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Projekt InfraBas 
Svenska Kommunförbundet har från ITiS-delegationen tilldelats resurser för 
ett projekt kallat InfraBas. 

Syftet med projektet är att utgöra ett stöd för kommunerna i sin planering 
och utveckling av infrastrukturlösningar och e-posttjänster. Syftet är också 
att inspirera kommunerna till att utveckla samarbetsformerna mellan 
kommunens övriga IT-verksamhet och skolan.  

Etapp ett startar under sommaren 1999 och betoningen där ligger på att fram 
till slutet av september stödja och hjälpa kommunerna i deras ansökningar 
till ITiS angående infrastruktur- och e-postsatsningar. 

Aktiviteterna under senare delen av hösten och våren blir att ta fram och visa 
upp goda exempel och erfarenheter som olika kommuner har gjort kring 
Internet- och e-postsatsningar. De skall även ta fram ett fördjupat underlag 
över hur en regional/lokal satsning kan se ut i det vi kallar etapp två.  

Etapp två syftar till att på ett mer långsiktigt sätt stödja kommunerna i deras 
arbete att utveckla den s k stödinfrastrukturen runt IT-verksamheten i 
skolan.  

Målgrupperna för projektet är IT-ansvariga chefer inom kommunen och 
skolförvaltningar. Men även IT-samordnare/tekniker inom skola och central 
förvaltning kommer att bli berörda. I viss mån kommer förvaltningschefer 
och politiker med ansvar för skola och IT att dras in i projektarbetet.  

IT-användandet i skolan har under de senaste åren ökat genom omfattande 
inköp av datorer och nätverk. Denna expansion är nödvändig och viktig sett 
ur samhällets och skolans utveckling. Tyvärr har hantering av tekniska 
problem och användarstöd inte kunnat byggas ut i motsvarande omfattning 
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och många skolor har därför problem med sin IT-drift. Orsaken till detta är 
bl a ekonomiska begränsningar tillsammans med tekniska och 
organisatoriska problem. I allt för många kommuner löser man inte dessa 
problem på ett ändamålsenligt sätt, därför bör man hitta sätt att förändra 
detta. 

Vi tror att många kommuner behöver hitta nya sätt att samverka mellan 
central IT-enhet och skola. I många kommuner visar man från den centrala 
IT-enheten en ovilja att förstå skolans speciella behov. Och skolan å sin sida 
brister i kompetens men saknar framförallt de resurser som krävs för att 
kunna skapa en stabil driftmiljö som har hög tillgänglighet, hög säkerhet och 
kvalitet.  

Det är viktigt att slå fast att det måste finnas en förståelse från den centrala 
IT-enheten för de speciella krav och behov som skolan har. I vissa avseenden 
skiljer de sig markant från övriga förvaltningars behov.  

Projektet vill därför stimulera kommunerna till att utveckla nya former för 
samarbete mellan centrala funktioner och skolan. Vi menar att det finns flera 
modeller som kan fungera bra. 

Projektanställda IT-koordinatorer: 

Jörgen Sandström 08-772 42 63  
Pia Rönne-Petersén 08-772 42 23  
Hansi Carlsson 08-772 42 84  
Bengt Svenson  08-772 42 78  
 
Vill du ha mer information eller komma med förslag och synpunkter på vårt 
projekt så kontakta gärna ovanstående IT-koordinatorer. Projektgruppen har 
i etapp ett sin bas och kontor i Svenska Kommunförbundets lokaler 
Hornsgatan 15 Stockholm, telefon vx 08-772 41 00. 
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