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Kommunal digital agenda, 
i samhällets tjänst.
I år blir vårkonferensen större och bättre än någonsin, dels 
för att KommITs fyller 15 år, dels för att det aldrig tidigare 
funnits så stor anledning att träffas för att byta kunskaper och 
erfarenheter.

Både EU och regeringen jobbar hårt med sina digitala agendor 
och så gör även vi i kommunerna, men vilka förväntningar finns 
egentligen, hur är det tänkt, vad är det som lovas till medborgarna
och hur ska det förverkligas. Måste var och en göra resan själv eller 
kan man hjälpas åt? Många frågor ska vi försöka besvara och belysa 
under vårens konferens. Den röda tråden är alltså medborgarnas 
nytta.

Då våra svenska kommuner är en del av både EU och världen så är 
det också viktigt att se vad som händer utanför Sveriges gränser, 
vad har EU tagit beslut om egentligen?

I år är det som sagt jubileum, vi ska vara i Stockholm 
och då kommer också lite fler internationella besökare, 

vilket ger oss chansen att ytterligare få höra hur man
 diskuterar och löser den digitala agendan i Canada, 

Holland, Belgien, Storbritannien, Nya Zeeland, USA 
och de nordiska grannländerna.

I den digitala agendan för EU lyfts ett antal prioriterade frågor fram 
för att skapa de förutsättningar som krävs för att nå de mål som är 
satta, det handlar om en självklar tillgång till ett snabbt internet, 
om utbildningsinsatser, om standards och interoperabilitet.

Regeringen har fattat beslut om att ta fram en digital agenda för 
Sverige, i presentationen av den kan man läsa:
”En digital agenda för Sverige ska vara en sammanhållen strategi, som 
syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Regeringen 
har tidigare tagit initiativ för att stötta digitaliseringen inom flera 
politikområden genom en handlingsplan för elektronisk förvaltning, en 
bredbandstrategi för Sverige och en nationell IT-strategi för vård och 
omsorg.”

Den digitala agendan ska vara ett komplement till pågående insat-
ser. Den ska samordna åtgärder på IT-området inom till exempel 
säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet,
användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.”

Kommunerna behöver dels ha kunskap och insikt i vad som sker 
nationellt och internationellt för att kunna förhålla sig till och 
nyttja de nya förutsättningar som ges. Men det är också viktigt
att kommunerna aktivt kan påverka nationellt och på EU-nivå 
för att få den kommunala agendan synliggjord och de behov som 
kommunerna har att tillgodose.

Vårens KommITS-konferens ligger rätt i tiden och med rätt fokus. 
Med oss är våra närmaste och mest omtyckta leverantörer kommer 
att medverka för att visa sin kunskap och sitt utbud, på den största 
och bästa konferensen någonsin.

Välkommen på 15-årsjubileum i Stockholm!

Konferensgeneral Jörgen Sandström

LEDAREN
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Bubblande vår
Vintern har bjudit på revolutioner 
på många fronter, inte minst på den 
nordafrikanska kontinenten. I otaliga 
debattprogram, hänvisas det till social-
medier som en grund till en ny ungvåg av 
demokratiförespråkare. Insikten att bland 
annat twitter har stor betydelse i denna 
våg av revolutioner kittlar och oroar 
säkert otaliga makthavare. 

Öppenhet är nyckel till framgång, precis 
som inom offentlig verksamhet. 

I min hemkommun har ett uppmärksamt 
fall inom socialtjänsten fått en finsk 
krigsveteran att flytta från ”Dödens 
väntrum” – som ett äldreboende beskrivs 
inom kommunen – till en finskspråkigt 
boende i en annan kommun. 

Fallet rönte stor uppmärksamhet och till 
stor del hade de över 18 000 vännerna på 
ansiktsboken ett litet finger med i spelet. 
Detta för att få kommunen att hjälpa 
denna man till ett boende där omgiv-
ningen förstår honom på sitt modersmål 
vilket han har rätt till enligt lagen. 

Att följa detta livsöde och inse att 
socialmedier kan bidra till en bättre värld 
är enastående, då många människor 
engagerar sig och tillsammans kämpar för 
en god sak.

Hoppas du njuter av detta nummer för 
vi har bullat upp med massa godis inför 
vårkonferensen i Stockholm i maj.

Tack för ordet.

Redaktör Daniel Becker.

p.s. Vill du att vi skall belysa något från din 
kommun? Maila mig på:
danielkommits@gmail.com
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1996 var ett händelserikt år både i IT- 
och övriga världen. Göran Persson blev 
statsminister, World wide web fick sitt 
definitiva massmediala genombrott, 
Posten lanserade sin stora portal 
och e-handelsidé, Torget, och Intels 
Pentiumprocessor tickade med en 
klockfrekvens på hela 166 Mhz.

Samtidigt hade mindre än tio procent 
av svenskarna tillgång till Internet via 
en dator i hemmet. Enligt rapporten 
Internet 15 år från .SE – Stiftelsen 
för Internetinfrastruktur – präglades 
också de första åren av ökande 
kunskapsklyftor, där Internets så kall-
lade ”early adopters” återfanns främst 
bland högre tjänstemän. Medbor-
garnas tankar om vad de skulle vilja 
använda Internet till i framtiden var 
seriösa och ambitiösa: bankärenden, 
inhämta information från myndigheter, 
e-handla, utbilda sig och träffa nya män-
niskor i fallande ordning.

Hur såg då svenska kommuners IT-strate-
gier ut för 15 år sedan? Suzanne Håkans-
son författade 1996 rapporten Svenska

Kommuners IT-strategier, från Struktur-
sekretariatet på Näringsdepartementet. 
I rapporten berörs just Internets roll för 

ett öppnare, mer demokratiskt samhälle 
och biblioteken spås bli den naturliga 
samlingspunkten med uppkopplade dato-
rer, där medborgarna via kommunernas 
informationscentraler, hemsidor, ska 
kunna få nyttig samhällsservice.

Håkanssons rapport baserades på en enkät 
till landets 288 kommuner som genom-
fördes i november 1995, på vilken tre 
fjärdedelar svarade. Hälften av dessa hade 
en IT-strategi och 80 stycken kommuner 
hade en värd namnet, enligt författaren, 
medan ett fåtal inte hade några direkta 
planer på att ta fram IT-strategier.

IT-strategierna bestod i regel av en orga-
nisationsplan med olika ansvarsområden 
och arbetsuppgifter, samt kartläggning av 
behoven för kompetensutveckling, men 
också säkerhetsfrågor – med balans mellan 
säkerhet för sekretessbelagda uppgifter 
och öppenhet enligt offentlighetsprinci-
pen – och det tunga, och ofta pådrivande 

Framtidsutsikter
backspegeln i

15 år har gått sedan KommITS bildades! 

November 1995
Drygt 100 kommuner 
hade en IT-strategi.
80 av dessa var värd 
namnet.
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området, IT i skolan.
Framför allt inom skolväsendet beskrivs 
enskilda eldsjälar vara nyckelpersoner 
för utvecklingen, med kommuner 
som Upplands Väsby, Vetlanda och 
Bräcke i framkant.

Som dåtidens främsta motiv för 
en kommun att hänga med i 
teknikutvecklingen angavs att inte 
tappa i attraktionskraft, att behålla 
jobben och befolkningen. Fler än 
hälften refererar till IT-kommissio-
nens rekommendationer i Vingar åt 
människans förmåga, samt Topple-
darforums prioriterade områden. 

Att IT ses som en möjlighet till vita-
lisering av en region kanske inte är så 
konstigt, men Håkansson noterar att 
många kommuner kanske uttrycker 
sig väl ystert om att ”bli bäst i Sverige”. 
Överlag finns emellertid redan 1996 ett 
hyfsat sansat synsätt om att IT inte är 

målet i sig utan att verksamheterna ska 
driva utvecklingen framåt.
 

Bland den typiska personalen i kom-
munerna fanns IT-samordnare som ibland 
var detsamma som ADB-chefen eller 

ekonomichefen. I många kommuner, inom 
respektive förvaltning, fanns ofta IT-
ansvariga och representanter från de olika 
verksamheterna samlades i en IT-grupp.
Så långt känns mycket igen.

Infrastrukturmässigt var dock Sverige 
fortfarande under utveckling.
Enligt NUTEK-rapporten Teletjänster 
och IT-användning så saknade hela 16 
procent av telefonikunderna (under 
rådande Teliamonpol) AXE-anslutning. 
Mobiltelefonin var på frammarsch med det 
relativt nya GSM-nätet, men även här var 
spridningen och täckningen delvis låg. 

Bredband fanns inte men främst i Stock-
holm var ISDN-abonnemang på tillväxt, 
som ett snabbare alternativ till modem, 
med hälften av de 10 000 användarna i 
landet. Många kommuner planerade att 
bygga stadsnät, ansluta sig till Internet 
med allt vad det skulle komma att inne-
bära, och att börja använda e-post.

Bredband fanns inte 
men ISDN-abonnemang 
var på tillväxt
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Framtidsutsikter i backspegeln – fortsättning från sidan 5

Brist på teknisk infrastruktur trumfa-
des dock av ett ännu större problem: 
brist på kunnig, utbildad personal. 
Många av de mindre kommu-
nerna poängterade att de var 
alltför beroende av enstaka 
nyckelpersoner och efterlyste 
utbildningsinsatser. Vissa kom-
muner, som Helsingborg, var tidiga med 
att erbjuda personalköp av hemdatorer, 
för att öka kompetensen och från flera 
håll föreslogs avdragsrätt för att stimulera 
utvecklingen.

Medan Haninge beskrev sitt IT-arbete 
som uttalat syftande till rationaliseringar 
fanns också ett förståeligt, psykologiskt 
motstånd inom förvaltningarna: IT är en 
fluga, IT kommer att ta våra jobb, vad är 
egentligen IT bra för?
 
Från kommunernas håll kom önskemål 
om statligt stöd och rådgivning, en 
lätthanterlig lagstiftning, kompetensut-
veckling på skolområdet, samt standardi-
serade rekommendationer för inköp och 
central upphandling av både hård- och 
mjukvara. 

Ett tjugotal kommuner skriver i sina 
enkätsvar att de vill frigöra sig från leve-
rantörsberoende. Ropen efter inspiration 
och rådgivning kom tidigt!

Som stöd för kommunerna upprättades 
Kommunförbundet Direkt: en elektro-
nisk anslagstavla för nyhetsbrev och annan 
information samt diskussionsplats för olika 
ämnen. Kommunförbundet hade också 
en roll gentemot EU att bevaka kom-
munernas intressen och fungera som en 
brygga mot EU:s projekt för forskning och 
utveckling.
 

Det 
är intressant 
att notera 
att 1996 års 
ambitioner 
med den nya 
tekniken inte alls var samlad till storstads-
regionerna. Däremot var utvecklingen som 
vassast i några glesbygdskommuner med 
långt till närmaste universitets- eller stor-
stad. Här såg man direkt nyttan med IT 
för att lyckas minska geografiska avstånd. 

Här följer några exempel i urval:
 
Bollnäs
Satsningar på specialutbildningar för 
multimediaproduktion för att profilera 
kommunen, erbjöd högskolekurser på 
distans samt hade tidigt teknik för 
videokommunikation.

 
Härnösand
Produktion av distansutbildningar via 
Mitthögskolan och Statens Skola för 
Vuxna. Var även starka på kompetensut-
veckling inom själva kommunen.

Ånge
Hade lyckats ersätta en del förlorade 
industrijobb med arbeten inom tele-
fonservicesektorn, samt via EU-stöd 
anställt en IT-strateg som en av landets 
första kommuner.
 
Krokom
Hade ett konkret handlingsprogram för 
skola och barnomsorg för att tillse att 
barn som lämnar grundskolan ska ha en 
adekvat IT-kunskapsnivå.
 
Pajala
Lärare skulle ha möjligheten till egna 
datorer och även elever ska erbjudas att få 
låna hem bärbara datorer. Öppet hus-
verksamhet och fria kurser kvällstid.
 
Valdermarsvik
Samlade ett par kommuner kring sig i ett 
initiativ att skapa medborgarkontor för 
att etablera kontakter med övriga EU, samt 
informera om dess möjligheter och regler.
tExt: Mats Rydström

Utvecklingen var som 
vassast i några glesbygds-
kommuner med långt till 
närmaste universitets- 
eller storstad
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Vi på tidningen drog ut på en enkätfärd för känna av 
bland några av de utställare som kommer dyka upp 
på vårkonferensen. Håll till godo. tExt: Daniel BeckerHallå där partner?

Niklas Holgersson 
– Open text

Vad har du för roll på OpenText?
- Jag arbetar som försäljningschef i 
norden på vår division “The Com-
munication Solution Group”

Vad arbetar ni med?
Open Text är världsledande inom 
Enterprise Content Management 
(ECM) med en produktportfölj som 
sträcker sig från Lifecycle Manage-
ment och Archiving till Media Asset 
Management, Web Site Management 
och Social Media lösningar. Vår di-
vision arbetar specifikt med sociala 
samarbetslösningar som är säkra och 
har starkt stöd för mobila enheter. 
Bl.a. använder G-20 organisationen 
våra lösningar för att samarbeta på 
ett säkert och effektivt sätt.

Hur många anställda har ni?
- I Sverige c:a 200 st, globalt över 
4000.

Varför bör min kommun 
intressera sig för era produkter?
- Alla som är intresserade av att 
ha en säker “state of the art” social 
samarbetslösning som skapar delak-
tighet och tar tillvara på anställdas 
kompetens samt ger möjlighet till 
mobil access ska kontakta oss.

Anders Harling 
– Qbranch

Vad har du för roll på 
Qbranch?
Jag är marknadschef.

Vad arbetar ni med?
Syftet med Qbranchs verksam-
het kan beskrivas mycket 
kortfattat: Vi får IT att fung-
era. I dag finns knappast den 
verksamhet som inte riskerar 
att hindras, stoppas eller begå 
kostsamma misstag på grund 
av IT-relaterade problem. Vårt 
ansvar är därför att se till att IT 
fungerar, 24 timmar om dygnet, 
365 dagar per år. Jämt.

Hur många anställda har ni?
Just nu omkring 450 
IT-talanger.

Varför bör min kommun 
intressera sig för era 
produkter?
Så här sade nyligen en av våra 
kunder i den kommunala sek-
torn om Qbranch  och valet av 
oss som leverantör: “Vi sökte en 
stabil, strukturerad och proaktiv 
leverantör av IT-drift, något 
som vår verksamhet kräver. 
Kommuner är idag beroende av 
en stabil IT-miljö och därmed 
en stabil driftsleverantör. Valet 
föll på Qbranch då de uppfyllde 
våra krav bäst”

Markus Arvidssson – Inuit
 
Vad har du för roll på Inuit?
Jag är marknadsansvarig på Inuit. Min roll består i att 
skapa intresse, skapa nya affärsmöjligheter och stärka 
Inuits och våra leverantörers varumärken på den svenska 
marknaden. Då vi är en distributör lägger jag en hel del 
tid på att göra aktiviteter som hjälper våra partners i deras 
säljprocess. Jag driver utvecklingen av vår webb och 
partnerportal vilket ligger mig varmt om hjärtat.

Vad arbetar ni med?
Inuit är en värdeadderande distributör som jobbar 
exklusivt med utvalda tillverkare inom IT-säkerhet och 
förenklad IT-administration. Med en helt egen svensk 
organisation för support och konsulttjänster hjälper vi 
och våra återförsäljare dagligen kunder att uppnå högre 
effektivitet och säkerhet. Lösningarna spänner över om-
råden såsom innehållskontroll av e-post- och webbtrafik, 

e-postarkivering och e-posthantering, klassificering av in-
formation, portkontroll, antivirus, antispam, kryptering, 
mjukvarudistribution, inventarie- och licenshantering, 
ärendehantering och övervakning.

Hur många anställda har ni?
Vi är 18 personer idag.

Varför bör min kommun intressera sig för era 
produkter? 
Våra lösningar hjälper kommuner att lösa affärskritiska 
problem. Men ofta gör vi mycket mer än att lösa det 
uppenbara problemet. Ungefär 250.000 kommunanvän-
dare hjälps varje dag av någon av våra lösningar, som 
levererar mervärde i form av enkelhet, kostnadseffekti-
vitet, transparens mot användarna, minskat resursbehov 
och kreativa lösningar på svåra problem. Prata med din 
återförsäljare om hur Inuits lösningar kan hjälpa er att bli 
bättre och säkrare.
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går som tåget?
E-Hälsan

Den Nationella IT-strategin för 
vård och omsorg heter numera 

Strategi för Nationell eHälsa, 
inom vilken Sveriges Kommuner 
och Landsting just nu driver fyra 
projekt inom informations- 
och teknisk infrastruktur. 

Vi ringde upp projektledaren 
Catharina Mann på SKL för 
att få en insikt i detta spännande 
och vittomspännande område.
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Som KommITS tidskrift tidigare rapporterat ligger landets regioner 
olika långt fram i genomförandet av strategin som funnits i olika 
skepnader sedan 2005. SKL försöker nu få till stånd gemensamma 
standarder och stimulera utvecklingen på lokal nivå genom en 
samverkan på läns- och regionnivå.

– Strategin handlar i korthet om hur vi ska kunna skapa framti-
dens vård och omsorg så att den blir mer användbar och lätt-
tillgänglig för medborgaren, personal och beslutsfattare. Detta sker 
i samverkan mellan staten, kommunerna, landstingen, regionerna, 
privatvården och leverantörerna på marknaden, säger Catharina 
Mann.

Vilken är SKL:s roll mer specifikt?
Vi har startat upp ett samarbete med landets 290 kommuner 
genom våra län och regioner och har nu för tredje året i rad fått 
statliga stimulanspengar. SKL har identifierat utvecklingsområden 
och driver nu fyra projekt tillsammans med kommunerna. Vi har 
skickat ut tio miljoner kronor för att, framför allt ute i länen, finan-
siera personer som kan samverka med sina lokala kommuner. Dels 
får vi genom detta fram kunskap om hur det ser ut i kommuner av 
olika storlek, dels får vi till en delaktighet i utvecklingen.
  
Ett av projekten rör en gemensam informationsstruktur, 
berätta mer!
– Ska man kunna utbyta information med andra huvudmän, med 
varandra eller privatvården måste man veta hur informations-
strukturen ska se ut för att motsvara verksamhetens behov. Att 
inte verksamheterna missförstår varandra och att de varken får för 
mycket eller för lite information, utan precis den som behövs för 
att kunna ge säker vård. Det är ett jätteviktigt projekt som vi driver 
tillsammans med Socialstyrelsen, som är den myndighet som 
har totalansvaret för att få fram vad man kan kalla ett ”nationellt 
språk”. Hälso- och sjukvården har ofta ett helt annat språk än den 
kommunala vården och omsorgen.
 

Vidare driver 
SKL tre andra 
projekt vilka 
behandlar olika 
aspekter av den tekniska 
infrastrukturen, bland annat gällande legitimering, säkerhet och 
behörighet till information.

Hej, jag skulle behöva
komma åt information i 
landstingets journalsystem.

Tack, och välkommen in!

Jag är behörig och här 
är mitt SITHS-kort.

Visst, men först måste jag 
veta att du är behörig.

Vill du veta mer om federationslösningar och 
hur det fungerar med behörighet, autentisering, 
Single Sign-On, SAML och provisionering?

  

Chatta med oss live den 27 april kl. 10-15. 
Var med och tävla om en hälsohelg för två. 

Okwww.nordicedge.se/kommits2011

Vi kan federation!

"... sjukvården har ofta ett 

helt annat språk 
än den kommunala vården"
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– En läkare på en vårdcentral kan ju byta 
roll imorgon och därmed är det viktigt att 
det finns en ständigt aktuell roll- och be-
hörighetskatalog som kan svara på vilken 
information en person har rätt till, just nu! 
Här har landstingen kommit en bra bit på 
vägen då med så kallade SITHS-tjänstekort 
och kontroll av information mot HSA, 
Hälso- och Sjukvårdens Adressregister. Vi 
har tecknat ett avtal så att de kommuner 
som inte själva har tjänstekort har möjlig-
het att använda landstingets lösning till 
ett självkostnadspris, berättar Mann och 
fortsätter:

– Det andra projektet går ut på att ta fram 
en gemensam standard för att införa en 
federationslösning för identifiering och be-
hörighet. Om varje myndighet har ordning 
på sin personal i alla situationer och vet 
exakt vem som har behörighet så behöver 
vi inte ha särskilda kataloger. Då kan man, 
så att säga, bara skaka hand och säga: ”okej, 
nu kan vi utbyta den här informationen!”
 
Sveriges kommuner är inte bara många. 
Många av dem är också små och kan ha 
svårt att på egen hand driva utveckling 
på e-hälsaområdet, och Mann menar att 
det oftast är ett fåtal stora kommuner som 

verkligen ligger i utvecklingens framkant:
– Därför har vi uppmanat till regionalt 
samarbete, vilket är det tredje projektet 
inom den tekniska infrastrukturen. Finns 
det möjlighet att ha en regiongemensam 
styrning och förvaltning över kommun-
gränserna, mellan till exempel Västra 
Götalands 49 kommuner? Kan man 
komma överens om gemensamma struk-
turer kommuner emellan inom en region 
skulle man tjäna mycket på det. Vi är inne 
på att hur man i så fall ska styra en sådan 
satsning: Vad ska man ha för organisation 
och standarder och vilka avtal ska till för 
att det ska vara möjligt och lagligt.

Hur ser tidsperspektivet ut för de 
kommande två åren?
– Blickar vi framåt så tror jag att 2012 
kommer att handla om att få med chefer 
och annan personal i verksamheterna. Att 
de tar rodret och förstår att de måste driva 
projekten, acceptera och implementera 
lösningarna. Och att se till att tekniken 
används av personalen så att man inte 
jobbar parallellt manuellt. Vi och cheferna 
måste verkligen driva på detta.
Kan du ge några exempel på nyttotjänster 
som resultat av gemensam infrastruktur?
– Det finns väldigt många tänkbara tjäns-

"Okej, nu kan vi 
utbyta den här 

informationen"

E-Hälsan går som tåget? – fortsättning från sidan 9
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"ter: Avgiftshantering och olika ansökningar 
kan med fördel helt skötas via nätet. Man 
skulle också kunna ha ungdomsmot-
tagningar på nätet. Vi ser också en fortsatt 
avfolkning i vissa delar av Sverige och 
framför allt i glesbygden, där man inte på 
samma sätt som i städerna kan nå ut med 
samma service för alla. Där kanske nätet är 
den mest naturliga ingången.

Var ligger Sverige till i en jämförelse 
med övriga EU-länder på området?
– På de internationella konferenser vi 
deltagit i har vi sett att vi kommit långt 
med att verkligen erbjuda medborgarna 
ett enklare sätt att få hälso-, sjukvård och 
omsorg genom vårt angreppssätt med en 
gemensam plan för både sjukvård och den 
kommunala vården.

Och vad är andra länder bättre på?
– När det gäller elektronisk identifiering 
för att kunna erbjuda offentliga digitala 
tjänster så har till exempel Spanien hunnit 
mycket längre. Där har medborgarna ett 
elektroniskt ID, fullt finansierat av staten, 
med vilket de kan identifiera sig vid 
kontakt med kommun, stat eller landsting. 
Detta har ännu inte skett i Sverige.
The Citadel Statement kom till för att ge en 
extra skjuts åt Malmövisionen. Kommer 
era projekt att räcka till och inte stanna på 
skrivbordet?

Det kommer att krävas ytterligare insatser 
för att, såväl på den kommunala sidan som 
i privat- och landstingsvården, få chefer 
och annan personal att förstå att detta 
inte är IT utan verksamhetsutveckling! 
Vi kommer att sätta in fler insatser för att 
nå dem både i år och nästa, bland annat 
med en särskild kommundag under årets 
Vitaliskonferens (5-7 april på Svenska 
Mässan i Göteborg). Men generellt så kan 
vi se att det finns ett mycket stort intresse 
ute i kommunerna och att man gör ett 
fantastiskt jobb med utvecklingen!

tExt: Mats Rydström biLD: Marie Vestin
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Under KommITS jubileumskonferens i Stockholm den 3-5 maj 
kommer föreläsningar med anknytning till dokumentet att hållas. 
Vi ringde upp KommITS vice ordförande Christian Bonfré, till 
vardags IT-chef i Svenljunga kommun, för att få en bakgrund och 
lägesrapport och kan härmed ge dig en inblick i det spännande 
arbetet.
 
Malmövisionen undertecknades i november 2009 av EU:s 
ministrar och beskriver en vision för e-förvaltning som ska 
genomföras fram till år 2015, med målsättningen att ge ökad 
makt till medborgare och företag. Detta ska ske medelst e-
förvaltningstjänster utformade med användarens behov i centrum, 
bättre informationstillgänglighet samt fokus på medborgarens 
aktiva deltagande i den politiska beslutsprocessen. Därtill ska 
rörligheten på den inre marknaden underlättas genom sömlösa e-
förvaltningstjänster för att man ska kunna starta företag, studera, 
arbeta, bo och pensionera sig inom EU. Men det har visat sig inte 
vara tillräckligt.

The Citadel Statement är ett stridsrop för att hjälpa 
kommuner att leverera mot de nyckelmål som satts upp. 
I de flesta europeiska länder är det på motsvarande 
kommunal nivå som största delen av kontakten med 
medborgarna sker. I uttalandet skriver författarna 
att Malmövisionen – trots otaliga policydokument 
och manualer som beskriver hur man genomför 
lokal e-förvaltning – fortfarande inte har börjat 
genomföras på det lokala planet så här ett år efter 
undertecknandet.
Vad är egentligen problemet och hur ska 
detta uttalande hjälpa till att sparka allt i rätt 
riktning?
– Malmövisionen var ju ett väldigt ambitiöst 
dokument, men det spretade rätt mycket, och 
det är det som har varit problemet och gjort 
att det blivit en skrivbordsprodukt. Tanken 
med The Citadel Statement var just att det 
skulle vara mer konkret. Det vill säga: börja 
arbeta nu med att plocka fram de fem viktigaste 

punkterna. Med detta dokument i ryggen kan man gå vidare och 
faktiskt fokusera på någonting, säger Christian Bonfré.
 
Efter en workshop i november 2010, som samlade 
experter från hela Europa, startades en 
sameuropeisk tjänst på egovernme-
ntstatement.uservoice.com, 
till vilken fler än 120 
användare från 18 
länder bidrog 
med idéer.

The 

Med sökarljuset mot idealstaden
Citadel Statement
KommITS har tillsammans med sina systerföreningar i Europa tagit fram 
och skrivit på The Citadel Statement – ett dokument som konkretiserar 
Malmövisionen, som togs fram medan Sverige var EU:s ordförandeland.
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Citadel Statement skrevs under den 14 december i Gent, Belgien 
och presenterades vid EU-konferensen i Bryssel dagen därpå. 

Namnet valdes, dels för härledningen från ‘città ideale’, 
idealstaden, dels för att det skulle komma 

att undertecknas i en park i Gent, 
där en fästning från tidigt 

1800-tal tidigare 
funnits.

Du var på plats vid undertecknandet. Hur var stämningen?
– Stämningen var väldigt hög, känslan var att nu äntligen kan 
vi gå vidare! Åhörarna tillhörde ju också dem, som varit med 
och tagit fram idéerna, och röstat på vilka punkter, som skulle 
prioriteras.

Hur skiljer sig de olika medverkande ländernas perspektiv 
från varandra? Vilka EU-länder påminner om Sverige, inom det 
kommunala e-förvaltningsområdet?
– Vi ligger på så olika nivåer med olika sorters förvaltning inom 
EU. I Belgien finns e-identifikation idag på körkortet eller på de 
id-kort som staten ger ut, och därmed har de redan löst en av de 
viktigaste, mest fundamentala frågorna för att kunna gå vidare 

och bygga e-tjänster, som bygger på elektronisk identitet. Det är 
jättebra och viktigt, där ligger de långt framme.

Vilka styrkor har vi i Sverige?
– Man har runtom i Europa idag lite olika fokus runt 

offentlig data, och det är också ett jättestort och 
viktigt område. Min teori är att alla länder inte 

har samma tradition med öppenhet som svenska 
myndigheter. Vi har kunnat hämta ut informa-
tion i över 300 år med vår offentlighetsprin-

cip. Så har det inte fungerat i Europa. Där 
ligger Sverige långt framme i fråga om 
transparens. När det gäller e-tjänster så 
tycker jag att det börjar hända saker både 
här i Sverige och runtom i Europa. I det 
avseendet ligger vi nog ungefär jämsides 
med övriga Europa.

 Speciellt mindre samhällen har haft 
svårigheter att genomföra innova-
tiva projekt, skrivs det i The Citadel 
Statement, som menar att stöttandet av 
genomförandet av lokal e-förvaltning 
behöver prioriteras. Nyckeln till 
framgång är att jobba ihop, på såväl 
EU-nivå som nationellt, regionalt 

"... nu äntligen kan 
vi gå vidare!"
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och lokalt, för att i slutänden lyckas leverera e-förvaltning till 
medborgarna på lokal nivå. Man föreslår att europeiska och natio-
nella beslutsfattare borde titta nedåt mot lokal nivå för att se hur 
e-förvaltningspolicyn genomförs i praktiken, och fråga sig ifall 
de program, som finns för nationell eller regional e-förvaltning, 
verkligen hjälper till.

Genom vilka typer av organisationer tänker man sig att denna 
transparens och informationsflöde uppifrån och ned och 
tvärtom ska kunna komma till stånd?
– Där är ju KommITS en stöttepelare när det kommer till att 
lära av varandra. Det är detta som våra konferenser går ut på: 
att visa på goda exempel och att ge folk som jobbar med dessa 
frågor chanser att träffas, utbyta erfarenheter och nätverka. Det 
gör vi även inom LOLA, Linked Organisation Local Authority, 
som är den internationella paraplyorganisation, där vi träffar våra 
systerföreningar och utbyter erfarenheter om hur vi ligger till i de 
olika länderna. Det är viktigt!

Hur långt i planeringen har ni kommit inför KommITS 
vårkonferens och finns några konkreta programpunkter 
spikade för The Citadel Statement?
– Vi jobbar med programmet och jag håller på med inbjudning-
arna till de internationella gästerna. Själva programpunkterna 
är dock inte så konkretiserade ännu, men vi vill lyfta fram The 
Citadel Statement, förklara vad det innebär och beskriva hur vi 
ska jobba vidare. Sedan sätter vi också en internationell prägel på 
konferensen, försöker hitta nationella EU-fokus så att säga och se 
till att våra medlemskommuner får bra stöd helt enkelt, avslutar 
Christian Bonfré.
 
Initiativtagarna till The Citadel Statement hoppas att detta strids-
rop också ska blir ett levande dokument, som kan fortsätta att 
utvecklas fram till 2015 och att det ska sporra lokala beslutsfattare 
till att skapa bättre e-tjänster för sina medborgare.

Det gäller att på ett kostnadseffektivt sätt identifiera de mest 
praktiska lösningarna i arbetet på den lokala nivån, skriver 
författarna och föreslår fem huvudsakliga områden, inom vilka 
europeiska och nationella makthavare kan erbjuda stöd för att 
förbättra den lokala e-förvaltningen. Dessa är:

 1. Gemensam arkitektur, delade tjänster och standarder
Här gäller det att visa på så kallade goda exempel (på engelska 
’best practices’) och metoder inom EU, för att kunna etablera en 
gemensam tjänsteleveransarkitektur på informations-, process- 
och applikationsnivå. Att tillhandahålla ett gemensamt språk 
och hjälpa kommuner att dela tjänster och lära från andra goda 
exempel, som hur man jobbar med autentisering och kan ge per-
sonlig tillgång till olika tjänster. Förstärk denna arkitektur genom 

"Vi vill lyfta fram
Citadel Statement,
förklara vad det 

innebär och ... hur 
vi ska jobba vidare"

Citadel Statement – Med sökarljuset mot idealstaden – fortsättning från s. 13
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att skapa kommunikationsstandarder för att hjälpa medborgaren 
att hitta på kommunala webbplatser.
 
2. Öppna data, transparens och att delge offentlig information 
digitalt
Tillgängliggör offentlig data öppet, åtkomligt och konsekvent 
inom Europa genom att ta fram och underhålla definitioner och 
klassificeringar. Dra upp tydliga riktlinjer och datamodeller 
för bruket av personuppgifter. Slå fast fem nyckelområden, där 
data rimligen kan förväntas att delas nationellt och inom EU till 
2013. Sådana områden skulle kunna inkludera listor över tjänster, 
information om medborgare och företag, tidtabeller, miljöinfor-
mation och geodata.
 
3. Medborgardeltagande
Uppvisa politisk dådkraft och mod genom att aktivt ta strid 
för fördelarna som IT- och kommunikationstjänster erbjuder 
för att förbättra den demokratiska processen, samt underlätta 
den enskilde medborgarens deltagande i EU:s beslutsprocesser. 
Framhåll värdet i att utveckla tjänster i samråd med medborgarna 

och gör maktutövningen mer människoorienterad. Ge riktlinjer, 
utbildning och metoder för att öka medborgarnas delaktighet 
i beslutsfattandet och designen av tjänster. Låt medborgaren 
medverka på alla plan!
 
4. Personlig integritet och säker Identifiering
Skapa ett robust politiskt ramverk för att ta itu med problemen 
runt personuppgifter. Tillhandahåll protokoll, som möjliggör 
enkel legitimering av individer över Internet och möjliggör ökad 
mobilitet genom att utveckla gemensamma, delade standarder för 
e-legitimering, som gör det lättare att resa och göra affärer inom 
Europa.
 
5. Bredband till alla
Bredband ska vara en allmän basservice – likt elektricitet och 
vatten – och borde vara tillgängligt i alla samhällen oavsett storlek 
och geografiskt läge. Öka och förbättra bredbandskapaciteten 
såväl i städer som på landsbygden genom att stötta ett EU-
regelverk för minimistandard för bredbandsuppkoppling. Detta 
ska uppnås till 2015. Jämlikhet i tillgängligheten är ett baskrav för 
tillväxten av supersnabbt bredband – en ekonomisk nödvändighet 
på dagens växande marknad.
tExt: Mats Rydström

ACD   |   IVR   |   CTI   |   Customer Feedback   |   QM   |   Recording   |   WFM   |   eLearning

Where you see problems, we see problems solved.

PROBLEM:SOLVED

Trying to Get
from Good to WOW?

Yes, you deliver a good service experience to your citizens. But despite all 
your hard work, in a highly competitive world, “good” will only get you so 
far.  That’s a problem.
 
inContact can help you navigate the way from “good” to “WOW”. Our 
intelligent contact center solutions enable you to establish a service 
experience baseline and understand what your citizens care about most. 
Then we help you exceed their expectations by delivering this experience 
consistently across every touch point. And because it’s all in the cloud, 
we can do it better and more cost-effectively than anyone else. 

Want to offer your citizens modern interaction?
Call us today at +46 8 5010 4000 or visit incontact.com/service.
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Reaktionerna i kölvattnet av rondellhundar, 
Piratebay rättegången och nu senast an-
klagelserna mot en av Wikileaks grundare 
var väntade. Väntat är också alla kreativa 
lösningsmakare som ånyo trollar fram 
något som drar parallellerna till Pandoras 
ask. Efter en enkel webbsökning på ”DDoS 
protection” förstår du vad jag menar.
 
En distribuerad belastningsattack är ingen 
enkel utmaning. Tvärtom, det är en riktigt 
svår utmaning, kanske en av de svåraste, 
och det gäller att inse det från början.
 
Estlands kapacitet med omvärlden vid det 
aktuella tillfället var ca 700 Mb/s. Att be-

ställa en ”molntjänst” som gör förbindelsen 
obrukbar under ett dygn är som att beställa 
vilken tjänst som helst och prislappen är i 
storleksordningen som en begagnad buss. 
Estland var givetvis inte beredda på detta, 
men de hade två riktigt bra fördelar. Dels 
hade de, till skillnad från exempelvis Sve-
rige vid den tiden, bara en myndighet som 
hade ett utpekat samordningsansvar vid 
händelser likt detta, dels så var det en inter-
nationell IT-säkerhetskonferens i Estland 
vid det aktuella tillfället. Detta samman-
taget gjorde det möjligt att använda flera 
av konferensdeltagarnas kontaktnät för att 
strypa flödet närmare källorna.
 

Erfarenheterna talar sitt tydliga språk. En 
belastningsattack bemästrar man inte själv 
och ingen skall tro att det finns någon 
feature till webbservern, brandväggen eller 
IPS’en som löser detta. Samspelet med 
operatören, operatörens egen förmåga och 
operatörens samspel med andra operatörer 
är helt avgörande.
 
Samspelet i Estland skedde helt händelse-
styrt och manuellt med stora inslag av tur 
och skicklighet. Sannolikheten att kunna 
efterlikna den är ringa. Erfarenheterna från 
Estland som nu har ett antal år på nacken, 
tillsammans med flertalet erfarenheter från 
likartade händelser därefter, gör att det 

Ensam chanslösär

Praktiska opinionsyttringar tar sig allt större krafter 
och har redan passerat gränsen där de kan anses vara 
samhällskritiska. Reaktionen från vad som sannolikt var 
grannen i öster vid flytten av bronsstatyn i Estland kan 
anses vara en milstolpe i mer än en bemärkelse.

it-SÄKERHEtSKRÖNiKA
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börjar utkristallisera sig en best practice på 
området.

Lärdomen, om det inte redan framgått, är 
att till en rimlig gräns se om sitt hus. Det 
gäller att uppnå en nivå där man vågar 
yppa ordet robust. Det gäller förövrigt 
alla, oavsett om man kan antas ligga i en 
riskzon eller ej. Nästa steg är att nagelfara 
operatörerna och sedan tillsammans med 
de operatörer som kan antas ha de rätta 
förmågorna etablera en nödlinje.
 
Det senare kräver sin förklaring. Hu-
vudstrategin vid bekämpning av en 
belastningsattack är att gräva sig fram 

till källorna och täppa till flödet så nära 
källan som möjligt och det så snabbt som 
möjligt. Operatören kan oftast fatta grova 
beslut utan din hjälp, men skall du få en 
effektiv lösning behöver operatören hjälp 
i sitt beslutsfattande. Detta kan givetvis 
ske manuellt, men vis av erfarenhet så 
inträffar de flesta incidenter vid ett tillfälle 
där de manuella rutinerna lämnar övrigt 
att önska.
 
Även om arbetet med att förhindra 
DDoS-attacker är i sin linda, så går det att 
urskönja lösningar där samspelet mellan 
dig och operatören kan automatiseras. Den 
utrustning som normalt återfinns, främst 

som skydd mot utnyttjande av kända sår-
barheter, har ibland även förmågan att upp-
täcka andra former av avvikelser. I fallet 
med belastningsattacker är de som tidigare 
sagts dessvärre chanslösa. Däremot kan de 
skicka en signal till operatören som utifrån 
detta kan påbörja sitt nedsläckningsarbete. 
Ju tidigare arbetet kan påbörjas desto större 
chans är det att skadan av belastningsat-
tacken kan minimeras.
 
Lagarbetet är nyckeln till framgång och 
dessvärre är det den enda nyckeln även om 
finansiärerna till en samling coola produk-
ter och tjänster lever i en helt annan tro.
tExt: Thomas Nilsson, Säkerhetskrönikör

chanslös

"Samspelet i Estland skedde helt 
händelsestyrt och manuellt 

med stora inslag av tur och skicklighet"
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I Maj firar KommITS femton år med 
konferens i huvudstaden, kan du berätta 
om upplägget?
- Absolut, det blir en konferens i mycket 
andra tecken än tidigare med tanke på att 
det är 15-årsjubileum för Föreningen Kom-
mITs och därmed en jubileumskonferens 
vilket också är titeln. Det är med andra ord 
den 30:e konferensen i rad för föreningen, 
vilket borgar för en hel del tillbakablickar 
och analyser över den utveckling som 
IT-branschen, och världen i övrigt, varit 
med om poängterar producenten Alexander 
Bernhard.

Vilket format blir det denna gång?
- Formatet som vi kommer att använda vid 
Jubileumskonferensen är extra intressant 
för KommITS-deltagarna, då det är ett 
digitaliserat IRL (In Real Life) format, som 
skapar en 4D- upplevelse. Det är ett format 
som kallas “The Box”, där alla fyra väg-
garna runt om partnerloungen och hörsalen 
är digitala bildytor som projiceras, vilket 
innebär att vi kan vara var vi vill i världen, 
och skapa fiktiva miljöer, säger en exalterad 
Alexander Bernhard.

”The Box” säger du och ”fiktiva miljöer” 
kan du utveckla?
Detta kommer vi nyttja för att bistå i 
budskapsförmedlandet, och skapa så 

mycket känsla som möjligt för att maximera 
upplevelsen. "The Box" är en helt ny pro-
dukt på marknaden, som jag är övertygad 
om att vi kommer att få se betydligt mer 
av i framtiden. Därför är det extra kul att 
KommITs är bland de första att prova på 
denna lösning!

Konceptet The Box har ni testat 
tidigare, vilka erfarenheter har ni 
dragit?
Det är riktigt och det första som slår mig 
är att det skapar en enorm “närvaro” hos 
deltagarna! Därtill börjar vi inse vilka möj-
ligheter det här verklig ger, för att förmedla 
budskap och känslor. Storytelling får här 
en helt ny betydelse, vilket jag tror kommer 
visa sig inom teater, konserter och många 
andra former av upplevelser, baserade på 
att berätta utvecklande historier.

Varför tycker du att just min kommun 
bör delta?
KommITs devis är att dessa konferenser är 
den främsta mötesplatsen för Kommunal 
IT. Både upplägg och program för vårens 
jubileumskonferens borgar definitivt för 
att det är intressant att delta. avslutar 
Alexander Bernard.

Det internationella föreningen LOLA 
(Linked Organisation of Local Authority 

ICT Societies) verkar för att samverka och 
dela erfarenheter inom kommunal-IT. De 
samlas detta år i Stockholm, och kommer 
framträda på konferensen, och dela med sig 
av sina erfarenheter.

Vilka länder kommer att ha 
representanter på årets möte?
Representanter från England, Holland, 
Belgien, USA, Canada och Nya Zeeland 
kommer till Stockholm, vilket känns spän-
nande, säger den internationellt ansvarige 
Christian Bonfré.

Hur tror du formatet ”The Box” kommer 
fungerar på konferensdeltagarna?
Jag har sett demon och blev hänförd. En 
gång för alla suddas gränsen ut mellan 
partnerloungen och föreläsningarna. Vilken 
jag tror kommer ge en ny kittlande känsla.

Har en svensk kommun någon nytta av att 
ta del av problemen i exempelvis Kanada?
Vi kommer varva ämnen såväl stort som 
smått, lokalt och internationellt. Det finns 
flera beröringspunkter än du kan tro. Tek-
niken som vi kommer använda i "The Box" 
kommer göra det enkelt att belysa detta.

Kan du berätta om temat?
Medborgarnytta är den röda tråden, vilket 
kommer återspeglas i programmet. Bred-
bandsfrågan är ständigt aktuell, i synnerhet 
för glesbygden, och den kommer belysas, 
var så säker. En favorit i programmet, som 
jag ser fram emot, är hur den lilla kom-
munen påverkas av internationell forskning 
inom IT-området, säger vice ordförande 
Christian Bonfré. tExt: Daniel Becker

Hallå där producenten!

Mitt i förberedelserna tog vi på redaktionen kontakt med producenten Alexander 
Bernhard, och den internationellt ansvarige och vice ordförande Christian Bonfré. 
Då KommITS till vårkonferensen är värdar för den internationella föreningen 
LOLA, kommer ett antal gäster från olika delar av världen att sätta färg och 
avtryck på jubileumskonferensen. Gång på gång kommer ni få chansen att se och 
höra hur andra länder löser dagens kommunala utmaningar.

Storytelling:
Handlar om en gammal tradition av 
att berätta i ord,bilder, symboler och 
känslor. Tekniken är lika gammal 
som mänskligheten, i och med att 
det går tillbaka till rötterna inom 
kommunikation.

Veta mera om LOLA?
Länk: http://lola.tickl.eu/about-lola

Anmälan: 
http://www.timingscandinavia.se/
kommits/Start.htmlNi har väl anmält er till konferensen?

– Inför jubileumskonferensen
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föreningen kommits styrelse :

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se

Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se

Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se

Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se

Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se

Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se

Lennart Smith, Söderhamns kommun
Oxtorgsgatan 19, 826 80 Söderhamn
Telefon arb: 0270 - 750 05
Telefax: 0270 - 753 00
Mobiltel: 070 - 587 35 50
E-mail: lennart.smith@soderhamn.se

Jörgen Sandström, Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg
Telefon arb: 08 - 381 67
Telefax: 08 - 570 483 05
Mobiltel: 070 - 623 99 73
E-mail: jorgen.sandstrom@varmdo.se

Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se

Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
Chef IT-servicekontoret, 177 80 Järfälla
Telefon arb: 08 - 580 296 06
Telefax: 08 - 580 297 00
Mobiltel: 070 - 480 85 01
E-mail: yvette.heikka_mukka@jarfalla.se

Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte 
för IT-ansvariga i kommunerna.

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av 
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av 
representanter för ca 155 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå 
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och 
den största är Uppsala. Förutom att anordna konferenser, för närvarande 
två per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med 
ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion 
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och 
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum 
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter 
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kom-
muner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.

målsättning

KommITS har som mål att vara ett nätverk av IT-människor som har sin 
verksamhet i offentliga sektorn. Vi ska därför:
– Ställa kommunala sektorns IT-frågor i fokus.
– Lyfta fram informationsteknikens betydelse för effektiviteten i den 
  kommunala förvaltningen.
– Höja IT-avdelningarnas status i kommunerna.
– Sprida information till medlemmar samt stimulera utbyte av erfarenheter 
  på regional nivå och på riksnivå.
– Vara samtalspartner och pådrivande faktor gentemot myndigheter  
  och andra organisationer.

organisation 
Föreningen är ideell och fordrar, som alla andra liknande organisationer, ideellt 
engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas på externa 
kontakter, informationsspridning, organisation av nationella konferenser och 
möten. Med början 2000 och fram till 2006 har vi haft administrativ hjälp av 
kanslifunktion i Eskilstuna. Nu har styrelsen ansvaret för kansliet och dess hem-
sida. Arbetet med konferenser och tidningen sköts av ett företag i Stockholm.

varför ska min kommun bli medlem?

Problemen och möjligheterna med IT är gemensamma för alla kommuner 
i dag. Ett medlemsskap ger dig bättre möjlighet:
– till erfarenhetsutbyte med andra kommuner
– att debattera och diskutera IT-frågor i ett gemensamt forum 
– att ta del av nyttig information
– att ta del av förhandsinformation från leverantörer

medlemskap

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun. 
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen 
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem 
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar 
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret 
2011/2012 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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AVSÄNDARE : KommITS c/o Munkedals kommun (att: Marianne Olofsson), Forum, 455 80 Munkedal 

KÅSERi

Sällan har vi sett en sådan utveckling 
inom ett område som sedan också påverkar 
samtliga alla andra områden i näringsliv 
såväl som kommunal och offentlig 
verksamhet. Allt har med IT att göra och 
trots att så mycket har hänt så är vi säkra 
på att detta bara är början.

Samtidigt så blir vi fartblinda ibland. 
Tekniken förblindar oss i dess skönhet, 
möjligheter och underbara utveckling som 
inte bara är viktig för vår ekonomi utan 
även för vår unga generations utveckling. 
Tekniken är inte sällan alltings måttstock 
och ibland blir det så märkligt. Jag har 
just läst antivirusföretaget AVGs rapport 
som handlar hur unga barn lär sig teknik 
innan andra traditionella lärdomar. En 
rapport som får mig att fundera över hur 
man ibland överhuvudtaget tänker inom 
IT-sektorn.

Rapporten visar bland annat på följande 
fantastiska teknikutveckling:

– Fler barn i ålder 2-5 kan leka med 
smartphoneappar (19%) än de som kan 
knyta sina skosnören (9 %)

Det hela låter kanske fascinerande men det 
är inget speciellt i detta anser jag, tvärtom, 
det är inget nytt alls. Det är få barn som 
någonsin lyckats att knyta sina skor före 
sex års ålder då finmotoriken sällan tillåter 
detta i tidig ålder. Att däremot leka med 
en telefon kräver inte särskilt hög grad av 
finmotorik. Ytterligare kan vi läsa:

– Fler små barn kan öppna en webb-
läsare (25%) än simma själva (20%)

Att jämföra att simma med att öppna en 
webbläsare är inte bara märkligt, det är 
i det närmsta totalt omdömeslöst. Det 
framgår inte vilken ålder som här avses 
men vad jag förstår så är studien fokuserad 
på barn mellan 2-5 år. Att jämföra att 
öppna en webbläsare med att simma ger en 
inget annat än en tveksam inställning  
     till AVG.

 

Rapporten forsätter med andra underliga 
jämförelser som jag tror har för avsikt att 
lyfta vår nya generation som fantastiskt 
ITfierade och totalt olika oss själva. Det 
är som att jämföra äpplen och päron, det 
enda som är gemensamt är att det är frukt 
men inte mycket mer. Det här är inte 
vetenskap, det är kvasievetenskap som är 
totalt ointressant förutom för den som 
går på den.  Vi behöver i IT-utvecklingen 
kloka personer som kan se saker och ting 
utifrån vad de är och inte utifrån dunkla 
syften som har för avsikt att gynna före-
taget och dess produkter. Vi som arbetar 
med dessa frågor har ett ansvar att dra i 
bromsen, stanna till och fundera över vad 
som egentligen händer och att vara kloka 
nog att inte köpa ett företags märkliga 
forskningsresultat. Ingen teknik i världen 
kan lära oss att läsa mellan raderna, det är 
vårt unika signum som människor.

tExt: Jan Svärdhagen, etik.blogspot.com

Den tyske 1800-tals friherren och kemisten lär ha sagt “vetenskapen blir egentligen 
inte intressant förrän man når den gräns där den upphör”. Sant och logiskt. 
Det är detta som driver teknikutvecklingen och inte minst IT-industrin.

IT-fierad?


