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Nya skrifter om informationsteknologi (IT) för
kommunerna
Svenska Kommunförbundet har tagit initiativ till två skrifter inom IT-området, Upphandling av informationsteknologi samt IT och lagstiftningen.

Upphandling av informationsteknologi
Den första skriften redovisar konsekvenser av den nya lagen om offentlig
upphandling (LOU) när det gäller upphandling inom IT-området. Skriften
vänder sig främst till tjänstemän och förtroendevalda som kommer i kontakt
med IT-upphandling i kommunerna.
Den 1 januari 1994 trädde LOU (SFS 1992:1528) i kraft. Lagen bygger på EU:s
direktiv för upphandling. Intentionerna bakom direktiven och deras motsvarighet i svensk lagtext är att främja en sund konkurrens och affärsmässighet på en öppen europeisk marknad.
Ett viktigt inslag för att åstadkomma en öppen marknad utan handelshinder
är att kraven vid den offentliga upphandlingen skall utformas med utgångspunkt i europeiska specifikationer där sådana finns. God kännedom om den
nya upphandlingslagstiftningen och de krav som ställs på standardisering är
således avgörande vid all offentlig upphandling och kanske i synnerhet när
det gäller upphandling av IT. Reglerna i LOU innebär i praktiken att en
upphandlande enhet måste gå över till standardiserade system inom en av
enheten faställd tidsperiod. Detta ställer i sin tur krav på en väl genomarbetad strategi för upphandling av IT.
Upphandling av IT är svårt och teknik, standarder och lagstiftning ändras
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fortlöpande och olika synsätt präglar många frågor. Syftet med skriften Upphandling av informationsteknologi är att belysa LOU från IT-upphandlingens
perspektiv och visa på vanliga frågeställningar inom området.
Boken är framtagen i samarbete med Landstingsförbundet och Statskontoret.

IT och lagstiftningen
Den andra skriften syftar till att beskriva de krav och regler som gäller
kommunernas användning av IT i verksamheten. Skriften vänder sig till de
som skall utvärdera befintliga informationssystem eller göra kravspecifikationer för nya med avseende på lagstiftningens krav på säkerhet och integritetsskydd.
Inom den kommunala verksamheten, som till stor del regleras av föreskrifter
i olika författningar, används IT bl.a. för att kunna lagra och snabbt tillhandahålla information. Erfarenheter från kommuner och kommunala företag
visar att behovet om vilka lagar och föreskrifter som reglerar användningen
av IT är stort. Datainspektionens enkät under 1994 till ett större antal förvaltningar inom socialtjänsten bekräftar också denna bild. Detta är bakgrunden till att skriften kommit till.
I skriften strävar författarna efter att inte utgå från lagar och föreskrifter utan
i stället starta med en uppsättning frågor i form av checklistor som rör användningen av den aktuella programvaran.

Seminarium
Kommunförbundet kommer att inbjuda till ett seminarium med temat IT och
lagstiftningen i mitten på november i Stockholm. Program sänds ut till kommunerna under vecka 38. För övriga upplysningar kontakta Henrik Levinson
tfn: 08 - 772 46 58.

Beställning av skrifterna
Skrifterna kan beställas från Kommentus Förlag AB, 117 99 Stockholm,
tfn 08 - 709 59 90, fax 08 - 19 24 10. Upphandling av informationsteknologi, best.
nr. 7344-958-X, pris: 170 SEK exkl. moms och porto. IT och lagstiftningen, best.
nr. 7344-959-8, pris: 135 SEK exkl. moms och porto. Vid beställning av fler
exemplar är priset per exemplar lägre.
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