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Kris 2 
2000  
Befolkning 



Strategiska vägval 

Att Vara… 

…eller inte Vara 



Ledarskap, int persp 

LEDARSKAPET  
internationellt perspektiv 





Västsveriges näst största 
evenemangsstad 



Arbetslagsutveckling 2001 

 

 
”Det vinnande laget och  

den goda arbetsplatsen” 

MALLORCA 



Verksamhetsutveckling 

2005 

” Förändringskraft & 
effektivitet” 

ISLAND 



Verksamhetsutveckling 2009 

” Det vinnande laget i 
en föränderlig värld” 

PRAG 



Verksamhetsutveckling  

2013 

 
• Professionalism 

• Medarbetarskap 

• Kund/brukarfokus 

 

ESTLAND 











STRATEGISKA 
VÄGVAL 

Att 
Vara… 

…eller inte 
Vara 



IT-avdelningen 
består av IT, 
info och 
växel/reception 

Arbetsplanens 
mål för IT 



Fungerande 
teknisk miljö 



Application 
Firewalls 

Identity Service 
Engine (BYOD) 

 

Startade med en workshop…. 

FIM 

samarbete 

Mellan 

och 

    

Fungerande 
teknisk miljö 



…som Atea gjorde en  

ordentlig projektplan 

av. 

Fungerande 
teknisk miljö 



Färre ärenden 



Färre ärenden 



Varför 
självbetjäning 
och varför just 
acceleratorn? 

Kortare 
ärendetid 



Vad gör vi i 
acceleratorn idag? 
 
-  Beställa program/tjänster 
-  Administrationsbehörigheter 
-  Ändra Elevlösenord 
- Beställa/hantera 

Gemensamma mappar 
 
- IT-teknikerna kan fjärrstyra, 

lägga på program på 
användarnas datorer m.m. 

 

 

 

Kortare 
ärendetid 



Vad gör vi i acceleratorn 
i framtiden? 
 
Hantera: 
- Lösenord 
- Datorer 
- Tillgångar 
- Webbshop 
- Anställningsprocessen (Behörigheter 
system) 

 
I framtiden vill vi kunna göra ALLT 
 via acceleratorn! 

Kortare 
ärendetid 



Mer tid till 
förebyggande arbete 



Kunderna upplever 
att vi har ett mycket 

bra bemötande 



Vi kommunicerar 
med varandra och 

våra kunder 

IT-samordnarträffar  
3-4 ggr/år 



Vi kommunicerar 
med varandra och 

våra kunder 
Vad efterfrågar 
verksamheterna? 
Soc 

• Kunna dokumentera/ 

kommunicera på läsplatta- var du 

än är. 

• Ha IT-hjälpmedel hos de äldre för 

trygghetskommunicering. 

• Bärbart system för Procapita i 

hemvården 

• Trådlösa nätverk  

• Utbildning/info kring produkter 

• Fungerande telefoni 

• E-tjänster 

 



Vi kommunicerar 
med varandra och 

våra kunder 
Vad efterfrågar 
verksamheterna? 
Bildning 

• 1-1 datorer/läsplattor  

• Frånvaruregistrering mm 

elektroniskt 

• Simskola/kulturskolan- E-

tjänst 

• All fast personal egen dator 

• Fler E-tjänster 

• Komma åt dokument hemifrån 

• Självbetjäningsverktyg 



Vi kommunicerar 
med varandra och 

våra kunder 
Vad efterfrågar 
verksamheterna? 
Tekniska 

• Specialkost-anmälan på 

nätet.  

• Fika med tag/kort 

• Felanmälan i app för 

medborgarna 

• Byta system vatten  

• UPS:er för att skydda vid 

strömavbrott 

• Direct Access 
 



Vi kommunicerar 
med varandra och 

våra kunder 
Vad efterfrågar 
verksamheterna? 
Adm & ledning 

• Logistikprogram kring 

hemtjänstbilar 

• Flexibla lösningar- 

datorer, plattor, mobiler- t 

ex vid konsult besök 

• Hemsidan anpassad för 

smartphones 

• Lync 

• E-tjänster-blanketter på 

nätet 

• Single sign on 

• Produkter som integrerar 

med varandra- 

rekryteringsverktyg 



Vi kommunicerar 
med varandra och 

våra kunder 

IT-
investeringar 
2013-2014 

Målbild framtagen tillsammans med 

Atea AB i Skara 



Vi kommunicerar 
med varandra och 

våra kunder Budget 2012-2014 

2012 2013 2014 

Driftsbudget IT 10920 10 998 11 591 

Investeringsbudget IT 9 838 5 685 8 087 



Vi kommunicerar 
med varandra och 

våra kunder 
Investeringar 2014 
 

• E-tjänster    

• Trådlöst, badhusparken, resecentrum    

• Single Sign On (Inloggning smarta kort)  

  

• Digital anställningsprocess     

• Central skrivarlösning    

  

• Utöka acceleratorn    

  

• Utökning vmware (central servermiljö)  

   

• UPS (Reservström för kritiska lokaler) (+alla 

kopplingspunkter)  

• Backupsystem (Server+disksystem+bandstation) 

   

• Konferensrum (Lync m.m. i 2 rum)  

• Bygga ut vår Microsoft miljö   
     
    

 



Vad gör vi på IT mer? 

• Jobbar med kommunikationen i gruppen! 

• Utvärderar våra mål och blir granskade av andra. 

• Veckans höjdpunkt! 

• Fredagsmys- gemensam fika! 

• Utbildning/kurser/ansvarsområden 

• Låda där vi samlar bevis på att kunderna är nöjda! 

• Väl arbetade underlag till ledningsgruppen! 

• Turnéer i verksamheterna! 

• Skrivarstugor kring t ex outlook, självbetjäning 

• Gående utvecklings o lönesamtal! (Shoulder to 

shoulder) 

• Runt huset samtal (konfliktsamtal) 

• Har kul ihop! Högt i tak! Trivs på jobbet! 



Varför har Vara kommun 
valt att satsa på 
bredband via fiber? 



Strategiskt vägval 

Att Vara… 

…eller inte Vara 







Kommunen vill: 
* Behålla och utveckla en levande  
landsbygd 
* Fortsätta satsningen på näringslivet 
* Ge möjligheter till arbete hemifrån 
* Göra kommunen mer attraktiv- få 
fler personer och företag att flytta hit 
 



Viktiga beslut 2011 
 
• Gjorde en IT-infrastrukturplan 

som förankrades politiskt 
 

• Sökte pengar från Västra 
Götalandsregionen 
 

• Började bilda föreningar och 
bolaget VaraNet AB 
 



Helägt kommunalt bolag-bildades nov- 2011 
Syfte 

Bygga, äga, förvalta ett stamnät. 
Byggnation i samarbete med sex 
fiberföreningar på landsbygden. 

Plan 
• Upphandlingar 

Grävstart Augusti 2012 
KO-avtal, Telia, 
Tjänsteleverantör, Telia 
Alla på landsbygden inkopplade nov 2014. 



1. Informationsmöten 
 
2. Bildandet av ekonomiska föreningar 
 
3. Samverkansgrupp (Paraplyorganisation) 
 
4. Samarbetet med Vara kommun 
 
5. Bildande av bolaget VaraNet 
 
6. Samarbetet fiberföreningarna och VaraNet 
 
7. Projektering av stam- och föreningsnät  

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden 



8. Upphandlingar av materiel, entreprenader 
och kommunikationsoperatör 
 
9. Byggandet av fibernäten. 
 
10. Uppstart av fibernäten. 
 
11. Drift och underhåll av fibernäten 
 
12. Hur tryggar vi fibernäten i framtiden? 



Filmvisning 
 
 

Film fibersatsningen i Vara 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hospitalandoutreach.wordpress.com/gallery/film-making/&ei=kchaVLLGBYjeOI3ygaAF&bvm=bv.78677474,d.ZWU&psig=AFQjCNHZOWFzaVEYgUp5a4-BoUhQB7Kw1g&ust=1415322122531480
C:/Film/Fiberutbyggnad lång vers.mpg


Norra Vånga 

Larv 

Vedum östra 
Vedum västra 

Sydvästra Vara 

Rydalink 
Kvänum Öttum 

Varaslättens 

Sparlösa 

Helås 

Aktiva medlemmar: 272 
Passiva medlemmar: 28 

Aktiva medlemmar: 184 
Passiva medlemmar: 9 

Aktiva medlemmar: 255 
Passiva medlemmar: 14 

Aktiva medlemmar: 87 
Passiva medlemmar: 10 

Aktiva medlemmar: 209 
Passiva medlemmar: 21 

Aktiva medlemmar: 275 
Passiva medlemmar: 1 



Totalt antal fiberanslutningar på landbygden i Vara kommun 

VaraNet AB    1 365 st 
Quadracom (ca uppg)   1 000 st 
Ryda Naum ek förening         82 st 
     _________ 
      2 447 st 
      

Antal hushåll i kommunen:   7 513 st 
Antal hushåll på landsbygd:   3 380 st 
 
Procent fiberanslutningar landsbygd:  ca 73% 
     



Tätortsutbyggnaden 
• Vi insåg att vi inte skulle klara att 

bygga ut tätorterna själva! 
 
• Telia var kommunikationsoperatör 

för landsbygdsnätet. 
 
• Trycket ökade då man såg hur bra 

nätet funkade för landsbygden. 
 
• Företagens behov ökade. 

 
 
       
 



Tätortsutbyggnaden 
 
Stora Levene Färdigt   
Vara   Klart juni 2015  
 
Kvänum  Klart december 2015 
Jung   Klart december 2015 
Tråvad  Klart december 2015 
Vedum  Klart december 2015 
 
 
 



Nu har vi fiber- vilka tjänster vill vi och 
kommuninvånarna ha i framtiden? 
 
• Mer fokus på E-hälsa bla mobil hemsjukvård, E-tillsyn nattetid 
• E-tjänster 
• Satsning på att digitalisera skolan ännu mer med 1-1 satsningen 
• Samarbete med kommunerna i Väst kring digitalisering 
• E4all-Horizon 2020  
 

 



Digital Plattform för Vara 
kommun Digitala 
kanaler 

Integrationer 

Personlig kontakt 
Behörighetsstyrd 

information Publik 
information 

Kundcenter 

Processer  

Mina 
engagemang 

E-tjänster 

Informationstjänster 

Jämföra 
tjänster 

E-arkivering Verksamhetssystem Ärendehantering 



Filmvisning 
 
 

Digitala utvecklingen i Vara 
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C:/Film/Digital plattform svenska - 2015-02-15.mp4
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