
IT 

Stora  förändringar  inom  IT‐verksamheten  i norra 
Bohusläns  kommuner  inleddes  under  2011  och 
fortsätter  under  2012. Den  största  förändringen 
är  sammanslagningen  av  IT‐verksamheterna  i 
Lysekils och Munkedals kommuner dit även Sote‐
näs  kommun  fattat  ett  principbeslut  om  anslut‐
ning. 

Under  2011  avslutades  en  gemensam  upphand‐
ling för samtliga fem kommuner om fast och mo‐
bil  telefoni  samt  viss  datakommunikation.  Avtal 
tecknades med  Telia.  Totalt  kommer  kostnaden 
per enhet kommunikation att minska. Om  total‐
kostnaden minskar beror av utvecklingen av tota‐
la trafikvolymen. 

I samtliga  fem kommuner har aktiviteterna kring 
fiberföreningar  på  landsbygden  varit  aktuella 
under  2011.  I  Munkedals  kommun  var  vid  ut‐
gången av året hela landsbygdsområdet intäkt av 
fiberföreningar.  För  att  stödja  fiberföreningar 
under uppstartstiden i de övriga fyra kommuner‐
na  anställdes  inom  ett  Leaderprojekt  från  maj 
2011  en  ”fiberlots”.  Resultatet  blev  att  många 
nya föreningar kom igång. 

Med hänvisning  till de  stora  förändringarna  i  IT‐
verksamheterna,  som  igångsattes  i  samtliga 
kommuner  under  2011,  har  beslutats  att  avstå 
från  att  genomföra  den  jämförande  Benchmar‐
king för 2011.  

 
Händelser av betydelse inom IT i Strömstads 
kommun 2011 

 Valemyrskolan, Bojarskolan, Ekoparken, Re‐
ningsverket och Avfallsverket har fått fiberför‐
bindelse till sina verksamheter. Detta har skett 
i egen regi och kommunen äger denna fiber 

 Påbörjad förstudie för att migrera från Novell 
till MSKD 4.2 

 Arbete med att ta fram en Infrastrukturplan. 
Planen förväntas bli antagen politiskt under 
sommaren 2012 

 Strömstads Kommun deltog i IT‐Q enkäten 
2011 

 Tagit fram ”Riktlinjer för Sociala medier” 

Händelser av betydelse inom IT i Tanums kom‐
mun 2011 

 Påbörjat migrering  till Windows  7  och MSKD 
4.2 

 Startat  diskussioner med  Telia  om migrering 
av verksamhetsnätet till Telia‐WAN samt fibre‐
ring av fler verksamheter 

 Anmält intresse till fiberföreningar att fiberan‐
sluta  kommunala  verksamheter  inom  deras 
verksamhetsområden 

 En ny IT‐infrastrukturplan antogs av Kommun‐
styrelsen hösten 2011 

 
Händelser av betydelse inom IT i Lysekil, Mun‐
kedal och Sotenäs kommuner 

2011 präglades av arbetet med att gå samman till 
en IT‐organisation. Detta medförde att antal pro‐
jekt hölls nere  i respektive kommun till ett mini‐
mum,  dock  genomfördes  redan  påbörjade.  Alla 
investeringar hölls på minimal nivå. 

 I  Lysekil  fortsatte  arbetet  med  nytt  Intranät 
och portaldokumenthandtering. En ny skolpor‐
tal installerades och infördes i verksamheten 

 I Munkedal  togs  resurser  fram  för  att  börja 
driva ett  så kallat Privat Cloud, vilket  innebär 
en molntjänst för ett begränsat antal aktörer. I 
detta  moln  installerades  sedan  ett  nytt  PA‐
system  som  skall  serva  c:a  4500  användare  i 
Munkedal,  Lysekil  och  Sotenäs 
Det  tidigare  växelsamarbetet mellan  nämnda 
kommuner lades också över i molnet 

 I Sotenäs så infördes Single Sign On (SSO) med 
SITHS‐kort  (digitala  id‐kort)  i  Citrixmiljön. 
Startades  översyn  av  IT‐infrastruktur  p.g.a. 
ombyggnation av kommunhuset 
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