LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2011‐02‐14

56

106

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐01‐31

20

37

febks15
Dnr 11.71‐01

Förslag till beslut om kontorsprogram inom Luleå kommun
Ärendebeskrivning
Luleå kommun använder idag Microsoft Office 2000 som förvaltnings‐
kontorsprogram. Förutom att kontorsprogrammet blivit förlegat och
omodernt finns inte längre stöd från Microsoft för denna produkt. Av såväl
tekniska som säkerhetsmässiga skäl måste således denna kontorsprogramsvit
ersättas med en modernare utgåva. Luleå kommun måste även kunna utväxla
dokument med omvärlden som använder modernare kontorsprogram.
En utredning genomfördes under 2010 med syfte att ta reda på om
kommunen kan minska behovet av nya MS Office‐licenser genom att ersätta
MS Office med Open Office, en kontorsprogramsvit som påminner om
Microsoft Office och som är gratis, s k öppen källkod. Detta skulle minska
våra licenskostnader och minska reinvesteringskostnaden. Resultatet visade
dock att de flesta av kommunens verksamhetssystem kräver Microsoft Office
och att det uppstår formatproblem mellan olika ordbehandlare. Det är alltså
inte möjligt i dagsläget att välja Open Office.
Luleå kommun är idag dessutom underlicensierade, d v s antalet installerade
program överstiger antalet köpta licenser och för att efterleva programvaru‐
leverantörernas krav måste nya licenser införskaffas. Det är inte heller möjligt
att köpa MS Office 2000‐licenser till ett lägre pris, nyinköpta licenser gäller för
senaste version.
Licenserna kostar ca 2 500 kr styck, och behovet är ca 2 250 licenser, vilket ger
en ungefärlig kostnad av 5,625 MSEK. Med en periodicering på 5 år motsvarar
detta en kostnad av ca 500 kr per år och dator.
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Styrgruppens rekommendation och förslag till beslut
Utredningens styrgrupp föreslog att licenserna införskaffas och rekommen‐
derade förvaltningschefsgruppen att förorda detsamma. Styrgruppen föreslog
vidare att licenserna upphandlas centralt samt att kostnaden periodiceras på 5
år och belastas verksamheten via IT‐avgiften (ca 500 kr per år och dator i 5 år).
Eleverna nyttjar Open Office.
Vid förvaltningschefsgruppens möte 2010‐11‐24 antogs styrgruppens
rekommendation. Avgiften tas ut via IT‐avgiften i 5 år, och tas ut från 2011.
Samtliga förvaltningar har reserverat utrymme i sina budgetar för denna
kostnad inom befintligt kommunbidrag.
Förslag till beslut
‐ Att anta förvaltningschefsgruppens rekommendation om inköp av
Microsoft Office 2010 till nytt kontorsprogram för Luleå kommun via
befintligt ramavtal
‐ Att finansieringen sker med en periodicering på 5 år och uttag via IT‐
avgiften inom befintligt kommunbidrag.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
‐
i enlighet med styrgruppens förslag.
_____
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

anta förvaltningschefsgruppens rekommendation om inköp av
Microsoft Office 2010 till nytt kontorsprogram för Luleå kommun via
befintligt ramavtal

‐

finansieringen sker med en periodicering på 5 år och uttag via IT‐
avgiften inom befintligt kommunbidrag

‐

i samband med införandet av det nya kontorsprogrammet skall
erforderlig utbildning i det nya programmet genomföras.

_____
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