

2.2 Nätverk

IT-Forum består landstinget, länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, Stockholms stad.av
STOKAB verkar de denna frågor,även i exempelvis kommer de gåtyp in iattav
SLLnet. IT-forum Mälardalsrådetingår i vilketäven nätverk mellan Uppsalaär ett
län, Stockholms län, Södermanlands län och Västmanlands län.

2.3 Aktörer

De kommersiella aktörerna länet naturligtvisi viktiga förär attraktionregionens
inom området. Ett lysande exempel dettapå Kista, området lyckats attraheraär som

antal högteknologiskt inriktade företag,ett däriblandstort Ericson. Universitet och
KTH värdefull kombination kompetensär IT-området. Dessa bidrarinom meden av
kompetens och utveckling och nätverksbyggande. Länsstyrelsen, Stockholms stad
och antal kommunala bolag vårdar och utvecklar deett tillgångar finns. Dessasom
aktörer tillsammans Stockholms län hargör god administration, FoUatt samt
drivande kommersiella aktörer.

2.4 Några ledande kommunexempel

Lidingö Infocity 98.-
Stockholm Kista-klustret.-
Upplands Väsby distansarbete.-
Sollentuna miljödatabas tillsammans med skolorna.-
Värmdö Folksams skärgårdsutlokalisering till Möja. Folksam har lagt kundtjänstsin-
två-tre från Stockholmtimmar rödcity Möja. Projekteti på har resulteratstuga ien
sju arbetstillfällen. Fördelerna enligt demånga anställda ochär projektet bedömsnya

lyckat alla inblandade Det finns fler exempel skärgårds-påparter.som av
utlokaliseringar calltjänster karaktär.centerav av

Österåker Skärgårdskontoret Ljusterö,på för distansarbete. Initierat Ljusteröav-
företagsorganisation.
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f Västmanlands län

Projekt

datakommunikationU-NET: ochför tele-Länsgemensamt nät1.1

Projektägare:
Högskola.MälardalensmedsamarbetesamordnareIT-Forum iär

Projektfinansiering:
till hög-IT-utvecklingregionalförkronormiljoneranslagit 7harKK-stiftelsen

länen.de tvåskoleenheterna i

Beskrivning:
ärutveckla länsgemensamt nättillsammansplanerasIT-Forum ettInom somatt

skapaU-NETmedMålet är ettoch attföretagför skolor, privatpersoner.tillgängligt
transmissionskostnaden ärmedkombineratför allatillgängligtnätverk attfysiskt

mobiltelefoni,telefoni,för blanvändassiktskadagsläget. Nätet pålägre iän a
Intranetdatakommunikation, m.m

1.2 Lärcentra

Projektägare:
kommunerna.ochhögskolan, näringslivetMälardalens nätverksuniversitet

Projektfinansiering:
kronor.miljonerlänsstyrelsen 4EU-medel Mål 2kommunRespektive samtsamt

Beskrivning:
Skinnskatteberg.Heby ochkommunersamtligautvecklatsharLärcentra i utom

verksamhetenSyftet medtill Fagersta.SkinnskattebergSala ochtillkopplatHeby är
kompetensutveckling.företagensmedelstoraochtill de småsärskilt hänsynär taatt

exempelvisharSala kommundatakommunikation.normalbaraharVissa Lärcentra
bldatakommunikationshänseende medochtele-Lärcentraväl utbyggt i aett

videokonferensmöjligheter..

SurahammarmediecenterInfrastrukturuppbyggnad och i1.3

Projektägare:
Surahammar.ochHallstahammarförKommunalförbundet
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Projektfinansiering:
MålEU-medel 2 6 miljoner kronor, länsstyrelsen, 4 miljoner kronor 10 mil-samt

kronorjoner från Hallstahammars och Surahammars kommuner. Projektet pågår
1995.07.01 1999.12.31,-

Beskrivning:
Hallstahammar Surahammaroch har kommunalförbund medett gemensamt en

gymnasieutbildning. Medel har erhållits från länsstyrelsen och EU förgemensam en
infrastrukturuppbyggnad mellan kommunernas skolor. Utöver gymnasieskolan i
kommunerna deltar grundskolor och Komvuxäven projektet. Olikai tjänster
appliceras tpå Internet-åtkomst.i nätet För närvarande ärgemensamma servrar ex

1000 elever uppkopplade, 10 och medelstora företagsmå 50 privatpersoner.samtca

Vidare har mediecenter etablerats Surahammar fullständigmedi medie-ett
utbildning. Mediecentret har kvalificerad teknisk hög kvalitet.utrustningen av

IT-utveckling1.4 grund- ochi gymnasieskolan

Projektägare:
Respektive kommun.

Projektfinansiering:
Sala kommun har erhållit 7 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Fryksellska skolan har
fått 1996-19982 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

Beskrivning:
Vissa grund- och gymnasieskolor har kommit långt vad gäller IT-utvecklingintern
medan andra stilla. Salastår har KK-stiftelsen erhållit medel förvia pedagogiskjust
utveckling.

Fryksellska skolan, friskola Västerås, med musik, dansär i och IT profil,som en som
har fått medel från KK-stiftelsen för utveckling projekt och IT-inomav program
området. Skolan har etablerat kontakter IT-området med bl skolorinom Irlandia
och Finland. Heby centralskola Heby kommun jämförelsei med de flestaivar
kommunerna landet tidigt medi IT pedagogisktutnyttja hjälpmedelute att iettsom
undervisningen.

1.5 Encata

Projektägare:
ALMI Västmanland.i

Projektfinansiering:
EU-medel DG 13 har erhållits 2,8 miljoner kronor, ALMI bidrog med 2,55om
miljoner kronor, landstinget med 600.000 kronor och involverade företag med 50.000
kronor.
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Beskrivning:
medelstoraochdatamognaden hos små-studeraEncataSyftet med projektet är att

lT. InomSME introducerarerfordrasstödvilketkartläggs närföretag. I projektet som
skasådant stöd organiseras.för hurhandlingsplanutvecklasprojektet etten

Enlän.för andrageneraliserbaraprojektet skaslutsatsernaAvsikten iär att vara
projektet.idéernaför tillhar bildats iSverigenationell förening i att ta vara

ECU.miljonertill 8,4medel uppgåranslagnaEU ochTotalt 10ingår regioner i
Irland.finnsProjektledaren på

konsulter Encata-Realtidsgrafik anlitatshar iVästeråsRTG AB iFöretaget som
länsarbets-arbetsförmedlingen,medbl tillsammansRTG AB harprojektet. a

förskyltfönster användningkoch ALMInämnden, kommunen öppnat ett avs
vid Vallbyinstitutet.modern IT

uppläggningIT-strategisk regioneni

IT-strategi2.1

och kunskappedagogik ihandel,kommunikation,förhjälpmedelIT ettses som
applikationsmöjligheter.Fokus pålänet. är satt

Nätverk2.2

tillbaka.idéer sedan årtankar ochallaVästmanland samordnar ettIT-Forum i par
I IT-ForumIT-Forum.medför det administrativaKommunförbundet ansvaretsvarar

ALMI,Kommunförbundetlandstinget,länsstyrelsen,fråningår representanter
Sala ochVästerås,de kommunernaochHögskola, SAF, FöretagarnaMälardalens tre

Norberg.

rollLänsstyrelsens2.3

infrastrukttr. Läns-bralänet harmedverka tillrollLänsstyrelsens är attatt en
olikamed finansieringbidra isamordningsroll och kangenerellstyrelsen har en

EU-medel.medel ochregionalpolitiskaprojekt via

gällersamordningcentralönskanframhållerLänsstyrelsen vacomen
Använd-landet.datakommunikationtele- och iinfrastrukturutbyggnaden på

håll påfrånbörEtt helhetsgreppdiskuteras centratbarheten måste tasnäten mer.av
framtiden.skadatakommunikation iochför tele-infrastruktur uthur landets se

möjlig.infrastrukturinvesteringarnaeffektiviseringbordeSåledes varaaven
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2.4 Aktörer

Mälardalens faktor för kompetensuppbyggnaden länet.högskola viktig iär en
Högskolan har vad gäller infrastrukturen högskoleenheternaplaneringsansvaret på i
Sörmland och Västmanland.

IT-Forum IT-området länet.Västmanland samordnar aktiviteteri inom i

ABB-koncernen fysiska nätverk väl utbyggt för koncern-har sitt äreget som
bruk. Företaget naturligt IT-utvecklingen länet.i iär motorgemensamt en

2.5 Några ledande kommunexempel

Västerås
Västerås naturliga skäl den ledande kommunen Västmanland. I kommuneniär av
finns bl högskolan och ABB.a

Hallstahammar/ Surahammar
Kommunernas målmedvetna medier och IT betydelse.påsatsning är storav

Köping
Ett Kabel TV-nätet kom-kraftfullt stadsnät har etablerats till samtliga hushåll ivia
munen.
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länSödermanlands

Projekt

www.s0rmland.se1.1

Projektägare:
Samverkan Södermanland.SAMS för

Projektfinansiering:
TotaltSamfinansiering länsstyrelsen, landstinget och de lokala kommunerna. caav

900.000 kronor.

Beskrivning:
införsyftar till profilera länetWebsidan lades Internet under 1996. Projektetpåut att

informerafå fram för olika avseendenomvärlden och för struktur iatt att omen
informationssynpunktSödermanland. specifika aspekter utarbetasEn rad avur

länet,Syftet locka fram förmågor detspeciella arbetsgrupper. inomär att egna men
turister internationellaockså tillfälliga besökare länet liksom nationella ochövrigai

intressenter.

Sörmland handlar elektroniskt1.2

Projektägare:
koordinator.KommunförbundetKommunerna läneti är

Projektfinansiering:
Eskilstuna,fastställd för de kommunerDet finns budget projektet 6ingen utan

Gnesta projektetSträngnäs, Katrineholm, Oxelösund, Nyköping och aktiva iärsom
finansierar del individuellt.sin

Beskrivning:
denElektronisk handel. Uppdatera datautrustning den offentliga sektorn såinom att

Syftetkommer det lokala näringslivet.nivåpå i privata är att sparaupp samma som
Someffektivare faktureringsförfarande.och bl ettresurser pengar a genom

Kommunförbundet för sprida information och kunskapkoordinator har attansvar
elektronisk handel samordna de aktiva kommunerna tillsamt att gemensamenom

aktion och till kommuner lockas med samarbetet.iövrigaattse

1.3 DU-IT

Projektägare:
Mälardalens Högskola.
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Projektfinansiering:
KK-stiftelsen lagt fram total budgetram miljoner kronor Delar dessahar på 7en av

från håll.skall till DU-IT projektet, söker finansieringgå även annatpengar som
Övriga finansiärer Almi småföretag.Nutek, kommunerna, och rad privataär en
Projektet februari-marsska 1999.avrapporteras runt

Beskrivning:
UD"DU-IT" Södermanlands och Västmanlandssamordningsprojekt mellanär ett

län från hade infrastrukturell utveckling IT utgångspunkt.börjansom en av som
ellerKonkret projektet syfta till etablera neutral nod eventuelltkan isägas att enen

länet fysisk för Projektetvardera ska fungera samlingspunkt länen.som som en
eftersträvar småföretag form utbildning hurtill kompetensutvecklingi i istort avav

Delar DU-IT-projektetanvänder IT kreativt och utvecklandepå sätt.ettman av
kommer genomföras punktartade konkreta form pilotprojekt.insatser iatt genom av
En läggas tilldel kommer påansträngningarnastor uppmuntranatt renav
företagare utforska informationsteknikens möjligheter. Det harvåga visat sig attatt

förInternet och framför allt World Wide Web viktiga faktorer höja detär att
generella intresset.

1.4 Det Datoriserade vârdkonceptet

Projektägare:
Landstinget.

Projektfinansiering:
Central och lokal finansiering 3,2 miljoner kronorpå år.ca per

Beskrivning:
Det Datoriserade syftar till datorisering vårdverksamhetenVårdkonceptet somen av
bl föra datorjournalen till samtlig vårdpersonal möjliggöragår på samt attut att uta

svar.kommunikation planeratmellan vårdenheter och Projektetremiss är attt ex
löpa treårsperiod.över en

Sjunet1.5

Projektägare:
Sju frånlandsting Mellansverige.

Projektfinansiering:
harEn ansökan har till KK-stiftelsen, projektet11 miljoner kronor säntsom men

besked.påi väntanstartat

Beskrivning:
Bygga kommunikationsnät för tillhandahålla nättjänster.ett gemensamt attupp
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IT-strategisk uppläggning i regionen

IT-strategi2.1

utvecklahar förDet finns uttalad IT-strategi länet. Vissa ambitioner gjortsingen att
resulteratfrågan kontroversiell och harregionala noder, har ivisat sig varamen

någonting.

Nätverk2.2

SödermanlandsIT-forum startades och nätverk verkar1997januari inomär ett som
bildar nätverk skall kommalän. IT-forum består diskussionsgrupper ettsom somav

harprojekt med IT-anknytning. Nätverket varkenmed förslag och idéer initierasamt
projekt. IT-forumför genomföra konkretaprojektansvar eller budget atteget egen

från följandehar representanter organ:

Länsstyrelsen
Landstinget
Kommunförbundet
IT-chefer från de kommuner länetingår isom
Företagarnas riksförbund
Mälardalens Högskola

roll2.3 Länsstyrelsens

resursskälAv harfrämst observatörsroll för närvarande.Länsstyrelsen innehar en
Varken förfungera drivkraftlänsstyrelsen ombetts ligga lågt och inte attatt som

finansieradäremot medel föreller IT-projekt. Länsstyrelsen harinitiera attstyra
projekt föreslås andra aktörer.som av

Aktörer2.4

Dataenheten Mälardalens Högskola
flertal länsomfattande lTprojekt.Dataenheten både och förinitierar ettansvarar

Några ledande kommunexempel2.5

Nyköpings kommun
tidigprojekt blNyköping har relativt lång erfarenhet IT-relaterade genomaav

Nyköping"-exempel dets k "Nyakvalificerad utveckling kring distansarbete. Ett var
lämpad föranslutning till Nyköpingprojektet, högutvecklad stadsdel ien ny

distansarbete.
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Vingåkers kommun
sommarboendede erbjudittill projekt därKommunen har varit initiativtagare ett

med kommunen tele- ochlokalafritidshus hyra påin sigi att
dryga semestervistelsendataförbindelseplatser för kunna påpå så sätt orten.utatt

försökt kluster för distansutbildning.Vingåker har dessutom skapa ett

Eskilstuna kommun
lokala företag.utveckla IT-nätverk mellanEskilstuna tack storlek kunnathar sinvare

erbjudit"TUNA-nätet" och harEtt sådant projekt har kallats sortsen
10-15 företaggruppkonferensmöjlighet First class. Denna möjlighet har lockat ivia

utförKommunenkommunen från dessa har mycketoch varit positiv.responsen
ochhandel och Eskilstuna Energiinriktning elektroniskdessutom projekt med påett

infrastruktur.Miljö har affärsidé levereraattsom
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D Örebro län

Projekt1
.

Tnet knutpunkt1.1

Projektägare:
Örebro.Högskolan i

Projektfinansiärer:
ÖrebroHögskolan har ansökan till KK-stiftelsen stöd till IT-utveckling.gjorti en om

fördelasKK-stiftelsen sammanlagt med miljoner kronor, kommerbidrar 10 attsom
för Regionalfem projekt under samlingsnamnet Tnet. Projektenpå går inom ramen

Informations-Infrastruktur.

Beskrivning:
Örebrofysisk för regionalProjektet syftar till skapa knutpunkt data-iatt en

fram omfattakommunikation. Nätet ska enligt den plan lagts Högskolanavsom
Syftet höghastighetsförbindelse godalänets samtliga 12 kommuner. med skapaär att

mellan offentliga företag ochkommunikationsmöjligheter länet myndigheter,i
mindre företag möjlighet för litenMålsättningenorganisationer. är att attge en en

kostnad och därigenom kunna marknadsförakoppla på sigsig nätet över ettupp
den härområde. Uppkoppling Internet har högstapå inte prioritet istörre

klar förehar målsättning 2000.årsatsningen, att varasom som

driftcentraler därPå kort sikt finns eventuella möjligheter kommer upprättasatt att
förväntar länsstyrelsen deheltidspersonal blir nödvändig. På lång sikt småsig att

även internationellt tillföretagen landsbygden kan få fler affärsmöjligheterpåute
låg kostnad den uppkoppling Tnets knutpunkt erbjuder.viaen som

Örebro1.2 Tnet Regionweb

ektägareg.Proj
Högskolan Örebro.i

Projektfinansiering:
se 1.1.KK-stiftelsen punkt

Beskrivning:
ÖrebroRegionweb antal olika samarbetspartner Landstinget, läns-ettengagerar som

Örebro. plattformstyrelsen, kommuner, SCB Högskolan Webenlånets i ärsamt en
för informationsförmedling mellan samarbetsparterna och målgrupperna inom

syfteområdena Medborgarskap, Näringsliv och Turism. Dess primära är
deinformationsförmedling. Men det handlar bidra till utvecklaäven att attom

ökamedverkande aktörernas kompetens de relaterade områdena. Detta kaninom
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effektiviteten mellan och dessa enheter, vilket kan komma fåinom positivaatt
ekonomiska effekter.

1.3 Tnet Företagsnät

Projektägare:
Högskolan Orebro.i

Projektfinansiering:
se 1.1.KK-stiftelsen punkt

Beskrivning:
Syftet med projektet utbyte kunskap och kompetens och mellan högskolaär ett av

företag.och Kompetens, utvecklings- och IT-användarnivån mellan devarierar stort
företag12 idag Nätverk 2000. Grundtanken med Tnet Företagsnätingår i är attsom

skapa kontaktytor mellan Högskola och näringsliv bidrar tillsom
kunskapsöverföring och ökad kompetens båda håll.åt

1.4 Tnet Lära Läraatt

Projektägare:
Örebro.Högskolan i

Projektfinansiering:
se 1.1.KK-stiftelsen punkt

Beskrivning:
Forsknings- "Lära Lära"och utvecklingsprojektet syftar till utveck-att att genom
lingssamtal utveckla och kvalitetssäkra metoder för inhämtande informationav om
elevens lärande. Projektet ska kontinuerlig handledning och nätverksstöd tillge

elever/skolledare, lärare och föräldrar. Meningen den traditionella lärarrollenär att
ska förändras till uppgiften handledare och samtalspartner. Målsättningen äratt vara

detta ska öka individualiseringen och därmed elevanpassningenatt av
undervisningen.

Örebro1.5 Kulturhistorisk akademi för län

Projektägare:
Örebro.Högskolan i

Projektfinansiering:
seKK-stiftelsen 1.1.punkt

Beskrivning:
Huvuduppgift för projektet blir stimulera och stödja kulturhistorisk verksamhetatt
varhelst den bedrivs syftarlänets Projektet också bl till samverkaninom gränser. a en
mellan högskolan och gymnasieskolan ämneskonferenser, fortbildningvia via
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Akademinläromedeldistribution viaseminarier nätet.samt avgemensamma
utforma vilken ska innehållakommer hemsida presentationatt avenen egen

specifikadokumentationer och kontaktpersonerrelevanta inom ämnen.rapporter,
Örebro läro-Bergslaget, vilketockså det EU-finansierade projektetlän ingår äri ett

för Bergslagsregionen.centra

Elekronisk Handel T-län1.6 EHT i-

Projektägare:
ÖrebroKommunförbundet län.i

Projektfinansiering:
kostnad bestårsjälva projektidénUtvecklandet i principär avgemensam somav en

projektledaren. Detta uppgårkostnader tilladministrativa ersättningsamt sam-
projektetUtgifterna för kommunmanlagt till cirka 250 000 kronor. i varje göraatt

praktiskt genomförbart respektive kommunsär eget ansvar.

Beskrivning:
rationaliseraelektronisk handel medProjektet syftar till utveckling visionen attav

Örebro länkommunala sektornoch förenkla administrationen den iinom attsamt
till SME förIT-användningeffektivisera kommunala upphandlingen och spridaden

skapa:konkurrenskraft. Målsättningenöka deras är attatt

förlägre inköpspriser kommunernaa.
upphandlingsfrågorbättre kompetens i

småföretag länetfördjupad samverkan med leverantörer, vilket hjälper ic.
d. ökad köptrohet ramavtalmot

informationsspridninge.
därmedför kraftsamling ochpilotprojekt alla kommuner läneti i stortatt ge en

företagen.genomslag hos

IT-strategisk uppläggning läneti

IT-strategi2.1

hittills fram konkret lT-strategi.Länet har någoninte tagit

Nätverk2.2

Örebro Utveck-handhar Länetsformellt IT-råd län. DäremotDet existerar inget i
Örebro UtvecklingsrådetIT-utveckling. Ibl IT-frågor och delvis länslingsråd styra

följandeingår parter:

ALMI
Handelskammaren
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Försäkringskassan
Kommunförbundet
Örebro läns landsting

ÖrebroLänsstyrelsen läni
Örebro Kommun
Länsarbetsnämnden

ÖrebroHögskolan i

Örebro fungerarI finns inofficiell samarbetsgruppkommun dessutom som somen
fråndiskussionsgrupp, där bl IT-frågor diskuteras. I denna ingår representanteren a

Örebro Örebro och polisen.kommun, landstinget, länsstyrelsen, Högskolan i

2.3 Länsstyrelsens roll

medLänsstyrelsens främsta samordna verksamhetinriktning har sinvarit att
IT-frågor, delänsstyrelser Länsstyrelsen har drivandelandet. varit ii övriga inte men

planerade Tnet-projektet.inställda till utveckling form exempelvis detpositivt iär av
förframtiden erbjuda interaktivLänsstyrelsen har enhet planerat serviceiattsom

länets praktisk och lättillgänglig.medborgare och därmed administrationengöra mer

2.4 Aktörer

skolaniÖrebroHö
j med deDatorenheten Örebro samverkanoch näringslivsenheten Högskolanpå i i
Örebroolika har drivande IT-frågor län.inominstitutionerna varit i

2.5 Några ledande kommunexempel

Örebro kommun
sträckerÖrebro verksamhetsstödsystemkommun har bred pågjort satsning somen

hela kommunen och bl omfattar:sig över a

ekonomisystem
verksamhetssystem
barnomsorg
äldreomsorg
skolsystem

Örebro syftar till utarbeta IT- ochkommun arbetar med IT-strategi projekt attett som
tilltelestrategi för. Som för närvarande datanät 400led detta bygger dei ut ettett

handel.adresser. också utveckling elektroniskKommunen påsatsar av

ÖrebroRent företags-fysiskt utvecklas kommunen Soft Center äri ett som en
affärs-park/ företag fungerar ochteknikpark består självdrivande och som ensom av

Örebro.utvecklingsmiljö samverkan med Högskolani i
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Askersunds kommun
IT-kommunfullmäktige kronor för utvecklingUr 1997 budget anslog 7 744 000års av

utbyggnad och förstärkningverksamhet. I kommunens ingårsatsningar av
förskolorinfrastrukturen och telefoni, datorisering skolor ochdata samt pro-av av

debiteringssystem.gramutveckling för karthantering, ärendehantering och

för IT-Askersunds oktober stads- och kommunnätkommun invigde den 30 1997 sitt
kommunikation. Till har kommunala verksamhetslokaler anslutits.37nätet

för införande elektronisk handel.Askersunds kommun förbereder desig även av
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Q Östergötlands län

Projekt

ÖstergötlandInfrastruktur1.1 i

Projektägare:
uIT-Kommissionen Östergötland.

Projektfinansiering:
IT-kommissionen Östergötland finansierar projektet. Organisationen har för närva-
rande begränsad budget 500 000 kronor.en om ca

Beskrivning:
Öst-Projektet delvis beredningsstadiet och har lagts fram förslag tillpåär ännu som

svenska handelskammaren. syftarProjektet till skapa ekonomisk tillväxt medatt
hjälp IT. Som första förhar kommunens infrastruktur byggtsett steg ut attav

till informationssamhällets behov. uppföljande ska fram-De projektenanpassas
bringa strategiskt dokument för förIT-utveckling, innehåller riktlinjerett som
informationsutveckling och kompetensutveckling. De olika delarna ingår som

ÅrÖstergötland".delprojekt, "Informationheter skall implemen-2002ettvarav
klar delprojekt föreslagitsde tillsammans med de riktlinjerteringen vara av som som

stakas utredningen.iut

1.2 Region E

Projektägare:
Linköpings universitet.

Projektfinansiering:
Bidrag från KK-stiftelsen rambeloppmed 7,2 miljoner kronor.påett

Beskrivning:
Utveckla möjligheter för marknadsföring, handel och mäkleri med IT-resurser, till
förmån SME.för Utvecklingen syftar till ökat samarbete mellan högskola, gym-

småföretagareoch näringsliv. Bl har kunskapsreception etablerats ditnasium a en
kan med olika få kvalificeradvända spörsmål karaktär och där hjälp.sig av

1.3 Etablering Interaktiv IT-studioenav

Projektägare
Valdemarsviks kommun.
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Projektfinansiering:
ITtill företaget Vikanlån 300 kronor detALMI har bidragit med 000 privatapå som

med ytterligare 500 000 kronor.själva bidragit ca

Beskrivning:
Valdemarsviks kommun. KommunendistansutbildningEtablering interaktiv iav

kunskapshöjning kommunen.leda till generellräknar med projektet ska inomatt en
alltframförIT-området,specifik kompetenshöjningSamtidigt inomväntas en mer

IT-kunskaperförmodas kunnasedanhos den utnyttja sinagenerationen somyngre
efterhalkarhjälpa företagverksamheter eller små itill att starta somegna

utvecklingen.

Kompetens 121.4

Projektägare:
ValdemarsviksProjektet Motala och kommuner.ägs av

Projektfinansiering:
delen.Länsstyrelsen har bidragit med större

Beskrivning:
länkdistansutbildningsstudio fungerarProjektet byggapågår ut att somsomenupp

förpilotprojektbeskrivitsValdemarsvik. Projektet harmellan Motala och ettsom
distansutbildning i regionen.

ValdemarsvikInformationssamhället1.5 i

Projektägare:
Valdemarsviks kommun.

Projektfinansiering:
Valde-medfinansieringmiljoner kronor och dessutomEU-medel med maximalt 5 av

marsviks kommun.

Beskrivning:
företagsutveckling,syftar projektet tillförsta handProjektet uppdelat Ipå tvåär steg.

kunskapkan utvecklaföretag hur deinformation till och medelstora sindvs små om
Stegunderlätta deras verksamhet. tvåvilket det kanvad IT innebär och på sättom

tillämpningenden konkretakompetenshöjning och inriktat påkallas teknisk är mer
IT.av
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IT-strategisk uppläggning i regionen

2.1 IT-strategi

"Östsamverkan"I länets IT-strategi bl begreppetingår syftar till IT-samver-a som en
kan de kommunala ochöver siktar ha skapatgränserna på IT-regionattsom en ny
fram till år 2002. I den planerade utvecklingen blingår inordna IT-atta

Östergötland Öst-Svenskkommissionen under Samverkan, blir nybildat IT-ettsom
Öst-Svensk Samverkan ska stabil bas för utveckling ITutgöra länet.iorgan. en av

Den lT-anpassade infrastruktur byggts de flestapå håll länet har bildatiutsom en
Östergötlandsplattform för utveckling flera plan. Ipå län har delvis Norrland varit

Östergötlandsförebild vad gäller utveckling IT. län dessutom möjligheter tillav ser
ytterligare spinn-off effekter de branscher kan drainom de fysiskanytta attsom av
möjligheterna till IT-kommunikation finns tillgängliga

2.2 Nätverk

ÖstergötlandIT-kommissionen
Länsstyrelsen
Landstinget
Linköpings universitet
Norrköpings kommun
Linköpings kommun
Öst-Svenska Handelskammaren
Kommunförbundet
Företagarnas riksorganisation

Varje medlem bidrar med 80 000 kronor Budgetenår. har bl finansierat etable-per a
Öst-götaochringen upphållandet För har IT-kommissionenövrigt inteav servern.

konkreta projekträtt initiera har framför allt mandatatt medverka tillutan att att
formulera framtidsstrategi för IT-utveckling och föra dess budskap vidare tillatten

Östergötlanddeinvånarna berörda kommunerna.i IT-kommissionen kommer dock
Öst-Svenskfå ökad befogenhet framtiden, då det ombildasatt i under Samverkan

och får mångmiljonbudget för finansiera och projekt.initieraatten egen

IT-rådet Landstinget
IT-rådet Landstinget fristående aktör IT-området.är inomen

2.3 Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har beskrivits relativt inaktiv aktör länet, de flesta fall dei isom en
hållit betraktandesig på plan. Valdemarsvikspassivt kommun har också beskrivitett
länsstyrelsens roll liten, delar deras projekt fått finansieringhar fråntrots attsom av
därifrån.
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Aktörer2.4

Östergötland 2.2.se punktIT- Kommissionen

kommunexempelledande2.5 Några

Valdemarsviks kommun
kris-betraktadeslänetkommunenden första iValdemarsvik som ensomvar
ochkompetensbristen påframför allt påpekarKommunledningenkommun.
blutvecklingframgångsrik inomhot förutbildning kommuneni aett stort ensom

medITutvecklakonsekventutgångspunkthaftharKommunenIT. attsom
förIT-utbildningblskallvilket uppnåsregional utveckling,inriktning på agenom

bredbandskommunikationha motharsmåföretagare. Visionen varit att en
kommunikationskostnader.ochframtidafå nedomvärlden för investerings-att

Vadstena kommun
tackIT-områdetomtaladblivitliten kommun inomexempelVadstena påär somen

ha positivaktivitetfrågor. Derasdessatidigt i enansesett engagemangvare
hafthar delviskommunala Vadstenautvecklingen.regionala ochdeninverkan på

frågor.förebild dessalänNorrbottens isom

kommunLinköpings
etableratdessutomoch hargenomarbetad IT-strategikanLinköping enpresentera en
Linköpingsvärdefull.mycketharför IT-frågorformering visat sigpolitisk som

tillbidragitharytterligarevilketIT-utvecklingen,tillhar positivborgmästare varit
framgång.kommunens

kommun:utförts Linköpingsharprojekt iExempel på två som
Linkö-vårdcentralermellan inomkommunikationIT-baseradTelemedicin En- -

kommunpings
Östergötland verksamhetsutvecklingför inomwebteknikanvändaAttIntranet° -

kommunen.
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.
Skaraborgs län

Projekt

1.1 I-torget

Projektägare:
Projektet från Götene, Lidköpings och Vara kommuner ochär satsningen gemensam
verkar under bolaget Företagsutveckling Götene Lidköping AB.i

Finansiering:
Länsstyrelsen skulle ursprungligen bidra med miljon kronor under1 år tre-per en
årsperiod, har sänka till för600 000 1998. NUTEK allokerartvingats årmen summan

miljon kronor för1 treårsperioden och respektive kommun bidrar med cirkai snitt
110 000 kronor år.per

Beskrivning:
I-torget håller utvecklas till fysiskt IT-centrum där olika regionalapå aktöreratt ett
ska kunna samlas och få tillgång till högutvecklad IT. Här skall företag, myndigheter
och kunna söka information och/ förmedla Syfteteller kunskap. medorganisationer
projektet world wide web underlätta för företagkommuner, ochär viaatt

marknadsföraoch omvärlden. I-torget fungerarorganisationer sigatt presentera mot
guide för utbildning, kultur, näringsliv och harinom regionensom en m m som

målsättning det ska bli den naturliga platsen för lokal information.sökaatt att

1.2 IT-utveckling lärandei organisationen

Projektägare:
Skara kommun.

Finansiering:
KK-stiftelsen ska bidra med 15 miljoner kronor uppdelat treårsperiod ochöver en
Skara kommun bistår de med 15 miljoner kronor.även

Beskrivning:
Skara kommun har etablerat datanät samtliga skolor blir uppkopplade på.ett som
Utvecklingen det omfattande projektet har främst underifråni ochstyrts
aktiviteterna fördelatshar bl delprojekt. för90 I projektplanen harpå övrigta sex
grundstenar framhållits :

En lärande först främst,och ska ha kapacitet både skapa,organisation, inhämtaatta.
och sprida kunskap.

Pedagogiskt nytänkande ska framkomma till ökat IT-intresse ochmotivationgenom
de fördelar det mediet kan ha för utbildningen.nya
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naturligtanvända ITalla elever skallmålsättningharIT-strategin ettatt somsomc.
för lärande.redskap sitt

förut-skall fåsyftar alla eleverjämställdhet tillFör segregationmot att samma
och bakgrund.familjesituation, könoberoendeanvända IT,sättningar att av

arbetsför-lokalsamverka med blkunnahjälp utvecklingenSkolan ska med aave.
distansutbildningmöjliggöra ilänsbiblioteketmedling/ länsmuseet,näringsliv, samt

Skara kommun.
helhetssynperspektiv, betydervertikalt vilketutifrånska arbetaSlutligen ett enman

ochsiktkort och långresultat förväntas både påskolväsendet, därutvecklingpå av
befintligaskolformerolika isamtidigt inriktar på nådär sig attman

samverkansområden.

Center Skaraborg1.3 Kreativt

Projektägare:
länsstyrelsen,Kommunförbundet, ALMI,Skövde kommun,Högskolan Skövde,i

Skövde.och Volvo PersonvagnarElectrolux Mariestad ii

Projektfinansiär:
Skövdemed 700 000 kronor,1996 länsstyrelsenCentertill KreativtFinansiärer var

kronorTeknikbrostiftelsen med 150 000och utöverkronormed 500 000kommun
medlemsavgifterna 21 000 kronor.

Beskrivning:
Hög-mellansyfte länkförening medideellCenter SkaraborgKreativt är att varaen
medSamverkan skerSkaraborg. givetvisoch näringslivetSkövdeskolan ii

hosimplementeringför information ochStudentkårenpersonal ochhögskolans egen
och projektarbete.forskning,näringslivet examens-av

etableringmed ochhuvuduppgift, söka samarbetedelsCenter harKreativt attsom
kunskapsföretag,projekthögskoleområdetföretag tillforskningsnära menav -

entreprenörutbildning ochföretagsamhetstudenter grunder attlära iäven att egen
ochtekniktillämpningarframtidaföretag med inriktningoch driva motstarta nya
Till"Idérum".groddföretag. projektdessaTillsammansföretagsstrukturer utgör

rimligatillhögskolemiljön-tillhandahålla lokaleruppgiften ocksåhör iden attsenare
med 13fyra företagfinns "Hus Ett"närvarandegroddföretagen. Förkostnader för i

utanför "l-Iusmedarbetaremed 30-tal8 företagHärtill kommermedarbetare. ettca
anställdharKreativt Centerkommit ingenriktigt igång. utanEtt" eller intesom

Center ingårkonsulter. Kreativt iochverksamhetsansvarigmed styrelse,arbetar
Swedepark. inlämnatsAnsökan harteknikparkerför Sverigesriksorganisationen

spridaochverksamhetenför utveckla"Vägledare"EU-stöd till projekt attom
erfarenheter därav.

Castor Distansuniversiten1.4

Projektägare:
kommun.Lidköpings
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Projektfinansiering:
Projektet löper tills vidare treårsperiod. EU-Kommissionen och Lidköpingsöver en
kommun bidrar med 900 000 kronor vardera.

Beskrivning:
Distansuniversiteten utbildar för närvarande arbetslösa avancerad IT-användning.i
Som färdigutbildade kan dessa rubricera informationsmäk-sig som
lare/omvärldsbevakare och erbjuda företag effektivt efter önskemål hämtasättett att

information ochin material från Internet. Vidare planeras utbildning akademikerav
till omvärldsanalytiker, forskare till omvärldsforskare och direktörer tilläven
kännare IT-hantering. Deras efterarbete utbildningen ska sedan efterav anpassas
bakgrund och kvalificering. Från första kullen har 8 färdigutbildade9 fått arbete.av

IT-strategisk uppläggning i regionen

2.1 IT-strategi

SkaraborgsI län har det tidigare funnits drivkraft för IT-utveckling, inte minsten
från länsstyrelsens sida länets lT-råd. Under 1997 har dock storagenom resurser

på den medsammanslagning tillorganisera storlän Göteborgssatsats och Bohusatt
Älvsborgsoch län ska 1998, vilket haräga innan del IT-gjort att storsom rum en av

verksamheten har legat under det året.senastenere

Inom IT-rådet skapades embryo till före 1997. De kommunerstrategiett en som an-
ställt för IT-frågor får regel försprång,ansvarig i något iett storten som
förlängningen påverkar attraktiviteten investerare.mot

2.2 Nätverk

Det har tidigare funnits aktivt och ambitiöst IT-råd med både beslutanderättett egen
och projektbudget. IT-rådet har dock haft verksamhet nerlagdsin under 1997egen av
den anledningen Skaraborgs läns sammanslagning Göteborgsmed och Bohus ochatt
Älvsborgs län har mycket och tidskrävande. IT-rådetvarit dock planeratärresurs-

återuppstå, eventuellt konstellation, efter årsskiftet.iatt en ny

Normalt inkluderar lT-rådet från:representanter
Länsstyrelsen
Landstinget
Kommunförbundet
Företagarnas riksorganisation
Väst-svenska handelskammaren
Länsarbetsnämnden
Försäkringskassan adjungerad
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rollLänsstyrelsens2.3

för fåhuvud sigoch harstartade IT-rådet ansträngt attLänsstyrelsen över taget par-
Problemet,tekniken.denintroduceravarandra och vågasignärmaatt nyaterna

perifera kommuner.länets småharlänsstyrelsen,upplever varit att engagera
IT-utvecklingenpåverkarvilketutbildningsnivå,relativt lågSkaraborgs län har en

IT-villInvånarna prioriteralåg. inteteknikutvecklingentillResponsen ärnegativt.
sambandenuttryckt,annorlundaellerbehoven,då de harutvecklingen, svårt att se

skerarbetestrategiskalivet. Detvardagliga"IT-samhälle" och detmellan somett
Väststyrelsens IT-grupp.idag går via

Aktörer2.4

HögskolaSkövde
kommerIT regionenmed kompetensdatorenhet inomHögskola harSkövde somen

till nytta.

lT-aktörerAktiva
förIT-utvecklinghand handföretag tagitantal mindre påfinnsDet ett omegensom

Mariestad.Ledconexempelbruk. Ett ieller lokalt äreget

riksförbundFöretagarnas
aktivt representationbetydelsefullt i sinvaritriksförbund har sättpåFöretagarnas ett

småföretagare länet.iav

kommunexempelledande2.5 Några

kommunVara
tackmyckethar, sinframgångsrika. DeframhållitsharVara kommun varesom

IT,utvecklaför varituppbringakunnatharstorlek och de attsom manresurser
IT-eldsjälar med ifunnitsdetkommunen harmycket aktiva. På stort engagemang

Högskola.Skövdesamarbete medhaftoch harfrågor även ettman

Skövde kommun
Dess-detta.fördelnaturligoch harkommunlänetsSkövde kommun är största aven

harHögskola, också ini-varitSkövdeIT-kompetensfinns bred inom somutom en
IT-projekttiativtagande i

Skara kommun
tackdelvisIT-satsningar,väl medlyckatsha sinaSkara kommun vareanses
belägetfinns ivilketLantbruksuniversitetSverigeskompetenstillgången hos

kommunen.
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Hjo kommun
I Hjo kommun det från början litet företag till IT-initiativtagareettvar som var
utveckling. Företagets ambition fungerade inspirationskälla till kommun-som
ledningen, sedermera har IT-frågor.åtägnat energistorsom

Lidköpings kommun
Kommunen har förvisso högskola har utvecklat föringen ett systemegen men
distansutbildning. Lidköpings kommun liksom Skövde kommun,anses, gynnas av

storlek.sin
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g Älvsborgs län

Projekt

Regionalt InformationsVägnät"RIV-projektet",1.1

Projektägare:
Uddevalla.Högskolan Trollhättan -

Projektfinansiering:
Hela projektet,finansiärer.Högskolanoch stårKK-stiftelsen, Mål 2 och 5b somsom

miljoner kronor.till 62,2treårsperiod, har beräknatsunderdrivs en

Beskrivning:
flexibeltenkelt ochsynligt,IT-kompetensenSyftar till höja regioneni ettatt genom

Bohuslän ochutbildning Fyrstad,ochför information ikompetensnätverk norra
medsamtliga kommunerLokala lT-centra ska bygasDalsland. i regionens enupp

skaDessapersonligochteknisk assistans.tillhandahåller utrustningkordinator som
därefter. Exempel påoch nischanäringsklimatet sigtill det lokalaha anknytning

simuleringTrollhättan, bilindustrinochanknytningmed Lysekil,detta maringes
företag.medelstoraochdyl.. gymnasieskolor små-Målgruppenoch är samt

Sverige.Västra ProjektetFyrstad och 5bMål 2KK-stiftelsen,Stödfinansierat via
VästGöta"VGdå kallasprojektdel dettamiljoner. Telia har60 iävensatsar somen

Nät-RlV".

96""Full Fart1.2

Projektägare:
Borås kommun.

Projektfinansiering:
kostnadsberäknatsharför finansieringenLänsstyrelsenoch stårBorås kommun som

miljoner kronor.till 3,3

Beskrivning:
+4633lokala näringslivsorganisationenmed denarbetar samverkanKommunen i -

ochföretagAB för förmåoch TeliaBoråsI-landelsstaden Borås, Högskolan i att
ochinformations-datorbaseradmöjligheter medfördelar ochinseorganisationer att

inriktningdrivs mednätverk. Projektetarbetakommunikationsteknik och motiatt
Internet.informationssida på"Borås-webben"få anslutning till ärstörstaatt ensom
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Informationssystem1.3 Västgötalagetinom

Projektägare:
Västergötlands Turistråd.

Projektfinansiering:
Turistrådet Värmland och länsstyrelsen har kostnadsberknati projektet till 1,55
miljoner kronor.

Beskrivning:
Ett förnätverk samverkan mellan de 21 kommunala skaturistorganisationerna,
utveckla datorbaserat för förbättra de kommunala turistbyråernasett system att
möjligheter till information och besökande. l första hand dettaåtservice är ett

med möjlighet för inter-kommunalintranet-system samverkan, tanken är attmen
informationen ska kunna Internet. Idénnås har utvecklats turistrådetvia iav
Värmland också för Karlstad. Sverigesstår turistråd hari visat intressesom servern
för och har diskuterat möjligheterna utveckla "Globalsystemet vistorsattom en
guide Sweden" ska kunna Internet hela världen.nås viato översom

1.4 IT till och medelstora företagsmå-

Projektägare:
IT Link Sweden AB.

Projektfinansiering:
Mål 2 och Länsstyrelsen. Projektet drivs under har kostnadsberäknats tillårettsom
5,44 miljoner kronor.

Beskrivning:
Ett tjugotal arbetslösa med god datorkunskap ska under månader genomgåtre
kompetenshöjande vidareutbildning följs månader lång före-niosom av en
tagsförlagd praktikperiod. Ett tjugotal utvecklingsbenägna företag ska därmed
kunna få kvalificerad hjälp med IT-utvecklingsarbete till ökadleder konkur-som
renskraft. Projektet genomförs med stöd EUs strukturfonder och anslutning tilliav
mål 2-programmet Fyrstad.

Gränslös1.5 GIT-

Projektägare:
Lantmäteriverket Sverige och Statens kartverk Norge.i i

Projektfinansiering:
EUs Inter-reg program.
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Beskrivning:
Dettaden norska årmed grannregionen.gränsöverskridande arbeteInterregionalt

FinansiärerTeknologi.Geografisk Informations ärförGITGIT-projekt, där stårett ett
undanröjasyftar tillProjektetInterreg.Kartverk ochStatensLantmäteriverket, att

ökageografisk informationdigitalframställninghinder vid samt atttekniska av
teknologi.Geografisk Informationsanvändandetkunskapen ochtillgängligheten, av

förmjukvaranendastSystemGeografiskt InformationsGIS,Beteckningen avser
ökaInterreg-fondEUsfrånMålsättningen äranvändningsområde. attdetta

och öka sysselsättningenkonkurrenskraft, stärka kompetensenregionens genom
samarbete.gränsöverskridande

Älvsborgs-servern1.6

Projektägare:
högskolor.och länetsALMIKommunförbundet,länsstyrelsen,Landstinget,

Projektfinansiering:
Se projektägare.

Beskrivning:
Älvsborgslän BlandantalmedförinformationssidainnebärProjektet ett grenar.en

ochutbildningsguideyrkestest ochharinfotekettillfinns länkar tannat ensom ex
Ideras sidor.ochlänets kommunerflestaLänkar till dedistansyrkesvägledning. av

strategisktidentifierades ITlänsstrateginframställandetsamband med ettsomav
Älvsborgsservern efter detta.framställdeskartläggning IT:sområde, vid status.av

uppläggningIT-strategisk i regionen

IT-strategi2.1

medsammanslagningenpåverkas medsannoliktkommerRegionens situation att
detbildartillsammanslän, dessaSkaraborgslän ochGöteborgs och Bohus när

storstadfinnas såväldet kommerresultat dettaEttVästsvenska länet. är attattav
finnsNågon IT-strategi intelän. ännulandsbyggdskärgård och i sammasom

detutvecklingensamband medframskasådan iframtagen. Tanken är tasatt aven
fnnsIT-rådDalsland. EttBohuslän och inomFyrstad,storlandstinget, norranya

framställningenVidmed länsstrategierna.länsstyrelsen ochochlandstinget i av
förhoppningDet finnsstrategiskt område.definierades ITlänsstrategin ett ensom

ökaskavilket siktIT-klimat påattraktivtleda till i regionenprojekten ska ettattom
finnsfas och detförstabefinnerprojektenDe flesta sig ietableringar.antalet en

deapplicerbaraexempel hurdärmed få på är.pass
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2.2 Nätverk

Ingen självklart finns IT-grupp finnsIT-organ det nuvarande länet. I väststyrelsensi
fördock länet huvudsekreterare Olof Lundqvist, rektorärrepresenterat,

vårdhögskolan Borås.i

2.3 Aktörer

Telia, högskolorna Postorderföretagenoch kommunerna. Väststyrelsens IT-grupp.
Ellos och Hobbex har shopping-online, den klassiskaupprättat internetversionen av
postorderverksamheten.

2.4 Några ledande kommunexempel

simulering, flyg.Trollhättan bil- och Sotenäs kompetenscentra. Dessa har en
naturlig koppling till näringslivet och starka lokala aktörer. Borås har och medi
högskolan kraft IT-frågor. ökadrivande Planer finns med hjälp ITpåinom att aven
tillgängligheten förtill högskolan allmänheten.
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i länGöteborgs och Bohus

Projekt

regional utvecklingTelependling, distansarbete och1.1

Projektägare:
berördaLänsstyrelsen samverkani organ.

Projektfinansiering:
Bohuslandstingetlänsarbetsnämnden 406.000 kronor,Länsstyrelsen 340.000 kronor,

Öckerö EU-medel779.000 kronor ochkronor, kommun340.000 kronor, Telia 20.000
miljoner kronor.Total offentlig finansiering 2,6Mål 5 b 785.000 kronor.

Beskrivning:
telependling.distansarbete ochgenomförts områdetEtt antal projekt har inom

konferensarrangerades kringför fyra sedan. I 1994Projektet startade år maj tematen
NolvoData,företag Astra,samlades antalStrömstad. Under hösten 1994i ett

förföretag, och möjligheterför diskuteraEricsson ytterligare något intresseattsamt
Diskussionerna med företagenbland storföretagen.distansarbete. Intresset varierade

konkreta resultat.hösten 1994 ledde till någrainte

Enstakalänsstyrelsen.Motsvarande fördes internt inomäven personerresonemang
policy saknades.visade uttaladintresse, men en

Öckerö stöd läns-bedrivits skärgården medkommun har projektInom iett av
Öckerö dagförhyrasetablerats kanstyrelsen. Distansarbetsplatser har på persom

kommersiell basis.ska skeSyftet uthyrningsverksamheten påeller timme. är attper
deltogblpersonalchefen Ericsson, iIntressant sammanhanget inomi är att som a

storföretagen och länsstyrelsen behovetunder 1994 meddiskussionerna avom
Öckerö.förhyr arbetsplatsernadistansarbete, själv pånumera en av

etablerad. Det dock viktigtmed distansarbete iVerksamheten ärär attnumera
distansarbeteintresseradlänsstyrelsenframtiden få länsorgan såsom interntäven av

skala kan realiseras.verksamhetenså i störreatt

IT-Link Sweden1.2

Projektägare:
AB.IT-Link

Projektfinansiering:
miljoner kronor.miljon kronor och NUTEK 3Länsstyrelsen 1
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Beskrivning:
SICS, SISU, Chalmers, Telia och länsstyrelsen startade hösten 1994 samarbeteett

för IT-Link Sweden.inom Ett bolag bildades lT-Link Sweden AB1994ävenramen - -
med fyra SICS Swedish Science, SvenskaInstitute of Computerintressenter SISU
Institutet för Systemutveckling, Chalmers Grafiskaoch forskningslaboratoriet.

SICS SISUoch hade IT-Link bildades lokalkontor Göteborg ladesinnan vilketi ner
samtidigt verksamheten koncentrerats till Kista. Länsarbetsnämnden har köptsom
utbildningsprogram från IT-Link. Det kurspaket för utbildning ochavser
implementation IT småföretag". Därefter placerades dei utbildade k "IT-av s
konsulterna" hos småföretag med fem anställda. Totalt har kurserminstute tre om
vardera kursdeltagare bedrivits. Kursernatio och besöken IT-konsulterna" harav

från olikarönt håll. Bolaget vilket hyrintresse lokaler industriområdetpåstort i
Mölndal har för närvarande fyra anställda. Regionalt stöd SICS ochutgår 1997.t o m
SISU har anställda organisatoriskt arbetaräven tillsammans IT-Link AB.som
Sammantaget har verksamheterna idag 8-10 anställda.ca

1.3 IT-centrum Väst

Projektägare:
IT-centrum Väst knutet Göteborgstill kommun.ärsom

Projektfinansiering:
Länsstyrelsen, Mål 3EU-medel 9,6 miljoner kronor, näringslivssekretariatet 2,1
miljoner kronor, länsarbetsnämnden 7,5 miljoner kronor, ALMI 10 miljoner kronor
och företagens finansiering 25,3 miljoner kronor. Total projektkostnad 54,5 miljoner
kronor.

Beskrivning:
Uppgiften för IT-centrum Väst medverka till kompetensnivån viktigaär inomatt att
expansionsområden blir högsta möjliga för säkerställa tillväxt företagen ochiatt
därmed förbereda ytterligare anställningar medarbetare. IT-centrum Västav nya
arbetar första hand med Medicinsk-IT VR.i Virtual Realitysamt
Arbetsmarknadsutbildning kring VR-teknik har samverkan med Prosolvia.istartats
För närvarande 100 utbildning. En projektsamordnare har anställts.är ica personer

En har bildats för projektet. I kommunalrådet,ingår lands-styrgrupp styrgruppen
hövdingen, länsarbetsdirektören näringslivschefen Göteborg. Ericsson, Telia,isamt
Prosolvia, Göteborgs Universitet fanns dock med diskussionerna ITi när -centrum
bildades.

I Sotenäs kommun har VR-center etablerats. Prosolvia har medvaritett i upp-
byggnaden projektet. Den första utbildningen startade hösten 1996 med kurs-av sex
deltagare. Lärarna fungerar handledare och kursdeltagarna "konsulter" isom som
intresserade företag.
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denutsträckninganvändas isannolikt ilänsstyrelsenenligtVR kommer storatt
fysiska planeringen.

Victoriainstitutet1.4

Projektägare:
Victoriainstitutet.

Projektfinansiering:
näringslivet.Grundfmansiering via

Beskrivning:
förVictoriainstitutetbildades Västsverige centrumnyttDen juli 1997 i ett1 -

ochanvändninginformationsteknikensutvecklingochutbildningforskning, om
samhällets förändringar.

skallCentrathögskolan.ochnäringsliv, myndigheterInstitutet ägs gemensamt av
kurserdrivsförInom institutetdessasamarbetet mellanutveckla intressenter. ramen

Centratiordningställda.forskararbetsplatserfinnsVidareutbildningar.och längre
utställningarochdebatter,för diskussioner,forum möten,ska omäven ettvara

och tiotalanställdanärvarande finns 2Föranvändning. ettinformationsteknologins
forskare.

1.5 ITANUM

Projektägare:
Tanums kommun.

Projektfinansiering:
kronor.totalt 375.000Länsstyrelsen,

Beskrivning:
Turist-utvecklatsEnator hade redanUddevallanumera ettDialog iInom

fickbildskärmenpeka olika påGenom pådatasystem/Informationskiosk. orteratt
med TanumsKontakterrespektiveinformationomfattande togsort.omman

medekonomiskt tillsammansprojektetstöddeintresserad ochblevkommun som
utvecklaprojektetmedmålet ettDetoch Dialog. attlänsstyrelsen primära var

utvecklingenresulteradeochförändrades i ettInriktningenturistdatasystem. av
femutplacerade ipåfinns sådanaSedan 1994medborgarkontor. orterelektroniskt

fritidsaktiviteter,äldreomsorg,bl barnomsorg,finnsInformationkommunen. om a
bibliotek.ochturisminformation

90



och regional utveckling frånIT 120exempel Sverige-

Regionalt Informationsvägnät1.6 RIV

Projektägare:
Högskolan Trollhättan/ Uddevalla.

Projektfinansiering:
Totalbudgeten till 60 miljoner kronor KK-stiftelsenuppgår för 18 miljonerstårvarav
kronor, EU-medel 13,8 miljoner kronor, länsstyrelsen Bohuslän 0,5 miljoner kronor,

Älvsborgslänsstyrelsen län 0,5 miljoner kronor, landstinget Bohuslän miljoner0,5
Älvsborgskronor, läns landsting 0,5 miljoner kronor, länsarbetsnämnden Bohuslän,i

Älvsborgs1,0 miljoner kronor, länsarbetsnämnden län 1,0 miljoner kronor, Telia 8,2i
miljoner 12 stkronor och kommunerna 14 miljoner kronor. Projektintäkterna
beräknas till 1,2 miljoner kronor. Investeringarna genomförs under 1997-1999.

Beskrivning:
Projektet har Trollhättan/utvecklats Högskolan Uddevalla. fiberoptisktEttvia i nät
"VG-net" byggs Norra Bohuslän, Dalsland och Sydvästra Värmland. Näteti ärupp
baserat ATM-teknik eller Mbit/på likvärdigt med möjlig bandbredd till 155en upp s.
Detta möjlighet leverera Mbit/10 till och mellan kommunhuvudorternaattger s
enligt RIV-projektets krav Mbit/s "betydande"2 till andrasamt orter.

Nätet ska Samtliga skolorter kommer få ISDN-möjlighet.öppet. även att attvara
Eventuellt kan andra viktiga ifrågakomma efter överenskommelse mellanorter
projektet och Telia. Regional videokonferensbrygga ska tillhandahållas.

Lokala Informationscentra ska etableras Därtill kommer regionaltpå åtta orter. ett
informationscentrum byggas För ska projektledare rekryte-varjeatt centraupp. en

Distansutbildningar planeras mellan berörda kommuner nätverket. Nätverketiras.
Trollhättan/upptagningsområdet för Högskolan Uddevalla.motsvarar

Multimedia1.7

Projektägare:
TV Fyrstad Uddevalla.i

Projektfinansiering:
EU-medel, Mål

Beskrivning:
TV Fyrstad Uddevalla har multimediaprojekt syftar tilli istartat ett attsom
distribuerad form TV-mottagare arbeta med multimedia. Härigenom skullevia man
kunna redigera lokalt för därefter realtid kunna sändaiatt programmetprogram

En förutsättning för projektets genomförande tillgång tillöver nätet. är
möjliggör sådan distributionssätt. Inom SISU harettprogramvaror som

Lynx fram. förutsättsVidare transmissionskapacitetentagits ärattprogramvaran
ledningarna samtidigt håller hög tekniski nivå.stor mottagarnasom
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IT-strategisk uppläggning i regionen

2.1 IT-strategi

sammansmältningenITfinnssärskilt IT-strategiNågon inte.antagen avses som
nätverk.fysiskainformation kan distribuerastelefoni. Tillgänglig idatateknik och

förblirIT-utvecklingen ochKommunikationen intressant.ärgör att

Nätverk2.2

för IT-centrumMöjligen kanIT-råd finns etablerat länet.Inget sägasi att styrgruppen
länsövergripande roll.harVäst en

Länsstyrelsens roll2.3

ochsamordnarebollplank,diskussionspartner,Länsstyrelsen initiativtagare,är
medhafrån olika aktörerDet finnsmedfinansiär projekt.många intresse atti

samarbetspartner.länsstyrelsen neutralsom

2.4 Aktörer

naturliga dominerandeskäl den organisationenChalmers tekniska högskola är av
Chalmers,Sweden, arbetarlT-Link ärIT-området närai regionen.inom ensom

medelstora företag.ochför exempelvis introducera IT småviktig aktör iatt

Ak-Göteborg.IT-organisationerVäst och Victoriainstitutet två iIT-centrum är nya
varandra ochkompletterabörmed varandrakonkurrerar intetörerna utan snarare

tillsammansIT-områdetmed breddning kompetensen i regionenbidra inomen av
med aktörer.övriga

etc främstVolvo, ASTRA deEricsson,De industrierna äri regionenstörre som
IVFChalmers,Göteborgs Universitet,samverkan medIT-utvecklingendriver i nära

etc.

kommunexempelledande2.5 Några

Göteborg
förmycket viktignationell synpunktregional såvälGöteborg är somur

roll ytterligarekompetensförsörjning. Dennakompetensuppbyggnad och avses
och Victoria-VästIT-centrumetableringenstärkas organisationernagenom av

institutet.
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Sotenäs
l Sotenäs kommun har Virtual Reality Center byggts Målet höjaett är attupp.
utbildningsnivån kommunen, skapai arbetstillfällen stärkasamtnya
konkurrenskraften befintliga företag.i

Öckerö
ÖckeröSystem för distansarbetsplatser har utvecklats mellan länsstyrelsen och

kommun. Arbetsplatserna kan förhyras dag eller timme.per

Tanum
Kommunen har engageradvarit utvecklingen elektroniskti medborgarkontor.ettav
"Informationskioskerna" utplacerade fem kommunen.är på iorter
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Hallands län

Projekt

HalmstadATM-Nät iN-Net1.1 samt

Projektägare:
Halland.IT-Samverkan

Projektfinansiering:
förHalmstadHögskolantillkronormiljoneranslagit 10nyligenKK-stiftelsen har

utbetalats.hittillsmiljoner kronorharnätuppbyggnad. Av medlen 1

Beskrivning:
N-Net0

ingående.diskuteratsnätverkfysiskaHalland harIT-SamverkanförI styrgruppen
skall byggaoch/ länsorganellerkommunerharMålsättningen varitinte egnauppatt

styrandebör ikommunikationsbehovenfaktiskadeiställetdetnät, är varasom
glestlänsorganen prioriterarlänsstyrelsenenligtdock viktigtDetfrågan. attär

detVidarederas behov.tillgodose ärlärmarknadendåbefolkade områden inte
påkan samutnyttjaslänetmellan olika ettidet finnsväsentligt nät orterettatt som

effektivt sätt.

datakommunikationför tele- ochför länsgemensamtkravspecifikation nätEn ett
förstaunderHuvudprojektet förväntasnärvarande.för starta senastutarbetas

Ifinns.kommunikationsbehovskall byggasATM-nät större1998.kvartalet ut om
informationsstrukturövergripandeEngäller.ISDN-förbindelserfall detärannat som

projektet.förkompetensfrågornabehandlas inomLikasåprojektet.fastställs i ramen
landstinget,IT-chefen påför N-NetbildatshararbetsgruppmindreEn

kommunförbundet.frånochHögskolanfrån representanterrepresentanter

ATM-NätiHalmstad0
bildadesstadsnätbyggabeslutat sittHelsingborgs kommunEfter det utatt enatt

datakommunikation iochtele-behovenförHallandarbetsgrupp överi att avse
Halmstadslänsstyrelsen,församverkansgruppen ingårIlänet. representanter

har byggtsCity-Net iplaneradesAB. Bl utoch Telialandstingetkommun, ett soma
avanceradLandstinget,1995.bruk ärNätetkommun. iHalmstads togs ensom

kraftfulla idet nätetde nyttjardatakommunikationanvändare är somen avav
Halmstad.

KompetensutvecklingEDI och Internet1.2 -

Projektägare:
Halland.IT-Samverkan
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Projektfinansiering:
Projektet finansieras IT-Samverkan Hallandvia med 300.000 kronor. Därtill kommer
deltagaravgifter från företagen.

Beskrivning:
IT-Samverkan till bredareinitiativet utbildningsaktivitet kom tilltog ståndatt en
kring EDI och Internet under 1995 näringslivet Halland.inom Totalt utbildadesi 800

350-400 medarbetare och medelstora företag.småipersoner, varav personer var

Dessutom kommer ytterligare EDI-utbildning den tiden. Sexinom närmasteatt starta
kurser vardera 30 kursdeltagare kommun, dvs totalt 180 kursdeltagare. Enom per
eventuell fördjupningsutbildning får företagrespektive för. Företagetsvara
Kunskapsbron" Lund/ Malmö levererari kurspaketen.

1.3 IT-konsulenter" utbildas Västsverigei

Projektägare:
Samverkansprojekt mellan fyrade länen Halland, Skaraborg, Göteborg och Bohus,
Alvsborg Göteborgs kommun.samt

Projektfinansiering:
Projektet finns under redovisningen Bohuslän.upptaget av

Beskrivning:
Syftet med projektet utbilda arbetslösaär Göteborg för därefteratt i atten grupp
slussa kursdeltagarna företagen. Motsvarandei projekt kommer drivasut påatt
andra håll Västsverige. Eni arbetsgrupp har bildats för projektet med representanter
fån länen Västsverige Göteborgsi kommun. Representationen från länensamt

utbildningsdirektörenvarierar, ellerantingen IT-ansvarig.

Baltic1.4 Bopcom communicationport

Projektägare:
Handelskammaren Lübeck och Högskolani Lübeck har utvecklati systemet.
Länsstyrelsen Halland följeri utveckling för eventuellsystemets senare
implementering.

Projektfinansiering:
Inga särskilda medel har anslagits, finansieras iställetännu förinom ramen
länsstyrelsens ordinarie budget.

Beskrivning:
Projekt "Bopcom" för hur arbetarär med bokning godsett system samtman av
kaj/hamn-allokering. Vidare framgår eventuellasystemet varutyp samtav -
förseningar leveranser och/ eller godshantering.i Det utvecklade görsystemet
översättningar, konverterar företagens information Systemetgods. skall fungeraom

95



,
frånIT och regional utveckling 120exempel Sverige-

involveradehossamklang med olika datorsystemoberoende teknisk lösning och iav
själv ledig fraktkapacitetfraktköpare kan exempelvis medEn attsystemetparter. se

boka det aktuella godset.finns vid speciellt tillfälle och därvid inävenett

eftersom komplexitetenutveckla marknadenDen här svåraärtypen system att avav
ickedärför viktigtmantid. Detoch kräver betydande insatser iär attstor enanses

kommersiell utvecklarpart prototypen systemet.av

IT-strategisk uppläggning i regionen

2.1 IT-strategi

utvecklingen. AmbitionenInom länet behoven skall regionenär tarattatt styraanses
syfte.till IT utvecklandesig i

2.2 Nätverk

länsstyrelsenI samverkansgruppen ingårlT-samverkan Halland bildades 1995.
länsrådet, länsarbets-landshövdingen Kommunförbundet,och Landstinget,

skaprojektförsamlingar. Syftet avgränsadenämnden och presidier politiskai är att
behandlas IT-samverkan Halland.i

bildats.IT-samverkan Halland harEn konstitueratsstyrgrupppermanent som av
ordf., länsarbetsdirektören,landstingsdirektören,Länsrådet rektor Högskolan,

kommunikationsdirektörenföreträdare för företagarnakommundirektörer, samten
sekr.länsstyrelsenpå ingår.

Länsstyrelsens roll2.3

länsstyrelsenför regional utveckling länet. Vidare harLänsstyrelsen har iansvaret
viktigtsamordningsrollen vad gäller regional utveckling. Det regionenattanses

riskera bli kostsam.samverkar, då IT-utvecklingen kan attannars

Aktörer2.4

för ökad samverkan mellan kommuner,IT-samverkan Halland aktivär parten
fysiskadenkring bl uppbyggnadlandsting, högskolan och länsstyrelsen ava

olikaITinformationsaktiviteter användningnätstrukturen länet och ii avom
sammanhang.

kompetensuppbyggnad ochförHalmstad viktigHö skolan institutioni är en
kompetensförsörjning länet.i
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Landstinget har viktig roll IT-utvecklingeni Halland vilket berori påen att
landstingets olika verksamheter redan har väl utbyggd nätstruktur och atten en
omfattande datorisering redan har genomförts Förinom närvarandeorganisationen.

50 ihopkoppladeär landstingetsi övergripandeorter nätverk för tele- ochca
datakommunikation. Målsättningen 100 olika skallär över anslutna.att orter vara

2.5 Några ledande kommunexempel

Halmstads kommun
Halmstad har naturliga skäl särställning Halland. Ett flertali intressantaav en
projekt bl kommunen,pågår inom högskolan och landstinget.a

Laholms kommun har ambitioner och kompetent personal IT-området.stora inom
En företagsby har byggts med flera lT-orienterade företag.upp

Varbergs kommun har byggt stadsnät. Sjukhuset Varberg hari målett egetupp som
bli papperslöst. En omfattande datoriseringatt med olika verksamhetsbaserade

har skett Varbergspå lasarett desystem åren.senaste
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o länJönköpings

Projekt

kommunikationUtvecklandeU-KOM1.1

Projektägare:
LTC AB.LänsteknikCentrum

Projektfinansiering:
1997-skallProjektet pågåkronor Telia.och3 miljonerKK-stiftelsenLänsstyrelsen,

1998.

Beskrivning:
projektetgenomförauppdraglänsstyrelsensharmed TeliaLTC samarbete atti

konkurrenskraftenökamed projektetSyftetkommunikation". är att"Utvecklande
kanKonkretinföra IT.länJönköpingsföretagmedelstora attoch ihos små genom

följandeblverkligheten inomIT-applikationer ikonsulthjälp ochLTC erbjuda testa a
områden:

Internet,brevlådorElektroniska via-
Internet,anslagstavlor viaDatabassökning/ elektroniska m m- arbets-skildaför tvåCAD-ritningar,dokument,Sharefunktion, t exgemensamma-

olikaplatser på orter,
ljud och data,bild,överföringFullständig av-

WAN.LAN-interconnect ochnätverkInförande av-

bildkommunikation imöjligheterna utnyttjaU-Kom harför projekt attInom ramen
byråIKEA frampraktiskt.underleverantörernamed togkontakterna testats nyen

därigenomförexempelgodaframgällerDet attprojektet.teknikdenna i att tavia
har1.100Sammanlagttekniken.denanvändningenpåskynda personernyaav

besöktsföretag har95länet.tiotal iprojektet påkring orterdeltagit ettseminarieri
kompletterhållitharföretagprojektet. 55deltainbjudits till ieller enatt

deltagitföretag hardatakommunikationsbehov. 31specifikaför derassystemlösning
bildkommunikationssystem.försöken medi

Nätverk F1.2

Projektägare:
LTC AB.LänsteknikCentrum

Projektfinansiering:
45.000landstinget45.000 kronor,länsstyrelsenkronor,miljonerKK-stiftelsen 1,9

45.000 kronor.kommunförbundetochkronor
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Beskrivning:
Nätverk F har övergripande syften:tre

Minimera lärpengar,-
Påskynda den regionala utvecklingen,-
Vara aktivt förstöd medlemmars IT-utveckling.internaett-

Med dessa syften skall IT-utvecklingen påskyndas länet och behoveninom
samordnas till för offentlig verksamhets effektivitet Jönköpings län.igagn

initiativtagare till projektet länsstyrelsen, landstinget, Kommunförbundet ochvar
Handelskammaren. Aktörerna stod för den inledande finansieringen. Inom Nätverk
F ingår samtliga kommuner, Högskolanäven ytterligare antal andrasamt ett

länet. KK-stiftelsenorganisationer stödjer projekteti sedan 1996.mars

Nätverk F indelat delprojekt:är i sex
Sånka kostnaderna för IT-satsningar offentlig lära varandra,sektori av
Oppna den offentliga sektorn gemensamomvärlden Internetviamotupp
hemsida strukturmed gemensam
Skapa gränsöverskridande samarbete elektroniskt konferenssystem Firstgenom
Class
Stödja användandet IT distansutbildningariav
Utveckla medborgarservice EksjöJönköpings läninom kommun skall handta om
detta
Skapa Toppledarforum iJönköpings finns idag.länett inte

1.3 SME-Link

Projektägare:
LänsteknikCentrum LTC AB.

Projektfinansiering:
Knut och Alice Wallenbergsstiftelse finansierar med 10 miljoner kronor.ca
Teknikbrostiftelsen har 2 miljoner kronor.investerat Därtill har exportrådetca
tilldelats 5 miljoner kronor från KK-stiftelsen för utveckla exportlänksinatt egen
vilken ska del SME-Link. Ytterligare miljoner av40 kronor totalt 100vara en av ca

kronormiljoner har 97.11.26 anslagits till SME-Link från Wallenbergsstiftelsen.

Beskrivning:
Sveriges och medelstora företag,små kallade SME,så behöver ökad konkurrenskraft
för kunna överleva sikt. Depå behöver förses med snabb och relevantatt även
information för kunna expandera och därmed utveckla behov fleratt ett av
medarbetare.

SME-Link projektet vill Internet enkel naturligpröva attgenom genom en men
struktur skräddarsy viktig information till SME. Målgruppen under pilotfasen utgörs

sammanlagt SME700 Jönköpings, Västerbottens Stockholmsi och län. Ett 10-talav
företag från Jämtlands län 50-tal branschspecifika företag har ingåttsamt ett i
studien. Under projektet har elever, k "IT-navigatorer", från Högskolan Jönköping,s
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reda påförbesökt företagenStockholmsoch tauniversitet attUmeå universitet
önskvärd..informationvilken ärtyp somav

offentligaaffärslänkinformationslänkarolika15har idagProjektet -
finansieringslänk,Exportrådet,administrerasupphandlingar, exportlänk av

miljö/kvalitets-myndighetslänk,kunskapslänk,EU-länk,mässlänk,tillväxtlänk,
datorstödslänk. Framtagningentransportlänk ochöversättningslänk,länk, av

Projektetmedel.erhållnabetalasmyndighetslänkenlänkarsamtliga utom av
Stig Hagström.universitetskansleroch utvärderasseptember 1997avslutades i nu av

1997novemberslutetWallenbergsstiftelseoch Alice ifram för KnutläggsRapport av
projektet.finansieringskall fattas tre-årigbeslutsamtidigt avom ensom

varvid beslutatsEstland,projektetLTCVD för har iLandshövdingen och presenterat
finansieringenframtiden skaetableras där. Iskallprojektmotsvarande även avatt ett

form betalsystem.skeprojektet någonvia av

uppläggningIT-strategisk i regionen

IT-strategi2.1

olikadockharlänsstrateginlänet. Ifinnssärskild IT-strategi inte iNågon
ochdefinierasITingående.informationsteknologi berörtsfrågeställningar kring som

överförakanelektronisktMediamed media.elektronisktliktydigt somanses vara
datakommunikation.tele- och

Nätverk2.2

församverkansrådnuvarandenärvarande. IförIT-råd finnsövergripandeInget
Bildandettill diskussion. ettkommaväl IT-frågornamycketlänet kan avupp

för länet.IT-råddock bliToppledarforum kanregionalt ett

rollLänsstyrelsens2.3

skaLänsstyrelsenIT-frågorförkatalysator regionen.fungera iLänsstyrelsen ska som
således påmedverkarprojekt. Destöd olikafinansielltidéer och ibidra medäven

och utvecklas.till projektenolika sätt startasatt

Aktörer2.4

aktiviteterunderlätta olika inomochstimuleravad gälleraktivLänsstyrelsen attär
berördahosmycketupplevsDetta positivt parter.kommunerna.IT-området i

intresseföretag majoritetsägtregionalt ärLänsteknikCentrum AB är avett som
VerksamhetenKommunförbundet.ochlandstingetlänföretag Jönköpingsi samt av

kringlänsstyrelseninitieradutredningresultatstartade 1987 ett avenavsom
teknikspridning.
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Högskolan Jönköping lyfts fram viktig aktör kompetensuppbyggnadeni i isom en
länet. Etableringen bl den Internationella Handelshögskolan lär betyda mycketav a
för utvecklingen Länet flera forskningsinstituthari regionen. viktigaärsom
kunskapscentra och bidrar till näringslivets förnyelse respektive bransch.inom
Juridiskt fristående högskolan samverkanspartner.institutenär näramen

2.5 Några ledande kommunexempel

Iönköping naturliga skäl de ledande kommunerna iJönköping. lanses av vara en av
kommunen finns högskolan flera statliga verk med IT-internsamt storen
verksamhet. Därtill finns flera teknikintensiva företag etablerade kommunen.i

Tranås bygger för Tranåsnärvarande stadsnät, "Traman" Metropolitan Areaut ett
Network. Distansoberoende har lokaliserats till kommunen.tjänster

Lsjg bedriver medborgarserviceprojekt kommunen. Exempelvis hariett
tillgängligheten till kommunen ökat väsentligt 24-timmars öppethållandevia i
växeln. Utanför kontorstid ombesörjs detta Geddeholm CallCenter Eksjö.iav
Stadsnät planeras med bra tjänsteutbud.ett
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å länKronobergs

Projekt

GlasFiber1.1

Projektägare:
Högskolan iadministrativtdetprojektet styrs avIT-Kronoberg ägareär menav

Växjö.

Projektfinansiering:
delarvarifrån tasKK-stiftelsenfrånbudgetramingår ikronormiljonerTotalt 15 en

och1997augusti-septemberinleddes iProjektetGlas.Fiberfinansieraför att
2000.tillfram årpågåberäknas

Beskrivning:
grund-tekniskadeskapaförnätverkfysiskt attbyggaprojektet ettutingår attDels i

informationspridatillsyftarProjektet attlänet.IT-verksamhet iförförutsättningarna
till den privatariktar sigProjektetlänet.kompetensutveckling itillbidraIT ochom ITkunskapför liteha omsmåföretagaretillsynnerhet ansesdåoch somisektorn,

med länetskommunikationenunderlättaförsektornoffentliga atttill densamt
projektbudgeten attdelkommerprojektidénbärkraften i avenFörinvånare. testaatt

fallerprojektetvälhurindikationberäknasdelprojekt, ommindre engei somsatsas
ut.

skerutvecklingdenräknas somförväntasprojektdettaeffekter genereraTill de som
IT-länetsfår påHögskolaninflytandeökadedetHögskolan somsamtinom

för-länsstyrelsen,enligt mansvårmätta menarbetstillfällen ärKonkretautveckling.
Glas""Fiberföljdtillantal årskapas inom ett avkommerjobb attsigväntar att nya

delprojekt.andraoch

Barfota 1991.2

Projektägare:
Växjö.Högskolan i

Projektfinansiering:
kronor1,7 miljoner menGlas-pengarFibermeddelvisfinansierasProjektet

kronor.948 000AdaptinitiativEUsfrånkommitocksåanslag har

Beskrivning:
besökamålsättning är attSME,förkompetensutvecklingsprojekt varsProjektet är ett

IT.kunskapochinformation omdelgivningförföretag199 av
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1.3 ALMA-N et

Projektägare:
ALMI Kronoberg.

Projeketfinansiering:
Länsstyrelsen och ALMI har bidragit med sammanlagt cirka 100 000 kronor.

Beskrivning:
Man riktar till kvinnligasig företagare med mindre verksamheter och från olika
branscher. Ett First Class-system har etablerats för kopplaatt de olika före-samman

Projektet hartagen. fått bra delvis på grund nätverket hargensvar bidragitatt tillav
informell organisation.en mer

1.4 Underleverantören

Projektägare:
ALMI-Kronoberg.

Projektfinansiering:
Projektet delfinansieras inom för Fiber Glas budgetram 900ramen 000 kronor

från SME-initiativet 900samt 000 kronor.

Beskrivning:
Projektet syftar till knytaatt företag med flerastora underleverantörersamman och
skapa effektiv samverkan med hjälp IT-stöd.av

1.5 Pedagogiska modeller för distansutbildning

Projektägare:
Olika institutioner vid Högskolan Växjö.i

Projektfinansiering:
Samtliga kommuner delaktigaär projekteti bidrarsom till finansieringen. Medel
kommer också från Högskolan.

Beskrivning:
Man har utvecklat olika metoder för distansutbildning leds enskildai projektsom
vid framför allt humanistiska institutionen:

Kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker°
Datorstöd inom grundutbildning franska- i
Datorstöd för utbildning i engelska-
Datorstöd för utbildning tyskai°

Projektet siktar långsiktigt på bl öka språkkunskapernaatt landsbygdenpåa Kro-i
nobergs län för kunna dessaatt utnyttja för den ökande turistverksamheten och
andra länssatsningar.
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Skogsresurs1.6

Projektägare:
Växjö.Högskolan ividnaturvetenskapochteknikförInstitutionen

Projektfinansiering:
underkronormiljoner3med 2 enfinansieringutlovatharKK-stiftelsen x

industrin.lokaladenfråntillkommer ävenmedfinansieringtreårsperiod, viss

Beskrivning:
VäxjöHögskolan imellansamverkansprojektfram etthar vuxitSkogsresurs som

iskogsnäringenutbildningoch motforskningframdriverfyra institutioner som
formnäringslivet ilokaladetSmåland avgymnasieskolor samtiGötaland, olika

påriktar insatsernaProjektetförädlingsindustri.ochsågverkskogsägare,
IT-bildasiktpåAvsiktenstuga". ar atttill"stockfråntimmerkedjanhandelsleden i

träkunskapoch samtskog-IT,logistik,områdenakunskapsnätverk inomstödda
skapa ettSkogsresurs är attmedMålsättningenutbildningsfrågor.

kunskapssamhället.utvecklas iinbranschenstödja attkankompetensnätverk som

Lines1.7

Projektägare:
Växjö.Högskolan i

Projektfinansiering:
tilläggs-allokeratNutek harECU.miljonmed 1 enbidragitharEU-kommissionen

250pådonationfåttdessutomhar caprojektetochkronor en000823påfinansiering
AB.SystemsMicroSunfrånkronor000

Beskrivning:
projektutbytelärarutbyte,studentutbyte,understödjaförutvecklatshar attProjektet

Europa.inationella gränserdistansutbildning överoch

regioneniuppläggningIT-strategisk

IT-strategi2.1

detdålänetförlT-strategiutvecklamednärvarandeför attarbetar enIT-Kronoberg
för länet.betydelsefulltkommithar att anses

möjliggjortslän harKronobergs ge-iIT-projekt initieratsdedel störreEn somstor av mil-15påbudgetrammedbidragitblKK-stiftelsen enfinansiering asomavnom sammanlagtochdelprojektdiverseinklusiveGlas,Fiberprojektetförkronorjoner
1.6.underbeskrivetocksåSkogsresursprojektettillkronormiljoner6
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2.2 Nätverk

IT-Kronoberg
IT-Kronoberg fungerar motsvarigheten till IT-forum Kronobergs län.i IT-ettsom
Kronoberg ideell föreningär för närvarande består 5en som parter:av

Länsstyrelsen
Landstinget
Högskolan Växjöi
ALMI
Kommunförbundet.

Föreningen har budgetingen för finansiering varken eller andrasegen av egna pro-
jekt. IT-Kronoberg kan beskrivas diskussionsgrupp med möjlighet initierasom en att
och påverka projekt förinom IT-verksamhet Kronobergsi län.ramen

2.3 Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen kan finansiellt stöd till projekt för närvarandeärge mestmen enga-
gerad projektetinom Fiber Glas. Länsstyrelsen har där både irepresentanter sty-
relsen, där landshövdingen ordförande,är och det praktiskai arbetet dengenom

projektgruppenoperativa vilken leds projektledaren.av

2.4 Aktörer

Högskolan Växjö Äveni aktiv och drivandeär IT-frågorna.inom länsstyrelsen
tillskrivs viktig roll för utvecklingen länetsinom IT-satsning. Föreningenen IT-
Kronoberg bidrar också väsentligt arbetet.i

2.5 Några ledande kommunexempel

Tingsryds kommun
Tingsryds kommun har jobbat med bl infrastrukturell utveckling form projektia av

syftar till utveckling datakapacitet kommunen förisom småföretagnå ochav att
enskilda hushåll med behov datakommunikation. Detta projekt har delvisav varit
EU-finansierat med budget på 14 miljoner kronor.en ca

Ljungby kommun
Ljungby kommun har beskrivits framåtsträvande kommun med utveckladesom en
idéer hur IT-utvecklingen kan tillämpas kommunen.i IT-Ljungbyom löstär en

bestående olikasammansatt från kommunen förgrupp representanterav närva-som
rande undersöker det kommunala förintresset utbyggnad IT-nät.av

Ett kommunalt projekt vid Tvärsnitt Samhälle syftar till samhälls-göranamn att
information lättillgänglig för första handi de arbetsverksamma kommuneni och på
lång sikt för alla Projektetinvånare. finansieras delprojekt under Fiber Glas.ettsom
Tills vidare har 300 000 kronor allokerats till Tvärsnitt Samhälle.
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utveck-vilketCentrum äroch Resurs ettIdéLjungby kommun äraktörviktigEn i
IT-omsättning. Bolagetskronorca miljoner i10företag80lingsbolag ägs avsom
harkonkretRentperspektiv.regionaltsmåföretaginriktad påverksamhet ettär ur

företagsantalunderlättarprojekt ettpåCentrumoch Resurs ettIdé satsat som
ritningsöverföring.elektroniskmedverksamheter
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i
Kalmar län

Projekt

1.1 lT Kalmar län företag och högskola i samverkan inför år 2000-

Projektägare:
Högskolan Kalmar HiKi står projektägare projekteti medverkar ocksåsom men
länsstyrelsen och kommunerna aktivt.

Projektfinansiering:
KK-stiftelsen har beviljat projektet 9 miljoner kronor. Projektet startade under

1997 för underpågå 3 Sammanlagtår. beräknasattsommaren projektet omsätta
ytterligare 20 miljoner kronor vilket intäkter från främst näringslivetca avser men

till deläven skolvärlden.viss

Beskrivning:
Ytterst ska projektet verka för ökat utbyte mellan skolan, högskolanett och
näringsliv. Projektet ska dock få betydelse föräven den samlade IT-strategin helai
länet. Projektet ska inledningen på större på ITsatsning Kalmar län.inomvara en
Det omfattar fem olika Kunskapsförmedling, rådgivning,steg: utbildning,
infrastruktur och pilotprojekt. Målgruppen småföretagär med till 20 anställda,upp
några medelstora företag, antal utvalda gymnasieskolor.samt Riktadeett insatser
kommer ske speciellt för de för länetatt viktiga branscherna glas, miljö/ ochenergi

Det handlarturism. bl sprida information ochatt förintresse IT hosa om
målgruppen, erbjuda mindre företag konsultstödatt högskolans studenter och attav
erbjuda utbildning distans.på

Vad gäller infrastruktur finns siktpå förintresse visats bygga lokaltatt ett
höghastighetsnät mellan och uppkopplingar ISDN.tre orter Detta för skapaattav
förutsättningar för distansundervisning och distansarbete hela länet. Samarbetei
bedrivs också med IT Kronoberg deinom områden där det ärattman anser
effektivare dela kostnadernapå och kunskapen.att

1.2 Strategi för IS/IT-utveckling Kalmari län

Projektägare:
Länsstyrelsen.

Projektfinansiering:
Totalt lmiljon kronor projekttid 1996.över på 1 år Projektet således idagären
avslutat.

Beskrivning:
En kartläggning för användningenöver IT hosatt små och medelstora företagse av

ytterligareinitiera användningsamt IT-lösningar. Projektet avslutat ochärav nu
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högskoleprojektet nämnsinkluderas ikommer sommålgruppenför attaktiviteter
handel.elektroniskEDI/delprojekt inomocksådrevsprojektdettaInom ettovan.

länKalmarAffärsutvecklande IT i1.3

Projektägare:
län.Kalmaroch FöretagarnaABLänKalmarALMI Företagspartner

Projektfinansiering:
ALMI,och130.000 kronorförlänsstyrelsen stårkronor300.000Totalt varav

julifrånProjektet pågårresterande.för detkommunOskarshamnsFöretagarna samt
till 1998.1996

Beskrivning:
förClass-serverFirst attinstallerakommunOskarshamnspåProjektet igår enattut

biståskaNätverketlänet.ioch organisationerföretagnätverkbygga ett avupp
kunder,finnagällakanDetinformation. attmedansluter sigföretagsamtliga som

ocksåTanken attärsamarbetspartnersexpertkunskap,leverantörer, m.m
ochnationelltbådenätverkandraiska kunna görasinformationssökningar
villIT-lösningarmodernaanvändandetstimuleraGenominternationellt. att av

medelstoraochbland småkonkurrenskraftenökatillbidra attinitiativtagarna
lånet.företag i

distansarbeteförNätverket1.4

Projektägare:
Ölands Kommunalförbund.

Projektfinansiering:
320.000förlänsstyrelsen står1997innevarande årför ca741.000 kronorTotalt varav

ochMörbylångaoch kommunernakronor220.000för5BEU målkronor, ca
budgeten1998-1999ocksåpågåberäknasProjektetdel.resterande menförBorgholm

kr/356.000 år.tilldåskärs ner

Beskrivning:
företagförskapas attförutsättningarskaIT-lösningarmoderna nyahjälpMed av
etableradeförÖland. underlättaskateknikModern ävenverksamheter påetablera

Öland.medarbetare påfördistansarbetsplatser sinabyggaföretag att upp

Öland.distansarbeta påska börjaprojektetdeltar iochantal företagEtt sompersoner
ochbelysas påska mässorvilkaframkunnaexempelgodadem ska tasFrån

förska byggas attochdistansarbetande intressenterförnätverk uppliknande. Ett
välutrustatskakommunvarderaI etterfarenheter.utbytakontinuerligt

tillgängligt.finnasdistansarbetskontor
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uppläggningIT-strategisk i regionen

2.1 IT-strategi

IT verktyg ska föranvändas förenkla arbetet och stärkaett attses som som
konkurrenskraften hos företagen Det betonas regionali regionen. utveckling skeratt

näringslivet och deti därför viktigt företagen, de och medelstora,är småatt ävenatt
lär desig möjligheterutnyttja till buds.står En regional IT-strategiatt nya som
förväntas fram anslutning till det omfattandei projektet "IT Kalmar län".tas i

2.2 Nätverk

Det finns idag länstäckandeinget nätverk verkar specifikt IT-området.inomsom
Däremot finns lokala nätverk byggts kring olika intresseområden isom upp
kommunerna. Till årsskiftet ska IT-grupp bestående aktörersättasen samman av
från både näringsliv och offentliga aktörer. Deras uppgift blir fungera bådeatt som
idégeneratorer och genomförare IT-frågor berör offentligainom densom
administrationen, näringslivet och medborgarna.

2.3 Länsstyrelsens roll

Från och med juli 1997 ligger frågor regional utveckling regionförbundetpårörsom
för Kalmar län. IT-frågorna fördelas således både länsstyrelsen ochpå
regionförbundet.

Aktörer2.4

Det nybildade regionförbundet kommer förmodligen ha ledande roll både vaden
gäller den utvecklingen, dvs hur de offentligainterna aktörerna använder IT,sig av
och utvecklingen IT-användandet hos företag och Högskolanprivatpersoner. iav
Kalmar också ha haft viktig roll de projekt hittills Framöveri initierats.anses en som
kommer förmodligen deras roll Högskolanäven står projektägareväxa.att t ex som
för de viktigaste framtidsprojektet ITIT-området län.på Kalmarett iav

Kommunerna också själva väldigt aktiva och pådrivande IT-frågor.är Likasåi är
skolväsendet länet viktigi part.en

2.5 Några ledande kommunexempel

Mönsterås
Mönsterås kommun har hårt IT undervisningenpå i på Varje elevsatsat gymnasiet.
har bärbar dator vilken används så utsträckning möjligti istoren egen som
undervisningen. Problembaserat lärande samlingsnamnet. Gymnasiet har oftaär
lyfts fram exempel hur IT kanpå användas skolan. Gymnasiet villett gott isom
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studiernahjälpmedel förIT-skola datornprofilera någon ärdock sig ettinte som -
tekniken.fokus,pedagogikendet inteoch iärär som

Hultsfred
fastaskolanstillfri tillgångpåHultsfred har kommunenI satsat

undererbjudande gällerDettatill alla kommuninvånare.Internetuppkoppling
Sammanlagt 700 invånaresjälv behöverskolan nyttjaoch helger då nätet.kvällar inte

förbindelse. Kommunenskommunenstill Internetanslutithar viasig resonemang
harättighetderasSåledes dettill för attinfrastrukturen invånarna. ärpågår ärut att

kommunenförbindelsen investeratfastatillgång till den som

Västervik
dator.hakommunanställd skaförbeslutathar varjeVästerviks kommun sig att en

inflytande pådärför haoch kanarbetsgivareKommunen stortår storen
hushållantalanställdtill nårdatorGenom varje stortutvecklingen. ettatt mange en

tillhar lettbeslutspridningseffekter. Dettaförväntasvilketkommunen i sini tur ge
och länsnivå.andra kommuner påbåde hosuppmärksamhet
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BlekingeFi län

Projekt

RISI1.1 Regional Information Society Initiative

Projektägare:
IT-Blekinge projektägare. Ansvariga myndigheter Länsstyrelsen Blekinge län,är är i
Högskolan Karlskrona/ Ronneby kommunerna Blekinge län.i isamt

Projektfinansiering:
Totalt 500.000 ECU4,3 miljoner kronor drygt 2 miljoner kronor finansierasca varav

EU och resterande länsstyrelsen Blekinge.via Projektet startade april 1996 ochvia i
tillpågår 1998.våren

Beskrivning:
Blekinge blev EU konkurrens med andra utvalt tilli regionerav en av
pilotregionerna RISI-projektet. Pilotregionerna ska verka förinom aktivt att
genomföra frånövergången industrisamhället till informationssamhället.
Målsättningen Blekinge fram regional handlingsplan för hur IT olikai är iatt ta en
projekt kan bidra till utveckling Blekinge. RISI-projektetInom harregionenav sex
olika delprogram definierats:

IT, "Forskning, FoUoDUtveckling och Demonstration" och regional utveckling
IT infrastrukturoch
IT och landsbygdsutveckling
IT och och medelstora företagsmå
IT och folkhälsa
IT och samhälle

Man arbetar färdigställamed den regionala handlingsplanen för IT Blekinge.iattnu
Samtidigt har flertalet projekt inletts och genomförts. Bit-världshusen viktigtär ett
projekt beskrivs vidare nedan.som

1.2 BIT-net

Projektägare:
lT-Blekinge.

Projektfinansiering:
Totalt 30.000.000 kronor KK-stiftelsen huvudfinansiär.ärca varav

Beskrivning:
Nätet ska omfatta alla huvudorter Blekinge förbindelsemed till Lund ochi
Stockholm. Syftet med utbyggnaden möjliggöra bred användningnätet är attav en
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skaNublott.skaväntetidernaInternet. De långa minnetjänster via ett envaraav
handel Internet.elektronisksnabbt växande viaförökad kapacitet på nätet öppna en

landstingochbibiliotek,företag,högskola, kommuner, privatpersonerTanken är att
tillska ansluta sig nätet.

Bit-Världshusen1.3

Projektägare:
IT-Blekinge.

Projektfinansiering:
8strukturfonder. TotaltEU:sochkommunikationsdepartementetFinansieras caav

miljoner kronor.

Beskrivning:
och kunskapensprida IT-intressetförval lösningBit-Världshusen Blekingesär attav

glesbygdsområden skaSpecielltenskilda medborgare.företagare och ialla bådetill -
och vill läraintresserade"Världshus" för de sigdet byggas ärett mer omsomupp

de verkarRISI dåutvecklingsprogrammetdelviktigIT. Bit-världshusen iär somen
förankratlokaltstarktBit-världshuset skaprojekten.för de olikaknutpunkter vara

förlättillgängligTekniken skaperson/engagerad organisation.och drivas varaav en
föranordnasPC-användning, Internet,kan kurseralla. På världshuset i m m

människor chansen inteförungdomarföreningar, kvinnor, attföretagare, attetc ge
kanteknikenhurdjupare kunskapockså fåteknikenbara påpröva utan omen

tillkomma nytta.

för världshusetHuvudmanSvängsta. ärBit-världshus finnsexempletDet första på i
sammanlagthösten kommerCentrum. Understiftelsen ElektronikdvsEC-gruppen,

världshusen byggsflestaBlekinge. DefinnasBit-världshus10 iatt runt upp avom
dyl.ABF,hembygdsgården,biblioteket,publika aktörer såsompå orten e

projektet.medverkar iaktör Sun MicrosystemkommersiellEn partnersom--
produkter såsomtillfället aktSunSåledes kommer i testaattatt ta nya

Bit-världshusen.nätverksdatorn på

vårdkedjaObruten1.4

Projektägare:
och Ronneby kommuner.med KarlskronasamverkanBlekingeLandstinget i i

Projektfinansiering:
fördelat dekronor lika påtill miljonerProjektet 9 ägarna.uppgår tre

Beskrivning:
förvårdför bra varjeeffektivare vårdplaneringformer förSyftet finnaär att enen

Övergångarna lands-kommunal ochmellanförenskild medborgare. patienten
främsthandlar detSåledesmöjligt.smidig atttingsverksamhet ska så omsomvara
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information snabbt, säkert och standardiserat ska kunna överföras mellan olika
instanser och på så "obrutensätt vårdkedja". Enhetligagarantera datoriseradeen
journalsystem kommer installeras.att

1.5 Elektronisk handel

Projektägare:
IT-Blekinge tillsammas med PostNet.

Projektfinansiering:
EU-bidrag på 2,8 miljoner kronor. Projektet har under hösten 1997 ochstartat
kommer pågå under ettårsperiod.att en

Beskrivning:
Syftet sprida kunskapenär ochatt nyttjandet elektronisk handel bland mindreav
företag Blekinge län. Meningeni projektetär ska från företagensutgåatt speciella
verksamheter och drivasinte på generell basis. Tillsammans med PostNet ska IT-
Blekinge utveckla elektronisk marknadsplats Blekinge.i Under projekttidenen
kommer tjugotal ochsmå medelstora företagett delta. Företagen ska få hjälp medatt

etablera elektronisk affärskommunikationatt med kunder och leverantörer.
Elektronisk handel medel för stärka konkurrenskraftenett hosatt Blekingesses som
företag och på så helasätt även regionens.

1.6 Tjänster Gränserutan

Projektägare:
Karlskrona kommun, Ronneby kommun,Telia och Föreningssparbanken.

Projektfinansiering:
Grundkostnaden för projektet 2 miljoner kronorär år. Verksamheten lstartarper
januari 1998 och fempågår framåt.år

Beskrivning:
Parterna allianseni samtligaär överens den strukturförändringatt sker iom som

frånövergången industrisamhället till informationssamhället innebär för-stora
ändringar både kommunali och kommersiell verksamhet. Den gemensamma
övertygelsen samarbeteär mellan de båda sektorernaatt näringsliv och offentlig part
kommer krävas för säkerställaatt framtidaatt regioners konkurrenskraft. Kommuner
mäste lära sig näringslivet och förvise framtidens dynamikav att påversa
arbetsmarknaden ska skapas. Alliansen Karlskrona-Ronnebyi ska samarbeta kring
IT-frågor för både företag och enskilda medborgare Målsättningeni regionen. är iatt
Blekinge skapa europeiskti perspektiv unik bas Internetanvändare. Alliansenen av
vill också verka samarbetei med övriga nätverk etablerats Blekingei syfteisom att
tillsammans idéer och långsiktigt lärande IT-området.ett pågenerera nya
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IT-samhälleSvängstaSITSProjektet1.7

Projektägare:
fråningår representanterprojektorganisationenIElektronikCentrum.Stiftelsen

KarlshamnsKABOCentrum,ElektronikEC-gruppenkommun,Karlshamns
IT-Blekinge.bostäder föreningenoch

Beskrivning:
AvsiktenRISI.projektetisatsningendendelprojekt störreinomSITS-projektet är ett

kommersamhälle attdetförmodellerskapaRISI-projektet sommed år att nya
Enarbetsmarknaden.förändradeltilloch avindustrisamhället storersätta

höjdtillbidraocharbetstillfällenskapa enmålsättningarna är att nya
bredför hurtestplatsvaldesSvängsta enkonkurrenskraft för utregionen. som

del. Itillsamhällethelakommakantillämpningarochteknikpåsatsning nyany
innefattarSITS-projektet ettkvinnor.påinriktningsärkildocksåfinnsSvängsta en

HaldaIT-Bostäder,lT-världshus,delområden:fyraprojektantal inom
höghastighetsnät.InfrastrukturochUtvecklingscenter

regionenuppläggning iIT-strategisk

IT-strategi2.1

ochskapaförIT-industrinpå attbåde nyasatsningför BlekingebetyderIT en
Blekingesalla".för"ITpåockså satsningjobbavanceradetekniskt enmen

länsnivåPåhela länet.ITpå ibred satsninginnebärRISI-projektetmedverkan i en
verk-IT-BlekingesIT-Blekinge.föreningennärvarandeförIT-frågornadrivs av
verk-hurosäkertidagdetDärefter1998. ärfram majfinansieradsamhet tår 0 m

bedrivas.kommersamheten att

Nätverk2.2

nätverkexempel påSvängsta ärElektronikcentrum iochTelecomCitySoftCenter,
Blekingesinflytande påbetydandehaftharDeIT-frågor.kring ettbyggts uppsom

IT-frågor.utveckling bl inoma

rollLänsstyrelsens2.3

handlingsplanden taskoncentrerad kringstarktlänsstyrelsen somför ärIT-strategin
länetsförstrategisk planfungerakommerDenRISl-projektets regi. attfram somi

katalysator i regionen.viktigroll har varitLänsstyrelsenssamlade IT-satsningar. som
sigpå"rullaroch detprojekt nästanmedkommuner avarbetar mångaNu egna

själv".

114



IT och regional utveckling 120exempelfrån Sverige-

2.4 Aktörer

IT-Blekinge har haft viktig roll länet speciellti EU-projektet RISI.inomen -
Högskolan Karlskrona-Ronnebvi också viktig aktör.är Den samladeen ,kompetensen och hos TelecomCitv och SoftCenter också viktigaengagemanget är i
sammanhanget.

2.5 Några ledande kommunexempel

Karlskrona och Ronnebv kommuner går spännande alliansprojektin i med tvåettnu
kommersiella aktörer. Telia och Föreningssparbanken har valt förregionen just
genomförarförmågan och de långtgående finns hosvisionerna de tvåsom
kommunerna. Under denna period ska flertalet projekt inledas ochgemensamma

kreativa ideér födas hur samhället och medborgarna ska kunna frånnya om ta steget
industrisamhället till informationssamhället.

I Sölvesborg drivs pilotförsök för medborgarkontor. Iett projekt kallat Sölvesborgett
2000 utvecklas bl medborgarservice elektroniskpå Det handlarväg.a attom
medborgarna ska kunna utföra de vanliga kommunala ärendena direkt Internetvia
hemma eller på medborgarkontoret I framtidenpå ska företagen haorten. även en
bred servicefunktion k "supportkontorvia förnätet företag".ett s-
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D Gotlands län

Projekt

I.Net-projektet1.1

Projektägare:
Högskola.Gotlands

Projektfinansiering:
kronor.miljonertotaltmed 7projektetstödjerKK-stiftelsen

Beskrivning:
DetGotland.infrastruktur påpåtotaladen satsningendelprojektI.Net-är iett

Gotland". Deninformationsinfrastruktur på"Regionalheterprojektetövergripande
förbättraIT-lösningarmodernamålsättningenövergripande är att genom

potentialdärmedGotland attfastlandet.frånochtillkommunikationerna enser
Gotland valtharFramförallt satsaattverksamheter.livskraftigaochlocka till sig nya

kunnaför företagförutstättningar attskapaFördistansoberoende tjänster. attpå
viktigtinfrastrukturinformationsteknisk ettGotland iinvesteringar somverka på ses

ochfunktionellskapaprojektet harför attmålsättningarTvå satts enupp:steg.
ochinformations-samordnadinfrastrukturdigitalsamordnad samt en

kompetensförsörjning.

pågrundläggande förutsättningarnadeskapaI.Netdelprojektetmed ärSyftet att
Likvärdigafyra delar:indelat iProjektetIT. i sinärtillämpning turGotland för av

kopplingspunkt,RegionalBredbandsnät,Gotland,helaförförutsättningar
kompetensförsörjning.ochInformations-

Förstudien98.färdig början påska iförstudiemedhar inlettsProjektet varasomen
regionaltupphandlinginförförfrågningsunderlag ettframtagandeinnebär avav

behöverGotlandIT-företag påsmåfinns idag många enDettelenät.och somdata-
Även ochskolornafastlandet.medkommunikationförinfrastrukturbra

samtligaförbindelser. Målsättningen är attsnabbarebehovdistansarbetande är i av
tillanslutakunna sig nätet.skakommunenoch företaghushåll i

Center-verksamheterCall1.2

Projektägare:
ALMI.Högskolan,länsstyrelsen,Gotlands kommun,

Projektfinansiering:
andrainkluderas ibudgethar utaninteallmän satsningDetta är egenensomen

satsningar.
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Beskrivning:
Gotlands distansoberoendepåsatsning har speciellttjänster riktats callpåin center
verksamheter. Call myckettjänst väl tillcenter siganses vara en som anpassar
Gotlands förutsättningar. Satsningen har också resulterat antal etableringari påett

Önskemålområdet. har framförts dessa företag nätverk ska knytasatt ettav upp
mellan call företagen. Detta har kommunen fasta ochcenter tagit på nätverk skaett
etableras. Syftet främst underlätta kunskapsöverföringär mellan medlemmarnaatt i
nätverket.

1.3 Baltic Telematic Center

Projektägare:
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland.

Projektfinansiering:
Ansökan finansiering har lämnats till Ostersjörádet. Beslut påväntas i mittenom
december. Ansökan omfattar 58 miljoner kronor.

Beskrivning:
Idéen för detta projekt uppkom för 1 är sedan. Visby lasarett och Huddingeca
sjukhus har sedan tidigare haft samarbete områdetnära Telemedicin. Dettainomett
har sedan idéer tillsammansi skapat underlag förutmynnat projektet Balticsom
Telematic Center. Projektet samlingsnamn förär mängd mindreett satsningar.en
Främst handlar det bygga teknisk plattform med kopplingar tillattom upp en

Östersjöländerna.fastlandet och Gotland med geografiska läge ha fördelsittanses en
Östersjön.knutpunkt för svensk IT-satsning I de telemedicinskai projektensom en

har också hunnit införskaffa erfarenheter och kompetenssig IT-områdetinomman
komma till använding detta projekt. Projekt planerasi också inomsom anses

utbildning antal projekt med kommersiell anknytning.samt ett mer

G0tITland1.4

Projektägare:
Gotlands kommun.

Projektfinansiering:
Totalt 30 miljoner kronor KK-stiftelsen för hälftenstår och kommunen denvarav
återstående delen. Projektet löper under perioden 9607-9907.

Beskrivning:
Projektet syftar till sprida IT-kunskap skolorna. Deti bidra tillatt regionalanses
utveckling tillså vida kunskapen sprids också utanför tskolan föräldrar.tillatt ex
Pengarna ska hårdvarainte främstinvesteras kompetensutveckling.i Deni rödautan
tråden fortbildning pedagogikär föri lärare förskolaninom och tillupp
gymnasieskolan. Mellan 400 och 450 lärare fårår möjlighet genomgåatt ettper
utbildningsprogram indelat Det förstai behandlar själva tekniken, dettre steg. steget
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kopplaravslutandeochtredjeoch detmetodik steget sammanandra steget
pedagogiska nivån ihöja denföranvändaskanhur datornförkunskapen attVisaatt

utbildningen.

ochmindre elev-projektet 14inkluderarkompetensutvecklingenFörutom
kanhur datornSpecialpedagogik, dvsprojekt handlarlärarprojekt. Dessa t exom
ochspråkundervisningförpedagogiksärskilda behov,medför eleveranvändas

kanSammantaget sägaskontakter. attinternationellamedprojekt
mindreDe 14bredden.täckerhuvudprojektetkompetensutvecklingen utgör som

skolorna.lyskraftlite itillsyftarprojekten uteextraatt gemer

uppläggning regionenIT-strategisk i

IT-strategi2.1

sig.utveckling iregionalförförutsättning än argumentettIT av envara meranses
andraÅsikten blir detSåledesidag byggerlandet sitt nät.alla regioner i utär att

offentligaDeetablera region.väljer i vissföretag sigfaktorer attgör att ett ensom
länsstyrelsenlandstinget,försvaret,högskolan,kommunen,Gotlandaktörerna på

påetableraföretag sig ön.förförutsättningarskapa bättrefrämst attpå attsatsar nya
ITdettaöka. Förföretag ska ärdistansoberoendeförsta handAttraktionskraften för i

verktyg.givetett

Nätverk2.2

Detcenter-företagen påcallmellan ön.Gotland" finnsCenter"CallnätverkEtt anses
och därframlyftasfrågor kandär derasforumde harviktigt ettatt gemensamma

ocksåföretagbefintligastödjaSyftetutvecklas.verksamheten kan är att men
arbetaföretagen,mellankunskapsöverföringunderlättaskaNätverketattrahera nya.

godaGotlandsprofileraförutsättningarteletekniskakonkurrenskraftigaför samt
verksamheter.distansoberoendeförförutsättningar

rollLänsstyrelsens2.3

utvecklingregional gårför överdåprojekten blir litenrollLänsstyrelsens i ansvaret
arbetet.deltafortfarande ska idedock kommunenMan hoppaskommunen. itill att

Aktörer2.4

lT-utvecklingenkrafternadrivandefrämsta idehögskolanochKommunen ses som
TeliaGutedata,lokalaaktörer entreprenörer,KommersiellaGotland.på som

Telia har sigprojekt. visatinblandade vissaDotcom iPubliCom, Enator är
Gotland.ISDNutveckla påintresserade attav
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Det finns samstämmighet mellan de offentliga aktörerna ska skesatsning påatten
distansoberoende verksamheter. Man Gotland skainte påatt satsa attanser
producera teknik konsumera den. Det finns uttaladutan strategi påattny satsaen
call Näringslivsenheten kommunenpå har målsättningen Gotlandcenters. göraatt
till den attraktiva lokaliseringsorten för call Sverige. Målsättningenmest icenter är

Östeuropaockså bli inkörsport till för europeiska och amerikanska företag.att en
"Gotland the Telecom Island" kanske framtiden självklart begrepp.i är ett-
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I länSkåne

Projekt

Tyche1.1

Projektägare:
KK-stiftelsen.Lunds finansierasIT-Skåne universitet, av

Projektfinansiering:
för Tyche.miljoner kronorligger 12Budgeten på

Beskrivning:
handförstaIIT-frågor kommunerna.till utbildning isyftar till bidra inomTyche att

näringslivslivsansvarigaochföretagmedelstoraochdet anställda små-iavser
tredjedelarför tvåfår ansökapolitiker. Kommunernaochtjänstemän avom pengar

tjugotalBland deutbildningsprojekt.antalhar resulteratkostnaden. Tyche i stortett
enskildafinns såväl kommuner1997medel under höstenbeviljatssökande somsom
specifikakommunernasföretagets ellersedan förUtbildningarnaföretag. anpassas

användningsområde.ochbehov

Merkurius1.2

Projektägare:
IT-Skåne.

Projektfinansiering
KK-stiftelsen.frånmiljoner kronor1,6

Beskrivning:
IT-Skåne,delprojekt underandranäringslivsnod MerkuriusLunds äruniversitets ett

byggahjälp ITmedsyftar tillMerkuriuskronor.1,6 miljonermed budget attpå aven
datorlagradtillföretag tillgångförinformationssystemsök- och attett geupp

lättilgängligtpåfrån Lundsrådgivning universitetochinformation och ettresurser
företagenoch medelstoraför de små-ska härLundsoch universitet motorsätt. agera

tillväxtpotential.ha högstvilka anses

HelsingborgElektronisk handel1.3 -

Projektägare:
Helsingborgs stad.

Projektfinansiär:
Helsingborgs stad.
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Beskrivning:
1995 träffades överenskommelse mellan Landstingsförbundet,staten,en
Kommunförbundet och Toppledarforum elektronisk handel ska genomförasattom

den offentligainom sektorn. handlarDet använda elektroniska hjälpmedelattom
istället för pappersdokument vid anbud, beställning, fakturering och betalning.
Hjälpmedlet ElectronicEDI Interchange,Data streckkoder,är och data-baser.e-post
EDI internationell standard frånär FN kallas EDIEDIFACT Forsom
Administration, Commerce Transport.And Varje handlarår Helsingborgs stad

och för 1,8 miljardertjänster kronor från cirka 8.400 olika leverantörer.varor
Administrationskostnaderna för detta Målsättningen 95%är är attenorma. av
upphandlingen ska ske elektroniskt före utgången 1998.av

IT-strategisk uppläggning i regionen

2.1 IT-strategi

Projektet IT-Skåne ska stödja och underlätta införandet IT och därmedi regionenav
skapa erfarenheter kan hela landet. Dettanyttjas i med de finnsmedel attsom som
tillgå från KK-stiftelsen. IT-Skåne längeexisterar så finns eller till och medresurser

1998/1999.nyåret

2.2 Nätverk

Lunds och KK-stiftelsenuniversitet och Länsstyrelsen bakom IT-Skånestår som
startades under 1996. IT-Skåne fungerar nod vad IT-frågori regionen ochsom avser
spridningen IT-användandet.av

2.3 Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen bakomstår IT-Skåne delägare tillsammans med Lunds universitet.som
lT-Skåne har länsstyrelsens mandat berdiva länets IT-utveckling.att

2.4 Aktörer

Lunds universitet betydelsfull aktör. Den omfattande medicinskases som en
industrin också pårivandeär Teknopol ochinom regionen. teknikbrosiftelsen tvåär
andra viktiga aktörer. I första hand deras uppgift tillvara och stimuleraär att ta

och industriellinnovationer utveckling befintlig kunskaputnyttja vidsamt att
och högskolor.universitet Deras IT-området betydelsefulltinom är iengagemang

sammanhanget.
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2.5 Några ledande kommunexempel

Helsingborg IT-grupp och elektronisk handel.-
Bromölla.
Lund Lunds universitet.-

âêâê
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prioriteringar arbetsprogram.34 sidor. Kan beställashossamt
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