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Förord

flestaDe medel för regional utveckling ochregioner IT ettser som som en
förutsättning för framtida överlevnad. finns stark vilja och otålighetDet överten 0 m

utsträckning kunna drivkraft för den regionalai utnyttja ITstörreatt som
utvecklingen. regionala hearingar IT-kommissionen genomförtDe tre som
tillsammans med lokala värdar under detta.1998 vittnar Temat ITmars om var som
medel för regional utveckling.

Hearingarna uppföljning den kartläggning IT-projektregionalavar en av av som
genomfördes under hösten och publicerad och regional1997 ITiär rapportensom
utveckling exempel från län, Syftet120 Sveriges SOU 1998:19. med hearingarna attvar-
identifiera framgångsfaktorer för regionala rekommenda-IT ochsatsningar att ge

till ocksåtioner till regionala och lokala aktörer. Vid hearingarna harregeringen men
erfarenheter från projekt redovisats.20ca

Följande platser och gällde.teman

Eksjö förden bättre medborgarservice, värd Eksjö kommun9 IT0 mars, en
infrastrukturen,Luleå den och den regionala värd IT-Norrbotten25 IT0 mars,

ÖkadVänersborg den användning medel för regional utveckling,31 IT, ett0 mars, av
värd Götalands länVästra

dennaI redovisas erfarenheter och rekommendationer från hearingarna.rapport
EuroFutures har på IT-kommissionens uppdrag dokumenterat hearingarnaAB samt
sammanställt projektet har deltagit från ChristerI EuroFutures ABrapporten.
Asplund, projektsamordnare Camilla Gramner och FrånMagnus Berger. IT-samt

Åhs,kommissionen har Ulla projektledare och deltagit.Karin Larsson

Stockholm julii 1998

Ines HedborgUusmann Gunnar
ordförande kanslichef



Sammanfattning

Sammanfattning

nationell IT-strategiEn

IT-projekt landet och förväntningarnapågår mängd lokala och regionalaDet i ären
attraktionskraften.för stärkahöga på ska fungera medelIT ett attatt som

otålighetdet finns stark vilja och stämningHearingarna vittnar att t 0 m en avom en
drivkraft för den regionalautsträckning utnyttja ITiöver störreatt som

landet dock olika Iutvecklingen. för olikaFörutsättningarna regioner i ut.ser
utvecklingen framåt.storstadsregionerna finns marknadskrafter driver Isom

liggerbefolkningsunderlag och sysselsättning initiativetmed vikanderegioner svag
och länsstyrelser. Påhos offentliga och då främst kommuner, landstingaktörer

projekten dessahåll Viktig roll. imånga spelar också högskolorna En majoritet aven
utvecklingsmedel frånfinansierade offentliga bidrag där regionalamedregioner är

spelar roll.EU storen

påefterfrågar nationell IT-lokala aktörer strategiHearingarna vittnar att enom
efterfrågas förfrån central och regional nivåområdet. tydligare uppbackningEn att

för snabbare utveckling. Detkunna skapa de förutsättningar krävs somsom
samarbetsvillighetefterfrågas stämninginstitutionär inte utan snarare en aven ny

och från befintliga myndigheter.engagemang

de främsta länderna världenSverige har goda förutsättningar bland i inomatt vara
harhar också konstaterat ITantal spetsområden det gäller IT. Regeringennär attett

konkurrenskraft ska bibehållabetydelse för Sveriges och Sverige sinstor atten
till sådan ambition krävsledande levaposition IT-nation. För att enupp ensom en

regionala aktörer.mängd både från nationella ochinsatser

Infrastruktur
för fungerande infrastruktur.utvecklingen välBasen IT ärav en

välföretag ska haför samtliga hushåll ochMålsättningen landet bör att en0 vara
utbyggd bredbandig digital infrastruktur.

lika helainfrastrukturen skaKostnaderna för nyttjandet i överstort settav vara0
landet.

tidigt omfattaslandets skolor och bibliotekAmbitionen måste också att av0 vara
investeringarna.

Regional samverkan
för samverkan kring IT-flesta form stödjepunktDe har någonregioner inrättat av

stödjepunkterfrågor. form IT-råd eller kompetenscentra. DessaDet kan i ettvara av
IT-frågor.plattform för gränsöverskridande kontakterviktiga då de iär utgör en

stimuleras tillfortfarande etablerade stödjepunkter börsaknarDe regioner att0 som
bygga sådana.upp

stödjepunkter, dvstill specialiseringbör ocksåRegionerna uppmuntras av0
särskilda inriktningar på sina IT-satsningar.

stödje-internationella och nationellaErfarenheter från utvecklingen både0 av
punkter spridas.bör



Sammanfattning

Ökad användning ITav
Ansträngningarna för sprida användningen tillIT samhälletiatt större ärav grupper
viktig. sådanaUtan finns detansträngningar uppenbar förrisk ökade klyftor ien
samhället där de saknar kunskap tekniken ställs utanför dengrupper som om mer
utvecklade servicen.

Sverige bör via innovativa IT-tillämpningar vänder till bredaresig0 som en
allmänhet leva till devisen Sverige landett smartupp - .
Breddmarknadsprojekt landet böri aktivt stimuleras.runt0 om
Sveriges komparativa fördel det gäller spridningennär användnings-0 av nya
områden för måste bliIT kända, vårdas bättre och förstärkas.ytterligaremer

Medborgarservice
Intresset för medborgarservice har ökat takt med kraveni på kostnadseffektivitetatt
och tillgänglighet har ökat. IT höja servicenivån och förbättrasätt ävenett attses som
dialogen mellan politiker och medborgare. Hearingarna dock på svårighetervisar att
på det lokala planet få med sektorsmyndigheterna i utvecklingsarbetet.

Sektorsmyndigheterna på lokal och regional nivå ska medverka utvecklingeni0 av
medborgarservice med hjälp IT.av
Ett antal mönsterbildande exempel bör användas för stimulera och driva påatt0
utvecklingen.

Utbildningsväsendet
Vikten förnyelsepå utbildningsväsendeti kan underskattas.att satsa inte Det ärav
där de framtida tillväxtskaparna står finna. därförDet viktär störstaatt att satsaav
på kraftfull användning IT skolans pedagogiskai utveckling. handlar härDeten av

både påsatsningar elever och lärare. IT-kommissionen har skrivelsen Skolan,i ITom
och det livslånga lärandet, T97/1Dnr I 16, överlämnat rekommendationer till regeringen.

Besöksnäringen
Besöksnäringen deär och dessexpansiva näringarna regionala och lokalamesten av
betydelse viktigtDet deär regionalaär satsningarna idag påstor. att görssom
marknadsföring och försäljning via Internet samordnas för få internationellstörreatt
genomslagskraft.

IT måste förnyttjas höja tillgängligheten och bokningsbarheten påatt0 mer
besöksnäringens område.
En långsiktig IT-strategi för marknadsföring och försäljning besöksnäringeninom0
bör utarbetas.



Sammanfattning

Regionala IT-strategier

från regionalaocksåkrävsvärldsledande insatserpositionSverige skaFör intaatt en
med varandra.samarbetaraktörer. viktigt regionernaDet är att

regionalutarbeta IT-strategi.börVarje region en0
och förstärkas.utvecklasbör ytterligarestödjepunkter förBefintliga IT0

samarbete mellanökatmedverka tillnivå skapå regionalOffentliga aktörer0
kommersiella aktörer.offentliga och

IT-projekten förblandmed kommunerna prioriterasamarbetemåsteRegionen i0
kritiskfå till stånd störreatt massa.en

Lokala satsningar på IT

besökare ochmedborgare,betydelse förkonkretplanet fårpå det lokala ITFörst en
lokala aktörerandraochfrämst kommunernadetföretag. ärHearingarna visar att

landet.IT-projektentill istår initiativtagare runt omsom som
utifrånutarbeta IT-strategiertillpå lokal nivå bör initiativOffentliga aktörer attta0

lokala förutsättningarna.de
offentlignäringsliv ochfrån bådemed deltagareetablerasLokala samtalsfora bör0

sektor.
kommunala medborgar-viktig del denbörInformation via Internet utgöra en av0

servicen.
ochsprida erfarenhetermed mönster-medverka arbetetbör iKommunerna att0

bildande exempel.
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går, dag och iutvecklingsklimatet i iregionalaDet morgon

dagi går, iutvecklingsklimatetregionalaDet

och i morgon

förändringRegional utveckling i1.1

framsprungna givetkapitelredovisasrekommendationer i är ettDe nästa ursom
emellertidharutvecklingsklimatregionalt under 1990-ta1et. Dettautvecklingsklimat

sådana skiftenkommerGivetvistill decennium. attskiftat hög grad från decenniumi
regionala utvecklings-dethurBilden nedan illustrerarförekomma framtiden.iäven

redovisasframtidenskymtförändrats decennierna. Enklimatet under de senaste av
också.

utvecklingsklimatRegionalt

begrepptid ochNy nya

1970-talet

RegionalFysiskt
.{â.kt°"skunskaps-produktions- rl-kümatmatutvecklingkapital

natiowâñgeringrå-äiláâlâl/aKreativcentralndustrNilokaler
"äwerk "RegionalaMaskiner .Kmnlåâtraanvahögskolor

EUBidrag
NT ke nu - KlusterWardspridning utveckling.investment

fasta och påtagli-utvecklingsklimatetdet regionalaUnder 1970-talet präglades av0
grundläggande förut-industrisamhälletsföreteelser förankringmed stark iga

till-lokaler förhjälp medochstöd för maskininvesteringarsamhälleligasättningar.
Dåverktygslådan.regionalpolitiskadominerade helt denverkande industriföretag

lediga1990-talets signalermarknadssignallediga relevantlokaler lika omsomvar en
påfanns allsmjukvaruföretag inteellercivilingenjörer. ITBegrepp upptagnasom

ritbord.påfanns ingenjörernasmobiltelefonendagordningen. faxen ochPC:n, mest

tillmedverkadeaktivtsamhället mycketvilket1980-talet blev decennium iett0
parks, Ibusinessutvecklings- ellerframväxten kreativa etc.resurscentra,centra,av

ochSoftCenter RonnebyLund, iIDEONfick stödjepunkter iSverige vi t somex
kunskapsspridning. TiounderlättaElectrum genomgåendei Kista. Det atttemat var



ochgär, dag iutvecklingsklimlgti iregionalaDet morgon
V

regionalförväsentligablommat i motorerdessaflera utharår centraavsenare
utveckling.

Svenska regio-teknikspridningsprogram.mängdermedverkade också iSamhället av
platserhade vuxitredandetlät sig inspireras somkommuneroch uppsomavner
Antipolis iSophiaellerSkottlandGlenn iSiliconKalifornien,Valley iSilicon

fattadeParallelltsammanhang.dessaröd tråd ipraktikenFrankrike. IT i envar
regionalaetablerandetpåmedelomfattandebeslutsamhället avatt satsaom

kännetecken.Även slagskildaIT-profilerblevhärhögskolor. av

hushåll. Internetochföretagfrontbred i1980-talet påpåintroducerades varPC:n
infor-regionalavuxitnågra regionerhade det ifortfarande okänt. Däremotdock upp

distansoberoende företagvideotex-teknik. Begreppetbaserade påmationssystem
attraheratävla1980-taletpå attredanbörjademånga kommunerochformades om

område.dessa till sittjust

intresseföljdeMed dettaEU-inträde. nyttettsvensktinleddes med1990-talet ett0
Regionernasmöjligheter.gemenskapensdenexploaterasidafrån regionernas att nya

för IT.påkontakter drev intressetinternationellaallt intensivareoch kommunernas
skapadesfå årPå någraintroducerades.IT-relaterade EU-program nyaRader nyaav

påpositionplatsernasstärkaentydigtsyfte enstrukturer, attregionala varvars
attraktions-climatelocal businessInwardmarknad. investments,internationell

internationellmedföreteelserandraoch mångaplacemarketingklimat, nya
internatio-förÖstersjöregionen förstärka intressetkomlanserades. attkoppling

förgreningar,internationellaofta medNätverksuppbyggnad,ytterligare.nalisering
samhällsklimat.dettanyckelbegrepp iblev

Gamlamarknaderna.europeiskapå deavreglering mo-ägde vissParallellt rumen
marknadenpåde öppningarnaochlångsamt vittrabörjadenopol att nyagenom

ficknyföretagande etttDettaokända aktörer.hittillsför moskapades utrymme
relativtländerna settnordiskadeTelemarknaderna iinovadörerna.de varnyanamn - del sågEnspelöppningar.börjadeavreglering. Regionernamed sintidigt se nyaute

KistasådanapåExempelpå dessa.tilloch sågskapas varmöjligheter att ta varanya
Karlskrona,Ronneby,Stockholm ävenFrihamnen ikringområdetoch men

gickAndraArvidsjaur.Piteå ochSundsvall,Ljusdal, Växjö,Sveg,Linköping,
föreandrafårdetmeddetta ITuppfattningar1990-talet med attdäremot in i som

med.

årnågra inlandadeInternet-vågenkomvad gäller IT närexplosionenverkligaDen
sek-samverkan överIT-råd förkskulle inrättaregionvarjepå 1990-talet. I stort sett s

Gemensammablev legio.kommunala IT-strategierochRegionalatorsgränserna.
ihelförankrade region, texiiblandIT-områdetpå somupphandlingar t eno m-

inslag.regionaltblevStokabStockholmoch nyttettVästerbotten iNorrbotten, -

detdelellerMönsterås,ellerSandvikengymnasieskolan, i avDen annant exegna
ochkommunstyrelsensfrånåtnjöt intresseutbildningsväsendet,lokala nyttett
påstandardensågbeslutsfattareregionala attLokala ochsida.kommunfullmäktiges

samladeskolansroll föravgörandespeladeskolväsendetIT-området inom en



Det regionala utvecklingsklimatet går,i idag och i morgon

pedagogiska position. Därmed fanns också ekonomiskt förutrymme göraatt
särskilda investeringsinsatser. På nationellt plan stimulerades lärarnas IT-
användning samlat paket presenteradesett i juni 1998.genom som

Befolkningsutvecklingen utgjorde viktig faktor bakom många IT-satsningar underen
1990-talet. IT sågs möjlighet vända befolkningsutveckling.negativattsom en en
Statistiken visar än 200 Sverigesatt kommuner288 minskademer av
befolkningsmässigt under 1990-talet. Samtidigt ökade storstadsregionerna sitt
befolkningsunderlag dramatiskt. Stockholms kommun ökade med 18.000 invånare år
1997. En så snedfördelad regional befolkningsutveckling har inte pånoterats
decennier. Kartan på sida befolkningsutvecklingennästa visar i kommunersveriges
under perioden 1993-1997.



dag och igår, iutvecklingsklimatet iregionalaDet morgon

befolknings-Befolkningsökning eller
periodenunderminskning i procent

år51993-1997

lill 1.90B

-1 ,990 till

till 3,99-2

till -7,99-6

fGöteborgsregionen

ä

under åren 1993-1997.kommunerBefolkningsutvecklingen i SverigesFigur 1.

Källa: SCB



Det regionala utvecklingsklimatet i går, dagi och i morgon

Den dramatik kartan på föregående sida innebarvisar, många kommunersom att
utarbetade IT-strategier för därigenom deatt möta befolknings-negativaegna
spiralerna.

Hur framtiden gestaltar påsig in 2000-talets första decennium0 lättinteär att
förutsäga trenden lutar IT-samhället då börjarmot etableraatt på bredsigmen att
front. Påverkan på livsstilar, tillväxt, regional utveckling och boendepreferenser blir
omfattande. Marknaden talar då i det lokala och regionalatermer IT-klimatet.av
Samtidigt finns det risk för de regionala olikheterna bliratt dag.ännu större än i
Vissa platser uppnår mästerskapnärmast det gäller förmågannär dra deatt nytta av
möjligheter med IT. På dessa platser slår IT igenom på så bred frontsom ges att man

kan tala livsstilsförändringar föratt befolkningsskikt.ägtnu Resande-storaom rum
och pendlingsmönster börjar förändras så de framträder deni demografiskaatt även
statistiken.

På dessa platser kan ocksåvi hur distansutbildningen utvecklas så långtse att man
kan tala det virtuella universitetet. Invånare Svegi eller fårNässjö lika tillom nära
kunskap boende och studerande Cambridgei eller Stanford. denlsom meningen är
geografin död. Det betyder också internationaliseringen får påtagligatt ochen
vardaglig innebörd världen lyftsnär på Stinasin och Peters skrivbord hemmet.i

I detta internationaliserade klimat kommer platser, kommuner och regioner att na-
gelfaras alla möjliga och omöjliga aspekter. fåAtt fram komparativa faktaur ur
mycket informationsmängderstora blir självklarhet för investerare, potentiellaen
inflyttare och Marknadenturister. lär sig snabbt de bästa förutsättningarna finnsvar
för investeringar, boende eller turism. Selekteringen mellan olika och tjänstervaror

sekundsnabbär och blir allt lättare nå denvia hemmet.att utrustningen PCiegna
och web-TV lika självklaraär telefon, fax och TV.som

För kunna hävdaatt sig tvingas platserna allt professionellt värdeförädlaatt sinamer
naturliga förutsättningar. För säkerställa kritisk dennaatt i krävsen massa process

betydligt koncentrationstörre på några få prioriterade nischer. kanIT hären utgöra
viktigt redskap för deett platser förstår använda tekniken och utvecklaattsom

tjänster linjei med de utvalda nischema. Man måste utveckla något ettav
mästerskap i sin Denna utveckling sammanfogas begreppeti kluster-egen gren.

avutveckling, dvs utvecklingen lokala samlingar företag med likartad eller kom-av
pletterande verksamhet.

förstaDet decenniet på 2000-talet har alla förutsättningar bli decennium iatt ett
vilket Sverige, givet antal tydliga strategiska ambitioner,ett kan komma hävdaatt en
spetsposition inom antal IT-områden.ett

Samspel1.2 och ledarskap

Förutsättningarna för Sverige, litet land hävdaatt sig inom IT-området påettsom en
konkurrensutsatt internationell kan bl hänga ihop med hur väl samspeletarena, a
mellan nationens centrala aktörer fogas med de regionala och lokalasamman

10



går, dag ochregionala utvecklingsklimatet i i iDet morgon

samspelunderlätta effektivtsmåskalighet kan emellertidaktörerna. Landets ett
mellan antal strategiska aktörer.ett

bättrekunde betydligttydligt utvecklingsklimatetHearingarna vittnar att urvaraom
enskildaoch denLokalt framstår detsamspelssynpunkt. givet accepterat attsom

emellertidroll. råder detpådrivande eller katalytisk Tyvärrkommunen ska ha enen
påstrategiska beslut behöverokunskap osäkerhet vilkautbredd eller tassomren om

detmed praktikenför till möjligheterna IT. Ikommunal nivå är etträttatt ta vara
ständigt kommerframgångsrika kommuner igenbegränsat antal somsom

mönsterbildandebetydligt flerföredömen debatten. skulle det behövasHäri
få rejäl bredd på exploateringen IT.exempel för skullenationenatt aven

genomgående väl-diskussionerna harkommuner ständigtdykerDe i ettuppsom
genomslagbrettkan dra den slutsatsenetablerat kommunalt ledarskap. Man ettatt

kunnande ochregionaltlokalt ochför förutsätter lokalt ledarskap. HurIT ett ett
grundläggandefrågor därmedledarskap kan stimuleras ITi ärrör ensom

tvekanförmåga nå framgång. Det ingenangelägenhet berör vår samlade ärattsom
stimulansefterlyser förebilder och dende lokala och regionala ledarnaatt somom

sådanamederfarenheter. Förstligger del andras ochpositiva negativai att ta av
kurs ochregionala aktörerna mejslakunskaper botten kan de lokala och utövai ut en

ledarskap.ett

11



Rekommendationerför nationella, regionala och lokala strategier

Rekommendationer för nationella,2. regionala
och lokala strategier

stämning otålighet2.1 En av

hearingarna,Det vilka anordnades IT-kommissionen och regionalatre gemensamt av
företrädare, vittnar det på lokal och regional nivå finns stark vilja ochatt tom en o m

stämning otålighet i utsträckning så exploateras för skildastörre ITatt atten av agera
regionala syften. emellertidDet alls säkert de regionalaär inte kärnproblemenatt
eller projektplanerna uttrycksprimärt stället kan deti IT-termer. I handla attom
förbättra tillgängligheten för olika såväl offentligatjänster ellerprivata attsom- -
underlätta distansarbete, skapa förutsättningar för bo kvar på förstärkaatt orten,
skolans förbättraposition, sysselsättningen, stimulera nyföretagande eller etablera

företag bakgrundenI skymtar emellertid förutsättningarplatsens för attnya m m.
utveckla och IT.nyttja

upplevsIT viktigt verktyg den förändringsprocessi pågår. dockDetett ärsom som
endastinte modern teknik krävs förändringsvilja,också organisatorisktutansom en

nytänkande och ledarskap.ett engagerat

De hearingarna aktörervittnar på lokal nivå, ofta kommunerna, efterfrågartre attom
tydligare uppbackning från central och regional nivå för kunna skapa deatt
förutsättningar krävs för snabbare förändringar. Uppbackningen börsom vara
relevant och kunnig och samtidigt präglad färre restriktioner. efterfrågasDetav som

inteär institution samarbetsvillighet ochstämningutanen ny snarare en av en-
från befintliga myndigheter.gagemang

Hearingarna har understrukit vikten fungerandeväl samspel mellan den lo-ettav
kala, regionala och nationella nivån. bättreDet måste uppstå överensstämmelseen
mellan å sidan de lokala aktörernas kreativitet, entreprenörskap och otålighetena
och å andra sidan den nationella nivåns och uppbackning. gårHärengagemang
Sverige inte takt.i

Det svenska läget2.2 i IT-konkurrensen

Sveriges position bland andra välutvecklade länder världen deti gäller ITnär inteär
alltid framståendeså kanske Statistik antal relevanta faktorerövertror. ettsom man
så antalet telefonlinjer, mobiltelefoner, Internet-hosts och datorer 1000som per
invånare, visar Sverige flera fall ligger efter skandinaviska grannländer.i sinaatt
Enligt statistiken hade Finland år dubbelt så1997 många Internet-hostsänmer
räknat invånare1.000 Sverige. jämförelser detta slag dock någotärper som av
vanskliga, då strukturen på nätverken de olikai länderna kan skilja märkvärt åt.sig
Således det skillnadernainte troligt de verkligaär så siffrornaäratt stora men ger
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genomgåendeförhållandena. USA harändå indikation på de faktiska enen
lframstående dessa sammanhangposition i

be-vårproposition harkonstaterar års ekonomiska ITRegeringen i 1998 storatt en
ska bibehållaockså Sverigetydelse för konkurrenskraft. konstaterasSveriges Det att

såvälsådan målsättning hörsin ledande Tillposition IT-nation. enensom en
ambitionenleva tillrikspolitisk regionalpolitisk dimension. För attatt uppsom en

nationellamängd både frånledande på IT-området krävs insatsernationvara en en
bådemöjlighetoch aktörer. många Sverigeregionala IT regioner ii attsom enses

Redanfler arbetstillfällen.nedåtgående befolkningstrenden och skapa ivända den
IT-projekt. Tillolikadag regionala utvecklingsmedel tillgår relativt delarstora av

regionalalokala och IT-detta EU-medel tillförs dekommer stora summor som
dåberäkna,dag omöjligt ingenprojekten. detta iHur sigrör är attstora summor om

IT-kommissionensfunnits överblicka dessa Inationell ambition har satsningar.att
län, 1998:19exempel från Sveriges SOUoch regional utveckling 120ITrapport -

tillkostnader beräknades 1.500redovisades emellertid regionala IT-projekt vars
projektkostnaderna.de direkta Enmiljoner kronor. denna ingick endastI summa

alltså miljarder kanuppskattning på det dubbla beloppet- 3minst ses som engrov -
rättvisande bild helheten.mer av

bristensammanhangTill den nationella, lokala hör dettaregionala och utmaningen i
omfattandepå arbetskraft IT-området. har beslutatskompetent Detinom ut-omnu

långsiktigtsikt.bildningssatsningar möjligen lösa problemet på kort Ettkan mersom
problemLikartadeför spetskompetensen landet.problem Sverige behålla iär att

Riskensåledes hård.finns och Konkurrensenhela Europa USA. äri i äräven
länderspecialister till andrapå förlora många duktigauppenbar Sverige sikt kanatt

problemdär uppfattas attraktivt.löne- och skatteläget Detta utgör storensom mer
påledande IT-och för liten har ambitionenviktig utmaning nation att varaen som

ochattraktionskraftområdet. vidmakthålla svensk nationenEtt givetvisärsätt attatt
användningsområden ITförmåga utveckla så inomharregionerna intressanta attatt

de internationell dragningskraft.genererar

ländernabland de främsta iSverige borde ha goda förutsättningar positionera sigatt
övergripandegäller devärlden antal spetsområden det IT. Det inteinom ärnärett

tilltydligarenationella målen saknas strategi visar vägenutan somsom snarare en
målen.

sålunda krav påIT-området ställsFör uppnå de nationella målsättningarna påatt
grundläggande mål bordegenomförande.tydliga och konsekventa för Ettstrategier

blifår förutsättningarskapa utvecklingsklimat, vilket Sverigei attatt ett envara
områden, dvsframstående utvalda IT-relateradepå åtminstone några välnation

områdenmed måste antalskapa antal k exellence. Till börjacentres ettattett ur-s
framtidafördelar och där det finns tydligaskiljas, där har goda komparativaSverige

marknadsbehov.

1ITU, RIPE 1997
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i

Utifrån hearingarna den kartläggning IT-projekt Sveriges län tidigareisamt av som
utförts det möjligt utkristallisera områden föråtminstone olikaär intressantaatt sex
tydligare strategisk utveckling:

Infrastruktur0
Samverkan för utveckling IT0 av
Stimulans till bredare användning IT- av
Utvecklad medborgarservice med IT0

utbildningsväsendetIT i0
Samordning bokning information föroch besöksnäringen0 av

Infrastruktur2.3

förBasen uppnå of exellence fungerande infrastruktur.välutgörsatt ett centre av en
Det redan dag samhällsmedel för den elektroniskai byggasatsas stora att utsummor
infrastrukturen landet. nationelli Dessa sker dock sporadiskt ochsatsningar utan
samordning. Risken finns infrastrukturens kandet uppstår örike. Skillnadernaatt ett
bli mellan olika marknadskrafternadelar landet, särskilt därregioner. Vissastora av

blir fungerande kommersiellväl infrastruktur dåär utan rentsvaga, en en
finansiering saknas förpå grund kostnaderna utslagna invånare alltärattav per

Åhöga. Under hearingarna har uttryckts på denna punkt. andra sidan riskeraroro
också de viktigutpräglat marknadsstyrda delregionerna att tappa en
samhällsinriktad miljönspå IT-området på grund den kommersiellaservice av
prisprofil.

Satsningar på den elektroniska infrastrukturen förhållandekan dag högai isomses
till antalet användare. kom-Framtiden pekar dock på allt delstörreatt aven
munikationerna kommer därför långsiktigtske elektroniskt. krävsDetatt ett mer

på dessa då kan för framtidainvesteringar, de utslagsgivande densynsätt visa sig
regionala utvecklingen. de elektroniska borde såledesInvesteringar ii vägarna sättas

perspektiv andra infrastrukturella och skötas isatsningar närasamma som
samarbete mellan nationellnationella, regionala och lokala aktörer. tydligEn mer

kan jämföras med den Banverketsatsning verksamhet bedrivs Vägverket ochsom av
derasinom respektive ansvarsområden.

Under hearingarna framkom också förslag länstrafikbolag för elektro-på regionala
nisk kommunikation. länstrafikbolag för därigenomBegreppet valdes medvetet att

tydlig parallell till de infrastruktur.göra konventionella Iinvesteringarna i etten mer
de län på IT noterade länets samlade IT-satsningarsatsat mest attav som man

uppgick till belopp för ochkostnaderna liten järnvägsbrosamma som enen
kilometer linjerätning.

Kostnaderna för utbyggnad förhållan-bredbandskommunikation relativt låg iärav
de till investeringar konventionell infrastruktur broar ochi vägar,tmer som ex
järnvägar. Behoven bredband ökar snabbt. Tydliga önskemål har framkommitav om
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nationell för helabredbandig kommunikationstrategi investeringar i överen
Sverige.

Rekommendation:

Målsättningen bör landets samtliga hushåll och företag ska ha väl utbyggdatt0 vara en
bredbandig digital infrastruktur, världsledande teknisk standard, tillhandahållenav
till internationellt konkurrenskraftigt pris.ett

Kostnaderna för bredbandig digital kommunikation likaska i överstort sett0 en vara
hela landet.

Investeringsprogrammet härmed krävs, bör sträcka sig regiongränserna.över0 som
Landets samtliga skolor och bibliotek ska tidigt omfattas investeringarna. Investe-av

måste följsamt med den tjänsteutvecklingringsprogrammet innovativa ägervara som
olika hållpå landet.irum

förSamverkan utveckling2.4 ITav

De flesta svenska form för samverkanhar någon stödjepunktregioner inrättat av
kring IT-frågor. Ofta formen någonhar denna IT-råd ellersatsning tagit av annan
form stödjepunkt. fora förMed stödjepunkt eller startats attett centraav menas som
bidra till stärka konkurrenskraft utgångspunkt.med Enregioners ITatt som
genomgång sådana spännvidd.stödjepunkter Sverige har på Kartani visat storav en
på sida antal exempel.nästa visar ett
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Sveriges IT-karta
för regionalstödjepunkter-

utveckling
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för samverkan kring IT-frågor.Figur Exempel på regionala stödjepunkter2.

utveckling exempelfrån län, SOU 1998:19Källa: IT och regional 120 Sveriges-
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regionala och lokalastrategierför nationella,Rekommendationer

de-tvåunder dehar etableratsredovisade stödjepunkterSamtliga senasteovan
fram-har mycket istödjepunktertalar för dessa ävenhel delEn attcennierna. att ge

gränsöverskridandeplattform förviktiga då deStödjepunkterna utgörtiden. är en
givandeupphov tillsektor. kanföretag och offentlig Dekontakter mellan även ge

meddiscipliner. För regioneroch ekonomiskamellan tekniskasamtal och projekt t ex
deoch kringgrad ocksåsådana finns hög igeografiska avstånd och ibetydande -

grundförutsättningstödjepunkternade regionalastäderna närmastutgörstörre en-
bakgrundaktörer. dennamellan skilda Motkan etablerasför stabilare relationeratt

denden och iIT-karta ärSveriges gördet förvånansvärt attinte utär att somser
till vår IT-motsvarighetenfortsätterochförtätning. USA i övriga Europaständig I

karta förtätas.att

ochmötesplatserfortsätter skapa dessaregionala aktörernaviktigt de attDet är att
former.får olikade istöptavara

litet landnischer.inriktade på olika Iredan dagstödjepunkterna iregionala ettDe är
ochstimulerasolikheterdet viktigt dessa snarastmed begränsade är attresurser

Å andra sidan visarspecialisering.regionalförstärks. går tala iDet att termer av
allvarligkritisk Entillräckligtsvårigheterna etablerahearingarna på storatt massa.

årenskritiska Dedenutvecklingenregional ligger just i senasteutmaning massan.av
inneburitregionala medel harandrapå EU-medel och ettomfattande tillskott att

år.två ellerunderfunnit finansieringoch treantal projekt har ett,genereratsstort en
frikostigadettariskeras lättöverlevnaden ioch den långsiktigakritiskaDen massan

klimat.

Rekommendation:

tillbör stimulerasetablerade stödjepunkterfortfarande saknarDe regioner0 som
behov ochoch regionalautifrån lokalabygga sådana sina egnaupp

påfinns mycket vinnatill specialisering. Det attbör attRegionerna uppmuntras0
de bästaområden där de harspeciellautvecklar sig inomnerna

stödjepunkterinternationellanationella ochfrån utvecklingen frånErfarenheter0
nationellt.beaktas och spridas

användning ITStimulans till bredare2.5 av

företag.för allaliksomalla medborgareangelägenhet förpå bliIT håller att en
ochinformationsöverföringtekniker förmängd olikainnefattarBegreppet IT en

årenunder dedag Internet,kommunikation. de viktigaste i senasteEn är somav
hjälpmedel har Internettekniskamed andraexplosionsartat. likhetutvecklats I nya

allmänheten.hosoch skepticismosäkerhetmåtttill början visstmötts ett avaven
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se7

Det emellertid längre frågaär inte Internet kommer bli samhällets nästaatten om
viktiga kommunikationsverktyg Internet lika viktigt ellernär ärutan ettsnarare
viktigare verktyg telefonen och faxen. Skillnaden utvecklingen dag gårän iär att
mycket snabbare telefonen kom.än när

Hearingarna tydligt åtskilligavisar svenska ligger förregioner iatt startgroparnanu
etablera k breddmarknadsprojekt med bärande plattform. BredaInternetatt s som

befolkningsgrupper kommer de fååren tillgång till radnärmaste tjänster.att en nya
Bland exempel på regionala kan det k Alliansprojektetsatsningar inämnas s
Karlskrona/ Ronneby med från FöreningsSparbanken och Telia. handlarHärsupport
det på bred front erbjuda dessa kommuners invånareatt tjänster via nätet.om nya
Projektet Smelink exempel på hur målgruppen små och medelstora företagutgör ett
ska få lättare tillgång till strategiskt viktig information. pilotfasenI har företag700ca
medverkat, ambitionen skapa nationell spridning. påEtt uppläggär att annatmen en

Ängelholmbreddmarknadsområdet finner vi där det kommunalt ägdai
bostadsbolaget och kabel-TV-bolaget erbjuder medborgarna snabb Internet-
uppkoppling till låg kostnad kabel-TV-nätet.viaen

Ansträngningarna skapa bredd viktiga, då det finns uppenbar risk föräratt atten
ökade klyftor uppstår samhälleti där samhället saknar kunskapigrupper som om
moderna tillämpningar IT ställs utanför den utvecklade Enservicen.av mer
omfattande kunskaps- och teknikspridning nödvändig och kommer kravställaär att
på samarbete mellan offentliga och aktörer. liggerprivata Det båda sektorernasi
intresse Sveriges befolkning har hög kompetens på IT-området, då det kommeratt

påskynda utvecklingen såväl tekniken och tillpå så bidraatt tjänsterna sättav som
tillväxten landet.i Det också viktigt denna kunskap sprids till alla svenskaär att
regioner. Precis det finns risk för ökade klyftor mellan samhällsgrupper finnssom en
också risk för ökade kunskapsklyftor mellan olika Sverige.regioner i

finnsDet således behov nationell samordning och stimulansett stort sats-av av
kringningarna breddmarknadsprojekten.

Rekommendation:

Målsättningen under perioden år 1999-2005 bör Sverige, IT-via innovativaatt0 vara
tillämpningar riktade till bredare allmänhet, tillska leva devisen Sverige etten upp -

land Swedeneller A Smart Country.smart -

Breddmarknadsprojekt riktade exempelvis till det lokala näringslivet, alla små-0
företagare, kommunens medborgare, hyresgäster, bör aktivt stimuleras.m

Landet har redan idag del komparativa fördelar det gäller spridningennär0 en av nya
användningsområden för IT. Dessa fördelar måste bliallmünt kända såväl nationellt

internationelltpårdas bättre ytterligare förstärkasochsett ävensom .
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medUtvecklad medborgarservice IT2.6

försöker många kommunerbefolkningsutvecklingenMot bakgrund den negativaav
förblpå resultat detta har intressetolika öka attraktivitet. Somsinsätt ett enaav
ochMedborgarservice ITkraftigt under år.utvecklad medborgarservice vuxit senare

sammankopplade.dagi intimtanses

Ökad kommunala verk-olika enheter densamordning mellan inomresurserav
säkerställas med hjälp IT.kansamheten liksom olika myndighetsgränseröver av

ochfinns effektivitetsvinsterGenom samordna sektorsmyndigheter göra storaattatt
offentliga kan nyttjasförbättringar tillgängligheten till den servicen. IT ettsomav

mellankontaktenoch underlättaVerktyg för flytta medborgarnaservicen närmareatt
effekti-förenklas ochförsta hand kanmedborgare och politiker. Den service isom

påochbeställning offentligablanketter, tjänsterviseras hanteringenär t svaravex av
landetsområde betydanderutinfrågor. pilotprojekt på detta iViljan initiera är uteatt

och kommuner.regioner

gles-landet bara idet finns förhoppningar inteHearingarna ivisar uteatt stora -
regionalaför höja denbygdspräglade ska kunna användasITregioner attattom-

ökatinvånarna in-och lokala attraktiviteten. Medborgarservice är sättett att ge
dockbeslutsfattandet. finnsflytande lokala Detoch detsin serviceöver enegen

planet.på det lokalaflaskhalsar, vilka försvårar utvecklingenmängd organisatoriska
polis,sektorsmyndigheterna,entydigtHearingarna vittnar tatt exsomom

utanförställtförsäkringskassor arbetsförmedlingar, de flesta fall har sigoch i ut-
hemsidor.kommunalamedborgarkontor ochvecklingen den lokala servicen viaav

eller negativcentralt avvaktandeMånga statliga myndigheterna intar rent aven
aktualiseras. Hearingarna vittnarattityd lokala och regionala servicelösningarnär

medverkaaktivtföljer utvecklingenockså flera myndigheter endast utan attattom
och driva på processen.

uttalad uppmaninghåll behövas tydligare mandat ochDet skulle från centralt ett en
medverkanivå aktivt itill sektorsmyndigheterna på lokal och regional att

för medborgar-tillgänglighetför bättre och samladsamarbetsprojekt service samten
na.

Rekommendation:

medverka utvecklingenlokal regional nivå skaSektorsmyndighetema på och i0
förregleringsbrev föra riktlinjermedborgarservice. börRegeringen via utt ex

vilkamönsterbildande exempel på lokal medborgarservice iLyft fram antalett0
exempel förAnvänd dessaoffentliga samverkar integrerade lösningar.aktörer i att

ochmulera och driva på initiativ i övriga regioner
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i

utbildningsväsendetiIT2.7

för fortsattade viktigaste insatsområdena SverigesUtbildningsväsendet utgör ett av
förnyelse skolan kanVikten på inteutveckling och tillväxt. iatt satsaav

Överfinna. allade framtida tillväxtskaparna stårunderskattas, då det därär att par-
svenska skolansfinns allmän ambition dels säkerställa dentipolitiska gränser atten

skolanslyskraft, dels stimulera till kraftfull användning IT iinternationella av
helhar det under de årenpedagogiska utveckling. linje därmedI senaste satsats en

skolan. Risken finns emellertid dessa satsningardel ekonomiska på attresurser
mellankunskaper blirbildar lokala och skillnaderna elevernasIT-öar i storaatt

detta klimatsmak vad gäller kanlandet. Enskilda lärares tycke och IT iregionerna i
försvåra eller utveckling.stopparent av en

Även skolanbär det administrativakommunerna primära äransvaret na-enom
såledeskrävsskapa ökad kunskap IT Sverigetionell angelägenhet. För iatt omen

hand-på skolan alla delar landet. Dessa satsningarövergripande isatsningar avmer
handförstafrämst avancerade tekniska lösningar ilar iinte investeringar utanom

komplement ipedagogiken, där tekniken användsutveckling ettsomom en av
för deneleverna ökat ochundervisningen, vilket kan intresseett egnage ansvar

vidareutbilda lärarna.uppgift därförkunskapsinhämtningen. viktigEn är att

påtillMånga och kommuner har redan tagit initiativ satsningarregioner en
exempel Teleskolan ihjälpförbättring pedagogiken skolan med IT. Etti äravav

pedagogisktillfrån håll för fåKalmar, dit många lärare kommit olika inspirationatt
förnyelse med verktyg.IT som

skrivelsen Skolan, och det livslångaRekommendationer lämnades till ITregeringen i
lärandet, IT97/116 den 23 1998.Dnr mars,

information för besöksnäringenSamordning bokning och2.8 av

liksom Sve-internationellt iBesöksnäringen de expansiva näringarnaär mesten av
högregionala och lokala betydelse Hearingarna vittnarDessrige. är stor. om en

aktivitetsnivå på besöksnäringsområdet.

för bättreaktörerPâ många håll landet utvecklar besöksnäringensi system attegna
internationellabåde nationella ochhantera och marknadsföra platser och tillregioner

utgångspunktnationelldock sker fläckvis. Ur ärbesökare. Detta satsningär en som
och Turistråd ABdärför bedrivs på IT-området Sveriges Rese-det arbete avsom av

regional betydelse.stor
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marknaden, förfrån den internationellaunderlätta för besökare, blFör samt attatt a
plattform förhelhet, börskapa attraktionskraft för Sverige gemensamsom enen

de regionala attrak-försäljning Sverigemarknadsföring och skapas. nation,som
och bokningsbara.måste bli kundorienteradeoch lokala erbjudandenationerna

med delvisde kommande åren. Sverige,kräver under sittDetta lT-satsningarstora
med mycketmarknadsnackdelarperifera läge, behöver kompensera vissa en
tillgänglighet kaninternationella marknaden. Sådanambitiös tillgänglighet på den

bara säkerställas IT-lösningar.via innovativa

Rekommendation:

och boknings-perifera med högre tillgänglighetmåste kompensera det lägetSverige0 en
medel förviktigtbarhet på besöksnäringens område. måsteIT nyttjas ett attmer som

uppnå detta.

marknadsföring försäljning besöksnäringen, börlångsiktig för och inomIT-strategiEn0
och nationella aktörer.utarbetas lokala, regionalagemensamt av

Regionala IT-strategier2.9

-för välfärd, 1997/98:62, bygger påRegional tillväxt arbete ochRegeringens proposition
utifrån derastillväxt skapas de olikaSveriges ska regionernaiatt egna

förutsättningar. kompetens,blir allt viktigare tid där konkurrensen inteDetta i omen
och länder.IT-området, och arbetstillfällen hårdnar mellanminst på regioner

ochFlertalet både befolkningsunderlagkämpar dag motvind vad gällerregioner ii
-frågorbidragit till försysselsättning. de faktorer intresset lTDetta är attsomen av

ökat mellan platser och kommerunder 1990-talet. Konkurrensen regioner inte att
samladärför viktigt på tidigt skedeminska öka och det är ettattutan snarare

för tillsammans vända den negativaregionernas attgemensamma resurserna
internationella konkurrensenutvecklingen. för stå den investeringarMen sig iatt om

befolknings-storstadsregionerna, medforskningskompetens har positivoch även
kompetensvidareutvecklautveckling, naturligtvis lika sinminst intressestort attav

IT.inom

avseende ochpotential bli världsledande ITsvenska harDe regionerna att re-en
samverkan förspetsområdena: infrastruktur,gional utveckling åtminstoneinom

utbildningsväsendetanvändningutveckling IT, bredare IT, IT i samtavav
information för besöksnäringen.samordning bokning ochav

krävsmed internationell relevans,uppnå verkligtFör intressanta spetsar,att en
bör finnagenomtänkt och uthållig regional sina strategis-strategi. Varje region egna

värdeförädlarka för utveckling lära IT pånischer sig nyttja sättsamt att ett som
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dessa nischer. Några långt ifrån arbetetalla, har påbörjat medregioner, att tamen
fram konkret och fortfarande osäkerhetIT-strategi. Det råderinnovativ stor omen en
hur ska användas och vilka möjligheter med hjälp tekniken.IT sigöppnarsom av
Alltför ofta isolerad teknisk företeelse det totalaIT iinte integrerasses som en som
utvecklingsarbetet. Möjligen beror detta på integrerande arbetssätt skulleatt ett mer
föra med organisatoriska förändringar, vilka många tvekar inför.sig stora

revirtänkandet både och mellan myndigheterHearingarna vittnar inomattom
fortfarande mycket tydligt, vilket har starkt hämmande inverkan påär en
utvecklingen. detta krävs krafttag från nationell,För motverkaatt gemensamma
regional och lokal nivå.

Vad gäller utvecklandet finns antal faktorerde regionala strategierna ärettav som
viktiga första finnas spelplan liksombeakta. För det måste det regionalatt re-en
gionalt förankrade för Erfarenheternaledare driva den regionala IT-strategin.att

forum för gränsöverskridandepekar entydigt på det finns behov regionaltatt ettav
ochsamtal och strategiutveckling på IT-området. Regionala IT-råd, där näringsliv

offentliga fåtal dagsamverkar, bör sålunda deinrättas i regioner iävenparter som
påtalatsfortfarande saknar sådana. regionala stödjepunkterna tidigareDe ärsom

också viktiga sammanhanget.i

projektförslag.viktig faktor själva bland olikaEn prioriteringen Detta ärärannan
tillförasofta svår uppgift likväl nödvändig. prioriterade IT-projekten skaDeen men

kritiskmedel kan säkerställa både långsiktighet och kritisk Bristen påsom massa.
bestående intryck från många de dokumenterade IT-utgör tyvärr ettmassa av

vilaprojekten. brist kan driva många idéer och vällovliga ambitioner tillDenna evig
på projektkyrkogården.

offentligatraditionella regionala aktörerna, ofta förankrade den sektorn,De iärsom
förutsättningar.måste etablera djupare förståelse för det regionala näringslivetsen

regional och lokal nivåuppnå de högt ställda ambitionerna på nationell,För att
kommersiella aktörer längre dag.måste samspelet mellan offentliga och drivas iän

ofta aktörerskärningspunkterna mellan dessa deDet i innovativaär momentensom
står finna.att

Infrastruktursatsningar måste regional samverkan olika sektorsgränser.igöras över
alltUpphandlingar produkter och på IT-området, håller på blitjänster att ettav som

regionaltviktigare inslag regional utveckling, också föri öppningar närmareettger
ingångsamarbete. regionala upphandlingen IT-lösningar kan sålunda bliDen enav

för ökat regionalt samarbete.

fråga medoch affärsutveckling på håller på bli viktig regionalTjänste- Internet att en
regionalapotentialer. del denna aktivitet kan skapandetEn istora vara av

han-elektroniska för dialog mellan offentliga aktörer och medborgarna och förtorg
lokaladel med och Eftersom all business local regionala ochtjänster. ärvaror

elektroniska viktig förutsättning för förbättra det lokala affärsklimatet.torg atten
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Rekommendation:

detydligt iregional där på integrerasbör utarbeta IT-strategi ITregion sättVarje ett0 en
funktion fyllafrågorna. Stödjepunkterna har viktigför viktigasteregionen att somen

samlingspunkt för den strategiska utvecklingen.

samarbete mellanmedverka till ökatoffentliga aktörerna på regional nivå skaDe ett0
ochutvecklingen infrastruktur tjänsteoffentliga kommersiella aktörer vad gälleroch av

syfteIT-projektenbland imåste samarbete med kommunerna prioriteraRegionen i att0
projekt överlever.därmed ökad andelfå stånd kritisk ochtill större somenen massa

kritiskautvecklas och denBefintliga stödjepunkter för bör ytterligareIT massan som
vidare förstärkas.byggts upp

från regionalautbytet erfarenheter goda IT-strategier.ska medverkaRegionerna i0 av

Lokala satsningar på IT2.10

innebörd.påtaglig Förstlokala planet fårförsta hand på det ITDet iär en mersom
och fö-för medborgare, besökarekonkret betydelsehär får olika på ITsatsningar en

till ochform ökad tillgänglighet service tjänster.iretag av

skett på initiativmånga dehar tydligt satsningar gjortsHearingarna visat att somav
sektorn.fotfäste den offentliga Deandra lokala aktörer medkommuner och iav

utvecklingför fortsattalokala har således viktig roll spela Sverigesaktörerna atten
fram centralakommer viapå och IT-lösningarna inteIT-området. De innovativanya

politikern ochlokala ellerpåbud uppstår mellan deni tjänstemannenmötetutan
centralamed hjälpdriva utvecklingenmedborgaren. lokala aktörerna måsteDe av

och aktörer.regionala

såsomkrissituationer,på haft grundmånga kommuner har IT sin iFör satsningen
kommunalaförbättra denbygden eller viljahot nedläggningar genuini attenom

attraktionskraft.kommunal Deviljan skapa ökadröda trådenDenservicen. är att
harutveckling med hjälp ITskapa tillväxt ochplatser landet har lyckatsi avsom

ledarskapstarkt lokalt ioch mellan kommuner. Ettockså haft lokal strategi inomen
för framgången.grundförutsättningIT-frågorna har varit en

kanfastkommunerna överlag lägger IT-strategierframstår naturligtDet att somsom
Erfarenhetsutbyte mellan kommunernaför ökad attraktivitet.åt planeringstödge

snabbarekan bidra tillviktigoch lokala aktörer kan inspirationandra ensomge
förviktigtKommunal benchmarking kanlokal exploatering sättIT. ettvaraav

funnitdärinfallsvinklar från andra platserkommunerna få idéer ochatt go-mannya
Kommunförbu-varför Svenskaflertal tillfällenda Frågan har ställts vidlösningar. ett
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ndet under år så liten omfattningi IT-frågorna.sig hari Deengageratsenare en
viktig och naturlig roll för sprida kunskaper mellan kommuner IT-strategieratt om
och IT-projekt.

För många kommuner det svårt bygga kompetens IT-området dåär inomatt upp
konkurrensen kvalificerad personal hård. Samtidigt ställer framtagningenärom av

kommunal kravIT-strategi på relativt omfattande kunskaper erfarenheterochen
bådeinom teknik och organisationsfrågor.

saknasDet dag ofta lokalai samtalsfora där yrkes- och reviröverskridande idéer,
erfarenheter och kunskap kan samlas. Det självklartinteär näringen i sigatt tarens
initiativ till sådana samtalsfora. Erfarenheterna pekar genomgående på det äratt
kommunerna måste fungera katalysatorer för åtminstone lokalasjösättaattsom som
samtalsfora. Det viktigt det lokala näringslivet bredär i inbjuds delta.meningatt att
Det omvittnas det särskilt på IT-området angeläget de inbjuds deltaäratt att attsom
väljs barainte på allmänna grunder, förstarepresentativa hand på grundut iutan av
deras förmåga komma med tankar, okonventionella lösningar och kontakt-att nya
nät.

Rekommendation:

Offentliga aktörer på lokal nivå bör initiativ till utarbeta med reelltIT-strategierta att0 oc
meningsfullt innhåll utifrån lokala och regionala utgångspunkter. väsentligtDet är att

med näringslivsförankring inbjuds till deltaga detta arbete.iattpersoner

Etablera lokala samtalsfora för IT-frågor med deltagare från både näringsliv och offentlig0
sektor.

Samtliga kommuner bör utarbeta medvetna för den medborgarinformationstrategier0
börvia Internet. Detta viktig del kommunernasi påpresenteras utgöra satsningsom en

medborgarservice.

Kommunerna bör aktivt medverka arbetet med erfarenheteri sprida ochatt mönster-0
bildande exempel.
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medborgølserviicegför bättreErfarenheterfrån hearingarna: IT en

från hearingamaErfarenheter3.

Eksjö,bättre medborgarservice 1998för 9IT3.1 marsen -

Qrdförande:
Eksjö kommunOsten Jonsson,

UtfråUlla IT-kommissionens,
Asplund,Christer EuroFutures AB

Sammanfattning

utgångspunkterfrågan från medborgarensLåt oss se
Christer Asplund, EuroFutures AB
www.eur0futures.se

samhållsdialogenMedborgaren i
InrikesdepartementetBerndt Lindholm,

%berwalt/www.dataphone.se/

offentligatill det SverigeDirekt ingångenSverige -
LandstingsförbundetBo Swedin,

www.sverigedirekt.riksdagense

tillgänglighetenökaOutsourcing såttett att-
kommunCarina Hellström, Eksjö

www.eksjo.se

för lokal utvecklingMedborgarkontor en resurs-
kommunChristina Wigelius, Nässjö

www.nassjo.se

för medborgarserviceStockholmsmodellen"På begäran" -
InfosondJerker Sjögren,

småstadmorgondagensSölvesborg -
Hans-Åke kommunLindvall, Sölvesborgs
wwwsolvesborgse

Dalarnalandstingetdemokratins tjänstITi -
Dan Hallin, Enator
www.ltdalarna.se

medborgardialogerolikaForskning typer avom
Södertörns högskolaOhlin,Tomas

www.sh.se

Paneldiskussion
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Sammanfattning

Hearingen förIT bättre medborgarservice belyser området utifrån antal exempeletten
från olika delar Sverige. Christer Asplund talar inledningsvis det ökadeav om
tillgänglighetstrycket på den offentliga frånservicen medborgare och andra
intressenter. Han påpekade flertaletprecis andra under dagen den offentligaattsom

måsteservicen utvecklas tydligare utifrån medborgarnas behov. medelIT förär ett
och driva det förändringsarbete nödvändigt föratt starta skapaär bättreattsom en

medborgarservice med högre tillgänglighet och effektivare hantering. Projektet
Infosond har fastatagit på detta och driver utvecklingen virtuelltmot ett
medborgarkontor. På elektronisk ska medborgarna kunna skötaväg i allastort sett
kommunala ärenden enklare slag.av

Sverige Direkt webbplats på syftarär Internet till bli den naturligaatten som
ingången till det offentliga Sverige. Demokratifrågan har viktig faktorvarit en
bakom utvecklingen webbplatsen. Tanken alla människor lättare ska fåär attav
tillgång till offentlig information, vilket också kan leda till fler desig iatt engagerar
politiska frågorna. I Dalarna drivs projektet demokratinsIT i syftettjänst där påär att

tidigt stadium involvera fler människor den politiskaett i processen.

Eksjö kommun IT medel för effektivisera verksamheten. Mångaett attser som
rutinuppgifter kan skötas med hjälp IT och därmed koncentrera påsigav
verksamhetens kärnuppgifter. Eksjö har första hand koncentrerati på telefoninsig

hjälpmedel för ökad tillgänglighet. Genom under tider på dygnetvissa haattsom en
växeln på distans, dvs outsourcad, kan kommunen och Höglandets turism erbjuda

dygnetservice runt.

Flera talare vittnade de organisatoriska problem uppstått arbetet föriom som en
bättre medborgarservice. Medborgarservice handlar ofta samarbete överom
traditionella både och mellangränser inom finnsorganisationer. Det dock
fortfarande starkt revirtänkande, vilket det hindret förett utgör fortsattstörsta en
utveckling. kommunNässjö och Sölvesborgs kommun berättade sådana svårigheter iom
samband med medborgarkontor. flestaDe sektorsmyndigheterna harstarten av
avstått från medverka. Trots Inrikesdepartementets stöd medborgarservicenatt av
har sektorsmyndigheternainte valt deltaga utvecklingen.iatt

Södertörns högskola bygger forskningsområden inom IT. Ett antal intressantaupp nya
områden identifierats skulle kunna beröras forskningen. Forskningsom av om
medborgardialogen skulle kunna klargöra vad begreppet innebär och vad krävssom
för bra dialog mellan medborgare,upprätta politiker och offentligatt sektor.en

Under den avslutande paneldebatten framkom önskemål nationell påstrategiom en
området ochIT medborgarservice. Panelen ville skaregeringenatt ta en mer
pådrivande roll utvecklingeni och bl till sektorsmyndigheterna aktivtatta se
medverkar de lokala projekten föri bättre medborgarservice.en
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utgångspunkterfrån medborgarensfråganLåt seoss

ABAsplund, EuroFuturesChrister

utifrån medborgarensutveckla servicenlyfter fram viktenAsplund attChrister av
vänderområden ochtäcker mångadå denkomplexoffentliga servicen ärbehov. Den

fokuseraviktigaredet ängör attolika målgrupper. Dettamängdtillsig en
färvaltningsgrünser.traditionellasamarbeta överoch lära sigverksamheten att

"motb0rgare"ellerMedborgare

iblandverkligheten känner viform,eller imedborgare iAlla viär ossmenannanen
praktiskaoch olikaofta dåligtfungerarmotborgare. Servicennågon sortssom

rollerföljandekännerflesta igenkontakter. Devardagligaförsvårarproblem som
motborgare:med- eller

eller kommun.landsting sinmeddialog sitthaAnnaMormor ensom
byggnadslovsblankett.familj vill hamedSvenNybyggaren en

markplanering.någonbeskedslutligtvill haonteFöretagare ett om
på dagismenyn.vill ha redaElisabetFru

kommunen.vill ha faktaNyfikna Lasse om
verifierad.fakturaAnneli vill haKlagande en0

familj.ochför sintill sigbiljetter Dramatenvill bokaturintresserade LisaKul0

Asplund harChristerpraktiken.dåligtofta ifungerarmedborgarserviceDagens
dag.tilldet kan iexempel på huroredigeradeoch heltantal konkretaspelat in ett
bok-metalliskhontill Dramaten mötskulturintresserade Lisa ringerNär enav

denna tjänstmed hjälpsvårttonvalstelefon. visar sigDet attvianingstjänst avvara
fel på Lisagäller vägen.och det inte göralång tidbiljett. Det attverkligen boka taren

förfingerfärdighetochtålamodbåde attvilken det krävsslutligen loop ihamnar i en
biljett.enkla: bokatilldetgöra ensynes

denockså har byttStudiestödsnämnden CSN utCentralaexempelEtt ärannat som
personligadenAvautomatiska CSN Datasvar.till denkontaktenpersonliga

exempelYtterligare ärtelefontid dag. ettfåtalåterstår timmarskontakten ett per
telefontidergrundnå påsvåraoftalandet, ärlänsstyrelserna i attrunt avsomom

kl. Entill 16.00.längresträcker sig änoch oftaluncher intetäckerintesom
ledig.eller hontider hanpå ärdock närbehöver ringamedborgare

nämndafrånalltför sällanskiljer sigverksamheten tyvärrkommunalaDen ovan
olika kom-har tvåskillnaderfinnsdetemellertid påvisaexempel. För storaattatt

ringdeskommun straxexemplet Perstorpsförsta ärDetringts uppsomupp.muner
rörande ansökanenkel blankettbeställaförfredagkl 16.00före stängning att enen

för kommun iintressantbordebygglovsärendebygglov. Ett ytterst envaraom
omöjligtheltverklighetenVisade det sig ibyggkonjunktur. Tyvärrlågadagens vara

hellerhadeIngenorganisationen.ipå någon ansvarigfåtelefonistenför tagatt
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intresse följa samtalet handläggarenatt när svarade.inte Någon back-up-av upp
fannsstrategi dettainte i uppenbart rutinbetonade ärende.

Det andra exemplet Eksjö kommunär blev uppringd 16.20 fredag. Isom samma
detta fall frågan komplex, det rörde fåsig tips turistmål kom-ivar attmer om om

och Höglandet. Telefonisten kopplade då snabbt samtalet,övermunen genastsom
blev besvarat och avslutat på professionellt Bakom dennaett sätt. medborgarservice
ligger genomtänkt Eksjöstrategi. har första kommun landet valtien attsom- -

sigöppna omgivningen på dygnet-runt-basis. Helamot kommunen sedan drygtär
år kopplat till professionelltett call-center, slagsett virtuellt medborgarkontor.ett

Motsvarande lösning har diskuteras på flera håll landet.i Perstorps kommun
föröverväger närvarande tillsammans med några grannkommuneratt introducera

Eksjö-lösning.en

Tillgänglighetstrycket

Medborgarnas krav på ökad tillgänglighet, här kallat tillgänglighetstrycket, har
under 1990-talet.stegrats Tyvärr har inte öppettiderna hållit jämna med dennasteg

utveckling. Större delen den offentliga sektorns upphörservice i dag vid 16.00-av
tiden, några falli tidigare.ännut 0 m

Dessvärre medborgarnas disponibla tid precis omvänd Många har inteser ut.
möjlighet förränringa efter kl. 16. Dettaatt problem för mångautgör och skaparett
dessutom dåligt rykte omkring den offentligaett tjänsteproduktionen. finnsDet dagi
tekniska och organisatoriska lösningar underlättar hög servicenivå. Bankersom en
och försäkringsbolag har utvecklat applikationer och S har fått servicelyftäven ett
med hjälp biljettbokning på distans. Människor vid fjärrbokavänjer sig alltav att
från hotellrum till selektiva resepaket till alla världens hörn. härDen typen av
service dagi tillgängligär dygnet runt.

Två nyckelbegrepp medborgarservicei selektivitet och målgruppsfokusering.är bådaI
fallen handlar det organisationenytterst att sig tänkaanstränger igenom sinattom
servicestrategi olika kunder.mot I finnstyper princip det fem grundläggandeav
målgrupper: befintliga medborgare, potentiella medborgare, affärsbesökare, turister
och investerare.

falletI Eksjö kommun erbjuds målgruppen det här falleti de medborgarnaegna-
och turisterna form välstrukturerad dialog dygnet flerAllt kommuneren runt.av-
ägnar sig dag åti målgruppsinriktat ökaatt servicen i och ibland tnya o m
innovativa banor. Ett problem alltför ofta dyker i sammanhanget denärsom upp
tydliga revirbevakningen från statliga När dessa ska samverka på detorgan. organ
lokala planet uppstår läsningar. Medborgaren kommer då kläm.i

Rutinfrågor och expertladdade frågor

Medborgarna ställs ofta inför rad enkla, vardagliga frågor relation tilli denen
offentliga sektorn. Dessa normalt betraktaär rutinärenden föratt myndighetersom
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ärendenkomplexahanteraParallellt har organisationen att somkommuner. mer
frågor.expertladdadeförkallaskanbeslutsfattande. Dessainrymmer

ärendetyperolikahurvad ochvadför ärklart sigmåsteOrganisationen göra som
sammanhang ärråd detta attiändamålsenliga Ettsättet.på detexpedieraskan mest

demöjligtså mångadärorganisationenstruktur inomförsöka hitta avsomen
till demellerdecentraliserasdvs outsourcas,kan läggafrågornarutinbetonade ut,

professionellt.dessahanterakansom

AsplundChristertillFrågor

siktårspå 10kommerutvecklingen utattDuHur atttror se

bred frontpåaktörer,offentligaandraochsvenska kommuner,harfem årRedan om
selektivEksjö:på imed det visatslikhetmedborgarservice isinorganiserat provsom

tid.disponiblamedborgarensunderlevereradservice egen

säkerhetMedbort.glömmas storheller intekontakten kommermänskliga attDen
kommerfortsättningsvisdatorer ävenskötas viamängd tjänsterkommer att menen

människanökad rörlighet,gårTrendenroll.spela mot resertelefonen storatt enen
Utvecklingenservicefunktioner.flexiblapåställer kravoch avallt mer

påliksommedborgarservicentryck påinnebära störremobiltelefonin kommer ettatt
ökar.exaktalikvälsnabba,påEfterfrågankommersiella tjänster. svarmen

ochkommunikationsbehov ettmängdocksåskaparUtvecklingen Internet nyaenav
snabbareallmänt tempo.

medborgar-förbättraduppnåförvidtasbehöver attåtgärder DuVilka enanser
service

punkter:följandemedtill börjakrävs tremedborgarservicen attförbättraFör att
in ioch sigfrågeställningar sättamedborgarensmåste leva sig in iOrganisationen0

kan levereras.hur svar
statligadenochlandstingkommuner,mellanuppdelningartraditionellaochRevir0

överbryggas.platsen måstesektorn på
virtuellellerelektroniskhurperspektiv påinterkommunaltAnlägg gärna ett0

utvecklas.skamedborgarservice

denförförtroendesäkerställa ettmedborgarservicenhela atthandlarYtterst om
Bandupp-medborgarna.åttillhandhålla serviceförmågaoffentliga sektorns att
knappastarbetettidigare visarredovisats atttelefonsamtalfrån detagningarna som

har börjat.ens
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W

Medborgaren i samhällsdialogen

Berndt gliindholm, Inrikesdepartementet

Berndt Lindholm på Inrikesdepartementet arbetar med utvürderingsprogram förett
följa och stödja kommunernasatt utveckling medborgarkontor. Syftet är att taav

reda på hur organiserat samarbeteett över myndighetsgrünser kan utformas samt
olikapröva modeller för medborgarkontor. de främstaEn orsakerna bakomav

satsningarna på medborgarkontor behovetär effektivisering på grundav av
bristande Andra orsaker det alltär behovetstörre ökad tillgänglighetresurser. av
och bättre dialog mellan medborgaren och den offentliga administrationen.en

Försöksverksamhet för organiserat arbete över myndighetsgränsema

skriftenI ochIT regional utveckling 120 exempel från Sveriges län, SOU 1998:19 IT-som-
kommissionen nyligen lyftsgivit inrättandet medborgarkontor framut, iav
åtminstone tredjedel de undersökta länen. Det sägs satsningar på med-atten av
borgarkontor ligger tiden.i Kommunerna möjligheter medborgar-viaattser
kontoren invånarna bättre service och högre tillgänglighet. Men enligtge rapporten
har de praktiska genomslagen inte så mångaännu varit landet.i

Utvecklingen sker främst på lokal nivå, till viss del också på regional nivå. centralPå
nivå regeringskansliet tidigt initiativ till följatog och stödja utvecklingenatt av
medborgarkontor. Sedan pågår försöksverksamhet1994 enligt de nuvarandeen som
planerna kommer avslutas år 2002. Syftet försöksverksamhetenmedatt fåär att
ytterligare kunskap och erfarenhet hur organiserat samarbeteett överav
myndighetsgränser kan utformas, olika modeller för medborgar-prövasamt att
kontor. modellEn biblioteket, därär begränsad form kanservice organiseras.en av
En medborgarkontorär med fullt integrerad medborgarservice från fleraannan
samverkande myndigheter.

Två forskare Sundsvalli utvärderar försöksverksamheten på uppdrag departe-av
Det hög gradi nätverksarbeteär därmentet. lär varandra,ett studie-görman av

besök och träffas vid olika konferenser anordnas för försöks-inomsom ramen
verksamheten.

Bakgrunden till medborgarkontoren

Medborgarkontor ingen företeelse.är Redan i mitten 1980-talet lanseradeny av
Informationsdelegationen idén det dag kallas föri medborgarkontor.om som
Delegationen menade det kommuni bordevarje finnasatt kontaktpunktminst en
där samlad information kan förmedlas från den offentliga sektorn tillen
medborgarna.

Bakgrunden egentligen samhälletsär sektorisering. Det upplevs byråkratisom som
medborgarenär ständigt hänvisas till olikaatt instanser. Det riktigtingenär tarsom
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snabbthonhan ellerofta frågaharMedborgarenmänniskan.helaför somenansvar
ellerkommunenslandstingets,ligger inomfråganbesvaradfåvill oavsett om

aktuell ochfortfarandeproblematikansvarsområde. ärDennaförsäkringskassans
arbete.för departementetsgrundligger till

dagverksamheten, iorganiseratkommunernafrämstdet varitHittills har mensom
inflytandeallt överförsäkringskassorna, störremyndigheter,lokalafår täven som ex

integreraförutsättningarbättredet attfinnsDärmedverksamheten.den nuegna
modell.centralnågonochlokalt intebör skevilketverksamheter,olika genom

utformningoch dessmedborgarkontorAntalet

medbor-antaletunder 1997 visargenomförde attarbetsgruppenenkätEn som
ungefärdet 10-15fanns90-taletår. börjanpå Ikraftigtökathargarkontor avsenare

detkommerenkätenEnligt attfinns 100.form, dagnågon i övermedborgarkontor i
åren.demedborgarkontor inom närmastefinnas totalt 180

glesbygden. Närstartadeofta iverksamhetenvisarUndersökningen även att
aktuelltdetblevbefolkningsminskningarföljdsjunka tillbörjadeservicenivån av

Ånge exempel påkommun ärFrensberg i ettsamlokalisering tjänster.med aven
detta.

modellEn ärmedborgarkontor.olikahuvudsakdag finns en merI i typertre av
detglesbygd kanbiblioteket. Iinformationsdisk iform,begränsad vara mert ex en

för utnyttjamyndigheterolikamellan attsamlokaliseringmedaktuellt gemen-en
integrerade medborgar-detmodell ärEnoch utrustning.lokaler annansamma

samverkar.myndigheterstatligaochförvaltningarkommunalafleradärkontoret
städerIförutsättningar. störrelokalamycket påberorlokaliseringUtformning och

lokaliserade tillmedborgarkontorenMalmö kanochGöteborgStockholm, varasom
lokaliserade tillkan deandra kommunerförortscentra. Iellerstadsdelarolika vara

kontordärNässjöicentralorten, ettutanför själva tfleraeller tätorter som exen
tillförlagdamedborgarkontor ärdelutanför.mil EnBodaforsförlagts i ett par

Sölvesborg.falletså ikommunhusets entré, är t ex

Effektivisering

tillmöjligheterochsamverkanförökathar intressetMinskade nyaresurser
ocheffektiviserasverksamheternakansektorsövergripande arbeteMedbesparingar.

kallas ROSA-förvaltningengenomlysametod förfinnsförbättras. Det att somen
påihopfunktionsdel och sättsättsplockas i minstaisärmetoden. Organisationen nya

vadtydliggörsdettaGenomligga.lämpligastdetefter attär somgränsernaöver var
utvecklings-ocheffektiviserings-och Ispecialister inte.ska skötasexempelvis av

centrala verksam-tillbidraoch kanrollviktig attnaturligtvisarbetet spelar IT en
serviceuppgifter.ochinformations-mångafrånheter avlastas

elektronisk med-formnågonblirutvecklingenför italarMycket nästa stegatt av
blanketteruppgifter,fåkanmedborgarendäroch calldatorborgarservice via centers

meddock viktigtarbetsplatsen. Det ärfrånellerfrån hemmetskekanhärDetosv.
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tillgängligheten. Alla medborgare har kanske tillgånginte till dator. Därför bören
denna service komplement till den manuella betjäningen.ettses som

finnsDet ingen mellanmotsättning IT-baserade och manuella medborgarkontor. Det
kommer dröja länge deninnan digitaliseradeatt informationen helt Enöver.tar
mänsklig samtalaröst med ofta önskvärd.är kombinationen,att Det är användaatt
såväl människa teknik, kan god medborgarservice.som som ge

Demokraticentrum

viktigtEtt syfte med medborgarkontoren öka tillgänglighetenär och stärkaatt
medborgarnas möjligheter välja service och påverka utformningenatt innehållet iav
vissa tjänster. Därför har demokratiaspekterna betonats allt på tid.mer senare
Tidigare handlade det effektivisering och rädda servicen. har detNuatt ävenom
kommit handla mobiliseringatt kring politiska frågor. De politiskaom en av resurser

harpartierna behov komma medborgarna och föratt närmare detta krävsav nya
kanaler. Medborgarkontoren kan fungera forum där de politiska partiernaettsom
kan diskutera sin politik och på medborgarnas frågor.svara

Frågor till Berndt Lindholm

Hur utvecklingen medborgarkontor framtideniutser av

framtidenI måste den offentliga förvaltningen bli medborgarorienterad. Förmer
detta krävs kraftigare avsektorisering, team-arbete och mindre revirtänkande.en mer
Lagstiftningen viktigär punkt inom IT-området alltid har släpat efter.en annan som
Trots tekniska förutsättningar kan mycket arbete inte genomföras eftersom
lagstiftningen bromsar. Dessa två faktorer sektoriseringen och lagstiftningen- -

de hindren förutgör största den fortsatta utvecklingen.
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SverigeoffentligadettillDirekt ingångenSverige -

LandstingsförbundetBoüsvzedin,
A

tillinformationoffentligpå presenterarhemsida InternetDirekt ärSverige somen
tillvidarelänka sigmedborgarenkanadresssamlad form. Viaallmänheten i en

informations-modernaDenoch institutioner.myndigheterstatligakommuner,
tillocksåinformationspridning utanökadtillmöjligheterbaratekniken inte avger

förverktyg attIT äraktörer.offentliga ettochmedborgaremellandialogbättreen
samhället.resarsfördelningar iochojümlika makt-minska

allmänhetenförinformationOffentlig

informationinformationoffentligallmedweb-sida iDirekt stort settSverige är en
stårBakom satsningenwwwsverigedirekt.riksdagense.adressundersamlad en -

Målsättningen är attRiksdagen.ochLandstingsförbundetKommunförbundet,
DirektSverigeSverige.offentligatill detingångallmänhetensbliDirekt skaSverige

medborgaren förrängenomsnittligadenBasGretanåkunnadock intekommer att
statligaochlokalaregionala,landstingen,kommunerna, organenskilda aktörer som

kommuner,länkar till2000finnshemsidaDirektsSverigeFråndet.gör caegen
demärkninginfördeskvalitetsnivånhöjaFöroch institutioner. avmyndigheter att en

kvalitetskrav.ställdauppfyllersidor som

medborgare inteframtidensövertygelsen atttill satsningen ärBakgrunden om
erbjuds. Dendagtillgänglighet idenochden servicekommer somaccepteraatt

kravenhögretill desiginteoffentliga institutionoch denmyndighet anpassarsom
på deställa kravkommerMedborgarna attsvårt.få detkommerställs attsom

betalar.deskattdenutifrånblandverksamheternaoffentliga annat

Demokratikrisen

befinnerdagSverige idemokratikrisdenITtill diskussionen ärparallellEn somom
politiken.vill delta iungdomar inteochValdeltagandesjunkandemedsig i somett
krisdenliksomaspektertangerandetilltagande rasism är somochSegregation

liknande situationerbefinner sig isamhällsområdenFlertaletgenomgår.dagskolan i
sådanapåbaseradmåsteDemokratinhanteras.på någotmåste sättoch detta vara

detmålet vägen.ärDemokratin inteärkrissituationer.håller fördetattsystem -
ochförbättrafördjupa,förutnyttjasskulle kunna atttekniken bättrehurFrågan är

demokratin.förstärka

huvudfaktorerTre

mellan in-uppstårkonflikterutredningstatligutfördes80-taletUnder somaven
förenklat,mycketutredningdenna är,kommitsvenskar.och Det utvandrare avsom

samhälle:spänningen iförklarakan ettfaktorertre som
självkänslan;den lågapsykologiskt planpå ett0 -
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på social-psykologisktett plan bristande kontakter mellan olika0 befolknings--
grupper;
på samhälleligt planett ojämlik makt- och resursfördelning.0 -

Dessa faktorer lika viktigatre är diskussioni dagens samhälleliga krissymtom.en om
IT och den tekniska utvecklingen kan, erbjuda information ochatt tilltjänstergenom
människor de behövernär dem, ökasätt kontaktenett mellan olikaattvara
befolkningsgrupper. Att ökad tillgång till information kan ocksåge en sättettvara

stärka självkänslan hosatt människor hittills inte har haft möjlighet skaffa sigsom att
offentlig information.

Informationsspridning och dialog

IT och Internet skapar barainte möjligheter för informationsspridning ocksåutan
dialog. Dialogen viktigareär någontingän dagI har möjlighetannat. mailaattman
sina synpunkter på livet och tillvaron till statsministern. IT ska bruk föritas att
stärka människors självkänsla och minska klyftorna samhället.i På det kan densättet
ojämlika makt- och resursfördelningen minska.

framtidenI ska Sverige Direkt utgå från medborgarnas frågeställningar. Med en
kraftig sökmotor och effektiv indexering ska olika ärenden, bygglov, knäont,t ex
hjälp med deklarationen kunna sökord och kommer guidasystemetanges attsom
medborgaren till det stället.rätta

Ingångsbildens fyra ringar de demokratiska nivåernarepresenterar Sverigetre i samt
valet till Europaparlamentet. Tanken det här framöverär ska finnaatt att storen
mängd information Europa.om

Positiv respons

För närvarande har Sverige Direkt 21 000 besökare månaden,i vilket kan tyckasca
begränsat i jämförelse med Aftonbladets hemsida.t Inga åtgärder har dockex
genomförts för reklam förgöra hemsidan.att Inom kort kommer Sverige Direkt att

dem länkar från sidan också länka tillbaka. Förmodligenuppmana att kommersom
detta ganska innebära stark ökningsnart att antalet besökare månaden.ien av

Det finns också möjlighet in synpunkter hemsidanatt ta och det innehållom som
erbjuds. Detta sker formi enkät besökaren fyller ochi skickar inav en som
elektroniskt. Enkäten lagras sedan databas.i Hittills har mycketvariten responsen
positiv. Många medborgare tycker Sverige Direkt fungeraratt bra sidantrots äratt
relativt nystartad.
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Swedintill BoFrågor

idemokratinochmedborgarservicen ettförbättraDirektSverigekanvilket sättPå
framtidsperspektiv

områdenmångaverksamheten inom attoffentligadenframtiden kommer orga-I
hjärnornaskarpastede allrasjukvården kommerInomheltpå sätt.niseras annatett

nivåpå idirekt kommer in rätttill patienternaförfrontdeskfinnas atti attatt seen
grundpånödvändigtlängrefår änpatienter Väntahänder detdagsjukvården. I att

längre accepteraMänniskor kommer inte attkötider.och långaonödiga resorav
detta.

Sjuk-sig.hjälp orienterafå förstaför attmediumviktigtTelefonen attär ett en
sådanpå hurexempelbralandstinglänsJämtlands är ettvårdsupplysningen i en

sjukvårds-tillkommer insamtalallahälftenfungera. Flerkan änservice somav
medkontaktÖstersund ytterligaremuntligttillleder attutaniupplysningen ett svar

behövs.sjukvården

Lands-hjälpmedel.viktigaockså utgöraDirekt kommeroch Sverige attInternet
nåkan viamedborgareläkarböckermultimedialaframkommertingen taatt som

informationutförligtillfå tillgångenkeltdärmedkanhar njurstenDenInternet. som
besvaraskunnakommerinformationenklare attformdyl. Allterapiformer avoom

sinkoncentreraför spetskompetensen attsåledes lämnaautomatiskt och utrymme
hadettakommerår5-10 attbehövs. Inomverkligendenfrågor därpå deVerksamhet

slagit igenom.

härdenbetydelsenÄr medinförståddaLandstingsförbundetipolitikerna av
utvecklingen

representativaalla. Denintedenna satsningviktenförstårpolitikerMånga menav
direktdemokratislagstillmöjlighetervägval. ITinför ettstår dagdemokratin i ett ger

dagredan ipolitiska partiernadeallvarligt interisker. Detinnebär ärvissa omsom
viktigtDet atttraditionella existens. ärderashotförstår detta utgör motettatt

från början.spåretmed påpolitikerna är
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Outsourcing sätt öka tillgänglighetenett att-

Carina Hellström, Eksjö kommun

I projektet "Effektivare medborgarservice" har Eksjö kommun valt att øutsourca
kommunens vüxelfunktion. Det gjordes bl för undgå flaskhalsar, öka till-atta
gängligheten och frigöra pd handlüggarnivå. Ett resultat projektet är attresurser av
Eksjö kommun denär enda kommunen i Sverige har dygnet-runt-öppet varjesom
dag året runt.

"Växel distans"på

Eksjö kommun driver projekt kallas Efektivareett medborgarservice. detI totalasom
arbetet för skapa effektivare medborgarserviceatt har kommunensoutsourcingen av
växelfunktion viktigvarit del. Resultatet detta arbete växel distans,ären av en
vilket enkelt uttryckt betyder kommunen har fler växelfunktion.att än Som etten
tillägg till den växelfunktionen används call tjänster.ett centersegna

Bakgrunden till detta den attitydundersökning genomfördes kommunenivar som
för antal år sedan.ett Undersökningen vände tillsig politiker, anställda och
kommuninvånare och innehöll frågor den kommunala Resultatetservicen.om
visade problemet låginteatt självai servicen tillgängligheten.i Mångautan
upplevde det svårt få kontakt med kommunen.attsom

Tillgänglighet och resurser

flestaDe arbetar i organisationer växelfunktionenstora flask-vetsom att utgör en
hals. Telefonköer inteär ovanliga. Kommunen ville finna enklare och snabbareett

få kontaktsätt med medborgarnaatt så de slipper ledtiderKortare ochatt vänta.
ökad tillgänglighet viktiga målsättningar för projektet. Tanken denär attvar som
söker information ska finnaäven den utanför normala öppettider. Eksjö Sverigesär
hittills enda kommun har öppet 24 timmar dygnet, alla dagar, åretsom runt.om

Kommunen ville också skapa direkta verksamhetsnyttor med projektet. tidMer
skulle kunna användas för handläggaruppgifter stället föri rutinarbeten,rena som
mycket väl skulle kunna utföras längre fram linjen.i Med bättre telefonitjänst skulle
således kompetens och kunna frigöras. Kommunen såg projekteti ocksåresurser
möjligheter till samordning och besparingar.

Förändringstrycket också bidragande orsak till kommunen börjadeatt sigvar en se
efter lösningar. Flexibla lösningar med hjälp teknik behövs för klaraom nya attav ny

de högre krav kommande ställergenerationer på den offentliga sektorn. Desom
kommer finnainte sig deti dag erbjuds.att isystem som
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teknikeninflytande påAnvändarnas

vilket gjortutvecklingen,för attgrad ståttallt förteknikerhar iGenom åren stor
utvecklingenkrav påställsprojektethär attbort. detglömts Idelvis avanvändarna

denharGenomgåendebehov.användarnasfrånska utgåapplikationertekniska
Viktigadel.viktiganvändare utgjorttekniker ochmellandialogen sam-öppna en

Objecta.Finland och TrioTelecomcall-center,Geddeholmshar varitarbetspartners
dagtelefonen i äranledningenenkladen atttelefoni skeddepåKoncentrationen av

pånåvillför denval utnaturligtdärförochanvända "datorn"den ett sommest
bredden.

profilEn egen

högAmbitionsnivån närprofil för regionen.skapavilleKommunen varen egen
deltogEksjö kommun ettunder 1995. Förutomförstudiemedinleddesprojektet en

arbetsförmedlingenjönköping,länsarbetsnämnden iaktörer:offentligaantal andra
ochgarnisonEksjöEksjö,iJönköping, tingsrättenförsäkringskassan ipå orten,

Höglandets turism.

begränsningarorganisatoriskaTekniska och

kommunEksjöförutomaktörersamtligahoppade dockskedetinledandeEfter det av
bådefannsenkel. DetalldelesvisadeSamordningen sig inteoch Höglandets turism.

begränsningarnaorganisatoriskaDeorganisatoriska begränsningar.ochtekniska
finns, intede barriäreroch rivaattitydförändringmycket atthandlade somomom
offentligamellanalltframförorganisationendenbara utaninom egna

växlarna attinnebar tvungnatekniska begränsningarna attDeorganisationer. var
kommunicera.för kunnaattsortsammavara av

Höglandets turismochkommunför EksjöförsöksverksamhetdockbeslötsDet att en
pågår.fortfarandeochgenomförtsverksamhetdennaDetskulle ärstartas somupp.

externväxel förtillgårsamtalenoverflow funktion överstartadesbörjanFrån enen
då denpå dagentiderunderkan utnyttjasEksjöHöglandets Turism i egnasom
kapaciteten.överskridersamtaleller antaletsamtalbefriad frånbehöverväxeln vara

klockanstängdekommunenNärväxel 1996.nattkopplade sinEksjö kommun o m
klockan 08.00tillframväxelfunktionCallGeddeholms Center inträdde16.30 som

försöktharSedan 1996växeln in. parternaträdde denDärefterdärpå.dagen egna
växlarolika i system.användaför kunnafinna teknisk lösning sammaatten

blev1998januari19Objecta. Denmed företaget TrioförtsharSamarbetet
växel.kommunensfrånmöjligtekniskoverflowfunktionen även

tillbakaår idatorer 10-15utvecklingenungefärproblementekniskaDe motsvarar av
kom-förfabrikat attha exaktnödvändigtdettidentiden. På den att sammavar

det intedistansväxel påinnebar attkommunenskulle fungera. Förmunikationen
denTackväxlarnasamtalstrafiken typ.inteföragick vareöver sammaatt var avom

löstproblem idettaanvändareochtekniker ärmellandialogskettutveckling isom
dag.
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Projektet har fallit mycket väl. Av alla påringningarut till turistbyrån eller
Höglandets harturism 47 inkommit på tiderprocent turistbyrånnär stängdvarit
eller redan överbelastad och följaktligen besvarats call Utan overflowcentret.av
funktionen hade dessa samtal lämnats obesvarade.

Kort inlägg Lars Persson, Höglandets turism:av

Svenska turistbyråer brottas dagi med gigantiskt problem. Byrån harett allmänheti
mellan klockanÖppet och10.00 17.00. Många människor harinte möjlighet nyttjaatt

tjänsterna under dessa tider. En möjlighet komma detta växel på distans.att ärrunt
Höglandets harturism på detta hjälptsätt till stärka utvecklingen området.att i
Omsättningen områdeti har under 1997 ökat från miljoner429 till 489 miljoner. En
anledning till detta den direktaär servicen.

När någon klockanringer 08.00 på och vill boka samtaletstuga tasmorgonen en
direktemot och bokningen förmedlas sedan till stugbokningen,av en person som

klockanöppnar 10.00.

För marknadsföra utfördesatt regionen under period kampanj Skåneistoren en
med satsningar på bl TV-reklam. reklamenI 020-nummer hos Telia ochetta angavs
under perioden inkom 1200 samtal, vilka besvarades700 direkt. Detta visarav
tydligt hur viktigt det få talaär personligt medatt människa. Det behöveren ena
dock inte utesluta det andra, framtideni kommer servicen utföras med kom-att en
bination personliga och IT.mötenav

Frågor till Carina Hellström

Hur verksamheten år10utser om

Redan inledningsvis gick kommunens vision på samla offentligut service underatt
hatt. För medborgaren spelar det ingen roll vilken enhet besvarar fråganen ellersom

utför tjänsten. Det viktiga få ärendetär utfört.att Kommunerna har här oerhörden
styrka. Växlarna fungerar dagi allmän upplysningscentral. framtidenImer som en
finns det förhoppningsvis guldnummer för offentligett service Eksjöi
kommun/ Höglandet. Detta ska medborgarna kunna ringa till helstnärnummer som
i samtliga offentliga ärenden. Detta förutsätter förstås samtliga offentligaatt
myndigheter ansluter sig, det lokala skattekontoret,t försäkringskassan ochsom ex

landstinget.även Det viktigt någonär på sig rollenatt koordinator förtar detta.som
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utvecklingför lokalMedborgarkontor resursen-

kommunWigelius, NässjöChristina

Bodafors ochtvå platserpåmedborgarkontorpåharkommunNässjö satsat -
Nässjö. Decentralortenutanförför invånarnaökat servicenharForserum. Detta

helhetssyn ipåbristenhindertekniskagäller blupplevs samtsvårigheter asom
myndighets-verksamheten översamordnasvårtvälfürdssystemet. Det attanses

befintligadedagikommunikationssystemen cementerarfinnsriskenochgränser att
hierarkierna.

medborgarservicepåSynen

medborgarserviceerbjudakanlänJönköpingsenda kommunen idenNässjö är som
Bodaforsikommunen,medborgarkontor itvå ettfinnsmedborgarkontor. dagIVia

Forserum.nyöppnade kontoret idetårdrivits i ett samtsnartsom

medbor-påförgrundläggandemänskliga varitdethar mötetI justNässjö synen
telefoni kommeroch accentuerasbåde Internet attUtvecklingengarservice. av

personligamänskliga,detglömmaviktigtsamtidigt intedetytterligare. Men är att
serviceproblem.allapålösningenTekniken inteärmötet.

Bakgrunden

000. Därutövercentralorten drygt 17invånare,000dag 30kommun har iNässjö ca
tvåde störstaochBodafors Forserum ärkommunen,finns i12 tätorter runt varavom

invånare.vardera drygt 2 000med

tillsyftarutvecklingsarbete attår bedrivitflertalunderhar ettKommunen ett som
Detsysselsättning.ökad ärlivsmiljö ochgodbefolkningsutveckling,skapa positiven

medsamarbetefallmånga iochspektrum ibrettbedrivsverksamhet över ettsomen
utvecklingsarbetet ärprojekt inomaktörer. Ettoch andragrannkommuner

medborgarkontor.påsatsningen

kundorienterad serviceochProduktorienterad

denkundorienterad lservice.produktorienterad ochmellanidégränsfinnsDet en
servicen.bestämmerdet organisationenproduktorienterade servicen är som

kund-Vid denförhand.påeller giventjänsten,själva ärProdukten, alltså servicen
kunden.medprodukten eller i mötettjänstenutformasorienterade servicen
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Organisations-
form

Produkt Kund
orienterad orienterad
Produkten ärVerksamhets-
given inom Produkten formas iområdesmsvar
organisationens med kundenmötet
ram

Typ 1 Typ 2.°5-860-70st st. ca

samlad Integreradinformation service

Ex.Mörbylånga Ex.Botkyrka/Sölvesborg

Typ 3: 2 Typ 4.st
landat

statligt/kommunalt Samservice Integrerad servicesam

EJa-Arjeplogfränrta Ex:Bodaf0rs

finnsDet olika modeller för hur servicen vidorganiserats olika medborgarkontor:
kommunala medborgarkontorrent och blandade statliga och kommunala med-

borgarkontor. I fallvissa har olika myndigheter samlokaliserat harsig men
fortfarande kvar den personalen. Var och dessa kontor fortfarandeiegna en ansvarar
för sin bit. Men det den fulltär integrerade verksamheten intressant iegen ärsom
framtiden och således ledandevarit arbeteti Bodaforsi och Forserum.

Effektivisering, synlighet och demokrati

Effektivisering samverkan viktig aspekt förär hålla kostnadernaattgenom en nere.
Det finns symbolvärde i synliggöraett offentligatt service, skaintesom
underskattas. Inte minst i tider den offentliganär verksamheten kritiseras och
ifrågasätts. Den demokratiska aspekten har betonats. Medborgarenäven ska ha
möjlighet träffa politiker och förtroendevaldaatt för därmed på olika kunnaatt sätt
påverka samhällsutvecklingen.

Verksamheten vid medborgarkontoren
I Bodafors och Forserum finns i princip verksamhet och på båda ställenasamma
finns anställd kommunen. Nässjö kommun huvudman fören ärperson av
verksamheten och samarbetspartners försäkringskassan,är arbetsförmed-posten,
lingen och polisen. En arbetsgrupp med från myndigheterna följerrepresentanter
och leder arbetet vid de båda kontoren till de två anställda kontinuerligtsamt attser
får den utbildning krävs.som

Posten finns med under delviss dagen med personal. Under andra tideren av egen
utför medborgarkontorets anställda hel del posttjänster. För det här samarbeteten
finns särskilt avtal medett Posten den samarbetetposten. är i helt förstårpart som

40



medborgarserviceför bättrefrån hearingarna: ITErfarenheter en

posttjänster.utfördaockså förbetalarhyra. Debeträffandekostnadendelsin av
kväll tilldagtill varje18.00klockan 09.30 samtBodafors frånOppettiderna i är en

klockan 19.00.

nedanstående figur.framgårFördelningen tjänsterna avav

BODAFORSMEDBORGARKONTORET I

Ärendestatistik 31/12-9719/3-97fr.0.m -
fördelat i12.385 ärenden procent

100

80

60

40

kommunensfaktiskt överstigerandelenstatliga tjänsternadenIntressant är att av
ocksåförsäkringskassaninklusivede statliga tjänsternabildenPåtjänster. är

gäller ko-detoch service närförsäljningblinkluderarPunkteninräknade. övrigt a
blivitdessutomBodafors harMedborgarkontoret ituristärenden.ochfax enpiering,

lokaladetanordnasolika aktivitetermängdförsamlingspunktverklig avsomen
föreningslivet.

betydelseTeknikens

Servicenmedborgarkontoret.vidanställdeför denredskapviktigtTekniken är ett
påutförd. En övertrovill ha tjänstdenmedformas däremot i mötet ensomperson

ocksådrabbarutanför. Detsamhället lämnastill ikan ledatekniken att stora grupper
invandrare.ochäldresamhället,de i t exresurssvaga

kom-ochinformations-effektivåstadkommaföråterstår mycketDet göra attatt en
dock integärtekniska begränsningarformhinder imunikationshantering. Vissa av

reglerdehinder styrsådant ärlokala nivån. Ettdenfrån somangripaatt
fårdagoch Iregister.centrala databasermyndighetersolikatilluppkopplingar av

försäkrings-kopplasdator mot tmedborgarkontoretssäkerhetsskäl inte exupp
ochför registreraoch registerdatabasercentrala attarbetsförmedlingenskassans och

ärenden.handlägga
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Rent praktiskt löses detta medborgarkontorets personalatt görgenom en avrappor-
vidtering dagens slut och medborgaren får allt ärendesitt Dennatrots uträttat.

hantering innebär dock dubbelarbete och resulterar således de effektivitets-i att
vinster medborgarkontoret möjliggör uteblir.som

Helhetssyn på service

Revirtänkandet fortfarandeexisterar både inom och mellan offentliga organisationer
och hot för den framtidautgör utvecklingenett medborgarkontor. harIngenav
hittills tagit för helhetssynen på den offentligaansvaret servicen. Tyvärr kan dagens
kommunikationssystem på grund tekniska begränsningar bidra till att cementeraav
de befintliga hierarkierna.

Ett uttalat regionalt och centralt stöd för medborgarservice med gräns-mer
överskridande verksamhet skulle påverkapositivt möjligheterna till effektiva offent-
liga tjänster bättre service, ökad samverkan, närhet till medborgaren ökadoch en
demokrati. De nordiska grannländerna har redan kommit långt detta område.inom

Frågor till Christina Wigelius

Hur Din vision för framtidenutser

Om teknikhindren kan överbryggas finns det inga egentliga hinder för skapaatt
medborgarservice i princip helst. Servicen skulle kunna Bok-tvar som ex ges av
bussen. Det handlar någrainte det fråga teknikstora ärom resurser, snarare en om
och organisation.

Är det här sättet bedriva kommunal verksamhet kostnadseffektivtatt mer

Vad gäller ekonomin har effektivitetsvinsten skäl tidigare beskrivits inteav som
kunnat hem. Om de tekniska hindrentas kan lösas framöver finns det dock storen
potential för höja effektiviteten.att
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för medborgarserviceStockholmsmodellenbegäran""På -

Ierker InfosondSjögren,

andramedsamarbetar 8Stockholmprojekt, därInfosond ELI-finansieratär ett
elektro-detformmedborgarseroice iarbetar medstäder. Projekteteuropeiska av

vidreceptionisttjünstenfrågestyrdaUtgångspunkten denärniska servicekontoret.
väl utvecklat navigeringssystem.medborgarkontor medfysiska ett

På medborgarens begäran

andför InformationInfosond stårhandlar medborgarservice.Projektet Infosond om
Teknikencentralt. ärdemand eller begäranDemand. Begreppet ärServices onon

förlösningarmöjliggörverktygethär endastdetinte intressanta utgörutan nyasom
ellermedborgarensfrån kundens,innebär utgåPå begäranmedborgaren. att

småföretagarens behov service.av

Tresjälvbetjäningstjänster.drivkrafter för olikatydligafinns dagDet i typer av
pådrivande:faktorer kan nämnas som

utifrånindividanpassad servicesnabbare ochkrävande medborgareAlltmero -
behov.förutsättningar ochmedborgarens

för offentligkrympande medel service.Resurserna0 -
tillmöjligheter service.ökadeeffektiva hjälpmedelochTekniklösningar gernya0 -

härDenske direkt Internet.självdeklarationen överGanska kommer atttsnart ex
världen.hela IStockholmoch ibara Eksjö, Nässjö tförändringen sker iinte utan ex

frånkraftfulltoerhörtverksamhetoffentlig tagitsAustralien har det inom ett grepp
land där det iKanadatekniken.för implementera den ärhögsta nivå annatettatt nya

snabb utveckling.dag sker en

för kommunikationTre kanaler

sadebeslutår sedankommunfullmäktige för attStockholmI ettetttog som
ska skebesökare fortsättningenstockholmare och ikommunikationen med genom

kanaler:tre
Telefoni0
Medborgarkontor0
Internet0

rollnågonspelaskafungera parallellt. Det intekanalerna skaDe tre om
snabbaskaResultateteller andra kanalen.medborgaren väljer den sammavaraena

medborgarkontor ifinnasbeslutet ska det minstbesked hög kvalitet. Enligtmed ett
stadsdelar.Stockholmsoch 24var en av
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Användarvänlighet och tillgänglighet

Via telefonnumret 08-508 Stockholm00 000, stads servicetelefon, ska medborgarna
kunna nå eller för få på frågor överblickrätt instans hasinaatt utan attperson svar

förvaltningsstrukturen.över

Det elektroniska servicekontoret via Internet ska kunna erbjuda slagssamma
frågestyrda det fysiskareceptionisttjänst medborgarkontoret. Medborgarkontor,som
fysiska såväl elektroniska, handlar alltså medborgarens behov. Förmötaattsom om

uppnå detta måste arbetet ske dialog medi medborgaren. kunna be-att För mötaatt
hoven måste tillgängligheten prioriteras. Det betyder hela24 timmar dygnet,om
veckan, året med mångamix kanaler. dessvärre mångaDet inteärom en av som
förstår vidden och möjligheterna med detta. Organisationen myndigheter ochinom
kommuner måste ändamålsanpassas, medborgarens perspektiv måste fokusivara

verksamhetennär organiseras.

Arbetet med Infosond sker för det nätverket ditinom europeiska TeleCities,ramen
Stockholm blev inbjuden deltaga. Projektet, finansieras EU-viaatt som
kommissionen, kommer pågå utgången och sker samarbete med1998 iatt t 0 m av
åtta andra städer i Europa. En del arbetet har handlat tillgänglighet,stor av om
utveckling riktiga och fråntjänster Navigeringsstödet har utgåttnavigering.av
sökmotorer där vanlig fråga formi hel ska kunna leda fram tillmening,ten ex av en

Tillsammans med företaget Unusual System har förbättrad sökfunktio-ett svar. en
nalitet framtagits där onödiga 0rd plockasjag, och bort och skersökning iär,som
stället efter nyckelorden. synonymordlistaEn behöver kunnaintegör att man
fackuttryck. Dagis till daghem Detta början till medborgarkontoröversätts iäro s v.
virtuell form.

Frågor till Jerker Sjögren

Hur utvecklingen medborgarservice Stockholm framöverutiser av

Framtiden kommer innebära högre krav på den offentliga utgår frånservicenatt att
medborgaren. För skapa sådan helakrävs därserviceatt synsättett annaten
verksamheten vänds och dennaI genomgår verksamheten totalupp ner. process en
belysning där de aktiviteter den urskiljs.egentliga myndighetsutövningenutgörsom

dessaUr aktiviteter kan sedan servicefunktionerna och formasorteras ut nya
serviceblock de traditionellaöver revirgränsema.
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småstadmorgondagensSölvesborg -

Hane/åkeLimvellirâêlvêsbørgákemwe
Tll- ,i7

medborgarkontoristartadeförsta kommunernadeSölvesborg år 1992 somen avvar
ochutveckla samhällsserviceförviktigt medelInformationsteknik ärSverige. attett
påsatsningmedborgarkontor. Enverktyg förviktigtsåledes ocksåär ett

tekniken ärIT-projekt. inteDet ärfår dockmedborgarkontor inte ett somsomses
vad den möjliggör.själva poängen utan

samhällsservicenutvecklamedel förIT attettsom
modern iambitionsmåstad påmorgondagens byggerSölvesborgRubriken att varaen-

samhällsservicen.utvecklaflera andrablandsmåstadsmiljö. IT sätt attetten ses som
ochkomplement ingetkontakten, där annat.den mänskliga ITDet handlar är ettom

särskildpå ochtämligen mycket ITperspektiv har kommunenUtifrån detta satsat en
fram.IT-vision har tagits

Attanvändning lT.bredbredd bemärkelsenpå begreppet ifokuserarVisionen av
telefon,användalika naturligtframtidenanvända kommerIT i attatt somvara

personligakomplement till detblir naturligt mötet.kopiator och ITTV. ett

Bakgrunden

kontorfinns två ioch dagsedanmedborgarkontor maj 1992 iSölvesborg har haft
det förstastartadesandra kommuner Sverigefrån många ikommunen. Till skillnad

decentraliseradekontor harflesta andrakontoret centralorten. Dei startats som
frågahämtades iSölvesborg inspirationenutanförenheter, Bodafors Nässjö. It omex

kommittidpunktenbåde vid denfrån Danmark,första handmedborgarservice i som
Sverige.ligger betydligt längreoch fortfarande än

minskadeByråkrati med resurser
attityd-generelltpå kommunernagenerelltdag finns negativ trots attI synen

bedrivs. Detverksamhettill denmänniskor positivaundersökningar visar äratt som
byråkratinKritikenupplever negativ.byråkratin mångaframför allt motär som

offentligaföljden denblevoch sektoriseringden specialiseringgrundar sig i avsom
1980-talet.pådelvis fortsatte in1960-70-talen ochsektorns uppbyggnad på som
håll. Denpå flerabekymmerhar skapatoch sektoriseringenSpecialiseringen

andtoday learnuniversitiessociologen "Inamerikanske Morgan morewesa our
nothing." Vissaabouteverythingwill knowand less. Soonabout less wemore

människorAllt färrespecialisering.kommunernasfrån detta kan dras tillparalleller
ochöverblickenförriskdelar vilket skaparsepareradesysslar med allt attenmer

förlorad.helheten går

danskadetbristande Iofta påför medborgarkontor grundar sigIntresset resurser.
medborgarkontoretdrevsvid uppbyggandet,användes referensexemplet somsom

antingenmedborgarkontorGenerellt kanrationaliseringsprojekt. settett rent sessom
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servicehöjning, rationalisering eller kombination båda. Omsom en en som en av
satsningen sker helainom ska det behövaorganisationen inte kosta denänmer
traditionella verksamheten bör besparingspotential uppkomma.utan snarare en

Tillgänglighet

finnsDet antal nyckelbegrepp vad gäller medborgarkontor. Det viktigaste till-ett är
gänglighet vilket två aspekter kan urskiljas: den fysiska tillgängligheten och denur
tidsmässiga tillgängligheten. fysiskaDen tillgängligheten innebär befinna påsigatt

plats, dvs därrätt medborgarna lättast kan få tillgång till I Sölvesborgservicen.
valdes därför kommunhuset ligger kommunensmitt i centralort.i Dencentrumsom
tidsmässiga tillgängligheten har inneburit obrutet öppethållande från klockanett
07.30 till stängning 17.00. Från början höll kontoret till och kväll17.30öppet ien
veckan till 18.30, det visade de kommunalasig tjänsterna inteattmen var
efterfrågade under kvällarna. kampanjEn genomfördes för marknadsföraatt
öppettiderna förändring inträffade,ingen varefter öppettiderna drogs ned.men

viktigasteDen tillgänglighetsfrågan dock den innehållsmässiga. måste finnasDetär
tillräckligt med på hyllorna butiken för kunderna ska tillbaka.i komma Detattvaror
räcker information,inte medborgarna måste också kunna få utförda.att tjänsterge

dettaDet är skillnaden mellan olika medborgarkontor.är Det officiella antaletsom
medborgarkontor visserligen det definitionennärmar sig 200, beror påmen av
medborgarkontor. Med något hårdare definition, där utförs påtjänsterävenen
medborgarkontoret, antalet mindre, kanskeär 20-30.avsevärt

Ytterligare viktigt begrepp den sociala tillgängligheten. frågabörett är Kommunen
vilkasig samhällsgrupper vänder till med denna finnssig service. Dettypman av en

andel invånare kan nås med hjälp modernastor ännu inte IT-lösningar. Detsom av
därför nödvändigtär också betona vikten det mänskligaatt mötet.av

Målgrupp och kritisk massa

SölvesborgI turistservicen integrerad medborgarkontoretsär verksamhet deni men
huvudsakliga målgruppen kommuninvånare har svårt hitta byråkratin.är iattsom
Grundtanken kommuninvånarna ska kunna vända fleraär till ställesig iatt ett
syften. förbättradEn kommunal också bra förservice är imagen.

Det viktigt betonaär medborgarkontor IT-projekt. teknikstödinte Braatt äratt ärett
viktigt, huvudsyfte.inte skaDet möjlighet för breddaett attmen snarare ses som en

fördjupaoch servicen och medborgaren urval.störreettge

Ett problem den kritiska Interaktiva blanketter förär barn-tsom svaga massan. ex
kommer efterfrågasinte och omfattning förrän allanyttjas iatt störreomsorg

blanketter finns tillgängliga på hemsidan. endast eller fåtal deAtt allaetten av
blanketter efterfrågas blir tillgängliga på detta skillnadingensätt görsom an-ur
vändarsynpunkt.
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Hans-Åke Lindvall.tillFrågor

framtiden utvisionDinHur omser

alladärkommun,medborgarkontor varjeifinnasdetPå sikt kommerårstio att
handhakommerMedborgarkontorenkan utföras. attärendenfrekventaenkla och

vändaspolis. Frågorochskattförsäkringskassa,offentligaalla tjänster tsom exom
till dem.

förmånsbeskattnings-samhället. Debetydligt spritt iIT kommer att nyamervara
brutto-meddatoreranställdaerbjudakanarbetsgivarereglerna gör attsom
tillbidrakommersatsning attutvecklingen. Dennaled attviktigt ilöneavdrag är ett

DennaInternet.på viaefterfrågan tjänsterökarvilket sindatorisera Sverige i tur
personligamed det mötet.kompletterasdockutveckling måste

utvecklingen Duhinder förVilka ser

där negativaorganisationerna,motståndetmentala idethindretförstaDet är
utvecklingendDet och tredjeandrahindrartraditionella värderingarattityder och

hindretfjärdedetFörstmotståndet organisationerna.mentala iockså dethindret är
tekniken.är

imedborgarkontortalade 180InrikesdepartementetLindholm påBerndt caom
detfinnsmedborgarkontormånga20-tal. Hurtalarlandet Du ettommen

egentligen

spektrumbrettutförsdetplats därdefinieras ettmedborgarkontorOm avsom en
i180delägrebetydligt änantalet Sverigedet verkliga ioffentliga blir somtjänster ca

inteverksamheternastatligademedborgarkontor. Avendag kallar sig om
sådärdvsintegreradekan kallasdagmedborgarkontor ifådetinkluderas är som ,

hanteras.kommunala ärenden kansamtligagott som
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i demokratinsIT tjänst landstinget Dalarna-

Dan Hallin, Enator

viktigEn målsättning med projektet "ITi demokratins tjänst" flytta maktenär att
från politiker till medborgare. kanIT bidra till de geografiska avstånden fåratt
minskad betydelse. Höga krav på tillgänglighet till tekniken kan bereda möjlighet
för alla medborgare delta samhällsdebatteni och högreatt servicegrad denige en
offentliga verksamheten. Nyckelordet elektroniskär demokrati och uppnås med
hjälp och information viae-post Internet.av

Elektronisk demokrati

Projektet IT i Demokratins tjänst bedrivs landstinget Dalarna och handlarav om en
maktförflyttning från den politiska ledningsorganisationen och tjänsteman-
naorganisationen till medborgarna. Förflyttningen ska genomföras med hjälp av mo-
dern informationsteknik.

Begreppet elektronisk demokrati eller E-democracy valdes därför det används påatt
såväl nationell internationell nivå. Elektronisk demokrati bör betraktasintesom som

ersättning komplement till redan existerandeutan företten utrymmensnarare som
medborgares inflytande.

Projektet drogs igång sambandi med utredning början år Målsättningeni 1997.en av
försöka fler människoratt det demokratiskai arbetet. Detta hade sinvar engagera

grund deni vision landstingets styrelse och fullmäktige hade attsom om
medborgarna skulle få ökat inflytande de beslut fattas sjukvården.ett över i Tillsom
bakgrunden hör också den låga kompetensnivån läneti också inneburit lågsom en
IT-mognad jämförelsei med andra regioner.

Förhoppningen tillgångenär till modern teknik skaatt bereda för ökat in-väg ett
och därmed också högretresse kompetensnivå hos medborgarna. Geografin ären

också bidragande orsak till tekniken blivit långaintressant. De avståndenatt gören
det svårt för människor bor närheteninte i centralorterna Falun och Borlängesom av

delta deti politiska arbetet.att

Beslutsprocessen

För öka medborgarnasatt måste beslutsprocessen förändras. Idag fat-engagemang
beslut förankrastas inte under den förberedande Endast fåtalettsom processen.

deltar på beredningsstadiet och de förtroendevalda kommer förstin i närprocessen
beslutsunderlaget finns framtaget och föreläggs fullmäktige. Möjligheterna på-att
verka upplevs då små och minskar. förändraFör detta bordeengagemanget attsom

antal förtroendevaldastörreett medverka redan på beredningsstadiet. kanDå
känslan med och påverka öka ochatt det blir roligare politiker.av attvara vara
Reaktionerna på detta framför allt frånär tjänstemännen,protesterresonemang som

48



medborgarsejrviceför bättrefrån hearingarna: ITErfarenheter en

alltid arbetatfaktumoch dettill lagen attmed hänvisningutvecklingenbromsat man
påfå organisationen etttroligger attitraditionellt Utmaningen attpå sätt.ett annat,

arbeta.sättnytt att

tillgänglighettyngd ochDemokratisk

virtuellaochmedborgarkontorprojektet begreppingredienserna i ärSjälva som
måsteDetpå själva tjänsterna.fokuseradock viktigtmedborgarkontor. Det är att

dialog sinoch föraboka tidvälja läkare,möjlighetenfinnas omatt ennytta, t exen
ochläkareväljakunnasjälvamedborgarnaDalarna kommer attsjukdom. I

valmöjligheter.flerinflytande ochdärmedfårvårdcentral. Medborgaren större

upplevasmedborgarkontoret etttyngd måstedemokratiskuppnå somFör att en
måste allapå siktockså viktigTillgängligheten ärbesöka.forumintressant att -

förpågår när-samarbetetill Etttillgångha tjänsterna.invånare000Dalarnas 280ca
utsträckning.bibliotekenanvända i störreKommunförbundetvarande med attom

pilotprojektetförUtmaningar

omröstningsinstrumentbeslutatsocksåpilotprojekt har det att ettEftersom det är ett
ligger ihur opinionenförställaskunnafrågor skagenerella attdärska utprövas, se
knapp-formutvecklingentillprojektet bidrarRiskenfrågan. är avatt enav

önskvärt.vilkettryckardemokrati, inte är

marknadsföringen. Utanochspråketidentifieratshar ärredanUtmaningar nusom
hellerdet intedå blirochfinnsmedborgarkontoretmarknadsföring ingen attvet om

ochskrivahitta sättdock attligger i ett nyttfrämsta utmaningen attvälbesökt. Den
måsteanställdamediet. Dedettilldesåofficiella atttexterpresentera nyaanpassas
direktdvspolitiska organisationen,denmålgruppför ände skriverinse att annanen

till medborgarna.ut

svårtlikadetFrågan ärpolitiska ärtillmänniskor möten.lockadet svårtdagI är omatt
Förhoppningen ärInternet.viapolitiska diskussionerdeltamänniskor ilocka attatt

denuppmärksammarsyfte,hemsidan ide besöker annatmänniskor, ettävenatt om
intresserade.blirpå såpågår och sättpolitiska diskussion som

datornförstdet närprojektet. Men ärmedekonomiskfinnasska också nyttaDet en
besparingspotentialen kanverksamhetsstödochnaturligtblivit integreratett som

medborgartjänster.form bättreuppnåsresultat irealiseras och av

samorganisationprojekt ochParallella

området.sker inompå ITsatsningaspekt denDemokratifrågan i störreär somen
bildenkompletterarprojekt är:Andra som

utvecklaskansjukvårdenmeddialoghur patientensVårddialogen,0
medborgaren.tillriktatmaterialutvecklingInformationen, av0
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Vad gäller samverkan med andra projekt och organisationer ambitionen på siktär att
knyta ihop med kommunerna.satsningen Redan dag finnsi samverkan med deten
regionala projektet Kurbits.

Frågor till Dan Hallin

Hur visionen för framtiden utser

Om tio år finns det bästa falli inte några heltidspolitiker huvudöver Dettaget.
kommer hållas färre sammanträden,att där deltagarna fysisktsitter tillsammans. Det
finns förhoppningsvis fler aktiva fritidspolitiker spridda hela länet. Caöver 30-40

patienterna bokarprocent sina tider och för inledande dialog via Internet,av egna en
alternativt via någon form callcenterlösning anpassad förär patient-av som
information.

Vad gäller förändringarna beslutsprocesseni handlar det mycket hur långtom
politikerna vågar gå. Det beror naturligtvis på hur mycketäven medborgarna trycker
på och aktivaär på webben.
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medborgardialogerolikaForskning typer avom

högskolaSödertörnsThomas Ohlin,

påblDetforskningsområden IT.inom satsashögskola byggerSödertörns anyaupp
ochsamhällsservicebättreförbehövstvärstrukturdenbyggaatt ensomupp

intressetbegränsadhittills varitharområdetpåForskningenmedborgardialog. men
uppsökasskavägarfokus ochsamtalet ür iallt äröka Detbörjar nyasommer.nu

endimensionella synsättet.traditionellafrån detleder bortsom

undervisningsområdeInformationssamhället som

Det ärnågontingviljaoch göra nytt.finnshögskola aptitPå Södertörns att enenen
och ingainstitutionerdärförfinns ingavallar. Detförsöker brytahögskola som

sådanstrukturer. Enistället gängseöverVerksamheten organiseras tvärsämnen.
på ITinriktninginformationssamhället att tatvärstruktur ska hittas i enuppgenom

universitetsmiljön.finns iinteännusom

områdetochspirande intressedet finnsfinns inte, ettIT ännuämne mensom
dockkrävsdisciplinerakademiska ettskapaframtiden. Förförutspås i attväxa nya

forskningen ärberörasskulle kunnaområdeförsäljningsarbete. Ettintensivt avsom
egentligenbegreppvad dessaochmedborgardialogenellersamhällsdialogen

innebär.

fokusSamtalet i

endimensionella ipå detendastochdialogen intepå självafokuseragällerDet att
Södertörnspåforskning startasamhällsinformationsbegreppet. Den man avsersom

samhället ärsaknas iredan. DetTekniken finnssamtalet.högskola präglas ensomav
databaserutvecklingen. Depådrivaförsamlasmänniskor kanvilkenVilja kring att

förtillräckligaochfundamentala attLandstingsförbundetbl ärbyggts av auppsom
Kommunförbundet,utförts inomarbeteförändringar. Detåstadkommakunna som

frukt.burithargångna årenunder deToppledarforumochLandstingsförbundet i

forskningenjordnäradenpådetbordeexisterandeMed de satsas merresurserna
det in-ärkritiserafritt ävenmåsteanalys.oberoende Det attbaserad på omvara
utförtsSamhallsdialogenutredningenpublicerasvårenUnder avsomopportunt.

DenKommunikationsforskningsberedningen.uppdragpåOhlinTomas av
antalEttforskning.dennaskulle kunna inom typdiskuterar vad göras avsom

dialog rörpå hurfokuseringenfundamentaladet ärrubriker ställs somenmenupp,
stånd.tillkan kommamedborgarnamajoriteten av

politikerochmedborgareKontakten mellan

skapaocksåfinns intresse attsamhällsservicebättreskapaviljan enFörutom att en
detfinnsUppenbarligen ettpolitiker.ochmedborgaremellankontaktbättre
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kommunikationsproblem mellan de folkvalda och väljarna landet.i Detta har lagt
grunden för ökande politikerförakt. Denna utvecklingett mycket olycklig ochär
något bör för förbättra kommunikationen.göras att Det måste förmöjligtvara
medborgaren komma direktkontakti med politikerna.att

I de rymliga samhällsdatabaser finns går det få på mycket gällandeattsom svar
medborgarnas synpunkter. Detta områdeär borde utvecklas Detett som rr.er.
viktigaste dock fokuseraär på det politiska samtalet kringatt de uppgifter som
kommer fram. Olika organisatoriska former för det politiska samtalet finns. Frågan

vilka formerär lämpade för framgångsriktär politiskt samtal. dagIett ingensom vet
på den frågan.svaret

finnsDet alltså betydande behov forskning på dettaett område. Frågar hosärav
initiativet ligger för samtalet ska komma till stånd. Frågegenereringen skaattvem

behövainte fram komma från människorna. Följdenutan ken blispontantpressas en
maktförskjutning demokratiski riktning, vilket förhoppningsvis kommer främjaat:
det öppna samtalet.

Internationella aktiviteter
Aktiviteter på detta område pågår många länder.i nordiskaDe länderna harnu
kommit särskilt långt med utbyggnaden medborgarkontor. Detta främstär ettav
resultat de initiativ kommunerna,tagits också regerirgarna iav attsom av men av
de nordiska länderna intresserat såsig tydligt ärendet.i

Frågor till OhlinTomas

Vilken forskning sker dagi internationellt dettapå område

Internationellt finns hel del skrivet den enkelriktade,sett endimensionellaen om
samtalsformen. Dialogen med medborgarna dock hittills eftersattär område,ett men
det märks det börjar lyftas fram alltmer.att

Finns det andra exempel högskolorpå i Sverige sig in på detta områdegettsom

finnsDet aktivitetervissa på området samhällsservice vidarei ochmening ävenen
vissa analyser begreppet samhällsinformation och dess plats i samhället. Vadav
gäller IT redskap finns dock tämligen få landet. Tilli del kan detta förklarasvisssom
med de barriärergängse finns mellan de traditionella institutionerna. Det kansom

svårt behandla frågeställningaratt berör olika ämnesområdenvara sorterarsom som
under olika institutioner.

Det märks dock tydligt ökad uppmärksamhet för samhällsdialogen. Recskapenen
finns, det dags börja samtala.är Det skulle braatt Södertörns högskola fickvara om
möjlighet kraftfullgöra satsning. Det behövsatt form bådeien resurser av
människor och forskningsmedel. På Södertörn undervisning detstartar nu m
demokratiska samtalet och dess villkor. Utmaningen ligger nå fåi och aktivatt ut en
dialog med de 20 sista och deinte första.80procenten
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Paneldiskussion

denönskemålantalframkompaneldiskussionenavslutande ettdenUnder om
poüngteradesFramföralltSverige.medborgarservice iutvecklingenfortsatta av

påpåtryckningarhållfrån centralt utövasdär detnationell strategivikten av en
utvecklingsprojekt. Detregionalalokala ochmedverka isektorsmyndigheterna att

organisations-deltill ürmedborgarservicenockså IT i storkonstaterades att en
ocksåkommerorganisationsgrünsersamarbetefungerande överfråga. Med ett

servicenivå.högreocheffektivitetsvinsterresultat formi av

IT-kommissionenHedborg,GunnarOrdförande:

Hallin, Enatorpanelen: DanDeltagare i
IT-kommissionenHedborg,Gunnar
Eksjö kommunHellström,Carina

Östen Eksjö kommunJonsson,
InrikesdepartementetLindholm,Berndt

Hans-Åke Sölvesborgs kommunLindvall,
högskolaOhlin, SödertörnsTomas

InfosondJerker Sjögren,
LandstingsförbundetSwedin,Bo

kommunWigelius, NässjöChristina

strateginationellkringSamling en0

vilken deför medborgarservicenationell strategi runttydligdagsaknas iDet en
platsermångafinns påsamlas. Detskulle kunnasträvandena engemensamma

meddialogochbättre service närmareutvecklaviljaambition och att enenen
kanochhelhetssynenharnågonmöjligt krävsska blidettainvånarna. För attatt

satsning.tilldessa ambitionerformulera gemensamen

påkraftfull satsningsamlad och ettföreslåssådan strategiDelar en mervaraav en
medborgardialog. Enochmedborgarserviceforskningsprogram inomsvensk annan

landet. Stateninfrastruktur itillgång tillbredarepådel föreslås satsningär ensom
tillkunnaStandardisering,fram attdvsvillkoren,definieraskulle ta seatt engenom

handlaalltsåskulle inteDettillgång till Internet.haralla medborgare om
telefoninPrecisförutsättningarna.struktureringfinansiering somutan avsnarare om

Services" i"Universalkunnadatakommunikation utgöragrundläggandeskulle
och Kommuni-uppgift för regeringenskulleviljanuttrycka denSverige. Att vara en

fl.kationsdepartementet m

rollerolikaochregionensKommunernas, statens0

resultatmedborgarservice ärhittills skettutveckling inomdenDet avmesta somav
enighetocksåråderlandet. Detikommunerde lokala tagitsinitiativ runt omavsom
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det kommunernaatt är måste drivande arbeteti med förbättraom attsom vara
servicen och dialogen med medborgarna. För kunna vidare och erbjudaatt ett
bredare utbud tjänster måste dock de lokala myndigheterna kommuneniav
anslutas. I dag sker utvecklingen medborgarinriktad enskiltserviceav en mer av
varje myndighet. Ur medborgarens perspektiv skulle det bättre medvara en
samordnad verksamhet.

Från lokalt håll efterfrågas aktiv roll från centrala aktörer. Staten bör verk-en mer ge
samheten legitimitet, främst formi aktiv påverkan på lokala myndigheter.av en
Detta kan ske dels ställa krav på myndigheter medverkaatt den lokalaiattgenom
utvecklingen Servicetjänster och dels införandet belöningssystem förav genom av
dem ökar samarbetet med andra aktörer. dagI förtsägersom att staten utman

till regionerna, praktikenansvaret i fungerar det eftersom deinte lokala ochmen
regionala myndigheterna kaninte samordna verksamheten. Exempel finns där den
lokala försäkringskassan varit intresserad medverka det lokalai medborgar-attav
kontoret, regionala företrädare har bromsat efter ha kontaktat den centralamen att
myndigheten.

Det finns önskemål den arbetsgruppett tillsatts Inrikesdepartementetattom som av
borde aktiv och pådrivandeta roll stället föri endast iakttagarde.atten mer vara

Centrala företrädareo

För driva på utvecklingenatt ställs också krav på aktiv roll från de centralaen mer
företrädarna, såsom Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Kommunför-
bundet drivahar hittills visat svalt intresse för delta och påett att processen.
Landstingsförbundet dockär intresserat medverka lokalt gällervadattav mer
primärvården. Det finns stark ambition visa sin verksamhet föratten atupp synas

hos medborgarna.mer

Det mentala motståndet0

dagI finns tekniken redan tillgänglig, de problem kvarstår mentalärsom mer av
karaktär. Det finns motstånd iett organisationerna förändrastort arbetssättet.att

berorDetta delvis på inte vågar,att på svårighetenäven förändraattman men
attityder. Revirtänkandet starkt bådeär inom och mellan olika organisationer.

Organisationsförändringar0

För lyckas medatt påsatsning medborgarservice måste den hierarkiska struk-en
rivas harturen IT möjligheteröppnat samordna verksamheter förattner. attnya ge

bättre offentlig service. Den tekniken har dock applicerats den gamlaen inya
strukturen. Istället för förändra organisationen bidraratt IT till att cenenterasnarare
den gamla hierarkiska strukturen. En bättre måsteservice utgå från medborgaren
och fråninte befintliga organisationsstrukturer.
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fronten för finnas medborgarna. Lokala aktörerServicen bör flyttas i näraut att som
för delarbyföreningar så önskar, kunna få ståglesbygden skulle också, dei avom

kommunaladen servicen.

kvalitetsarbete.få organisatoriska förändringar till ståndEtt ärsätt att starta ettatt
förändringsarbetetarbeta med kvalitetskontroller verksamheten kanGenom iatt

ställer.drivas på naturlig följd de krav medborgarnaoch komma som en av som

Goda exempel0

för kommu-fram goda exempel använda förebilder andraRegeringen vill ta att som
utanförblickenexemplen dock redan flyttarDe goda existerarner. om man
länderexempel påAustralien Danmark två framståendenationens ochgränser. är

kommit längre Sverige.änsom

Demokratifrågor och serviceutövning0

delar. DetDebatten egentligen delas tvåmedborgarservice ska i separatauppom
Vad gälleroch dels demokratifrågan.handlar dels själva serviceutövandet omom

centralamed stöd från ochefterfrågas snabbare utvecklingservicen statenen
påskyndaDemokratifrågan få tid. gårföreträdare. bör dock längre Det inte attta en

också kanbra och effektivutveckling demokratin. dock serviceDet poängteras attav
för med och påverka.medborgaren ökat intresseett att varage

Stad och land-perspektivet0

landet.olikaför utveckling på IT-området mycket iFörutsättningarna uten ser
medbor-bättreSkillnaderna mellan stad och landsbygd. Utvecklandetär stora av

svårt ihjälp moderna kommunikationslösningar kanmedgarservice envaraav
skillnaderna intedär den totala IT-budgeten ligger på kronor. Förkommun 10 000 att

formsamhälle måste någonska öka ytterligare och utvecklingen 80-20mot ett av
genomföras.nationell satsning

kritiskaDen0 massan

kommunala servicendär bara denGenom bygga enhetlig service inteatt enupp
ochförsäkringskassanfrån primärvården, polisen,erbjuds också tjänsterutan

användaska viljaskapas. människorarbetsförmedlingen kan kritisk För atten massa
utbud finnas. Detmåste tillräckligtmedborgarkontor och Internettjänster ett stort

skadvs all servicefrån shop till shop,gäller förlängningen gåi non-stopone-stopatt
finnas på ställe dygnet åretett runt, runt.

Politiker och tjänstemän0

måsteoch medborgarserviceverkligen lyckas med på ITFör satsningaratt processen
politiker.drivas bara ocksåtjänstemäninte utanav av
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IT och den regionala infrastrukturen Luleå3.2 199825 mars-

Ordförande:
Kent Forss, IT-Norrbotten

Utffrâgare:
Gunnar Hedborg, IT-kommissionen
BG Wennersten, InfoNetworkWennersten AB

Sammanfattning

Inledning
Gunnar Hedborg, IT-kommissionen

Den digitala infrastrukturen varför, vad och hurnya -
BG Wennersten, lnfoNetworkWennersten AB
bg@wennersten.se

investeringarGenomförda och planerade lokala och regionalai nät
Johansson,Lars Entrom AB

www.entrom.se

nybyggarlandITi kunskap, tillämpningar och infrastruktur samverkanigenom
Janne Dicander, Borlänge kommun
www.borlange.se

Vüsterbottensmodellen
K-G Abramsson, Vilhelmina kommun
Roland Lundqvist, AC-Net
www.ac.lst.se

Hur utveckla god elektronisk infrastruktur och samtidigt främja konkurrensenen
Dahlström,Peter STUNS

www.stuns.se

Tekniken bra innehållet viktigare-
Göran Ledell, MIC
www.mic.se

Optiska sjukvården möjlighetermotorvägar ger nya
Hedborg,Lars Stokab

www.stokab.se

Framtidens NorrbottenIT-nüt i
Anders Sjödin och IT-NorrbottenKent Forss,
wwwitnorrbottense

Paneldiskussion
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Sammanfattning

regionalainfrastrukturen presenterades olikaUnder hearingen och den regionalaIT sex
utveckling Samtliga visaroch på infrastruktur för IT. satsningarlokala satsningar av

för och telekommunikationviktig utbyggnaden infrastrukturen datahur ansesav
kdetinledningsvis på hurlandet. BG pekarWennersteniute svara

därmedochkommunikationsbehoveninformationssamhället kommer förändraatt
vadosäkerhethandlar främstställa högre krav på infrastrukturen. Svårigheterna om

lagstiftningen.gäller teknikval, framtida standardiseringar och

delardet idag endastde svenskagenomgång nätinvesteringarna visar ärEn att avav
deIutbyggda länsnät.och Stockholm-Uppsala harNorrland regionen öppnasom

Johanssonplaneringsstadiet.flesta under uppbyggnad eller på Larslänövriga är nät
storstads-offentligt styrda projekt.delar marknadsstyrda och Iin satsningarna i

föroch pådrivandeofta marknadens aktörer aktivaregionerna har varit en
främstharutbyggnad infrastrukturen. glest befolkade initiativenI regionerav mer

från offentliga aktörer.kommit

infrastrukturen iKurbits samverkansprojekt för utbyggnadregionaltär ett av
tillämp-utvecklasyftar till öka kunskapen ITDalarna. Projektet även samtatt om

harbred frontpå förankra projektet på i regionenSatsningenningarna i nätet. att
arbets-leda tillaktörerna projektet skavarit omfattande. På sikt hoppas att nya

tillfällen attraktivitet för Dalarna.och högre

kallade AC-och Norrbotten genomförs regionala nätsatsningarVästerbottenI större
påoch IT-Norrbotten. AC-Net har valt koncentrera sinaNet att resurser

utvecklatillinfrastrukturen. och näringslivet länetKommunerna i uppmuntras att
fåliggaSvårigheten har iska tillgängliga visat sigtjänster i attnätet.som vara

byggamyndigheter har valtoffentliga förvaltningar samarbeta. Flera attatt upp egna
med bådearbetaIT-Norrbotten har valtistället för AC-Net.nyttjanät attatt

områden, turism,infrastruktur flertaletoch Projekt hartjänster. inom tstartats ex
utbildning och medborgarservice.

krafternakommersiellaexempel på där de utgörSTUNS och MIC satsningarär
ochför samarbete mellan universitetviktiga stiftelsedrivmekanismer. STUNS är en

fråga för STUNSviktig framtidanäringsliv Stockholm och Uppsala-regionen. ärEni
förNeutrala nodervillkoren för elektroniska tjänster i regionen. sammansom

tilltillgängliga utanför deoch skulle tjänsterna störrenät göra orternaoperatörer
på initiativideell föreningrimliga och villkor. MICpriser är startats aven som

och Telia.MitthögskolanmedSundsvalls och Timrå kommuner tillsammans
applikationerframmed näringslivetVerksamheten fokuseras på tillsammans taatt

och tjänster.

drivsunder hearingen SLL-netpresenteradesEn ärsatsning avsomannan som
medStockholms länför Stokab förseStokab. huvudsakliga uppgiftenDen ettär att

dels deneffektivisering,dels behovetfiberoptiskt Bakgrunden till detta ärnät. av
ökade användningen telemedicin.av
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Inledning

Gunnar Hedborg, IT-kommissionen

slutet 80-talet följande:I våra främsta och betydande industriledaremestav sa en av

"Huvuddelen industriell verksamhet och huvuddelen samhällets underhål bygger ickeav av
k entreprenörskap, fördet stabil rutinmässig verksamhet med begränsatutrymmeärs en

fantasi, mycket för iroduceradekompetens. ska producera vad vi iVi iutrymmemen morgon
går. Förhoppningsvis med något bättre kvalitet och till något lägre kostnad. har inte rådV
med snabba produktionen,kast i kan lägga den någon råkar komma idé,vi inte om om en
då industri-Sverige och då också del vår infrastruktur. behöver liteV.rasar rasar en av
kreativitet, mycket."inte

Uttalandet applåder. år verkställandeNågramöttes av varma senare sa en annan
direktör följande:

"Vi kan inte basera vår planering historiska data längre. Tidigare det jämförelsevisvar
enkelt förutse ekonomiska trender, annorlunda. Viktigast måstedetatt är är attnu vara
beredda förändra mycket snabbt. Samtidigt långsiktigavi inteatt tappaross som
tillväxt- och lönsamhetsmålen sikte. nyckelfaktor för med detta faktisktlyckasEn ärattur
vår förmåga samla analysera och information kan levain, sprida i koncernen. inteManatt

eller två produktidéer, måste ha många produkter utveckling och därför krävsvi underen
snabbare flöde idéer och information. möjligheten "Den IT.av ger oss

Dessa två uttalanden speglar inledningen epokskifte innebär tidvilketett enav ny
med förutsättningar och möjligheter. påliggerUtmaningen i att ettnya nya
konstruktivt till de möjligheterna. fråga för hela landetDettasätt ärta vara nya en
och anledningen till IT-kommissionen dessa hearingar.att arrangerar
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och hurvarför, vadinfrastrukturendigitalaDen nya -

lnfoNetwork ABWennerstenBG Wennersten,

samhälls-rådandebeaktas denbör iosäkerhetsfaktorerantalfinnsDet ett som
införtveksamheterinformationssamhälle. Förutomindustri- tillfränomvandlingen

finnsstandardiseringarframtidateknikval ochgällandeinvesteringar en
flerafinnsstrukturer.industrisamhällets Detpåvilareftersläpande lagstiftning som

utveck-tekniskaframtidaför denkonsekvenserkantrender visa sig storasom
kommunicera.förutsättningarmänniskorsochlingen att

förenad med riskFramstående position

infra-informationstekniskadenvärlden påframstående ipositionSveriges
denvärldsklass,infrastruktur iharnivå med USAs. Viliggerstrukturens område i en

och kom-tele-lågaoch dessutomvärldentelefonkoncentrationen ihögstaabsolut
Sverige ibefinnerländer, sigandraprecismunikationskostnader. Men ensom
finnssnabbt. Detgår såutvecklingen stortekniskadenrisksituation enattgenom

på IT-gäller investeringardetfortsatta inriktning. Närutvecklingensosäkerhet om
andramångaänSverigedyrbara misstag. är utsattdet lättområdet göraär att mer

avseendet.länder deti

allradesaknasfortfarande inågotdigitalt telenät,helthar redanSverige ett som
årmånga isedanKraftnätSvenska investerarochBanverketländer. Telia,flesta

regionalaochkommunalamed fiber. Detbyggs görs äventransportnät uppsom
gällerdetfrontlinjenligger närTelia ifiberstrukturer.olikapåsatsningar typer av

möjligtdetvilket attoch kabel-TV-nätet, görtele-införandet högre iaccessav
marksända digi-detutbyggnadEninteraktivaför snabba tjänster.använda nätet av

Sverige.har påbörjatsradionätet itala ochTV-

aktivitet i Europa.högstharde länderdet gäller InternettillhörSverige när som--
idélivlig. Postensockså atttrafikenInternet-området,det andra ärTill USA, omstora

utvecklingen.tillbidrage-post-adresspersonlig äralla svenskar etterbjuda en

informationssamhälleIT-infrastruktur ochDefinitioner av

samladedendefinieraskankommunikationochför informationInfrastrukturen som
kommunikation.ochinformationsspridningförpublika ochmängden privata nätav

kommunika-ochinformations-också defysiskabara detgäller nätetDet inte utan
teknikbarahandlar inte utanmed detta. Detförknippadeärtionstjänster omsom

innehåll.mycketlikaminst om

individenrelationssamhället konsumerarinformationssamhället ellerdet kI varor,s
inflytande överutsträckning utövaallt högreoch villinformation iochtjänster

ökandeinnehåll. Denochform, funktioninformationensellerproduktens, tjänstens
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informationshanteringen ställer krav på infrastrukturens kapacitet, tillgänglighet och
då allt flersäkerhet, människor kommer få tillgång till tekniken.denatt nya

drivkraft förTekniken beteendeförändringarsom

väsentlig drivkraft tillEn beteendeförändringar det spektrum mobilaär ter-av
ochminaler kommunicerar tal, video och data. Nästa generationstar emot text,som

mobiltelefoner eller mobila terminaler kommer ha betydligt bandbreddstörreatt en
och överföringskapacitet dagens GSM-nät. kommer kommuniceraän Vi att
multimedial information mobila terminaler,via samtidigt det markbaseradesom

och kommerradio- TV-nätet förse dessa mobila terminaler med mängdatt en
informationstjänster.

trendYtterligare arbetsplatsen, hemmet, skolan och olika offentliga miljöerär atten
flyter Arbetsplatsen och skolan kommer allt bygga på nätverk,attsamman. mer

arbetssättet kommersjälva nätverksbetonat. Därmed kommeratt vara
platsbundenheten sannolikt minska. Genom använda virtuella miljöer olikaatt att av

också tillgänglighetslag skapas till platser utanför arbetet och hemmet. Detta skapar
fritidsaktiviteter.typernya av

ökande mängd arbetsuppgifterEn och från företagtjänster och den offentliga sektorn
förändras och blir tillgängliga nätverk. Kvalitetenvia och effektiviteten mångai

kontakteni med det offentliga, skulle dettatjänster, på kunna höjas eftersomsättt ex
skickligheten skapai och leverera informationstjänster Förutsättningenatt växer. är

läggs på informationstjänsterenergi just och enbartinte på bygga den tekniskaatt att
infrastrukturen. medborgarenFör direkt ska kunna skaffa önskad informationsigatt
krävs medvetna påsatsningar detta område.just

Osäkerhet kring teknikval och lagstiftning

Osäkerheten vad gäller teknikval. beror främstDetta på den snabba tekniskaär stor
utvecklingen. råderDet också osäkerhet hur snabbt lagstiftningen kan förändrasom
för hänsyn till de genomgripande förändringar elektronisk nfra-att ta som en
struktur för med Lagstiftningensig. dag uppbyggd efter industrisamhálletsiär
strukturer och beteenden. har förändratsDessa radikalt, vilket kräver lag-en ny
stiftning. snabbaInternets genomslag på några få års tid också drivkraft förär en
ändring lagarna. oerhördEn kraft har för all-blivit tillgänglig bredareav nu en
mänhet.

Digital-TV och Internet

område deEtt kommunala byggs med bredbandigär kapacitet förnätannat utsom
påinteraktiva kabel-TV-näten.tjänster dessa kan allaI digital-TV ochnät ävense

använda Internet med hög kvalitet. Bandbredden bara komponent iär en
sammanhanget, det blir några uppkopplingstider;är inte användarenatten annan
får känsla ständigt uppkopplad infrastrukturen. Det leder tillatt moten av vara en

förändraderad beteenden dag bara kan till.vi isom ana oss
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kunnaår kommer vi2-3Sverige, att ettiDigital-TV har precis startat semen om
försekunnakommersatellitsystemglobalaLågflygande atttillskott.väsentligt oss

slag kortslutaendakansatellit. Detta ioch viamobiltelefoni Internet-access ettmed
viktigYtterligarehar dag.imarkbaserade vinationella satsningaralla de en

förstaklass, med högdelas ipåpusselbit vägInternet är attär enuppsom
och näringsliv,forskningbrukprofessionellt inomsäkerhet förhögservicenivå och

dag, förservicenivåbättre iväsentligt änmed måttligoch andra klass, enmenen
användning.enklarebredare och

till BGFrågor Wennersten

tillsammansdärför vifarligt lägebefinner i attviinledningsvis ettDu att osssa
belyst de osäkratydligtSamtidigt har Dumark.länder bryterandramed några ny

Är utvecklingen blirhurochväntadet klokareframtiden.faktorerna inför att se
investerarinnan man

för den kommandeanvändningsområdenochbehovosäkerhetfinnsDet stor omen
gällande teknikval ochosäkerhetråder dessutominfrastrukturen. Det extremen

få ödesdigrakanfelsatsningarinvesteringar,affärsmodeller. Det sigrör storaom
handlar relativt liteavvakta. Detdärföraktörer väljerochkonsekvenser vissa att om
uppfattningar hurpolitik ochekonomi,alternativ,olika tekniska utan ommer om

tekniskadenbara börjanianvändare. Vioch attraherar ärmarknaderskapar avman
nått stabilitet.harår vikan dröja många innanoch detutvecklingen
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Genomförda och planerade investeringar i lokala och regionala nät

Lars johansson, Entrom AB

En genomgång de nütinvesteringar gjorts det endast delarvisar iärattav som av
Norrland och Stockholm-Uppsala regionen utbyggnad länsnåt haröppnasom en av
skett. Satsningarna på nåtutbyggnad är antingen marknadsinitierade eller offentligt
initierade, ofta beroende det geografiska läget. Perifert belägna har oftaregionerav
svårare marknaden initieraatt investeringar detta slag.att samband medIav
genomgången har det också framkommit behov central rådgivning bliett av a
upphandlingsfrågor.

Nätutbyggnader landeti
I samband med IT-kommissionens och regional utvecklingIT exempel120rapport, -
från Sveriges län, SOU 1998:29, gjordes genomgång genomförda och planeradeen av
investeringar lokalai och regionala Genomgången täcktenät. dels fakta kring vilka
merinvesteringar vidtagits dei regionala dels vilka iakttagelsernäten,som som
gjorts och vilka erfarenheter dragits dessa investeringar.som av

Resultatet i karta Nätinvesteringar ipresenteras över Sverige visaren som
utbyggnaden landet.inäten Kartan bygger på intervjuer med företrädare förav
länsstyrelser, landsting och kommuner. Norrbotten, Västerbotten och Jämtland är
tillsammans med storstadslänen Uppsala och Stockholm de enda län har ettsom
utbyggt länsnåt. Flera andraöppet län, bl Västra Götaland, Blekinge och Gotland, ära
på gång och har dagi länsnät under utbyggnad, En intressant satsning Sju-net,är ett
länsövergripande projekt inom landsting,sju startade våren 1998. Desom
inblandade landstingen från följande län: Uppsala,är Södermanland, Västmanland,
Örebro, Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Öppna länsnät

Utbyggt

Under utbyggnad

I Planeradutbyggnad

Saknas

62



infrastrukturenregionaladenochITfrån hearingarna:Erfarenheter

satsningarstyrdaoffentligtochMarknadsstyrda

finns 80-dagstadsnät. I ettbyggatill utinitiativhar tagit att egnakommunerMånga
huvudskälenkraftfulla. Ett som20-30 ärkommunala avnät,sådanatal mervarav

myndigheter,mellankommunikationenförbättrasatsningarna är atttillangets
kostnadsnivå. Enlågskäl garanteraär attEttorganisationer. annat enochföretag

de ligger isåkostnaderna attglesbygdsregioner är attmångaför pressamålsättning
förkostnaden nätendelEnStockholmsområdet. storkostnaderna i avmednivå

totaladen80mycket procentsåtilldeldennauppgår avoftatelefonin, somligger i
kostnaden.

utbyggnadengällervadsatsningar avtvåmellankan typerdistinktion görasEn av
Norrbotten,länstyrda. Ioffentligtoch denmarknadsstyrda somdeninfrastruktur:

utbyggnaden.pådrivaförmarknadskrafter attsaknasDalarnaVästerbotten, m
tillsyftarsatsningarnaoffentligahåll. DeoffentligtfråniställetinitierasSatsningarna

StockholmsinlandNorrlandssåvälförnackdelarnageografiska somdejämna utatt
skärgård.

framgångsfaktorersamordningochVisioner som
både regionsgränserupphandling överochökarsamordningBehovet gemensamav

nationelladagefterlyser iMånga normervanligare.alltblirorganisationsgränseroch
hållpåråder vissaupphandlingsfrågor. Detochgäller kompetens-vadriktlinjeroch

ärinvesteringarvilkaochkrävs sominvesteringarhurosäkerhet stora somstor om
nödvändiga.

kommunikations-gjorts ärgenomgång attdenfråndraskanslutsats somEn som
förankrad imåstevisionEnnätinvesteringar.införstyrande varabörfrågorna vara

sammanhang.ibördatakommunikation etttelefoni ochochfinns sesbehovde som

Johanssontill LarsFrågor

elleröverraskningarnågra vargjorts storagenomgångdendet iFanns som
väntatresultatet

pågår inomsatsningarolikadekunskapdåligöverraskande somfannsDet omen
aktöreroffentligamellan störresamverkanbristandefannslänet. Detdet enegna

länsstyrelser.ochlandstingkommuner,som

kommunikationsbehovensidanvid somfaktorersjälvklaraandradetFinns av
satsningarnablandredovisas

del. Det ärviktigutgöranvändargruppernaolikade enMarknadsföringen mot
kanoch tjänstermöjligheterVilkakunskapfår somföretagenväsentligt omatt t ex

erbjudas via nätet.
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i nybyggarlandIT kunskap, tillämpningar och infrastruktur igenom
samverkan

Janne Dicander, Borlänge kommun

Kurbits Kreativ Utveckling i Regional Bredbandig lnformationsTeknisken
Struktur är regionaltett samverkansprojekt vilar på de benen Kunskap,tresom
Infrastruktur och Tillämpningar. Bakgrunden är satsningarna på de två stadsnäten i
Borlänge och Ludvika. Utgångspunkten ligger i medborgarnas och företagens behov.
Målsättningen är satsningen påatt sikt också ska leda till arbetstillfällen inya
regionen.

förIT knyta ihop länetatt

Utgångspunkten för satsningen på Kurbits de två befintligaär stadsnäten Ludvikai
och Borlänge. Utifrån dessa syftar Kurbits till knyta helaatt Dalarna. Nätet isamman
Borlänge är exempel på samverkanett mellan teleoperatör ochstor kommun.en en

Dalarna har traditionell struktur med industri i omdaning.en tung Ett antal
världsledande företag finns länet,i ABB, Stora, SSABt huvudkontoren församtex
Banverket och Vägverket. Investeringar hos dessa aktörer ökad produktionger men
leder till färre arbetstillfällen. Kurbits-projektet fokuserar därför på utvecklaatt
möjligheterna med arbete och utbildning på distans för därmed skapaatt nya
möjligheter till arbete i regionen. Styrkan i industrisamhället riskerar bliatt en
svaghet ochi med den samhällsförändring sker dag.isom

En viktig utgångspunkt i projektet är tjänster inomatt underhållning, arbete,t ex
sjukvård delvis ska kunna hanteras via IT. Idag finns det många läneti inte allssom

tekniken.nyttjar Regeringens uppgift är motverka utvecklingenatt ettav
tvåtredjedelssamhälle. Därför det viktigtär Kurbits når alla.att Den treberzta strategin
inom Kurbits handlar öka kunskapenatt tekniken, öka tillämpnirgarna ochom om

tillgång till de nödvändiga tjänsterna. Via dessage delar skapastre infrastrukturen
ska för fleraöppen vilkasoperatörer, kompetenssom kommervara Dalarna till

godo.

Bred förankring hos aktörerna

Förankringen hos organisationer, storföretag, landsting, högskolan, kommuner och
medborgare lång tidtar viktigär del utvecklingeni Kurbits. Samverkanmen en av
mellan dessa olika förutsättningår för projektet ska lyckasgrupper att Förhopp-en

frånningen början projektet skulle kommaatt igång undervar våren och1998 allaatt
Dalarnai skulle ha tillgång till tjänsterna år 2002.

Organisationernas samverkan sker via IT-rådet, har två referensgrupper: försom en
IT-pedagogisk utveckling och för den tekniska strukturen. IT-rådet Dalarnaien är
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landsting,kommuner,länsstyrelse,näringsliv,frånföreträdaresammansatt av
fl.högskolan m

mångalikaochlandstingfemkommuner,pågår i 24BergslagenMål 2-arbetet i
bedrivs iArbetetdet.ellerområdet entangerararbetar inomantingenhögskolor som

miljöutbildning,näringslivsfrägor,med blarbetardärintresseförening agruppersex
1996.BergslagenIT-infrastruktur inulägesanalyshar gjortEnoch turism. avengrupp

nulägesanalysenBergslagen. Förutomföragendaresulterat iharanalysDenna en
utvecldingsbehov.uppskattat sinaochIT-strategiframtagitkommunhar varje en

BergslagenIT-lyftet

kostnaden förBergslagen:IT-användningen ibegränsarfaktorertvåfinnsDet som
operatörDenkompetens.påbristen somkommande tjänster samtochbefintliga

totalt 23000ochinvånare000med 400kommunernår 24områdetetablerar sig i
subventioneraskaEU,förfogande, bltillstårmedel genomDeföretag. asom
produceras iskafemårsperiod. Tjänsternaunderför tjänsternakostnaden en

regionenkommerkompetenshöjningochetableringartillledervilketBergslagen, att
framåt iutvecklingendriver viupphandla tjänsterGenom gemensamttill attnytta.

Bergslagen

underliggaskai nätetanvända tjänsternaförkostnaden attMålsättningen är att
tagit framkommunvarjeföretagen iharnäringslivsenheternaGenomstorstadstaxan.

lämnats.kravspecifikationdenmed ifinnas somkommer atttjänstepaket som
regionen änföretag ibefintligautvecklamindredet kostar attUtgångspunkten är att

tillledadettakan ävenperspektivlängreIföretag. ettetableringpåsatsaatt nyaav
nyföretagande.och ökatnyetableringar

öka i regionen.skasysselsättningenförförutsättning attIT-nät ärBergslagens en
påhöjskompetensenocharbetstillfällenmångamedförTjänsteupphandlingen nya

ochdistansarbetehjälpmedskapasde tjänster avområdenolika somgenom
jobben.tillkommakan vitilljobbenintedistansutbildning. Kommer oss,

Dicandertill JanneFrågor

arbetetframkommithittillsharerfarenheterVilka av

harDenframgång.projektetsförviktigmycketarbeteti ärFörankringsprocessen
Enfrån starten.vad väntat annantidskrävande änockså varit varsommer

viktig.organisationer ärmellansamverkanerfarenhet är att

infrastruktursatsningamamedavvaktaanledningdetFinns att

med Domnarvetskanliknelse görasavvakta. Enanledningfinns attingenDet
används inomdenliknadeTeknikenhyttor.100-talsfanns somdet 1978Järnverk där

kostartekniker storaochkompetens100-talsdet somfinnsIdagdag.IT i servrar,
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och alldeles för lite används för verksamhetsutveckling.resurser Genom att
sammanföra allt detta i antal centrala funktioner,ett uppnås stordriftsfördelar och
möjligheter till utveckling verksamheten. På lyckadessätt Domnarvetsav samma
Järnverk effektivisera sin verksamhet. På sikt behövs centrala kraftverk eller centrala

distribuerarnät kunskap och information.som
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Västerbottensmodellen

AC-NetochkommunVilhelminaAbramsson,K-G
AC-NetLundqvist,Roland

Uppbyggnadenlän.Västerbottensförregionalt nät avpäsatsning ettAC-Net är en
mycketNäringslivet ärlokala satsningar.hand på enförstabaseras iinfrastruktur

länsstyrelsen,landstinget,kommunerna,deliksom 15projektet,iviktig partner
detTotaltarbetsgivarföreningen. satsasSvenskaochRiksorganisationFöretagarnas

projektet.påkronormiljoner20

satsningentillBakgrunden

dataförinfrastrukturenför överinventering attår 1994gjordesVästerbotten seI en
lokalasåvälfannsdetvisade sigregionalt. Det attochlokalttelekommunikationoch

olikahadeNätenlandstinget.ochkommunernaanvändesregionala nät avsomsom
organisationerna.oklar ianvända demmedoch attkapacitet nyttan var

länet.struktur iståndtillfåfördåstartades gemensamattAC-Net en
regionalatill denanslutaskunnabyggdeslokalaskulle nätFortsättningsvis uppsom

läneti samtkommunernade 15mellanigångdrogssamarbeteEttinfrastrukturen.
föreningaraktivaLänsstyrelsen samtRiksorganisation.och Företagarnaslandstinget

AC-Net.bolagetmed iinteockså intressenterär men

för AC-NetMålgrupper

offentligaoch denskolannäringslivet,för satsningen ärmålgruppernaviktigasteDe
utbild-kommerpropositionenregionalpolitiskaEnligt den senasteförvaltningen.

innebärakommerVästerbotten attvilket ifortsättningen,istödjas ävenningen att
fåföransträngningar attökadekrävsDetdistansutbildning.påsatsningarfortsatta

delarfå olikasvårigheten är att avDen störstatillansluta sig nätet.fler företag att
lösningarkortsiktigaundvikaförsamarbeta somattförvaltningenoffentliga attden

flertaletsighar visat attDetverksamheten.denföravseddaendast är egna
byggaiställetkommer attDeAC-Net. uppvill nyttjainteregionenmyndigheter i

nät.egna

verksamhetenBeskrivning av

länet.infrastrukturen ibyggaförhandförsta attverkar i uppAC-Net
AC-Netsinominteden liggerdelviktigocksåTjänsteutvecklingen är menen

påtill satsaattnäringslivet uppmuntrasochhuvuduppgifter. Kommunerna
rollviktigfåttocksåharAC-Net somitillämpningar nätet. enutvecklingen av
produktkvalitetsstämpel påGenom sätta enolika atttjänster.upphandlare enav

ökarförhoppningsvisvilketstandard garanteras,visskaneller tjänst enen
AC-Net.inomaktiviteternaochförtroendet
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AC-Net har skapats för öka kunskapenatt tekniken och tillgängligheten tillom
infrastrukturen. Genom samverkan ska hållanätet hög kapacitet och flexibilitet.en
Kostnadseffektiviteten är viktig målsättning.en annan

dagI körs 2MB i ochnätet redan inom kort kommer den kapaciteten för låg.att vara
Nätet används framför allt på telesidan med 200 000 mobiltelefonsamtalemotupp

kvartal.per Från Mål kommer6 medel för utveckling på lokal nivå, vilket leder till
utbyggnad stadsnätet mångai kommuner.en Resultatet hittillsav lägre kostnaderär

och ökad anslutning
.

Frågor till K-G Abramsson och Roland Lundqvist

Ni har medvetet avstått från arbeta medatt tjänsteutveckling, stämmer det

Det har varit medveten strategi överlämnaatt utvecklingenen tjänsterna tillav
näringslivet och på så få demsätt aktiva i utvecklingen nätet.av

Har ni medvetet valt prioriteraatt näringsliv, skolor och offentlig förvaltning
Ligger medborgarna utanför intresseert

Än så länge denär prioriteringsordningen riktig. Dock finns antal platser därett vi
har kopplat kabel-TV-nätetmot antalupp oss ett privatpersoner kommerstortsom
åt. En erfarenhet arbetetär medatt förankraatt nätutvecklingen hos företagen
underskattas. Att få företagen ansluta harsigatt visat sig långdragenvara en
process.
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främjasamtidigtochinfrastrukturelektroniskgodutvecklaHur en
konkurrensen

STUNSDahlström,Peter

STUNSnäringsliv.ochuniversitetmellansamarbeteförstiftelseSTUNS är en
församarbetsorganMülardalsrüdet, ettåtIT-sekretariatocksåfungerar som
ochSödermanlandsStockholms,Västmanlands,utvecklingsfrågor iregionala

UppsalaSTUNS.underUppsala läniIT-I-"orumfinnsSedan 1989 ettUppsala län.
verkarochinfrastrukturinformationstekniskutvecklaförarbetat atthar tidigt en

aktörer.marknadensmedsamverkandennavidareutvecklingför genomavennu

och tjänsterelektroniska nätFramtida

denavslutadesochår 1994Internet-påfart, sjösattesregionalNätverk-C,Projektet en
hadeförutsättningarnaochprojektetifatthunnithadeKonkurrensenapril 1998.2

Bure.bolag ägtUdac,ochTelia ettlevererades avNätverk-Cförändrats.därmed av

Uppsala län.ioch tjänsterelektroniskaÅr Framtida nätprojekt,startades nytt1996 ett
små-inriktningmed motkompetenshöjande aktiviteterolikaomfattarprojektDetta

ochhur nät-klargöraviktigt attinfrastruktur. Det ärutbyggnadföretag samt av
dagensdettaställaoch motframtidengestalta sig itjänsteutbyggnaden kommer att

hur operatörernadrasocksåerfarenhetermåstebetraktelsesådan avIsituation. en
framtiden.idet kommer uthur attochdagmarknaden iverkar på se

starkarefokuseraregionenstödmedel måsteUtan

elek-förvillkorenhurbevakatid åtmycket attframtiden ägnamåste iSTUNS
Iföreligger.skillnaderrelativteftersom storahela regionen,itroniska tjänster utser

utanföroch Internet,telefoniförtjänsteoperatör menväljamedborgarenkanUppsala
möjligheten.denminskartullarna

regionalförstödmedelsaknariMälardalsregionerna stort settochUppsala-Eftersom
strategieroch samtmålpå visioner,liggatyngdpunktenmåste egnautveckling,

aktiveramedbörjar attarbetetMycketaktörer.marknadensmedöverläggning av
befintligadenutvecklaochkommunerna,mindredealltframförolika parter,

inteförhandlingentillgripasskall baraupphandling omGemensaminfrastrukturen.
resultat.önskatger

konkurrensochnoderNeutrala

avregleringbeslutathar avregeringensvenskaoch den enomEUG7Såväl som
tjänsteoperatör.beståenbartföljaktligen intekanMarknaden enavtelemarknaden.

olikadeförakannoderneutrala sammanmedviktigtsåledes somDet är
deutanför störrefå tjänsternaförcentralt utattDettaoch ärnäten.operatörerna

samutnyttjandesinmöjliggör i tur avvillkor. Detochprisertill vettigaorterna
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nätstrukturen och tjänster. Noder kommer behövasgemensamma både påatt
regional och lokal nivå.

Någon form regional organisation behövs,av inte nödvändigtvis regionaltettmen
nätbolag. Det kanske bättre användaatt sig någonvore form regionalaav av
elektroniska lünstrañkbolag, där kommuner och landsting skulle ha roll. Hittungen
skulle även kunna kanaliserastaten sitt stöd till utvecklingen i respektive län. Det
elektroniska länstrafikbolaget skulle kunnaäven ha till uppgift arbeta medatt

planeringstrategi, och samverkan etablera och drivasamt neutrala regionala och
kommunala noder. Detta föröppnar möjligheterna för in med direktivstaten att

samverkan mellan statliga myndigheter, landstingom och kommuner.

Frågor till Peter Dahlström

Vilka centrala beslut skulle Du önska från regeringen

Alla statliga myndigheter borde få direktiv att möjlighetenprövanoggrantom att
samverka regionalt med sina infrastruktur- och IT-satsningar.

Vilken är den viktigaste erfarenheten STUN S har från satsningen på Nätverk-C

Att i tidigt skedeett tillsammanssatsa med operatörer utvecklings-som ser
potentialen för sedan stimuleraatt till fungerande marknad med flera tjänste-en
operatörer utnyttjar elektronisk infrastruktur.som Kompetensenen gemensam
måste byggas kring elektroniska ochnät tjänster hos såvälupp regionala som
kommunala aktörer.
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Tekniken bra innehållet viktigare-

Göran Ledell, MIC

med basutvecklingsbolag iochför Mid Sweden Information Center ürstårMIC ett
fokuserashuvuduppgift, ställetiSundsvall/Timrå. Infrastruktur för inte MICsIT är

Infrastrukturen ärapplikationer och tjänster.verksamheten utvecklingpå av
dockförutsätteranvända den till. Tjänsternadet finns någotinteointressant attom

god infrastruktur.ofta en

projektkommersiellt gångbaraInitiering av

Utifrån dettaTelia.drivsår har Sundsvall ADSL-nätSedan 1997januari ett avsom
drivssedanprojekt,kommersiellt gångbaramedarbetar MIC initieraatt avsom

medlemmarförening där allaideellaktörer.kommersiella MIC organiseratär som en
tillsammansSundsvall och Timråhar de två kommunernainitiativtagareröst. ären

Mitthögskolan och Telia.med

alltidnågot detStockholmför MIC. ärSnabbheten viktig Närär startar mer
Sundsvall alltidstorlek. Därför måstegrund dess läge ochpåintressant varaav

misslyckas. Ioch vågaberedd riskererbjuda något unikt ochsnabbare, att tavara
måstestöd. Projektenoberoendeidé ligger ocksåverksamhetens att varavara av

ambitionenmedhängerkommersiellt gångbara stöd, vilket attutan varasamman
itid och bromsarför mycketsnabb. aktivt söka stödfinansiering tempotAtt tar upp

arbetsprocessen.

Kunskapsspridning ITom

det finnsframgåböruppgift för IT. DetEn viktig MIC missionera attär att om
medmöjligheternasprida kunskappå informera ochIT. Förtjäna attatt ompengar

grunduppdaterad pådock dåligtanvänder MIC hemsida,IT sin är avsom
mellanrummedkonferenser och jämnaresursbrist. anordnar ocksåDe ut enger

tidning.

samarbete medkompetensutvecklingseminarieverksamhet och iMIC bedriver
Mitthögskolanpåarbetsuppgift få studenternabetydelsefullMitthögskolan. En är att
Mitthögskolanutbildning. dagefter avslutad Ikvar i regionen exporteraratt stanna

examensarbetenordnagår påfler vad projektenstudenter Ettin.än ut atttarman av
Efternäringslivet.lokalafå kontakt med detför de skatill studenterna att

eftersomskapa företagstudenternaförsöker MICexamensarbetet attuppmuntra nya
examensarbeten alltid leder till anställning.alla inte

olika inriktningarProjekt med

kvalitetenförbättraframför allt går påVård tråd,projektEtt attär ututanannat som
förbättraförmed Nokia 9000vårdassistenter försågshemvården. Ca attinom 60 en
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tillgängligheten. Efter försöksperiodens slut önskade projektdeltagarnamerparten av
behålla mobiltelefonerna exempel på hur snabbt vid rutiner.vänjer sigett man nya-
IT lösningeninte på äldreboendetsär påproblem, den kan förbättra villkorenmen
många sätt.

Ett öka användningensätt och för-IT dessutom stärka den demokratiskaatt av
ankringen påär satsningen multimediakiosker, exempel på vad kan göraett man
med hjälp bredbandsteknik.av

Samarbete och ledarskap

arbetarMIC med utifrån idé hitta kommersiell medspelare och sedanatt en en
utveckla modeller, ofta tillsammans med från exempelstudenter Mitthögskolan. Ett
på detta hitta modeller förär flexibla och flexibelt lärande, tilltjänsterumatt som
skillnad från distansarbete och distansutbildning flexibelt såväl tidiär som rum.

Avslutningsvis kan det alltidsägas viktigt utgå från den lokala situationen,äratt att
där du står.gräva Personligt också måste, verkligen brinnaatt är ett attengagemang

för projektets idé.

Frågor till Göran Ledell

Vilka är ektfinansiärernaproj

Grundidéen initiativet till projekt.är Innan projektet ska detatt ta startar vara
glaskart de kommersiella rättigheternaäger projektet slut. Dennär ärVem som som

rättigheterna fåräger också stå för den kostnaden. näthandeln detIstörsta är
livsmedelsjätten, Vårdi tråd det två kommuner och Telia.utan är

Ni verkar lite rädda för få utifrån, hänger det medattvara pengar ensamman
rädsla förlora den inre drivkraftenatt

Risken finns naturligtvis den drivkraften skulle förlorad, det inteatt ärmen
troligt. Vi skulle ha lika med ändå, fast på nivå.ont pengar en annan
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möjlighetersjukvårdenOptiska motorvägar nyager

Hedberg, StokabLars

stad ochStockholmsStadshus,Stokab kommunalt bolag ABägsür ett avsom
Bak-stad majoritetsügare.med StockholmsStockholms läns Landsting SLL, som

och dels detdels viljagrunden till påsatsningen SLL-net är att pengarsparaen
telemedicin. Medanvändningenökadeökade behovet resultatet denür avsom av

lün medStockholmsförseuppgiftdetta grund Stokabs huvudsakliga ettär attsom
fiberoptiskt nät. -

tillbakablickEn historisk

för råd-sjukhusetSahlgrenskahandelsflottankunde anställdaRedan år ringa1922 i
År telenätetskickasEKG ibörjade EEG ochfåttde 1968givning it.ex. ontom magen.

häntdetDärefter har intedigitala bilder.det möjligt överföraoch år 1988 attvar
telemedicindock konstaterasutvecklingen telemedicin. Det kanmycket inom attav

information.för överföringapplikation kräver kapacitetär tung stor avsomen

Stockholms länEn optisk nätstruktur i

nårlän. dagStockholms I nätetStokab bygga optisk nätstrukturkommer i utatt en
ochStokab byggeranvända dettill kommerkommuner. SLL nät14 att som

deandravårdcentraler och inrättningarsamtidigt alla sjukhus, större somuppmanar
miljardhalv iStokab har hittillshar kontakt med också investeratnyttja nätet.att en

Stokabkronor.miljonerytterligareStockholm och ska under år 2501998 investera ca
resultat.kommer årunder 1998 positivtatt ettgenerera

konventionellaStockholms län. DenRegionnätet kommer i ring runtatt en
inkluderar ianvända Dettaförbi allt fler kommertelefonins tid och nätet.är att

från antalutgåAllt kommerframtiden kabel-TV-bolag.Telia och ettäven attstora
StadsnätsföreningenSvenskakopplingspunkter. finns tankarnod- eller Det inom att

ochihop universitetknytaBanverket erbjuda möjlighettillsammans med att
alternativtillskulle ledahögskolor kommunala Detta öppenSverigei via nät. en

Stadsnätsföreningen.anslutna till Svenskainfrastruktur. dag drygt kommunerI 50är

Fiber för framtideninvesteringär en

tävlaroch de 35dag har Telia marknaden övriga operatörernaI 80 procent caca av
läggamöjlighethardessade resterande marknadsandelarna. Få attoperatörerom av

neutraltsåledes behovfinnsstimulera konkurrensenFör ettnät. att avegna
kommerMöjligenskärgården.nå ändaalternativt ska iMeningen är nätetnät. utatt

skärgårdsmiljöer,bra lösning iradiolösning, vilket tidigare attvisat sigen vara en
täcka den biten.sista
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Erfarenheten det läggs för säkras.lite fiber och alla trånga sektorer måstesäger att att
dagI ligger kostnaden främst kanalisations-själva fiberkablarnainte i iutan snarare

och grävarbetet. lönar alltså fiber säkraDet lägga lite försig att extra attner
kapaciteten. En på fiber borde påsatsning likställas med sättasnarast att pengarna
banken, då den tekniska utvecklingen våra fiber.det går öka kapaciteten igör att att

Frågor till HedbergLars

Ofta efterfrågas heltäckande ochnationellt med för skolor, företagnätett access
kanske hushållen. Varför sker inte dettat 0 m

Det kostnadsfråga. läggaär I Stockholms stad kostar det kr /500-2 0001 meter atten
kablar, 3 000 kr / StokabGamla och / på Vanlig åker.i 300 krmeter stan meter ute en

hand Stockholms län och har åtagit klara med kommuner25tar t sig attex om vara
år dag1999. I har Stokab flestagrävmonopol innanför tullarna och markavtal med de
kommuner Stockholmsi län.
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Framtidens i NorrbottenIT-nät

NorrbottenKent Forss, IT
Anders NorrbottenSjödin, IT

HandelskammarenärNorrbotten ochIT ALMIägs grupperingar; Företagarna,treav
tredje landstinget. Avenden andra, denlänets kommuner, Arjeplog ärärutomen,

bredaNorrbottenslänsstyrelsen och finnsuniversitetet med intressenter. ITsom
möjlighetförankring har tillgång.länet visat IT atti sig stor som ensesvara en

förbättra förutsättningarnaminska geografiska för Norrbotten ochde nackdelarna
för utbildningarbete och länet.i

IT kan minska den geografiska betydelsen

2 500 iIdag basindustri, IT-branschen,arbetar Norrbottens4 000 i varavnyapersoner
problem förLuleå. avståndenNorrbottens geografiska läge och de långa utgör ett

fåföretagkommuner ochlänet. Genom på nätutbyggnad kan länetsatt satsa samma
medbyggs dels ATM-nät,möjligheter storstäderna. infrastrukturDen är ettsomsom

Arjeplogför skolorter länet.noder kommunhuvudort, dels 95 i äri varje ISDN-nätett
den enda kommun delaktig lT-Norrbottens satsning.inte iärsom

bidrainfrastruktur skaMålsättningen till avanceradför IT-Norrbotten tillgångär att
avstånd.överbryggatill näringslivekonomisk tillväxt, utveckling arbete och samtav

verksamhet.framstå för IT-baseradNorrbotten ska Sveriges bästa länsom

Även IP-telefonipå intetelefoni förmedlas finnskan Storavia vinster göranätet. att
Haparanda ochbara mellan kommuner förstudie ikommuner. Eninomävenutan

Overtorneå på rad fördelar.visar en

Norrbottenför IT-Norrbotten.Att överbrygga distansproblemet nyckelfrågaär en
dessa 3befolkningen. Avlandets och har endast25 3utgör procentprocent ytaav av

Piteå ochmil från Luleå, Boden,bor radie2 5-10närmare inomprocent procent en av
Älvsbyn. spjutspetsteknologiutvecklingsmotor förIT-Norrbottens idé är att vara en

på företagfokuserasoch Verksamhetenprojekten ska hela tiden affärsdrivna.vara
IT-företag.och företagare, vilket befintliga företag skapaska även nyagagna men

Projekt inom IT-Norrbotten

distansöverbryggandeförnärvarande pågår med CentrumFör samarbetenäraett
med lokalatillsammansteknik. få lokal förankring IT-NorrbottenFör arbetaratt en

till kompetens-projektledare kommun. förhoppningsvis ledaskai varje Detta att
regionala web-dennivån höjs kommunerna. samordnas påVerksamheteniute

månaden.besökareplatsen Norrbotten direkt med iwww.norrbotten.se 40 000ca
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För närvarande pågår projekt följande områden:inom
IT skolani
Medborgarkontor
Infrastruktur och teknik
Elektronisk handel
Kompetensutveckling för distansarbete

förIT turismnäringen
Distansutbildning

Många viktigtdet mycket IT-området, detpå är attatt satsas seanser menpengar
detta på IT-i övergripande perspektiv. Totalt det miljoner kronor160ett satsas
Norrbotten, miljoner tillmiljoner går infrastrukturen och100 till 60varav ca
projekten. det bordejämförelse med eller järnvägsbyggenEn visarväg- attsnarare
kunna på infrastruktur förännu IT.satsas mer

Frågor till och Anders SjödinKent Forss

vilketPå kan IT-Norrbottensätt enskilda medborgare dra satsningennytta somav
gör

Framför indirektallt viapå medborgarkontor och ISDNvia satsningen ävenmen
utbyggnaden infrastrukturen.av

Ni sitter avtalstidensmed avtal finns eftermed Telia. Vilka möjligheterett attnu
slut välj leverantöra en annan

beror kommaDet mycket på hur teknikutvecklingen Det kankommer att ut. nyase
förutsättninradiobaserade kanske helt förändrartyper systernav som
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Paneldiskussion

frånavslutades ledning Hedborg IT-Dagen med paneldiskussion under Gunnaraven
huvudtema IT-kommissionen. Paneldiskussiønen huvudsak kring dagenskretsade i

infrastruktur utifrån Glesbygdens möjligheter,olika perspektiv. resursan-
någraoperatörssidanvändningen och vikten stimulera påkonkurrensenatt varav

de frågor berördes.av som

Ordförande: IT-kommissionenGunnar Hedborg,

Deltagare panelen:i Peter Dahlström, STUNS
Borlänge kommunJanne Dicander,

IT-NorrbottenKent Forss,
StokabLars Hedberg,

Lars Johansson, Entrom
Göran Ledell, MIC

Tillvarata den lokala initiativkraften0

skulleinfrastrukturenmycket kommunerna IT-området,Det görs i inomute men
företagarföreningarkunna komma till bredare finns exempel påanvändning. Deten

fångaoch kompetensutveckling ochlokala utvecklingsgrupper arbetar med attsom
lokala initiativ.upp

den,bra försökaEtt till den lokala kreativiteten, ärsätt attstyraatt ta utan attvara
IBlekinge tekniken datastugor.medborgarna möjlighet på ii attsom ge prova

baraframgångsrika initiativkraftenhar det den lokala inte ärregioner visat sig att
värdefull förutsättning för utveckling.utan en

Fiberkommunikation public-service0 som

glestbra möjligt. IDet på fiberkommunikation så långt länetiatt satsa utanses som
föredrabefolkade eller radiokommunikationsvårtillgängliga områden kan attvara

och tele-den biten. borde hänvisa tillsista Staten här Genominsats.göra post-atten
ställas pålagen vad public-service högre krav kunnaskulleär avsevärtom som

operatörerna.

Stimulera konkurrensen0

områdeviktigtDet konkurrens mellan stimuleras. Dettaär äroperatörerna ettatt
olikahelt ibehöver bearbetas ytterligare. idagKonkurrenssituationen utsom ser

olika konkurrensutsattdelar landet. Storstadsregionerna har betydligtav meren
skullemarknad motverka dettade glest befolkade Förän regionerna. att enmer

skulle kunnamotsvarande etableras. ROT-bidragorganisation Banverket kunna vara
komplement för befolkade områden.stimulera konkurrensen glestiett att
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Banverket,infrastrukturen. Telia,Staten bör samordna det gällersitt ägaransvar när
ochansvarsfördelningenSvenska kraftnät och borde tillsammans diskuteraTeracom

kompetensutveckling medsedan föra det saknasi regionerna. Det massivävenut en
småföretag be-inriktning mångapå affärsutveckling med hjälp någotIT, somav

neutralahöver. länstrafikbolag för byggaDet bör på elektroniskaäven attsatsas upp
noder och kanalisera ROT-bidraget till kommunerna.

Kompetensutveckling0

frånform efterlystesNågon central kunskap form statlig kompetensbasiav av en
för Folkrörelse-många håll, upphandlingsfrågor. dagsDetinte minst i är även ett

för skulle läraprojekt alla Sverige sigdet gång beslutades iIT. Precis attattsom en
IT-området.läsa, skriva kompetensenoch räkna, det idag viktigt öka inomär att

Resursanvändningen0

IT-infrastrukturområdetpå påDet tiden Sverige genomförär satsningatt en
såliknande överdimensioneraden på bättregjorts järnvägar. Det är attatt nusom

Bredband tilllandet står för för fibern.redo fas. Kostnaden ligger inästa grävaatt
skullesamtliga hushåll, fas. kunnaskolor och företag skulle kunna Mannästavara

tillunderlätta skulle SverigeInternet-handeln skattelättnader, vilketvia göra ett
föregångsland viktigastepå området elektronisk affärsverksamhet. Det är att
stimulera behövs bilarutveckling och tillämpning Dettjänster. utansomav
byråkratiskt krångel kan köra på de elektroniska motorvägarna.

Möjligheter för företagare i glesbygden0

NorrbottenDen tekniken helt för företagaremöjligheter iöppnar atttnya exnya
fårkonkurrera mindre företagpå villkor företagare Stockholm. Mångaisamma som

skullemöjligheten till marknad vadvia Internet nå änstörreatt ut som annarsen
helatekniken likamöjligt. förutsätter kostnaderna förDetta nyttja överäratt attvara

landet. vilket kräver del DetDet naturligtvis kompetensfråga, insatser.är även enen
viktigt handlardetta sker på de små och företagens vilkor. Det intemedelstoraär att

främst kan kommaökade klarare Landsbygdenmålstyrning. ävenutanom resurser
få fördel, boendeort.då fritiden får Viktigare roll valetiatt en en av

avståndet.Avstånd geografiskahar kommit bli fråga tid detänatt ommer en om
vilkaJämför två ochhur långt Stockholmspendlare kommer på timmart ex en

viktigtavstånd det Samtidigt detgår tillryggalägga Norrland på tid.i äratt samma
definitiva urbaniseringen.inte den och enda frälsningen från denITatt storase som

teknikenglesbygdsutvecklingen,IT de faktorer kan underlättaär menen av som
kommer behövas goda idéerlösa detta själv. kommer alltidinte sig Detatt att somav

för tillskapar tillväxt hjälpmedeloch arbetstillfällen. kan dock braIT taattettvara
dessa idéer.vara
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Ökad utvecklinganvändning för regionalmedel3.3 IT, ettav
Vänersborg, 30 1998mars

Ordförande:
Göran Svensson, Länsstyrelsen Götalands länVästrai

tfrååzge:U
Ulla IT-kommissionen
Christer Asplund, EuroFutures AB

Sammanfattning

Inledning
Gunnar Hedborg, IT-kommissionen

ädla konsten breddDen på IT-anvündandetatt
Christer Asplund, EuroFutures AB
wwweurofuturesse

Ängelholms Kabel viktig förutsättning för kommunens utvecklingTV en-
ÄngelholmsIan-Erik Simre, Angelholmshem och Kabel-TV

öka lönsamhetenKan Internet för småföretag
Kenneth Johansson, Smelink
www.smelink.se

Samarbete Karlskrona-Ronnebyöver gränserna för kreativa lösningaröppnar inya
Lisbeth Sager, Karlskrona kommun
www.allians.org

Artificiella och Tankeverket traditionell industribygdnütver i en
Rolf Lundell, Skövde kommun
Ingi Högskolan SkövdeJonasson, i
Mette Ström, Tankeverket
www.skovde.se

Lokala informationscentra kompetensnütverki ett gemensamt
Lennarth Bernhardsson, RIV-projektet
www.fyrbodal.net

ACTION Older sAssisting Carers Telematicsusing Interventions to meet person-
Needs
Lennart Magnusson, Vårdhögskolan Boråsi
www.hb.se/ action/

Paneldiskussion
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Sammanfattning

Ökad områdetutveckling belystemedel för regionalHearingen användning IT, ettav
utifrån fall påpekas viktenlandet. samtligaexempel från olika platser Ii ettavsex

till denframtiden nårbredare viktigtperspektiv för på IT. Det IT isatsningar är utatt
fåtal Satsningarnabreda får begränsas tilltillgängligheten inte ettmassan, grupper.

på bredare genomförs på olikaanvändning sätt.en

Ängelholm kabel-TV-kommunägdahushållen med hjälp dethar valt nå tillatt ut av
ochföretag utbildningsmå och medelstoraProjektet Smelink, erbjuder Sverigesnätet.

information. Karlskrona-tillgång strategiskt viktig Itill webbplats med länkar tillen
hushåll kommunernaRonneby nå till samtliga iprojektetska Tjänster Gränserutan ut

Skaraborgmed flertalet fT-området. Centerattraktiva erbjudanden på Kreativt satsar
bredarepå hoppas framtiden skapanäringslivsutveckling med hjälp och iIT enav

bas datakommunikation.småföretag information ochinomav

Genomoch offentlig förvaltning.RIV-projektet till småföretag, skolorvänder sig en
lokalainfrastruktur och etableringuppbyggnadpåsatsningstor avav

ACTIONinformationscentra IT-användning.dessa få stöd och hjälpska i singrupper
vårdarslutligen, anhöriga sinatill preciserad målgruppvänder såsig somsomen

för informationgamla kan användashemmet. vill huri detta projekt visa lTI man
underlätta vårdenoch kommunikation förvårdinrättningar och hemmetmellan att

och stödja den anhörige.

samhället ochFramtidsvisionen breddenprojekt når på iför samtliga IT attär att ut
målgrupper för användningenalla och ökatfår ökad kompetens intresseett aven

tekniken. långsiktiga finansieringenkvarstår denfrågeteckenEtt rör avsom
projektenverksamheterna finns risk för inteslut.efter projekttidemas Det atten

därmedöverlevnadsförmåganhinner tillräckligt kritisk ochuppnå attstor massaen
försvagas.
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Inledning

IT-kommissionenHedborg,Gunnar

mål.rörligtskjutaplanera IT-området, detgång ettNågon har iir attattsagt somen
påledningarnamed de tekniskagenomfördesungefär år sedan intervjuFör ett en

försöka fåSyftet medtelekomföretag. intervjuernaSveriges att grepp omstora var
visade signågra år Detutvecklingen attframtidsfrågorna: kommerHur att utse om

längreutvecklingen inågontingbestämdhet vågade ettmed sägaingen om
månader.perspektiv 12än

planeramedöverhuvudtaget finns någon meningfråga det attkan dåMan sig om
detfråga ärSvaret på den t.o.mpå IT-området. äroch strategierupprätta

händervadochmed korsinödvändigt. sigAntingen sätter somarmarna serman
påförfrågornaaktivt att ettbli det blir eller så ioch så får det tagtar mansom

erbjuder.möjligheter ITförsöka dra dekonstruktivt sätt nytta somav

användamöjligtplanera förändras. Det intebörDäremot är attsättet att samma
kräverutvecklingstaktaccelererandetidigare. tidenstillvägagångssätt Densom nya
börjanfrånredangällerden strategiska planeringen. Dethantera attsätt attnya

förutsätt-allt eftersomkursenlyhörd och korrigeraplanera för förändring, vara
framtiden.förtvå nyckelordLyhördhet och flexibilitet,förändras. ärningarna
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ädlaDen konsten få bredd på IT-användandetatt

Christer Asplund, EuroFutures AB

Många kommuner och dagregioner i möjlighet till vändaIT attser som en en
negativ befolkningsutveckling och skapa fler arbetstillfällen. möjligheterIT ger nya
till skapa attraktivt klimat finns faktoreratt det antal beakta. Dessaett ett attmen
faktorer kan sammanfattas under begreppen drivkrafter och flaskhalsar för bredd.
Målgrupperna sträcker från hushåll företagsig och till skolor. viktigtEtt
konstaterande framgångsrikaär IT-projekt baserade på utvecklatüratt ett
marknadstänkande.

IT sätt påverka flyttningsmönstrenett att-

lokalaDen debatten kommunerna präglas dag till del lågi problem medi stor av
tillväxt, hög arbetslöshet och befolkningsutveckling. femnegativ Under de senasteen
åren har befolkningsutvecklingen Sverigei stark koncentrationvisat en av
flyttningar till storstadsregionerna från glesbygdsområdena landet. Cai 200runt om

Sveriges kommuner288 minskar antalet invånare.i Om trenden håller så kani sigav
någrai kommuner tala antalet invånare halveras på år. detta10-20 Iattman om

klimat detär så underligt många kommunerinte möjlighet utnyttja ITatt attser en
för påverka flyttningsmönster och samtidigt den kommunenatt göra egna
attraktivare för företagare och boende.-

Drivkrafter för bredd

förstaDen och triviala drivkraften för få bredd på IT-användandetnästan äratt
själva tillgången till informationsteknik. Människan dag tekniskai olikaomgivenär av

självklara. Avregleringen håller också på få betydelseapparater att storsom ses som
för sprida användandet Många aktörer slår påIT.ansatserna sig inatt av nya
marknaden för modeller och lösningar vilket för ökadi sinatt testa öppnarturnya
dynamik. En viktig drivkraft vidareutvecklingen värdeförädladeärannan av
informationstjänster, ofta Internetbaserade. Ett intressant exempel SASär ärsom som

bedriver auktioner internationella flygbiljetter på Till första auktionenInternet.nu av
hade företaget räknat med besökare.3 kom hela000 Det 26 000.

En allt mobil och lätthanterlig teknisk innebär bl mellanutrustning gränsernaattmer a
arbetsplats och bostad luckras vilket ställer krav på tekniken ochupp, nya
tjänsteutvecklingen. Ytterligare drivkraft, egentligen övergripandeärsomen en
faktor för hela utvecklingen, jakten på ökad produktivitet.är
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breddförFlaskhalsar

Exempel påbreddansatsema.bromsarantal flaskhalsardockfinnsDet stortett som
mellanochrevirtänkande inomledarskap,påflaskhalsar bristsådana är
kritisklitenförutvecklingentekniskadenosäkerheten samtorganisationer, enom

säkerställas närkunnapå sikt skakritiskahur denFrågan är massanmassa.
risk förfinns attfinansieringslösningar. Detför kortsiktigahar alltoftaprojekten en

små och kostsamma IT-öar.utvecklarvi

målgrupperviktigaoch skolaföretag ärHushåll,

antalkan parametraranvändandet ITbredd påverklig ettskapa somFör att aven
regionen äriradas Företagenregionolika målgrupperna itill devänder sig upp.en

detgälleranvända attInternetföretagfå regionensmålgrupp. För attviktig atten
skulle vihuvudmålgruppaffärsutveckling. Enkonkretpåfokusera ytterst annan

hushållensFörhushållen i regionen..personifierahär fårkalla Bas-Greta,kunna som
lokal ochrelevanttilltillgänglighetökadfådeldet tilldel handlar attstor enom

vilketVärdeförädlande gör attochskapa någotviktigtregional Det nyttservice. är att
lokalarepresenteradenormaltservice-kontakteroch hennesBas-Greta närmaste av-

olikaiteknikenanvändalockadeblirkommunenföretag och attav-
fåförockså viktiga attför skolornaDestinerade ärvardagssammanhang. insatser en

påinriktadebörframtiden. Satsningenförteknikenanvändningenbredd i varaav
lärare.övertygade och kunniga,de redanbaraoch samtliga, intebåde elever

samlad ochuppnåförviktiginfrastrukturensamordning är attregionalEn enav
länstrafikbolagelektroniskahearingarförslag från tidigare ärkoncentrerad Ettsatsning.

länet. Ettinfrastruktur ipåinformationstekniska satsningarnadekoordinerarsom
regionalamed denarbetauppgifttillkunna halänstrafikbolag skulle attsådant

iinsatservärdeförädlandeoch olikanätuppbyggnad hela regionenför istrategin
ståndtillfåförochteknikenkunskap attmåste haNågon ansvaret ennätet. om

kritisk massa.

IT-perspektivK-samhället iNya ett

K-samhülletdetsammanfattas begreppetkan ikommunerpå IT iBreddsatsningen nya
identifieras:kanminnesvärda KFöljandeT-perspektiv. sjui Iett

Kurbits-Kompetensutveckling region.IT-utvecklingen iförviktig basutgör enen0
kunskapspridamedarbetarexempel på hur region attDalarnaprojektet i är ett en

företag.medborgare ochtillbred frontpå

Kostnadsattraktivitet, kostnadsbesparingamadet gårfaktorviktigblir när att seen0
berättar attVästerbottenhöra AC-Net ikonkret. Det intressant omär att sommer

kostnaderna.reducerakraftigt kandatakommunikationmed hjälptelefoni av

samarbetarKombinationsejfekter verksamheterkommunaladärallt vanligareblir0
turistbyrånochEksjö kommuneharhöglandetsmåländskaPåmed hjälp IT.av

83



ÖkadErfarenheter från hearingarna: användning förIT, medel regional utvecklingettav

dygnetöppet med hjälp telesystem.runt Detta har fåttett kraftigagemensamtav
genomslag på marknaden. Nya kombinationer traditionella verksamhetergör att
kan ifrågasättas.

Kundorientering måste säkerställas för klara IT-projektens långsiktiga0 att över-
levnad och finansiering. Flera lokala energibolag har det viktigt settex som en
kundservice erbjuda värdeförädlande IT-lösningar.att

Kompletta paket med hög ambitionsnivå kan för brettöppna genomslag. I0 ett
Blekinge ambitionenär skapa plattform påatt Internet därett i principgemensam
alla erbjudanden i finnsregionen samlade så det blir förintressant Bas-Greta.att

Katalysator har blivit viktig kommunal roll. Det visar sig kommunerna ofta0 atten
initiativtagareär till IT-projekten. De lever mitt problematikeni meduppe

befolknjngsutveckling och minskad sysselsättning. finnsHär också förmöjligheter
kommunerna utöva utvecklingen.att överett ansvar

Kommunikationsstrukturen har sina globala och lokala aspekter. praktikenI visar0
det sig kommunerna allt oftareatt initierar kommunikationsstruktur.en egen
Stads- och kommunnät håller på viktiga begrepp.att myntas som

Frågor till Christer Asplund

Tror Du IT-satsningarnaatt kan bidra till vända befolkningsutvecklingen iatt
glesbygden

I USA redan dagi IT-applikationer på rad platser inneburitattser man en en
förändring livsstilar och boendepreferenser. Människor bosätter sig iav som
glesbygden kan med hjälp IT upprätthålla hög produktivitet. Sverige harIav en

inte mycketännu skett på detta område. Det förvånande kommunernaär så liteniatt
utsträckning planerat för boendemiljöer kan på den förändringnya som svara av
livsstilsmönstret kommer. Det talas visserligen mycket dettasom om men
fortfarande fokuseras det företagsetableringar.på boendestrategiermest Bättre skulle
dock kunna lönsam försatsning regioner och kommuner Spännandevara en .förebilder finns USA ochi på del trångbodda platser i Europa.en

Ett intressant och belysande exempel Leksands kommun,är för övrigt 1998som vann
års tillväxtpris utdelat Föreningssparbanken. bildarDär viktigtIT element iettav
utvecklingen. Det dominerande kombinationenär mellan IT, kultur och
boendemiljöer. Leksand har blivit de få kommuner Mälaren dären av norr om
befolkningen ökar. Kommunpolitikerna har upptäckt värdet kombinerai medITatt
andra företeelser och därmed skapat värdefullt paket på marknaden.ett

Om årtio kommer med säkerhetstörsta flertalet platser landeti Leksand,tsom ex
Arvidsjaur och Hörby ha förstått trenden fullt ochatt till krydda sinaut sett att
erbjudanden ytterligare. Men det finns också förlorare. Sverige kommer bliatt ett

84



utvecklingÖkad för regionalmedelanvändning IT,från hearingarna: ettErfarenheter av

kommunerantaldäremellanochkommuneroch aktiva ettförutseendelapptäcke av
beför ännuandra ministrarochAnderson attgå tillfortsätter jörgen meromattsom

stödpengar.

fick dellünfrån Sverigesexempelutvecklingregional 120ochIT enRapporten -
ochIT-projekt""dödsdömdataladesDetuppmärksammade rubriker i ompressen.
tillkommentarnågonprojektkyrkogården". DuHarbli påkommer trångt"detatt

det

Medkritiskpåbristendeltill igrundarprojektkyrkogården sigförOron stor massa.
spektrumbrettprojektmängder med inom ettdet igångsamhällsmedel dras av

förriskdetfinnsefter år attslut 2-3så småningomprojektmedlenområden. När tar
ochMarknadsbedömningarna ärbärkraft.kommersiellsaknarprojekten svaga

sidanandraåkyrkogården. Det årberyktadedenhamna påmånga kommer att
finnasmåsteockså.det Detlärahel delfinnsdå detfå misslyckasviktigt attatt aven

idéer.för att testautrymme nya
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Ängelholms Kabel-TV viktig förutsättning för kommunensen-
utveckling

Ängelholmshem Ängelholmsan-Erik Simre, och Kabel-TV

Ängelholm har på erbjuda invånaresatsat och företagatt Internetuppkoppling via
Ängelhomsdet kommunalågda förnätet kabel-TV. Via Kabel-TV kan medborgare

och företagare abonnera på Internet till fast månadsavgift. Hittills har 360en ca
abonnemang tecknats. IT sätt utveckla och förbättraett servicen iattses som
kommunen också möjlighet till förbättra samarbetet i regionen.attmen som en

Goda kommunikationer

Ängelholms kommun nordvästrai Skåne handelsstad med goda kommu-är en
nikationer både traditionellt och modernt slag. Den tidens kommu-av nya

Ängelholmnikationsvägar Ängelholmshar i etablerats via Kabel-TV AB. Enligt
ÄngelholmMicrosoft ligger absolutai globalttäten detäven gällernärsett,

utvecklingen Intemet-tjänster föri kabel-TV.nätet Kommunen har drygt 36000av
invånare och Kabel-TV når dag drygti 7 500 abonnenter vilket änmotsvarar mer

Ängelholmshälften hushållen kommunen.i Kabel-TV etablerades för år sedantioav
Ängelholmshem,och ägs kommunala bolag:tre Munka Ljungbybyggen ochav

Ängelholms Energi AB.

Energihushållningssystem och Internet via Kabel-TV nätet

Bakgrunden Ängelholmshemtill Intemetsatsningen ville minskaattvar
driftskostnaderna. Därför installerades energihushållningssystem. Fastigheternasett
undercentraler datoriserades för övervakning och beslutadesstyrning. Det att
informationen från fastigheterna till kontoret skulle gå för kabel-TVöver inätet
stället för Telia.via I för kabel-TVnätet går kommunikationen riktning fråni en
satelliterna till den enskilde kunden.ut Internet-tjänsten krävde kommunikation i
båda riktningarna. Det försök utfördes visade så säkert ochsig snabbt attsom
Internet-trafik också kom möjligt komplement.ettupp som

Kommunen hade framfört behov snabb och säker datakommunikation mellanav
stadshusets ekonomiska förvaltning och socialförvaltning till respektive bruk-
ningsenheter. Det visade detsig billigt installera fiberoptiskaatt kablar deatt ivar
befintliga kabelrören. Schaktningen och återfyllningen redan betalda. Därmedvar

det endast fiberkabeln saknades. dagI finns anslutningar35 mellan stads-var som ca
huset, skolor, Ängelholmsservicehus, biblioteket och Munka Ljungbysetc genom
tätorter. Projektering pågår för förbinda fibernätet.övriga medatt tätortertrenu
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kabel-TV-nätetKostnader för viaInternet

abonnemangdettvå år sedan finns 360första trevande förSedan den starten canuca
på 512Modem med kapacitettill Kabel-TVuppkopplade Internet via nätet.

respektive 395kronortillhandahålls till 295och 10MB/ sekund prisetkB/ sekund
på kr000depositionsavgift för modemen 1Till detta kommerkronor månaden.i en

merkostnaderinkluderar Ingaanslutningsavgift på kr. Allaoch 995 priser moms.en
funktionskontroll,Modeminstallation,kabel-TV-abonnemang tillkommer.utöver ett

trafikövervakningen ingår.ochsupport

kämpat iTV-kanalenför lokaladenSatsningen har också inneburit uppsvingett som
medgåpå få kommunenmotvind under många år. utDe attattsatsar resursernu

och InternetTV-kanalenlokalalokalkanalen. Både denden informationen överegna
förställetdirektmedborgarna iinformera attmöjligheter för kommunen attger nya

skolor,tillInternet-anslutningfinnsfiberoptiskamedia. kommunensI nätvia
bibliotek etc.

för framtidenMålsättningar

förtill priserbjudasnyttigheter kan rättför del skapaDet gäller kommunens att som
för kommunen.också besparingarfinns göramedborgare och näringsliv. Det att
Kabel-TV nätetmed nyttjaIT-samordnare besparingarnaKommunens attattuppger

Överföringskapaciteten ärkronor/ år.för uppgår till miljonstället Telias ISDNi 1ca
femockså gånger högre.

Ängelholms Kabel-TV.behålla ägandetdet viktigt självaKommunen att avser som
målsättningenIutvecklingenPå och stimulera nätet.så kan kommunensätt styra av

tillmedverkaochInternet-kommunikationtillgodose behovetingår bla att av
etablering IT-hus.ettav -

medel för regional utvecklingIT ettsom

Öresundsregionen utveck-påverkakommerhet utvecklingsregion attär somen
huvudsakgår dock iinfrastrukturssatsningarnalingen också Angelholm.i De stora

haft svårtSkåne hartill kommunerna attMalmöregionen. Problemet i västraär att
Genomutvecklingsprojekt.framtidsstrategi och driva gemensammaenas om en

snabbareuppnåSkåne skulle detsamarbete mellan kommuner nordvästrai att
förändringar och bättre utveckling hela regionen.ien

Ängelholms 400-500befolkningstillväxt påhaft stadigkommun har personercaen
kommunala servicenoch denBostäder har byggtsår sedan början 1970-talet.per av

marknadsförabehövtharbehoven. inteutvecklats för klara de ökade Kommunenatt
undertillväxtenNärharså många andra kommuner varit göra.sig atttvungnasom

insikttillbostadsbolagetkommunen och attbromsades väcktes både1996-97 om
fortsattför fåmarknadsföringgäller ochnågot måste vad strategi attgöras en

Ängelholms inspireratsNäringslivs AButveckling. Resultatet blev avsom
ställtharföretagsorganisationerföretagare ochnåringslivsarbetet Flertaleti Nässjö.

kraven från intresse-viktigasteverksamheten. demed finansiering för Ett avupp
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få igång snabb ochutbyggnad datakommunikationenattgrupperna var en av
tjänsterna Internet förvia på enkelt nå kunder, kollegor ochleverantörer,sättatt ett
andra intressenter.

arbeteDetta skapar förgrogrund nätverkstillväxt kommungränserna. Nä-överen
ringslivet har börjat ställa krav på kommunerna samverka verksamheteri vissaatt

turistförening och räddningstjänsten, vilka redan kommit bit på It väg.som ex en
Åstorp, Örkelljungakommunerna Klippan, och harPerstorp enats attman om

samarbeta olikainom verksamheter med hjälp moderna IT-lösningar. Under detav
halvåret har politikerna fått för finnsde möjligheter med IT.senaste ögonenupp som

tillFrågor Jan-Erik Simre

Ängelholm verkar ha tydlig ambition förkommunen attraktivaregöraatten
boende och investerare med hjälp bl ytterligare förtydliga vilkenIT. Kan Duav a

hyresgästerna har dennanytta satsningav

ÄngelholmfinnsDet del högre utbildningar frånoch många eleverna dessaien av
bor Angelholmshemsi bostäder. samarbete Boinflytandekommittén därförI med ska
datorer placeras de lokalai hyresgästföreningarna. finns också tankar påDetut att
subventionera modemkostnadema för samtliga hyresgäster. Detta är sätt attett
ytterligare stimulera utvecklingen. förlängningen kan påI detta hjälpa till skyndaatt

med elektroniska betalningar både för hyresgäster, kommun-övrigaprocessen
invånare och företagare. Detta skulle stimulera till snabbare IT-utvecklingi sin itur
kommunen.

Hur många modemen är uthyrda till privatpersonerav

Av det totala antalet på modem360 knapp tredjedel hos företag. Restenär ärca en
hos privatpersoner.ute

Hur Du det tio årtror att utser om

Det är intressant det bland de befintliga abonnenterna Kabel-Internet viaatt attse av
finnsTV så många äldre och svårt hur snabbtpensionärer. Det gissaär att

utvecklingen kommer gå den breda kopplatinnan sig. En gissning äratt massan upp
Ängelholmshem80 alla hyresgästeratt hos kommerprocent attav vara

uppkopplade år.tioom
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i

företagför smålönsamhetenökaKan Internet

lohanssonaSmelinkKenneth

Iönköping.iLünsteknikcentrumdrivsochprojektSmelink år startatsett avsom
tilltillgånglättareföretagmedelstorahjälpa små och attmedTanken ITär att

uppbyggnadenprojektet årHuvuddeleninformation. iviktigstrategiskt enav
företagen.förviktigainformationsområden årolikamed antalwebbplats ett som
företagenerbjuditsutbildningkortareprojektfasen har ocksåförstaUnder den en

använda Smelink.där de fått lära sig att

Smelinkmedoch målsättningUtgångspunkter

ochbland småkonkurrenskraftökadbehovför projektetUtgångspunkten är ett av
underlättatillväxttillbidra attMålsättningenföretag SME.medelstora är att genom

förbyggsplattform attviktig information. Denstrategisktinhämtandet uppsomav
oftaföretagför mindreverktygenkeltskasprida information tjäna ett somsom

Totalt utgörinformationsinsamling. settavanceradförtid ochsaknar både resurser
dessa inteihågkommaviktigt attföretag. DetSverigesSME är att90-95 procent av

någon homogenutgör grupp.

mindreförviktigarealltblikommersamarbetenstrategiskafrämjar attIT som
skapakanvarandrakompletterarföretagSamverkan mellanframöver.företag som

konkurrenskraft.för bättreförutsättningar

utveckla. DetmedvillSmelink attområdeElektronisk handel är ett varasom
denmöjligheterdeochteknikanvändaföretagenhjälpahandlar somattatt senyom
frånStudenterföretag.besökadärfördel projektetmedför. viktigEn är attav

Handelshögskolan iochKTHStockholms Universitet,Högskolan Jönköping,i
Vidföretag.medelstoraochsmåbesökt fleraprojektetsStockholm har inom ram

användaskandenhurtekniken, visardenstudenternadessa besök berättar nyaom
knytabrasamtidigt sätt attBesökenför företaget. är ettkan innebäraoch vad den

och näringslivet.högskolevärldensamman

mindreförtill olikalänkarantalmedwebbplatsuppbyggdSmelink ettär ensom
juridiska frågor,EU-information,tillfinns länkarområden.företag Detintressanta

fungerakanITmyndigheterhögskolor,ochexportinformation, universitet somm m.
avstånd.geografiskaoberoendedemföretag och knytalim mellanett avsamman

Medverkande län

ytterligarefåttnyligenharochJönköpingLänsteknikcentrum iProjektet drivs av
genomgickProjektetstiftelse.Wallenbergsoch Alicefinansiering från Knut en

testades.ochbyggdesinformationstrategiskantal områdenpilotfas där uppett av
dvsanvändarna,grundtankeviktig är attpågick under 1997. EnPilotfasen

strukturen.uppbyggandetmedverkasjälva ska ismåföretagarna av
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Tanken från början projektet skulle två län: Jönköping ochiatt testasvar
Västerbotten. Jönköping valdes det länet finns företagsstrukturinom medattp g a en

andel små och medelstora företag.stor Västerbotten valdes de långaen p g a
geografiska avstånden länet.i tankeEn använda IT för vändaatt attvar
befolkningsutvecklingen länet.i

Sedemera korn Stockholm medäven i projektet, vilket bl innebar det tillkomatta
betydligt fler tjänsteföretag. Trycket på skapa bra informationskanal mellanatt en
högskolor och näringsliv ökade ochi med Stockholms inträde Smelink.i

Jämtland och Västernorrland visade ocksåsig intresserade liknande aktiviteterav
och anslöt därförsig till projektet. Detta förpositivt projektet då det viktigtär attvar
skapa helhetsbild och på tidigt stadium få med många olika företag.ett typeren av
Sammanlagt medverkade företag700 huvuddelen hemmahörande dei treca varav
första länen. Dessa företag fick under månadmaj tillgång till Smelink för1997 att
testa systemet.

Projektets organisation

Projektledningen stationerad Jönköping.är i Sammanlagt har ungefär 30 personer
arbetat med projektet, del på heltid, andra på kortare tidsperioder. Mångaen
organisationer har stått bakom utvecklingen de olika områdena Kvaliteten ärav en
viktig faktor. informationsområdeVarje måste hållas uppdaterat och de måste vara
förankrade bland företagen ska nyttja systemet.som

Studenterna genomförde företagsbesöken rekryterades från Ingenjörshögskolan,som
Handelshögskolan och från Högskolan för lärarutbildning och kommunikation,
samtliga i Jönköping. I Stockholm rekryterades studenterna från Handels-KTH,
högskolan och Stockholms universitet. Sammanlagt deltog 37 studenter undersom

utbildadesmaj för sedan besöka företagen under Studenternaatt sommaren.
behärskade redan den tekniken behövde stöd för reaktionermötaatt utenya men
hos företagarna. Många företag har fortfarande motstånd och andraInternetett mot
moderna lösningar för kommunikation.

Studenterna genomförde besöken två och två och pilotföretagen erbjöds kost-en
Ävennadsfri utbildning på 4 timmar. besöken bokades med kort varsel ochinom

under semestertider gick de smidigt genomföra. Sammanlagt företag350 iatt
Stockholm och Jönköping deltog utbildningen.i kändesDet detta någotatt var som
prioriterades företagen. Många intresserade hur de ska börja. Oftaär intevetav men
finns infrastrukturen redan på plats med Internet-abonnemang och modem eller
ISDN, ingen på företaget har det och börjattagit i använda tekniken.tagmen

Besöken många spinoff-effekter. Studenterna fick komma och träffa företagareutgav
och fick samtidigt chans marknadsföra införsig avslutande studier. Detatten var
också möjlighet för högskolorna och knytauniversiteten fler kontakter medatten
näringslivet.
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och inriktningfortsatta finansieringProjektets

universitetskanslergenomfördedärefterseptember ochförsta fasen avslutadesDen i
och Alicepresenterades för Knututvärdering projektet. DennaStig Hagstöm aven
projektet.påskullebeslutade vidare satsningar görasWallenbergs stiftelse attsom

förkronormiljonerytterligare 40konceptet fick SmelinkutvecklingFör vidare enav
tvåårsperiod.

delEnfinnas påSmelink nätet.Till kommer version1998 atten ny avsommaren
kreditupplysningar,blTillkommandetillkommer.områden försvinner, andra är a

Webbplatsen ska använ-arbetsmarknad fl. görasproduktutveckling, merm
söker.snabbt hitta detochdarvänlig. ska bli lättareDet navigeraatt man

handlarDetmed hjälp Internet.öka lönsamhetenSmå och medelstora företag kan av
verksamheten.effektivisera denfinna marknader och attatt egnaom nya

Kenneth JohanssonFrågor till

detärpilotfasen Om intedeltog iför de företagenKostade det något 700 vemsom
då betalarsom

strukturen. Detuppbyggandethjälpa tillpilotföretagens åtagande iDe 700 att avvar
avgiftsbelagt ihellerkostnadsfritt. Smelink ska intesåledes helthar varit vara

områdena.erbjuds viakosta de olikaframtiden. kommer tjänsterDet äratt somsom
Smelink,erbjuds viakanaler så kommer tandra tjänsterPrecis via exsomsom

harProjektetallt gratis.debiteras kunden. Hittills har varitöversättning, att
miljonerpåmed 12stiftelseoch Alice Wallenbergsfinansierats Knut summaenav

för pilotfasen.kronor

lösasSmelinkden långsiktiga finansieringenskaHur av

kommer visskommande två årenunder dePå de betaltjänstema utvecklas ensom
strukturen.övergripandehärför hålla igång denandel till Smelink attatt

antaletviktigtavhängig den kritiska Detockså är attFinansieringen är massan.
användare är stort.

gjordes i startenhar dag, vilka misstagUtifrån de erfarenheter ni i
.

glömmalättsmåföretagsperspektiv. Dettiden tänka ärviktigt hela attDet iär ettatt
små skärmarstandard, dvslåg tekniskföretag har relativtbort många mindreatt en

vadSmelinkkunde varitUnder pilotfasen anpassatoch långsamma modem. mer
sidorna.gäller nedladdningstiden av
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Vad är Din vision Smelinks framtidom

Målet till ha användare de två kommande åren.är 50 000 Den kritiskainomsatt att
viktig för framgångnå på sikt.äv attmassan

Hur relationerna till bankväsendet och finansielladen sektorn utser

Smelink samarbetar med Föreningssparbanken bankden liggerär närmastsom som
småföretagen dagsläget. Vad gäller finnsi själva betalningsrutinema samarbeteett
med SET Secure Electronic Transaction.
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ilösningarkreativaföröppnarSamarbete över gränserna nya
Karlskrona-Ronneby

Karlskrona kommunLisbeth Sager,

ochTeliakommun,med Ronnebysamarbetar dagKarlskrona kommun i
harGränser. Parternaprojekt kallas TjänsterFöreningssparbanken i utanett som

utveckling itillväxt ochverktyg förför formaallians tillsammansingått att nyaen
projekt initierasolikaskaGränserUnder samlingsnamnet Tjänsterregionen. utan

vilketregionenkansli har ialliansparterna. upprättatsdrivas Ettoch gemensamt av
femtill är.under projekttidenska verka är sattsom

Tjänster gränserutan

regionalförsamverkaProjektet Tjänster sättgränser nytt attutan representerar ett
uppgifterfokuserade på deverka konstellationerutveckling. handlar iDet attom

dentalande förgeografi. slogan Tjänster ärlösas oberoendeska gränserutansom av
Blekinge.dag råderi istämning som

RonnebyKarlskrona ochmellanallians skapatsProjektet bygger på den som
fortgåarbete skaAlliansens överFöreningssparbanken och Telia.kommuner samt

projekt drivas.antaltid skaperiod fem år. Under denna ett gemensammaen av

Etablerade nätverk i regionen

kart-Sparbankendåvarandeinledningsskedet genomfördes på uppdragI enav
uppmärksammades tidigttill samarbete. Detoch möjligheternaläggning regionenav

starka.mycketoch Ronneby kommunermellan Karlskronakontakternaatt var
för Karlskrona,knutpunkt ärinfrastrukturenviktigFlygplatsen, ärsom en

båda kom-deUtvecklingen ioch så högskolan.med Ronneby är ävengemensam
naturligtdärförföllförknippad med varandra. Det sig attstarktärmunerna

för samarbetet.inbjöds delta planernaRonneby kommun iatt

etableradefinns iredande nätverkockså tydlig bildKartläggningen somavgav en
pågårIT-BlekingeSoftCenter och TelecomCity. InomIT-Blekinge,regionen, t enex

FinlandTelecominfrastruktur därpå blolika projekt medmängd satsningar a
lands-pågårAndra projekt inomhela länet.elektroniskbygger imotorvägen

Detsamhällsservice.demokrati ochpå folks hälsa,bygdsutveckling, SME,satsningar
påfrånutgår satsningenKarlskrona kommunbyggtskoncept iuppsom

nätverkTelecomCityarbetat med år.TelecomCity kommunen i 10 är ett avsom
Ronneby haroch IEuropolitan, SUN Ericsson.med verksamhet påföretag orten, tex

dagmiljö där 40-imotsvarande betydelse med denSoftCenter haft gemensammaen
allmännaväl desåledes iinföretag verkar. Tjänster50 gränserutan passar

de två kommunerna.isatsningarna
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Karlskrona kommun har det viktigt ha medveten ochstrategisett attsom en en
planering för IT-utvecklingen. Planerna behöver naturligtvis ändras tidenöver men

ändå viktigaär för utvecklingen ska kommainte överraskning.att som en

historiskEn tillbakablick

Blekinges ekonomiska historia bygger på varvsindustri och militär verksamhet. De
tillväxtperiodernastörsta i Karlskrona kommun har infallit under krigstid. gårDet

dock inte förlita påsig krig framtiden.i Den tillväxten för kommunenatt nya
förmodas komma branscherinom information, media, multimedia ochsom
kommunikation. Tidigare hade regionen utveckling Norrlands inlandsamma som
och ständigt hos förregeringen be statliga bidrag. Senare insågattvar om mer man

framtiden måste skapas ochatt regionerna kommunerna själva. Genom attav
planera och bjuda till förändringin ska ljusare framtid skapas.en

Räddningen för Karlskronas del har flygplatsenvarit och högskolan. Tack demvare
har den nuvarande utvecklingen kunnat fart. Det handlar också påta att taom vara
de naturliga fördelarna finns kommunen,i möjligheterna till förädlasamt attsom
och utveckla framtidadet boendet och livsmiljön.

Internationella nätverk

Utöver de regionala nätverken bygger också nätverkregionen nations-över
Samarbetengränserna. finns etablerade både Europa och USA. USA finnsi I jointett

venture-avtal med Stanford och Telecom Corridor. I Frankrike finns avtal medett
Telecom Valley.

Regionens viktigaste samarbeten finns dock närområdet.i En viktigasteregions
handelspartners regel grannländerna.i och medär I Berlinmurens fall har
blekingarna fått tillgång till marknad på miljoner människor. Blekinge50 haren ca

Östersjön.därför mycket på utveckling samarbetetsatsat runten av

ÖstersjöområdetI finns utvecklad samverkan handelshus ochvia vänorter.en
ÖstersjönKarlskrona har etablerat handelshus land med tilli varje möjligheterrunt

direktkommunikation på elektronisk mellan länderna. Syftet med handelshusenväg
underlätta förär regionens företag idka handelatt mellan länderna. dag detI äratt

60 småöver och medelstora företag läneti möjligheterna arbetautnyttjar viaattsom
våra handelshus och förInternet dag.varjeväxer

Projekt inom allianssamarbetet

En uppgift för alliansen praktiskt lära alla ochär medborgare Karlskronaiatt
Ronneby kommuner IT-baserade applikationer till alla har tillgång tillsamt att attse
servicen. Det breda perspektivet viktigt. Detta samverkar också med IT-Blekingesär
satsning på IT-världshus glesbygden.i företag kommunen flerVia och ska också allt
anställda kunna skaffa sig dator hemmet.i Kommunalråden de bådaien egen
kommunerna funderar på hur de arbetslösa ska kunna få sådanäven nytta av en
satsning.
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uppgift kommersiellaEn hur både samhällstjänster och tjänsterär att testaannan
reda påfungerar total miljö. Medborgarna ochska kunna beställa barnomsorgi taen

äldreomsorgsavgifter ska få informationvia Internet. Besökare kunna om
turistattraktioner, lediga lägenheter nåFör nationsgränsernaöveratt utm m.

påkommer konvent kallat år där fokus liggerBIT Convention anordnas varjeett att
Östersjöregionen.information och kommunikation i

Allianssamarbetet utesluter samarbetspartners. Andra kommuner iytterligareinte
länet välkomna delta. Landstinget har också visat sigAndra aktörerär att tsom ex
beredda samarbeta har alliansen.valt själva gå iinte inatt att partnermen som

Alliansens organisation

projektenKarlskronas del målsättningen deFör med alliansenär att gemensamma
bibehållaska bidra till skapa: god förutsättningar förlivsmiljö kommunen,i attatt en

kommunikationoch utveckla kunskap och kompetens, fungerande infrastruktur för
förbättrad kommunal bundit sigharinte minst service. Kommunen intesamt uppen

skertill arbeta endast Telia Upphandlingar imed och FöreningsSparbanken.att
vanlig ordning konkurrens Finlandmed andra aktörer. Telecomi tvann ex

erfarenheterupphandlingen länsnätet. varandrasSamarbetet går på nyttjaut attav
för på så skapa tillväxt.sättatt

Sedan huvudprojektledarenågra månader tillbaka finns medkansli etableratett en
och skaprojektassistent. har fått portfölj med idéer vilkaDe tillgång till testasen en

förViktigt det alliansen ska finnasinompoängtera är attgemensamt. att utrymmeatt
misslyckas. Alla projekt måste bli lyckade. finns också mycket lära sigDetinte att av
misstagen.

Frågor till Lisbeth Sager

bidraKan IT till regional utveckling

Medkan påverka både arbetssättet och demokratin.IT det interna i organisationer
ITpolitikernas medverkan går det också få fart på den regionala utvecklingen.att

projektetverktyg för handeln och företagandet också viktig aspekt. Iärettsom en
stimuleraföringår på hitta modellerTjänster gränser satsningarutan att attnya

affärsverksamheten och nyföretagandet.

tillgången till datorer dagHur är i

akademikertäthet.antal år sedan placerade Blekinge på plats vad gällerFör sig 89ett
hartill datorerNu har till niondeplats landet. Tillgångeniregionen avancerat en

lanseraförst medförbättrats bl IT-Blekinge.via satsningar Deinom atta var
företagBlekinge-datorn billig för Därefter harPC privatpersoner. tsomsom var en

erbjuda datorpaket till anställda. IT-världshusenEricsson börjat sina är annanenex
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i i W

viktig ökar tillgängligheten datorer glesbebyggda områden. Detsatsning till isom
undersöks också dag möjligheter för datortek föri pensionärer.att starta
Vilken medverkan har fått från de statliga myndigheterna i regionenni

Blekinge På områdethar problem många andra regioner vittnat om.samma som
samhällsservice medIT-Blekinge fanns inledningsvis Försäkringskassan iinom en
del projekt överhuvudtagetbackade sedemera Skattemyndigheten har intemen ur.

medvarit med. intresserade verkar vilja iDe sig intesäger varavara men
utvecklingsfasen. Boverket har däremot aktiv liksom Lantmäteriet.varit parten

Hur Din framtidsvision utser

Om år såinte användning har uppnåtts långt tidigare80 procentig tioän omen
kommer likanågot ha utvecklats. måste ganskaDatorn ettsnartannat att vara
vanligt Verktyg telefonen.som
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industribygdtraditionellArtificiella nätverk Tankeverket ioch en

Rolf Lundell, Kreativt SkaraborgCenter
Högskolan SkövdeIngi Ionasson, i

Strörgn/IøzgnkeverketMette
i

kringprojektgrupp skapatsRolf Lundell och engagerade denIngi Ionasson är i som
på och tillväxtföretag Skövde. Strömsatsningen IT i Mette ettrepresenterar av

företagför flerverkartillväxtföretag verkar Skövdedessa i regionen. I attmansom
faktorernade viktigastelära använda Redan dagska sig IT. i ITatt anses vara en av

möjliggjort utvecklingen Högskolan Skövde.iavsom

Rolf Lundell, SkaraborgKreativt Center

IT-tillväxtföretag

strategiska projektgrupperhar fram Vilken ärSkövde kommun tagit Visionen ur sex
Rolftillsatts arbetardem lT-tillväxtföretag, den arbetsgruppskapade. En Iär somav

Uppgiftentillantal företag ska också knytasLundell och Ingi Jonasson. Ett gruppen.
breddautöka ochIT-användningen företagstödja utvecklingen iär samtatt av

befintliga dataföretag. Elektronisk handel viktig del detta.iär en

Skövde AB,projekt tillkommer Småföretagsutveckling ärTill detta ipartner, somen
Syftet inspireranäringslivsstyrt bolag drivs med kommunala medel. är attett som

sedanfanns redansmåföretag till informationstekniken.den Detnyttjaatt nya
IT.kommunala användningenkommunal berörde dentidigare IT-strategi aven som

kallasutvecklingsprojektsammanhanget kan SABO harI nämnas att startat ett som
för denGemensamtoch boendet Vilket möjligen liknar ÄngelholmsIT satsning.

IT-områdetpå kommunen.totala ambitionen höja kompetensen isatsningen är att
grannkommunerprojekt har också för samverkan med i regionen.Ett startats

Högskolan och Kreativt i SkaraborgCenter

aktöroch viktig iHögskolan Skövde samhällsutvecklingenaccelerator ii är enen
med ITför företagarbetet för höja den kompetens nödvändigäratt somsom

DettaSkaraborg.kärnverksamhet. anslutning till högskolan finns Center iI Kreativt
förföreningform ideellprojekt för närvarande organiserat iär ärett av ensom

tillsättsteknikpark. Till dennagroddföretag. Organisationen bolagiseras till ennu en
proffsstyrelse och heltidsanställd VD.en

kärnområden: datavetenskap medVerksamheten ska koncentreras till högskolans
ocksåHälsohögskolan tillkommerkognition, automatiseringsteknik och biodata.

ochentreprenörsutbildningkort. delprojekt kallas Idérurn drivsIinom ett som
kuvösverksamhet.lokalervägledning till groddföretag, tillhandahållande isamt av

IndustryIdérum drivs också projekt kallat of Computer Integration inUseInom ett
med 20-tal företag inblandade.ett
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Verksamheten ska vidgas till etablering- uppdragsverksamhetochävenattnu avse
för företag de nämnda kärnområdena. militärinom Ett särskilt intresseområde är
verksamhet och datautveckling detta område. medleminom Kreativt Center iär
Swedepark för teknikparker Swedeparkintresseorganisation Sverige.är i isom en

medlemsin International träffasi Association Science Parks vilka iär intur
Stockholm år.i juni i

bra exempel på groddföretagEtt blivit företagstarkt växande cbtärett ettsom som
förut hette Beslutsmodeller och ingår Scala företagi Business Solution. Dettasom nu
har kontor Skövde. specialiserat för logistikqsina i Det påärett av programvaror
material- och produktionsstyrning. blEtt exempel Tankeverketärannat son a
arbetar med omvandling bilder till korsstygnsmönster med hjälp dator.av av

Mette Ström, Tankeverket

Kognition och MMI

Tankeverket företag verksamt området kognition och MMI.är inomärett som
Kognition handlar människans informationshantering förut-och mentalaom

och begränsningar. försättningar MMI står människa-maskin-interaktion, villet kan
den praktiska tillämpningen kommunikation. detta mrådesägas Inomvara av

studeras människa och maskin eftersamverkan och hur tekniken kan utformasi
människan.

Utifrån dessa kunskaper arbetar såTankeverket med utforma teknikatt att
människor kan hantera den. kan form ellerDet dataprogram, manualeri texvara av
kaffeautomater. Arbetet består ocsåutvärdera och produkteri att testa gemen
utbildning området. utvärdering utfor-inom I analyseras bl hur produkt ären a en
mad efter arbetsuppgifter.den slutlige användarens erfarenheter, kunskaper och
Nyligen genomfördes projekt tillsammans med et130-talHögskolan Skövde däriett
företag länet besöktes och informerades kognition och syftei MMI i göraatom
området känt. finns vilkaDet behov hos företagen, det finns lite kunskapmen on
fördelar kanMMIsom ge.

HögskolanIngi Ionasson, i Skövde

Artificiella neurala nätverk

Sedan år har det1991 på Högskolan Skövde bedrivits forskningi på området arti-
ficiella neurala nätverk. Artificiella neurala nätverk handlar automatonom av
lärande datorsystem. hel del samarbetsprojekt bedrivit medi En harprocesser
företag Ericsson Systems Mölndal.Micro Tillsammans med dem stude-itsom ex
rades problemet med tyda radarbilder för upptäcka oljespill på Iatt att vatten.
samarbetet med Högskolan Skövde utvecklades artificiellti neuralt nätvekett som
löste detta problem.
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Internationell uppmärksamhet

fått både internationella ochlösning har hel del uppmärksamhetDenna ien
Telegraph till Radionationella forskarkretsar och media: allt ifrån Dailyiäven

närheten idéSkaraborg. Inslaget Radio Skaraborg bondei i att ettgav en omen
för på och furaartificiellt neuralt borde kunna användas skilja inät att ettgran

Skövde. Resultatetsågverk. kontakt med forskargruppen vid HögskolanHan itog
teoretiskt.blev examensarbete där student löst problemet Sverigesett en

sågverk.Uppfinnarförening/ försöker implementera dettaInnovation iatt ettnu

lyckade.exempel på regionala och lokala projekt SettDetta varit iär ett ettsom
Nätverkssällskapet haglobalt perspektiv så ska det Europeiska Artificiella Neurala

påårskonferens Skövde till hösten. Ca deltagare kommer samlasi 350sin att orten.
Tidigare år har konferensen anordnats Amsterdam och Paris. Nästai Lausanne,t ex

konferens kanår den Edinborough. Anledningen till sådan internationelliär att en
gällerhamna Skövde den forskning bedrivs respekterad både vadi är äratt som

kvalitet omfattning.och

förutsättning för litenIT orten en-

modern informationsteknik skulle det omöjlighet med småUtan att resurservara en
etablera och sådan omfattande konferens på Skövde.orten somarrangera en

föroch har överhuvudtaget spelat central rollInternet IT arrangemanget.en
forskare från helakonferensen har till del skett därAnnonsering via Internetstorav

världen fått information. Konferensbidragen lämnas elektroniskt Internet.in via

lösningar byggaLika omöjligt skulle det moderna tekniska utatt utanvara en
Götaland på år etablerathögskola Skövde det Västra 20 inter-i i innersta som

nationellt gångbar forskning till omfatta studenter internationelltoch 3000vuxit att
gångbar forskning. finns dag antal doktorander vid HögskolanDet ii ett stort

harSkövde inskrivna både vid svenska och utländska ITuniversitet.ärsom
målmedvetenmöjliggjort högskola Skövde högskola världen. Eni iäratt en en

räkna medbearbetning kan Götaland till EuropaIT Västra region igöra attav en
så redan hänt Blekinge.precis isom

till Lundell, och StrömFrågor Jonasson

inriktningen spetsområdenkan den kritiska kombineras med påHur massan

högskola måste koncentrera till spetsområden.Ingi En litenJonasson: sina resurser
Skövde på framför allt ingenjörsvetenskap och data.Högskolan har Dennai satsat

har framgångsrecept och absolut nödvändighet. harbra Det visatstrategi varit ett en
England, och Sverige.lätt hitta bra samarbetspartners USA i Detsig i ärävenatt

spetskompetenser samarbetar.viktigt högskolor med olikaatt
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upplever rekryteringsmöjlighetemaHur ni för högskolaEr

Ingi Jonasson: har funnitsDet några rekrytera kompetentinte svårigheterstörre att
personal till högskolan då den erbjuder internationellt kompetentsetten
forskarmiljö. tillDetta del resultat det samarbete etableratsgodaär stor ett av som
med utländska universitet vilket högskolan deltidsanställdahar kunnatgenom
lektorer håller hög internationell stat-us.som

harHur det medgått Skövdes tillväxtstrategi Vad har nitio år framåt i tiden
uppnått då

Rolf Lundell: Hittills har studenter utbildats Totalt har60-70 entreprenörsskap.i sett
20-25 groddföretag bildats med medverkande delägare. finns30-40 anställda och Det
goda förutsättningar för små tjänsteföretag, framför dataverksamheter,alltinom
vilket skulle komplettera näringsstrukturen innehållerlänet. Verksamhetsplaneni
målsättningen 300 ska arbeta projekt, företaghögskoleområdetinom iatt personer
och andra verksamheter samarbetar tillmed eller har kopplingsom annan
högskolan.

Er redovisning visar utvecklingen ska komma igång i Skövde så behövsatt om en
spetssatsning, detär riktig slutsatsen

Rolf Lundell: tvåDet skilda verksamheter. Vanlig vardagstillämpning ochär är en
spjutspetsama någonting hänga med behöverFör utvecklingen inteiannat. att man

på målsättningen skapa specifik profil försatsa regionenspets är attmen om en
måste riktade satsningar göras.

Vad gör Du kvar föri Skövde utveckla Tankeverketatt stannar att

Mette Ström: Kontakten med högskolan möjlighetenviktig faktorär attsamten
sprida kunskap ochMMI kognition utanför storstadsområdena.ävenom
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kompetensnätverkLokala informationscentra i gemensamtett

Bernhardsson, V-projektetLennart RI

tillregionenRIV-projektet har målsättning höja IT-kompetensen i samtattsom
medelstoraochförsta hand småstånd ökad användning Målgruppen iärIT.en av

informationscentrafrån lokalaföretag skolor. antal skaEtt IT-tjünstersamt
ska eftererbjudas företagen och offentliga aktörer regionen. Dessai centra

skapavillkor och således sinprojekttidens slut drivas marknadenspå egen
verksamhet.

Syftet och målsättningen med RIV

infor-regionaltpåstår för Regionalt Informationsvägnät. satsningRIV En ett
projektetHuvudsyftet medjärnvägsbro.ungefär halv ärmationsvägnåt motsvarar en

ståndframför allt få tillochsamverkan höja IT-kompetenseni regionenatt engenom
möjligt.användarnasåökad Verksamhet ska etablerasanvändning IT. nära somav

kallas fördetverksamheten vidBehoven ska komma från den lokalaIT somav
självahalvårdrygtinformationscentra. Projektet har pågått i ett men

förmedverkande kommunerna, ärkärnverksamheten, ska ske deiute trettonsom
närvarande inledningsskedet.i

infrastrukturendigitala ibygga denövergripande handlarDen satsningen utattom
DärefterFyrbodal.kallasFyrstad detBohuslän, Dalsland ochregionen somnorra -

nyttjandetförverkarfinnas informationscentrumska det kommuni varje ett avsom
kunskapernaknyts de lokalainfrastrukturen. stödja hjälpa varandraochFör att

syftarinfrastrukturendigitalaUtbyggnaden denkompetensnätverk.i ettsamman av
företagför iingångskostnadernatill minska de initiala kostnaderna. dag kanI ettatt

Tankenkronor.så höga 70,000avsides del vill ha ISDNregionen somvaraen av som
överskridaskakostnadernamed i regionen intesatsning är atten gemensam

möjligheter.får Bas-Gretastorstadspriserna. Med sådan satsning även nyaen

Götaland. Denden nätstrukturen VästraAllt bygger på ATM iär gersom nya
ISDNdet finnasprojektet skatill bandbredder påmöjligheter 155 MB. Inomupp

tillgängligt för alla företag.

Miniteknikparker lokalpå nivå

skolorter.till allaISDN-utbyggnadochInledningsskedet innebar på 2MBsatsningen
tidigare. Detredan sedanutbyggd infrastrukturhar synnerligen välRegionen en

Ilokala informationscentrum.avfarterna vilkabehövs bygga på utgörsär attsom av
standardbyggs slags minstade kommunala informationcentrumen gemensammaen

distansutbildnings-andravideokonferensteknik, datorer ochmed Internet,tupp ex
ska vändade sig näroffentliga skaverktyg. och aktörer regionenFöretag i vartveta

miniteknik-slagsInformationscentrumetde har behov sådan utrustning. är ettav
park på lokal nivå.
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omfattande.De dag finns kommunerna regel såtjänster inom IT i i inteiärsom
Skillnaderna olikamellan kommuner avsevärd. Fyrstad finns bredareInomär ett
utbud skogskommunerna Dalsland.i iän t ex

uppgift för informationscentrumenEn samla de kunskaper ochin tjänsterär att som
finns på IT-området lokalt och erbjuda de andradessa till samtliga kommuner via
informationscentrumen. På så kommer tjänsteportföljen utvidgas. RIV-sätt att
projektet vill beslaglägga på den marknad alla andra finns här. Marknadentrorsom

alltid finnas marknad"därute" de därute derassittersägs när säger attmen som
finns därute så måste det innebära marknaden finns här.att

informationscentrumVarje ska också bygga specialkompetens och bliupp en egen
kommersiellt driven enhet själv finansierar verksamhet eftersinen egen som

projektets slut. ska kunna drivas vidare på marknadens villkor. Projektet harDet
bakbundit affärsidéerna så de får konkurrera redan befintligamedinteatt
verksamhetenDet handlar skapa så tjänsteportfölj möjligtatt utan attstorom en som
kopiera det redan finns.som

Finansiering projektetav
skerFinansiering EUs strukturfond mål och Kunskap- och kompetens-via 2 5B,

stiftelsen, Telia, länsstyrelsen, landstingen, länsarbetsnämnden och de kommuner
medverkar. Telia huvudleverantör de byggs krav har ställtsär nätsom av som men

på leverantörsoberoende så andra ska få kommaäven operatörer in.att

Högskolan Trollhättan / Uddevallai till projektet och fungerarinitiativtagareär som
spindel Mycket handlar informationshantering vilket bibliotekeni nätet.en om av

tradition väldigt duktiga Därför lokalapå. finns samarbete med deär även näraett
biblioteken kommunerna.i

Företagarna, liksom skolan, båda också medviktiga målgrupper finns iärsom
projektet. Därför måste det informationscentrumen skaintepoängteras att
konkurrera småföretagenmed samarbeta. Målgruppen små och medelstoraärutan
företag. Det långsiktigt arbete då förstådet gäller de olika verksamheterna.är ett att
Grundtanken koordinatorema på informationscentrumen skade lokala besökaär att
och hålla kontakten med företagen. Målsättningen vad gäller skolan samtligaär att
skolor innan året slut ska anslutna till offentliga förvaltningenInternet. Denär vara

viktig målgrupp kommer behöva från informations-är IT-tjänsteratten annan som
centrumen.
Arbetet med projektet har hittills förankringsarbeteinneburit och utbildning av
lokala koordinatorer. Redan under inledningsfasdenna har kontakterna mellan
högskola, företag och kommunerna ökat. marknadsföringEn gemensam av

har bedrivits. produkter eller tjänstebeskrivningar framsatsningen De sedan tassom
ska enhetliga.vara

Morgondagens projektettjänster i
Morgondagens uppgifter för informationscentrumen skapa samverkanär näraatt en
med de lokala småföretagen. Personliga besök, telefonsamtal, träffar ochstörre
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småföretagensförståska kunnakoordinatorernaförviktiga attseminarier är
videoöverföring ianvändamöjligtdet attkommerkort attVerksamheter. Inom vara

kommer växa.område attdemandEducation är ettutsträckning. somstörre on

Bernhardssontill LennartFrågor

till nyttaBas-GretakommakanportföljeniVilka tjänster

ocksåskaså tjänsternaskolorochföretagÄven mindrehuvudmålgruppen ärom
använda sigkunnakommerBas-Greta attallmänheten. avförtillgängligavara

förutsätterdistans. DettapålivebarnbarnsinaVideokonferensteknik för tatt seex
iinformationscentretbesökavälkommenhon attOm inte ärISDN.hon harförstås att

kommunen.

skol-iveckansochdagisköninformationfinna menymedborgarenKan om
bespisningen

hurblutkristalliserar sig ärdelprojektEtt akommetdet ännu.Så långt inteär som
landstingenochlänsstyrelsenmedsamarbeteIska hanteras.samhällsinformationen

medborgarinformation.vertikalhorisontell ochbådeförformertestas nya

alltmedhinnaniKommer attavslutas år 2000.Projektet ska

harförstudiesedan. Entvå årförredanplantankemässigtstartades påProjektet ett
harvad.ochplöjdMarkenbedrivits. ärförankringsarbeteaktivtoch ettpresenterats

skörda.så ochdetgällerNu att

utvisionenlångsiktigadenhurtidenframåt ihalvt årochDu ett serett menser

använder deeller sättpåföretag annatantal ettdetlång siktPå är ett stor som
hjälpfåkanDet attinformationscentrum. tolikaerbjuds varaextjänster genomsom

för företagen ärandra tjänsterellerupphandlingoffentligbevakning sommed av
naturlig iingå part ettkommer även atttidskrävande. Företagenalltför ensom

Europa-nivå.påkanskekompetensnätverk, ävenutvidgat

andramedförsöktniHarutfinansieringen attlångsiktigadenkommerHur se
myndigheterstatliga

räckteDetfinansiärer.få ytterligareförsökapåarbetenågot attladesDet inte ner
finan-täckerBudgeten ävenbudgeten.balanseraförfannsredanmed de attsom

demförLöneskalaninformationscentrana.lokalaför dekoordinatorernasiering av
kunden,äraffärer. Oavsettskapatillstimulerafallande för vem somattär att egna

affärsrelation.ingåinformationscentretskasåeller privat, enoffentlig
För-utgång.projekttidenseftersjälvdrivandeskaInformationscentrum vara

finansiering.ytterligarenågonbehövasdetska intehoppningsvis
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ACTION Assisting Carers using Telematics Interventions to meet-
Older persons Needs

Lennart Magnusson, ACTION

Projektet ACTION på utvecklasatsar hjälpmedelatt för anhöriga värdar sinasom
gamla i hemmet. Genom bättreatt utnyttja moderna IT-lösningar ska anhöriga och
gamla ökad trygghet och bättre service. Många anhörigaen vill vårda hemmeti

behöver stöd formi tillgångmen till information och kunskap iav
omvärdnadsfrâgor. bakgrundEn till projektet deär decenniernas markantasenaste
ökning andelen äldre i Europa. Detta förmodas också ledaav till ökat behovett av
hjälpmedel i hemmen.

Ökande andel äldre i samhället

ACTION EU-projektär ett startade i årjanuari 1997 och ska löpasom över en
treårsperiod. ACTION står för Assisting Carers using Telematics Interventions to

Oldermeet persons NeedsC Partners vårdhögskolanär Boråsi andrasamt tre
vårdhögskolor i England, Nord Irland och Portugal. Ett landsting på Irland ocksåär
med. Svenska Älvsborg,framförär alltpartners landstinget i Borås lasarett,
primärvården i Borås Borås kommun. Andrasamt Chalmers,är Göteborgs
universitet, Handikappinstitutet, Daltek och Telia.

Bakgrunden till projektet den ökadeär andelen äldre i Europa. Av dagens 375
miljoner ÅrEU-invånare miljonerär 14,5 år.över 80 2020 kommer denna siffra att
uppgå till 20 miljoner. Mellan år 1960 och år har2020 andelen ökat med 300 procent.
När andelen samtidigt minskar kommer detta fåyngre inverkan påatt stor
omvårdnadssituationen framtiden.i dagI har anhöriga nyckelroll vårdenien av
äldre. Anhörigvårdare alltidär nästan kvinnor. SverigeI de oftast äldreär kvinnor

vårdar sin I övriga Europa det oftasom är kvinnor vårdarman. föräldrar.sinasom

Möjligheter med tekniken

Informationssamhället erbjuder många möjligheter till ökad för allaservicenya en
medborgare. Det finns föreställning kvinnor och äldre behärskaratt inteen om
teknik det egentligenär tvärtom. Avhandlingenmen Från vedspis till
microvâgsugn visar kvinnor använderatt teknik de de harattny nyttasom ser av.
För projektet detär viktigt ha användarnaatt med i utvecklingen tekniken.av
Partners vårdhögskolorär och vårdorganisationer. Projektet kan upplevas vara
teknikinriktat i själva verket handlar det på teknikenmen föratt ta attom vara ge
människor bättre service.

Den övergripande målsättningen är med hjälp modernatt informations- ochav
kommunikationsteknologi stödja äldre handikappade och deras anhörigvårdare för

de ska kunnaatt bibehålla oberoendeautonomi, och livskvalitet. Syftet är att ge
anhörigvårdama kunskap och stöd det gällernär omvårdnad deti dagliga livet.
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Genomdet.kunna göraförstödbehöver atthemmavårdavillanhörigaMånga men
förförutsättningar attbättreanhörigafårfinnshjälpenkunskaphaatt varommer derasochanhörigvårdaremålgruppen ärprimäraDenhemma.vårdaklara attav

administratörer.ochomsorgspersonalochvård-förockså braprojektet äräldre men

innehållProjektets

önska iskulleanvändarevadundersökningmedinleddesProjektet aven
deigruppintervjuerformgenomfördes iUndersökningenframöver. avutvecklingen

visadeResultatetanhörigvårdare.till 500gickenkät utländernaolika samt somen
informationDeninformation.lättillgänglig somochsamladpåbristfinnsdetatt en
osystematisk ochoftastärInformationenförstå.svårochhittasvår attfinns är att

fragmentarisk.

detomvårdnad igällervadkunskapochinformationökadfinnsönskemålEtt om
Mångavila.tillmöjligheterochavlastningfåbehöveranhörigaMångalivet.dagliga

finnsDeenda ostört.nattaldrigdel fårvårdar. Endedenlämna enaldrig sovakan
veckas etc.semesterpååkaaffären,tillkunnaföravlastning enbehov attett av

sådant.förfåfinnsstödekonomiska attvilkaoftasaknasKunskap somom

handlarmultimediaprogramantal omdagutvecklas i somresultat ettdessaUtifrån
anhörigahjälpa attförfram attlivet. Dessa tasdagligadetomvårdnad i program

Anhöriga säger atttill avlastning.finnsmöjlighetervilkaochvårdenplanera somse
deoch närinteförväguppstå ikansituationerhanteraläravill sigde att som

med jämnakanAnhörigainteraktiva.mindreellerärinträffar. Programmen mer
kommunsjuksköterskaellerdistriktssköterskatill sininformationskickamellanrum

vården.följakansåpå sätt uppsom

komp-TV-apparatendenviahemmen somiska egnapresenterasProgrammen
Därmedtill Internet.ISDNmedanslutningochkameradator,medletterats enenen

läkare,medvideokonferenstillmöjlighetochtilltillgångfinns programmen
fjärrkontroll.vanligmedreglerashemtjänstbiträde. Systemeteller ensjuksköterska

installationmedsambandI enutbildning. avpåkravnaturligtvisställerDetta
ochäldreanhöriga,debådeutbildningocksågenomförssåutrustning av

vårdpersonalen.

förstadetDå harfärdig.första versionendenskaapril 1998 varaslutetI av vårdpersonal.ochanhörigamedtillsammansgenomförtsutvecklingsarbetet
tillsammansför tamånad attsamlas varjevårdpersonalochanhörigamedGrupper

kommithittillsharspråk. Deochinnehållbedömaochgränssnittetfram själva
anhöriga.alltframförfrånreaktionerpositivamånga

Utvärdering

tillframpågåkommervilken sommarenprojektet attutvärderingI maj startas aven
kommundel iTandaredsfem hem iinstalleras iutrustningenkommer attDå1999.

hosinstallerasävenutrustningenskavårdkedjanhelatäckaFörkommun.Borås att
rehabiliterings-ochvårdcentralenhemtjänstassistenten,kommunsjuksköterskan,
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kliniken på lasarettet. Alla kommer ha tillgång tillatt och möjlighetsamma program
till ordna videokonferensatt och skicka information till varandra.

Den första perioden pågår fram till jul och täcker platser32 i Europa.runt om
Antalet ökar under våren då ytterligare platser tillkommer. Projektet ska också
fastsälla utvecklingspotentialen, dvs göra benefit analyser,cost marknadsunder-
sökningar, utvecklingsstrategier utvecklasamt organisation för kunna fortsättaatten
efter projekttiden. Finansieringsfrågan måste också lösas.

Möjligheter med projektet

Möjligheterna med projektet höja kvalitetenär att inom vården och Medomsorgen.
hjälp bättre informationsflödeett kan vårdpersonalenav lättare bedöma och
prioritera vårdbehoven, vilket underlättar planeringen och utvärderingen. Tanken är
också säkerheten och effektivitetenatt vårdeni ska kunna höjas underlättaattgenom
vårdkedjan och öka möjligheterna till konsultation och erfarenhetsutbyte. ACTION
initierar också forskningsfältett nytt metoder för stödja anhöriga hemmet.iattom
EU:s femte betonar service och design för alla.ramprogram Den teknik som
utvecklas ska tillgänglig för många och lätt komma åt.vara att

Frågor till Lennart Magnusson

Även det kommunikationssättet fordrar sjuksköterskannya att eller
hemtjänstbiträdet finns på plats. Ett problemen i dag är vårdpersonalenatt inteav

tillgängligär telefon. För detta skaens fungeraatt fordrar detper stora
Ärförändringar i arbetssättet. det problemställning inkluderats ien som

projektet

I den fas inleds i Borås kommun kommer rehab kliniken,som nu primärvården,
kommunen och vårdcentralen i kommundel samarbeta. Det ingåratten en
utbildningsdel över internaatt arbetssätt och hur teknikenom ska kunnase
användas för skapa I kommundelenatt nytta. har de redan insett vissaatt
förändringar nödvändiga.är Hela IT-satsningen hälso-inom och sjukvården
kommer innebäraatt organisations- ochatt arbetsformer måste förändras. En
diskussion måste kring hurstarta organisationen istället ska ut.se

Var ligger tonvikten i utvecklingsarbetet på tekniken eller på de mjuka-
faktorerna organisationtsom ex

Tonvikten ligger på stöd och hjälp föratt anhöriga vårda hemma. Teknikenge att är
endast hjälpmedlet formi fjärrkontroll. Via den kan den anhörigeav en antingen
kommunicera eller få beslutsstöd för det eftersöks.som
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informationsprogram,tillverkningochmultimediamedjobbarni avDu attsa
utvecklingendeldettautgör stor aven

webb-vanligaskadeförHTMLutarbetas i attviktig del. Programmen varaDet är en
påanvändaskunnakortsåledes inomskulleprojektetDelarbaserade avprogram.

hemsidor.kommunernas egna

frånsamarbetspartnermedEU-projekt tillsammansjobba idetfungerar ettattHur
länderolikamånga

Teknikenkundetid än tro.spännandeochlärorikt tarväldigt manDet är mermen
vecka ochtredjevideokonferensermedmöjligtmycketanvänds så varsom

UngefärNotes.Lotusdiskussionsklubbar viaoch endatabashanteringgemensam
personligen.allaträffasåretgång om

år 1999ekttidens slutefter projACTIONpåfortsättningen utHur ser

denFörhoppningen ärfärdig attännu.verksamheten inteärfortsattapå denPlanen
tillfår tillgång viaanhörigaden utrustningingårfram itagitsutrustning somsom

överkomligtillerhållaskunnabordeVideokonferensutrustningensamhället. en
för detta. I övrigafår ståkommunernadet kunnaskulleavgift. SverigeI somvara

iringautrustningdenna ärförKostnadernaolikakan lösningarna ut.Europa se
kostnaduppgår dennaBoråsåret. Ikostarsjukhemsplatsmed vadjämförelse omen

året.kronortill 350.000 om
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Paneldiskussionen

Hearingen avslutades med diskussion kring hur skaIT kunna exploateras ochen
spridas till bredare marknad. Det konstaterades bl det finns ochen att storaa
outnyttjade potentialer i samarbetet mellan offentliga och kommersiella aktörer.
Det poängterades också IT är verktygatt och inte ändamålett i sig.ett

Ordförande: Christer Asplund, EuroFutures AB

Deltagare i panelen: Göte Bernhardsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Lennarth Bernhardsson, RIV -projektet
Gunnar Heborg, IT-kommissionen
Kenneth Johansson, Smelink
Ingi Jonasson, Högskolan Skövdei
Lennart Magnusson, Vårdhögskolan Boråsi
Bengt Göran Olausson, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Lisbeth Sager, Karlskrona kommun

ÄngelholmshemJan-Erik Simre,

IT verktyg och inget självändamålett0 -

IT ska användas för på olika förbättra arbetssättatt sätt och Teknikenservice. i sig är
målsättning.ingen För förbättra och effektivitetserviceatt det viktigtär att anpassa

organisationen och det traditionella arbetssätten till bättre kunna samhälletsatt möta
och medborgarnas behov. IT viktigtär verktyg och fårett inte isoleradses som en
företeelse i samhället. Potentialen vad gällerär användningenstor IT iav
näringslivsutveckling både lokalt och regionalt. Genom integrera affärsutvecklingatt
och IT öppnas och spännande möjligheter för svenska produkter pånya
världsmarknaden. Detta kan göras it utsträckningstörreatt märkaex genom
svenska produkter med Internet-adress där produkten och dess tydligten ursprung
kan beskrivas. Ett intressant område för Sverige livsmedelsindustrinär där svenska
produkter starkare kan marknadsföras ekologisk synvinkel.ur

Kommersiella och publika tjänster i samverkan0

finnsDet och outvecklad potentialstor ökai samarbetet mellan publikaen att och
kommersiella aktörer på lokal och regional nivå för förbättra IT-applikationerna.att
Många kommunala tjänster i ellerär mindrestörre utsträckning relaterade till
kommersiella verksamheter. Ur medborgarperspektivett det upplevelsenär av
service och det värde servicen viktigt.ärsom genererar som

Skapa för användningacceptans ITo av

För uppnå ökad användningatt IT i samhället måste det först skapasen störreav en
för applikationerna.acceptans Det användningenär IT ska fokus ochiav som vara

inte produkterna i sig. När människor märker IT förenklar vardagliga bestyratt då
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medgllfijrregionqliigpecklingÖkadpzmvändning IT,ettErfqrenhegfrångyflgrirtglzjna: av

medborgareinformationtakt. Densnabböka ianvändningen somockså attkommer
människanstillställasmåsteTeknikentillgänglig.finnasmåsteönskar sig

villkor.hennesförfogande på

förankringlokalmedöverblickNationell0

verkligadedärplanet. Detlokala ärpå detsamlasmåsteITBehoven uppav
lokala projekt-viakommuniceraskanbehovframträder. Dessatydligtbehoven

ocksåHelikopterperspektivet ärdeltar.företagochskolakommun,därgrupper
landetspridda IT-öar iuppstårdetriskenkanhelheten attGenomviktigt. att se

undvikas.

infrastrukturUtbyggnad av0

elektroniskutbyggdlandet harhelatilluppgiften attvilar att enPå statens seansvar
användningutveckladförbasenInfrastrukturen utgörfungerar.infrastruktur ensom

förfinns riskdå det attperspektivnationelltmedviktigt annarsettIT. Det ärav
omfattande.blirmellan regionernaskillnaderna

ITanvändningenförrollSkolans av0

framtiden ochförkompetensutvecklingensvenskadel denviktigSkolan utgör aven
detredskap ibörITutveckling. ettlandetsroll förcentraldärmed somhar sesen

landet ochiskolsystemetförövergripande ansvarethar detlärandet. Statenlivslånga
exempelbra ärutvecklas. Ettpedagogikenochskolanförsåledes attett ansvar

utvecklaför ettimplementerats attkonsekventdär ITgymnasiumMönsterås
arbetssätt.kunskapssökande

exempelgodaochkunskapSprida0

landet.itill alla regionerkunskap ITspridarefyllarollharStaten omatt avsomen
använda ITtilloch regioner attstimulera kommuneruppgift iviktigfinns attDet en

exempel.godaframlyftaoch att
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forinfrastrukturenIT-kommissionenshearing om
kommunikation.information och
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Affársnyttan med Internet
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hemsidapublicerad IT-kommissionensRapportenär

http://www.itk0mmissi0nen.se.



IT-problem infor 2000-skiftet,SOU 1997:12
frånReferatochslutsatser anordnadhearing IT-kommissionenen av
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Fax:08-69091 91.Telefon:08-69091 90.
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offensiv IT-användning kan skapaHur
1998:54tillväxt för mindre företag, SOU
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SOU 1998:65Nya tider, förutsättningar...,nya
Fritzeskundtjänst.8/98.Kan beställashosRapport

Telefon: 08-69091 90.08-69091 91.Fax:

från-Erfarenheter hearingaroch regional utvecklingIT tre
under 1998,SOU 1998:79mars
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