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Gyllene tider för eSamhället
Äntligen händer det; vi blir lika smarta användare av modern teknik på
arbetsplatsen som vi är hemma.

I många år har jag sett vänner och kollegor nyttja nätet för hobbys, resor, räkningar,
vardagsdialog och annat smart och spännande.
Men på jobbet är det inte lika smart användning av tekniska lösningar och internet, man
verkar helt nöjd med gamla lösningar med massor av dubbelregistrering och bristande
kunddialog.
Nu verkar den tiden vara förbi, kraven höjs i alla verksamheter och hos alla medarbetare
på att kunna nyttja den mest moderna tekniken, vilket såklart leder till viss besvikelse
eftersom allt inte kan göras på en dag, de lösningar som efterfrågas finns inte, processerna
är inte beskrivna, den information man vill utbyta är inte definerad.
Men det känns ändå bättre att kraven finns där, otålig och förväntansfull men med energi.
Steg för steg måste vi nu börja skörda nyttigheter där offentlig verksamhet blir både bättre
och effektivare med stöd av digitala tjänster.
Hög fart och den bästa dialogen är avgörande för att kunna få marknaden att ta fram
lösningarna, vilket Kommits nu erbjuder er i Halmstad.
Ta vara på tillfället, lämna bojorna hemma och sätt full fart mot eSamhället.
– Jörgen Sandström, IT-strateg, Sveriges Kommuner och Landsting
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Fiction i Hanöbukten
I dagarna har hösten gjort sig påmind
rejält. Höstvindar och kallt badvattnet har
smygit sig in i kvarteret där jag bor. Jag
som älskar att bada, får snart återigen
vänja mig vid tanken att simhallen är
det enda alternativet nu, och ett bra tag
framöver. Ifall jag inte skall rikta in mig på
vinterbad, mendet känns lite väl kallt och
främmande.
Nyligen besökte jag Österlen i Skåne och
fick testa ett äkta Ålagille på stranden. SvenErik, som huserade som både fiskare och
hovmästare i den lilla boden, berättade om
den korta säsongen och om svårigheterna
att få tillstånd för denna verksamhet.
Några dagar tidigare hade både norsk och
tysk tv varit på besök för reportage och
provsmakning. En unik företeelse från vårt
avlånga land. Tilllagningen av ål görs här på
fem olika sätt: rökt, stekt, luad, kokt och
ålsoppa, vi fick smaka alla sorter, och fick
äppelkaka som dessert. Att hitta sin nisch för
verksamheten är viktigt, och om jag gissar
rätt får Sven-Erik och hans team fortsätta
ett bra tag till. Ålaboden hade vasstak, som
nyligen renoverats.
Detta är ett exempel på en ytterst
originell verksamhet, som med sin
tradition ända från 1700-talet lockar även i
dag långväga gäster. Utsläpp i Vegeån och
andra yttre faror som indraget tillstånd hotar
ständigt verksamheten, men Sven-Erik med
familj kämpar vidare. Hur mycket kämpar du
för din verksamhet?
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Informationssäkerhet
för fjärde- och femteklassare
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, har tagit fram en
webbkurs i informationssäkerhet för
fjärde- och femteklassare. Detta har
skett i samarbete med Skolverket,
Datainspektionen, Statens medieråd
och Post- och telestyrelsen.
I kursen får barnen lära sig hur de bättre
och säkrare kan hantera information på
nätet, såväl på fritiden som i skolan. I de
sex avsnitten tas bland annat problematik

upp som att lära sig skilja på sant eller
falskt och att få en förståelse för integritetsfrågor. I takt med att allt fler skolor inför
1-till-1-program med elevdatorer är ju det
ett lovvärt initiativ, då inte alla pedagoger – eller för den skull föräldrar – har
kunskapen att prata med barnen om dessa
problem.

sex Youtube-filmer där en lärare bland
annat samtalar med en skolklass och olika
problemområden belyses, med tillhörande
kontrollfrågor till varje avsnitt, samt en
lärarhandledning med uppslag till vidare
diskussion. I ett exempel får barnen fatt i
vad de tror vara Zlatans adress och börjar
chatta med en bedragare.

Chatta med Zlatan

Kursen fanns tillgänglig lagom till terminsstarten. Det ska börjas i tid, tycker vi!

Informationssäkerhetsskolan ISA – som
finns på isa.msb.se – är utformad som

Text: Mats Rydström

Nexus ser fram emot att träffa dig i Tylösand!
I vår monter kommer vi att ha expertis på plats
för att kunna svara på frågor som:
• Vad betyder Skolfederation.se för din kommun?
• Hur kan fysisk och logisk access på samma
smarta kort öka er produktivitet?
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ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING
ÄR VÅRT FRAMGÅNGSKONCEPT.

• Hur löser ni BYOD och därmed hanteringen
av säkerheten kring läsplattor och 1-1 datorer?
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Offentlig verksamhet
och sociala medier

Ny checklista från SKL benar ut
hur kommuner och deras anställda
får och bör skriva

Under sommaren har bland annat de
twittrande poliserna i Stockholm uppmärksammats. Somliga menar att det
kan verka oseriöst att poliser skriver på
Facebook om en förrymd sköldpadda eller
småbarnspappan som lagt sig för att vila
i bilen med ögonbindel – bägge verkliga
exempel från augusti. Andra tycker att
myndigheter blir mer transparenta för de
som i slutänden tillsatt dem och betalar
deras löner. Klart är att de får en personlighet – på gott eller ont.
I slutet på våren publicerade SKL en checklista över saker att tänka på, efter att en
juridisk genomgång gjorts som visade att
det är fritt fram för kommuner, landsting
och regioner att använda sociala medier.
– En av de vanligaste frågorna handlar
om ifall man måste spara allt som skrivs
på en Facebooksida eller liknande, så är
inte fallet. Kommunen, landstinget eller
regionen kan fatta beslut om att inlägg får
gallras, det vill säga tas bort, när de inte
längre är aktuella, säger Pernilla Krusberg
på SKL:s juridiska avdelning.
Här är några punkter ur checklistan i
effektiviserad form.
• Utse vilka som får skriva. Med uppdrag
från chefen tydliggörs att du skriver som
anställd och inte som privatperson.
• Politikerbloggar får länkas från kommunsidan men det bör framgå att åsikterna
är den enskilde politikerns och inte
kommunens.
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• En förteckning på den egna webbplatsen
bör finnas över vilka externa webbplatser
som kommunen är aktiv på.
• Gallring av egna inlägg och information, såväl som svar på inlägg och
andra inkomna kommentarer, får göras
fortlöpande.
• Brottsligt material ska tas bort, till
exempel hot eller hets mot folkgrupp.
• Det är upp till varje arbetsgivare att sätta
upp regler om hur anställda får använda
sociala medier på arbetstid.
• Anställda får skriva om kommunens
verksamhet på privata sidor, yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller även här.
Men sekretessbelagda uppgifter får inte
publiceras på sociala medier.
Särskilt den sista punkten är intressant och
här finns flera olika principer som samoch motverkar varandra. Eva Fredriksson,
advokat på Vinge, menar att utrymmet för
att framföra synpunkter mot sin arbetsgivare kan vara större hos offentliganställda än
privatanställda, på grund av yttrandefriheten. Alla har dock lojalitetsplikt gentemot
sin arbetsgivare – oavsett om denna är
privat eller offentlig.
– Det innebär att den anställde har en skyldighet att sätta arbetsgivarens intressen framför
sina egna. Både yttrandefriheten och
offentlighetsprincipen är begränsade på grund
av bland annat sekretess och att det kan vara
brottsligt att röja uppgifter som finns hos en
myndighet, skriver hon i InternetWorld.

Eventuell kritik kan komma att betraktas
som brott mot lojalitetsplikten, vilket i
vissa fall kan leda till uppsägning, liksom
brott mot tystnadsplikten kan göra. Vid
mildare överträdelser är dock omplacering vanligare då en anställds offentliga
åsikter har lett till samarbetsproblem på
arbetsplatsen.
– En arbetsgivare som är
en myndighet kan
i regel inte vidta
några omfattande
ingripanden mot
en anställd som
har utnyttjat sin
yttrandefrihet, även
om detta har orsakat
störningar i verksamheten eller skadat
allmänhetens förtroende
för myndigheten.
Text: Mats Rydström

Nya webbriktlinjer
från E-delegationen
Riktlinjerna gäller för såväl interna som
externa webbprojekt inom offentlig
verksamhet och baseras på sex huvudsakliga
principer. En webbtjänst ska vara användbar, effektiv, förtroendeingivande, tekniskt
oberoende, tillgänglig och åtkomlig över tid.
Under principerna finns ett drygt
hundratal riktlinjer, närmare bestämt
110 vid pressläggningsögonblicket. Dessa
presenteras i en lång lista där visserligen
många är rent bondförnuftiga punkter,
men med tanke på hur mycket dumheter

som florerar även på offentliga webbplatser
är nog inget för litet att sätta på digital
pränt. Riktlinjerna kan handla om att man
aldrig ska stryka under text som inte är
länkad, då det kan leda till förvirring, eller
att tydligt markera vilka fält i ett formulär
som är obligatoriska*.
”Allt arbete med offentliga webbplatser och
webbaserade system ska utgå från standarden
WCAG 2.0 nivå AA.”
Denna internationella standard för
tillgänglighet utgör den första, högst prioriterade riktlinjen och innehåller massor av
punkter som ska underlätta för människor
med nedsatt syn, hörsel, tal eller andra
svårigheter att ta del av webbtjänster. Men

Trött på
lösenord?

Ersätt alla lösenord med smarta kort
och få bättre säkerhet

Trygga Arbetsflöden
Säkerhet med smarta kort

Det hela presenteras på ett tydligt och
pedagogiskt sätt, där du kan välja att titta
på dem i prioritetsordning, per roll/arbetsuppgift eller ordnat efter vilken överordnad
princip de lyder under. Till varje riktlinje
finns ett avsnitt som beskriver hur man gör,
vilken prioritet den har, vilka principer
som ligger till grund, och när under
utvecklingen samt för vilka inblandade
den är tillämplig. Exempel presenteras,
mätbarhet beskrivs och tips om vidareläsning finns också. Det finns också möjligheter att komma med feedback – arbetet
med riktlinjerna är inte något statiskt. En
förvaltningsgrupp ska sättas ihop för att
arbeta vidare med riktlinjerna och ta fram
checklistor och annat stödmaterial.
Besök www.webbriktlinjer.se för att lära dig
mer om projektet och ta del av hela listan.
Text: Mats Rydström

Undvik en
Identitetskris
Prova ActiveRoles Server i vår
virtuella testmiljö.
ActiveRoles Server från Quest Software hjälper
dig att automatiskt skapa, ändra och avsluta konton
i Active Directory. Med enkel ”peka-och-klicka”
konfigurering kommer du snabbt igång och slipper
manuell hantering av elev- och admin konton.
Se det med egna ögon och logga in på
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www.quest.com/kommits2012

www.secmaker.com
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I slutet av juni trädde E-delegationens
vägledning för webbutveckling
i kraft – den hette tidigare
24-timmarsvägledningen.

dessa ska också göra att alla, funktionsnedsättning eller inte, får en bra upplevelse på
lika villkor.
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Orsaken: Tidigare
i år konstaterades
att av myndigheterna endast
publicerar
17 procent
öppna data
som andra kan
återanvända för
att skapa samhällsnyttiga elektroniska
tjänster.

Vinnova utvecklar en
plattform för öppna data
När vi tidigare i år rapporterade från
IT-minister Anna-Karin Hatts anförande
i Örebro om den nationella digitala
agendan som ska genomföras, menade
hon att öppna data var ett eftersatt
område.

för att förmedla öppna data med syftet att
”tillhandahålla dessa för att entreprenörer ska
kunna förädla informationen till produkter och
tjänster, och bidra till att öka transparensen
i offentlig sektor”, skriver regeringen i ett
pressmeddelande.

En ändring måste till, hette det, och som
exempel nämndes att det idag endast är 17
procent av myndigheterna som publicerar
öppna data som andra kan återanvända
för att skapa samhällsnyttiga elektroniska
tjänster.

– Öppnadata.se ska bli en innovationsportal, som underlättar för dem som vill bygga
produkter och tjänster, till exempel i form
av appar, baserat på de öppna data våra
myndigheter sitter på. Vi ska förädla vår
gemensamma digitala egendom och se till
så att den blir nyttig och användbar för oss
som medborgare, säger Hatt.

I somras kom så beskedet att regeringen
ska starta portalen öppnadata.se, med
en pilotversion, som ska vara klar innan
årsskiftet. Det ska bli en teknisk plattform,

Vinnova kommer att stå för utvecklingen av
plattformen tillsammans med andra ospe-

cificerade aktörer och ska även fortsätta
med vidareutveckling under de kommande
två åren. De huvudsakliga funktionerna
blir en tjänstekatalog för publicerade öppna
datakällor, en gemensam utvecklingsmiljö
för utvecklare och en öppen katalog med
tjänster och appar som utvecklats med
hjälp av dessa resurser. IT-ministens ledord
är delaktighet, tillgängliggörande och innovation och sammanfattar målsättningen:
– Tillsammans med de data som informationsansvariga organisationer publicerar
kan detta bli en verklig framgångsfaktor
för Sverige. Öppnadata.se är ett konkret
exempel på den nya öppna samverkan jag
vill se mellan det offentliga och det privata
för att utveckla riktigt bra användarvänliga
samhällstjänster.
KommITs ser fram emot att följa upp arbetet med portalen i ett framtida nummer.
Text: Mats Rydström

Inventera ALLT !
Presentera HELA er IT-miljö grafiskt !
Dokumentera automatiskt !

www.duostation.se
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inför höstkonferensen i halmstad

Halmstad – Full fart in i framtiden

I november invaderas Halmstad av
kommunsveriges ledande IT-experter
under KommITS och Sambruks
gemensamma höstkonferens Gyllene
tider för e-samhället. Möt kommunens
utvecklingsstrateg Carl Westman.
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Halmstad kommuns utvecklingsstrateg
inom IT, Carl Westman, är mycket positiv
till att konferensen förlagts i just hans stad,
och ser fram emot att visa upp deras arbete
för branschkolleger från när och fjärran.
– Det är kul speciellt eftersom arbetet med
e-samhället ligger så nära för oss. Vi ska ju
göra en, för vår kommuns storlek, riktigt
stor satsning på e-förvaltning där vi satsar
20 miljoner kronor de kommande fyra åren
på att lyfta oss inom e-förvaltningsområdet.
Så det blir något av en kick-off för oss och
de andra Hallandskommunerna också. Det
är jättepositivt, säger han till KommITS när
vi talas vid en sensommardag.
Carl Westman jobbade tidigare inom fordonsindustrin med ledning, styrning och

samordning på IT-området – en ganska så
teknisk bakgrund med fokus på kvalitetsfrågor och ständiga förbättringar, konstaterar han och säger också att tiden sedan
han började på kommunen i januari 2012
gått väldigt fort. Han berättar att Halmstad
kommuns IT-organisation fungerar bra.
– Jag trivs med mitt jobb. Jag jobbar som
utvecklingsstrateg för IT i kommunen och
har rollen som övergripande beställare av
IT-tjänster. Sedan har vi vår utförarorganisation, IT-service, med runt 40 personer
som sköter det operativa, och så har varje
förvaltning en IT-strateg som jag har kontakt
med. Tillsammans driver vi de kommungemensamma frågorna. Upplägget är smidigt
och gör att jag inte behöver grotta ner mig så
mycket i de dagliga operativa frågorna.
Att lägga drift- och övrig operativ problematik på en speciell serviceorganisation
med stadskontoret som beställare gör att
Westman och hans kolleger kan blicka

framåt och jobba långsiktigt.
– Vi på utvecklingsavdelningen jobbar med
en fyraårshorisont och framåt egentligen,
och där försöker jag få in IT-perspektivet
i kommunens utveckling, i allt från
samhällsplanering och infrastruktur till
skola och omsorg. Vi jobbar mycket med
hållbar utveckling inom bland annat IT,
jämställdhet, demokrati, omvärldsbevakning, folkhälsa, EU- och näringslivsfrågor.
Hur är ni rustade som mellanstor stad att
tackla de kommande åren på IT-området
med allt vad ökad e-förvaltning innebär?
– Många bra lokala politiska beslut de
senaste åren har gjort att vi numera har en
riktigt bra road-map fram till 2016. Vi har
också moderniserat mycket av vår teknik,
och vi kör idag Windows 7 med det nya
Officepaketet på alla kommunens datorer.
Vad jobbar ni med i Halmstad på det
praktiska, tekniska planet ett år framöver?
– Vi har en medveten MSKD-strategi,
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Microsoft Kommundesign, och vi har redan
gått över från Novell till Active Directory.
I höst ska vi migrera från Novells metakatalog IDM till Microsofts motsvarighet FIM
och efter nyår börjar vi att ersätta vår Lotus
Domino med Exchange. Det är ganska
mycket som ska göras! Vi gör det inte för
att låsa fast oss, utan för att ha en stabil
ryggrad som vi kan utveckla vidare på.
På vilket sätt arbetar ni tillsammans med
de andra kommunerna i Halland?
– Vi har fått igång ett riktigt välfungerade
samverkansforum ihop med de andra
kommunerna och med regionen, där vi
jobbar långsiktigt för att likställa teknik
och processer. Det är en ganska lagom stor
region med sex kommuner, den är greppbar
och man kan snabbt ta sig till Kungsbacka
i norr eller Laholm i söder om man behöver
träffas. Vi ser också möjlighet både i närtid
och på sikt att göra mer saker tillsammans.
Är det Halmstad som agerar lokomotiv
och drar de mindre kommunerna i det
regionala samarbetet?

– Kungsbacka har dragit det första lasset
vad gäller e-förvaltning och Falkenberg
ligger långt framme inom andra områden.
Vi kommer kanske dra ett större lass
där det gäller den totala digitala hanteringen. Det är människor det handlar om i
slutänden när det gäller samarbeten och vi
som sitter i de här positionerna har hittat
varandra, vi ger och tar. Hylte är väl 11 000
invånare och vi är 92 000, så visst finns
det skillnader. De måste jobba lite mer
dynamiskt, där samma person kanske har
flera roller, medan vi har en lite större organisation. Då är det ju gott att låta dem åka
med på tåget när det går. Det finns ju vissa
samarbeten redan nu; Laholm och Hylte
har till exempel gemensamt PA-system.
I våras skrev vi om Lysekil och Munkedal i
Bohuslän som slagit samman sina ITverksamheter. Skulle en liknande utveckling
skulle vara något för er i Halland?
– Det är ju inte ett syfte i sig självt, men
skulle kunna vara en möjlig framtidslösning. Det vi försöker göra är att inte
fastna i det klassiska tänket, att titta på

de gemensamma driftsbitarna, utan att
titta på de övergripande processerna.
Hur ser de ut? Hur kan vi paketera dem i
förvaltningsobjekt i stället och se vad det
slår an beträffande IT? En annan åtgärd
kunde vara att jobba mer med är gemensam
upphandling. Börjar man i rätt ände och
upphandlar saker tillsammans kommer vi
på sikt att ha samma system. Vi har alltså
inga planer på gemensam drift i nuläget,
men om det skulle bli ett resultat av att vi
jobbar likadant och har likadana system så
är det ju som sagt en framtida möjlighet.
Skolan är ett viktigt område där Halmstad
valt olika vägar med större valfrihet.
Halmstads skolor använder i nuläget större
utsträckning surfplattor i utbildningen
i stället för en-till-en-datorer. Det finns
drygt 1 600 iPads i kommunen, främst i
förskolan och grundskolan och det görs
även en utvärdering om deras nytta på
gymnasienivån. Det handlar dock inte om
några centrala dogmer, utan det är upp till
skolorna själva att besluta om de vill ha
en-till-en-datorer eller iPads.

Det är inte så märkvärdigt att bli
Tel: 042-29 99 40
www.secureandsafe.se

Vi ses i Tylösand/Anders, Barbro & Agneta.

Security
Marked
IRS 999999

Lost & Found

märkvärdig. Du behöver bara ringa!

If found, call: +46(0)42 299940
e-mail: irs@secureandsafe.se
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•
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Mobile Device Management
Mobile Application Management
Mobile Security Management
Mobile Content Management
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inför höstkonferensen i halmstad

Är det på grund av tidigare dåliga
erfarenheter av personliga datorer efter
den stora inledande trendvågen för ett
par år sedan?
– Det var ett himla drag efter en-till-endatorer ett tag, men av olika anledningar,
bland annat överprövade upphandlingar,
så kunde man inte genomföra projekt med
en-till-en-datorer. När väl möjligheten kom
för de skolor som ville så beställde man
iPads i stället för datorer, vilket dessutom
totalekonomiskt blir mycket billigare.

Hur hittar man rätt pedagogiska appar
och verktyg? Väljer lärarna själva hur de
ska användas i undervisningen?
– Ja det gör man och där finns bra
kompetens. Exempelvis har logopederna i
Halmstad länge legat i framkant vad gäller
iPad-utveckling och användande av olika
alternativa lärverktyg och pedagogiska
appar. Pedagogerna får råd kring användande genom föreläsningar och workshops
samt genom bloggen ”Logopeden i skolan”.
I och med iPads går det att hitta andra lösningar utöver de mer traditionella läs- och
skrivstöden vilket skapar nya möjligheter
för både elever och pedagoger.
Förutom medverkan som värdstad och med
en monter på konferensen, där Halmstad
kommer att exponeras inför övriga
kommunsverige och de internationella
delegaterna, så håller Carl Westman konferensens inledande anförande på tisdagkvällen. Liksom på KommITS vårkonferens
sker detta med den då uppskattade Pecha
Kucha-metoden: 20 bilder i 20 sekunder
vardera. Han har sett denna presentations-

metod i bruk tidigare vid ett par tillfällen
men själv inte provat den.
– Det ska bli spännande att prova. Mitt anförande kommer att vara lite smått provokativt
men med en lättsam ton i det hela.
Kul! Provokativt på vilket sätt?
– Utan att avslöja för mycket så kan man
känna en viss frustration när man ser hur
långt vårt närmaste grannland Danmark
har kommit inom e-förvaltningsområdet;
och Halland var ju danskt en gång i tiden…
Vad har danskarna gjort bättre?
– De har mer bestämda förutsättningar,
de har exempelvis enats om e-legitimation
och fastställt hur gränssnitten ska se ut
rent IT-mässigt mellan myndigheterna.
Danmark har tyvärr gått om oss i de flesta
mätningar. Vi ledde ett bra tag, för vi hade
bra IT-infrastruktur, men när det kommer
till e-service är de ett gott föredöme.
Vad beror det på att vi har hamnat på
efterkälken?
– Man kan konstatera att konsensus är det

Komplett system för kommunala möten
med läsplattor. www.jayway.com/agenda

s

f

streamflow

E-plattform för kundcenter, e-tjänster och
integration. www.jayway.com/streamﬂow

kontakt: products@jayway.com

Prova Sveriges
största e-tjänst
för skolan
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Unikum är Sveriges största e-tjänst för skolans arbete med IUP,
omdömen, mål och dialog hem-skola. Passar perfekt i kommunens
portal, och är klart att kopplas till skolans administrativa system.
Kontakta oss för att prova gratis i din kommun.

Unikum – Unikt lärande AB • 08-720 16 00 • kontakt@unikum.net • www.unikum.net
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stora svenska ledordet, på gott och ont. Alla
får säga och tycka sitt men det tar tid. Jag
är ju ganska ny inom det kommunala men
har förstått att vi har haft en lång diskussion i många år. Vem ska dra tåget, är det
staten eller kommunerna? Eftersom det
inte funnits så mycket konkret att ta fasta
på känner jag att det blivit upp till varje
kommun att driva utvecklingen. Det är jag
kanske inte ensam om att tycka heller. Men
det är bra att SKL nu fått CeSam på plats!
Nu tror jag att utvecklingen tar fart.

Med Gyllene tider för e-samhället kanske
– Trenden går mot att man väljer livsHalmstad tar ett steg från att mest ha
miljö först och därefter ser vad det finns för
förknippats med Per Gessles popband, till
arbetsmöjligheter. Förr var det tvärtom, då
att bli en livskraftig och trivsam bostadsort
flyttade man dit där jobben fanns. När vi
i en gränsöverskridande storstadsregion.
får färdigt tunneln genom Hallandsåsen och
Med sitt strategiska läge finns stora möjligman kan ta sig ner och jobba i Danmark
heter för framtiden. Carl Westman menar
eller Tyskland med bara ett par timmars
att Halmstad och Halland som helhet länge
tågresa, ja då har vi en jättemöjlighet. Komvisat en positiv utveckling, framför allt i
pletterat med ännu bättre digitalt stöd för
kustkommunerna, och understryker att
distansarbete och dylikt kommer Halmstad
både fysisk och digital infrastruktur är
att ligga väldigt bra till. Text: Mats Rydström
viktig för framtiden.
Gyllene tider för e-samhället går av stapeln i Tylösand den 13-15 november

Vi möts på KommITS höstkonferens
på Tylösand i Halmstad!
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08 - 564 728 30

Säkerhet i molnet
för kommuner, myndigheter & lands ng

Webbsäkerhet med VSS
VSS (Verksamhetsstyrd Surfpolicy) är e unikt verktyg i Stay
WebFilter som får webbsäkerheten a fungera på rikgt.
VSS är utvecklad i samråd med oﬀentliga verksamheter och
skolor i Sverige.
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Den 26 juli beslutade regeringen att statliga myndigheter
med fler än 50 anställda måste börja beställa sina varor
och tjänster elektroniskt från och med nästa år
– Vi ska vara varsamma med
skattebetalarnas pengar och ta vara
på möjligheter att effektivisera den
statliga verksamheten. Det finns
stora besparingar att göra genom att
samordnat gå över till elektroniska
beställningar i våra myndigheter, sa
IT-ministern Anna-Karin Hatt. Detta skedde ironiskt nog ungefär
samtidigt som Dagens Nyheter publicerade granskningen av
Tillväxtverkets vidlyftiga seminarieverksamhet, som lyder under
just Näringsdepartementet. Nåväl, visst är det skönt att se att allt
fler punkter ur de högtidliga agendor som de senaste borgerliga
regeringarna satt upp börjar genomdrivas.

För och med utvecklare
av e-samhället

Näringsdepartementet
vill spara miljarder med
elektroniska beställningar

Möt oss på KommITS i november så
berättar vi mer om vår e-tjänsteplattform
Advania CSP, och hur vi tillsammans med
Microsoft redan idag levererar en infrastruktur som åstadkommer effektiviseringar och
smartare arbetssätt i ett tiotal kommuner.

Det blir Ekonomistyrningsverket som ska leda och samordna
införandet. Besparingarna räknas till 3,2 miljarder kronor över en
nioårsperiod. En annan besparing kommer sannolikt näringslivet
till del, som får det enklare och mindre kostsamt att handla med
staten. Nya rutiner ska komma på plats och såväl beställning,
leverans och fakturahantering ska ske med it-stöd. Text: Mats Rydström

Advania erbjuder teknik, metoder och verktyg för alla som
arbetar med e-tjänster och e-förvaltning, medborgarorientering och verksamhetsutveckling. Med standardiserade IT-plattformar baserad på Microsoftprodukter få du tillgång till teknik
som gör skillnad.
08-546 70 000 | info@advania.se | www.advania.se

Följ arbetet på esv.se/amnesomraden/E-handel

NilexPlus
www.nilex.se

®

™

är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
certifierat IT Service Management System, som består av:
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.
Nilex HelpDesk hjälper till att hålla reda på alla typer av ärende inom olika
verksamheter såsom IT-Support, Teknisk Support, Fastighetsunderhåll, Beställning/
Inköp, Projekt, Installationer, Förslag och klagomål etc.
Nilex Inventariesystem är ett komplett system för att registrera, organisera och
administrera alla typer av inventarier såsom IT, möbler, maskiner, och konst etc.
Moduler till
Nilex HelpDesk:
ß Gruppfunktion
ß Webgränssnitt
ß SLA
ß Kalender och
Projektsimulering
ß Aktivitetsstyrning
ß Integrator mot
AD, eDirectory

Moduler till
Nilex Inventariesystem:
ß Webgränssnitt
ß Streckkodsinventering PDA
ß Inläsning/Nyregistrering PDA
ß Licenshantering
ß Anskaffning/ Inköp
ß Integrator mot MS SMS,
ZENworks, CapaSystems, Snow
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krönika

Alla dessa fartkameror!
Visst vet vi var de står och hur vi ska hantera dem. Vi kommer
åkande i full fart och när vi närmar oss kameran sänker vi antingen farten (gärna
något under den hastighet som råder bara för att vara på den säkra sidan) och
jämsides med kameran ökar vi farten igen. Känns det igen? Eller tillhör du kategorin som sänker solskyddet hundra meter innan kameran för att slippa sänka
farten? Jag är inte bättre än någon annan då jag tillhör kategorin ovan men jag
funderar ofta dels över vad jag vinner på att eventuellt överskrida hastigheten
samtidigt som jag funderar över fartkamerornas funktion.
Varför väljer vi att spela med våra liv som insats och varför blir vi så
irriterade på fartkamerorna?
Kanske beror det på att vi inte har någon sympati för detta att bli fotad och
bötfälld därefter. Biltillverkaren Volkswagen och NTF funderade tydligen
också över detta och under en tid testade de en annan övervakningsmodell
som byggde mer på spelmekanismer (gamification) i det som kom att bemämnas “hastighetslotteriet”. I detta fall så deltog alla som höll rätt hastighet
i ett lotteri vilket innebar att föraren hade möjlighet att få en belöning för
att man höll hastigheten istället för det motsatta, dvs att bli bötfälld om man
överskrider densamma.

heja-rop om man använder Nikes löparapp i mobilen. Nike har förstått att
träning är tråkigt för många men genom att flytta in i ett socialt sammanhang
där man kan jämföra sin egen prestation med andras så blir löpningen något
mer än bara svett och tårar.
Ett annat exempel på löpning med fokus på Gamification är Zombies, Run!.
Zombies, Run! handlar precis som namnet antyder om zombier och löpning.
Under din löprunda kommer du få ett uppdrag som går ut på att hålla sig
undan för zombier. Om de kommer i kapp dig så är det klippt. Du hämtar
under din löprunda upp olika föremål som du kan nyttja senare för att
klara ditt uppdrag. Även här så handlar det om att skapa förutsättningar för
lustfylld träning.

Speglar
fartkameran
din personlighet?

Samma mekanismer finns inom viktväktarna såväl som företag som
Microsoft, Samsung, SAP, Starbucks mfl. där man insett att arbete är en
social aktivitet och genom att nyttja våra inbyggda spelnerver kan man höja
effektiviteten. Vi ser att en sådan enkel sak som stegräknare på företaget
leder till att medarbetarna rör på sig mycket mer. Varför gör de det? Jo för
att man har möjlighet att vinna något.
Om vi inför nya element i vår vardag som har med ett speltänk att göra så
kan vi förändra mycket. Om jag har en deadline för något i min tjänst kanske
moroten skall vara att om jag blir klar med den inom ett par dagar så vinner
jag något på det istället för att bara lämna in rapporten och fortsätta med
nästa projekt. Tänk om jag själv skulle gå upp i nivå när jag är klar med denna
krönika och kunde jämföra mig med andra personer som också skriver
krönikor, då skulle det vara rätt så kul att hoppa på nästa krönika.

Gamification är något som sprider sig inom många områden inte minst bland
företag. Det bygger på spelliknande mekanismer som att få poäng, gå upp
i nivå, nå ett mål, vara strategisk och försöka överlista eller vinna över sina
medspelare. Det hela handlar om att – som i ovanstående exempel med
fartkamerorna – åstadkomma ett förändrat beteende; motivera medarbetarna att finna nya lösningar på ett problem. Det handlar alltså inte om att
spela datorspel på jobbet utan om att införa spelmekanismer i sin vardag.

Text: Janne Svärdhagen

Det är därför Nike nu bygger in olika spelmekanismer för den som tränar
där man kan jämföra sig med andra löpare samt även få uppmuntrande

		
		
		

Länkar:
www.rolighetsteorin.se/hastighetslotteriet
www.zombiesrungame.com

Vi ses på KommITs i Tylösand!
Skapa Gyllene Tider med era idéer – Då vet ni att HP levererar
teknologin så ni kan koncentrera er på att göra skillnad.
Med över en miljard kunder i fler än 170 länder, vet vi vad som
behövs för nästa steg. Och steget efter det.

EnjoyIT är en av Sveriges främsta implementatörer och rådgivare
av backup, lagringsmiljöer, datacenter och privata moln med
IBM-teknologi som bas.
Med vår expertis inom dessa områden hjälper vi kunder att
optimera investeringarna som redan gjorts samt vidareutveckla
dem med nya innovativa tjänster.
Som IBM Premier Business Partner inom IBM Software, IBM
Storage och IBM Power fungerar vi som en totalleverantör med
certiﬁerade medarbetare på samtliga produkter.
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www.enjoyit.se
08-410 33 770
EnjoyIT Sweden AB
Färögatan 33A
164 51 Kista
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SAMBRUKANDE
Det är snart dags för höstens
stora händelse inom kommunal
samverkan – där deltagare från
såväl svenska kommuner, som
myndigheter, regioner och olika
samarbetsorgan kan träffas, mingla,
presentera projekt och diskutera
idéer.

Vi talar givetvis om KommITS och
Sambruks höstkonferens som går
av stapeln den 13-15 november på Hotell
Tylösand i Halmstad.

Konferensen, som är den fjärde i rad att
gemensamt arrangeras av KommITS och
Sambruk, har Gyllene Tider för e-Samhället som tema och vi har här valt att titta

e-hälsa
För två år sedan skrev vi om Sambruks olika projekt inom
e-hälsa, bland annat om ett nytt IT-stöd för att hantera
ansökningar om ekonomiskt bistånd – landets första
e-tjänst på området, som sedan förra hösten provkörts ”i
verkligheten” i tre kommuner. På grund av komplexiteten
är denna tjänst inledningsvis byggd för en avgränsad
kategori medborgare, men kan ändå hantera mer än en
fjärdedel av alla ansökningsärenden.
– Den är också först i sitt slag att realiseras som molntjänst,
vilket innebär att alla kommuner kan nyttja samma tjänst utan
att behöva installera systemet i kommunens IT-miljö. Behovet
av tekniskt installationsarbete elimineras, så att implementationen helt kan inriktas på information och utbildning för
sökande och handläggare, säger Claes-Olof Olsson, Sambruks verkställande tjänsteman.
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Med den egenutvecklade appen Multifråga kan handläggningen
förenklas avsevärt, och en socialsekreterare kan med en
knapptryckning få svar från flera statliga myndigheter om den
sökande. Detta har nu anammats av E-delegation på nationell nivå, vilka gett CSN i uppdrag att planera genomförandet
som en myndighetsgemensam bastjänst för informationsutbyte.
– Vi är både stolta och glada att ett av E-delegationens prioriterade projekt har tagit intryck av vårt projekt och därigenom
också tagit fasta på kommunernas informationsbehov, säger
Claes-Olof till KommITS.

närmare på några av de områden som
kommer att beröras i de sex trekvartslånga breakouts som Sambruk håller i
tillsammans med CeSam, SKL:s nyinrättade Center för eSamhället. De täcker in
de flesta aspekter inom e-samhället från
e-hälsa till skolan, kultur och fritid till
näringsliv och arbete, men även samhällsbyggnadsfrågor och digital delaktighet.

E-SAMHÄLLE I
MEDBORGARENS
TJÄNST
Anna Gillquist är programansvarig på SKL:s nyinrättade
Center för eSamhället, CeSam. Hon jobbade tidigare i Malmö
stad men återfinns sedan i maj i år på CeSam, med ansvar för
det som kallas gemensamma tjänster & funktioner – om vilket
hon också kommer att leda en breakout-session på KommITS
och Sambruks höstkonferens i Halmstad den 13-15 november.
– Vi ska stödja utvecklingen av e-samhället och ta tillvara digitaliseringens möjligheter i offentliga sektorn. Jag
är programansvarig för gemensamma tjänster och funktioner,
och det innebär att stödja samarbeten mellan kommuner men
också mellan kommuner, staten och landstingen, säger hon.
Små och stora kommuners olika storlekar, budgetar och
därmed förutsättningar att erbjuda alla medborgare en likvärdig servicenivå är ett av de tuffare problemen där CeSams
projekt kan få stor betydelse.
– Alla kommuner har samma grunduppdrag men att alla, var
och en för sig, ska utveckla digitala tjänster har vi inte riktigt råd
med. Framför allt har många mindre kommunerna inte möjlighet att erbjuda den digitala service till sina medborgare som de
har rätt till. Vi vill medverka till att kommuner går ihop i utvecklingskluster för att driva frågor gemensamt, det är tanken.
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Vad innebär ditt arbete på CeSam i övrigt?
– Det handlar också om att utveckla
gemensamma tjänster som kan användas
på nationell nivå och där jobbar jag
mycket med e-delegationens projekt
att ta fram förvaltningsgemensamma
tjänster via webb eller mobilt som alla
invånare kan använda.
Ett av dessa är Mina Meddelanden, kan
du berätta mer om det?
– Det innebär säkra meddelanden och en
typ av säker brevlåda. Offentlig sektor
kan ju inte mejla medborgarna i alla
ärenden, man måste vara säker på att det
är rätt person som läser meddelandet.
Det du i vanliga fall får på papper i
brevlådan hamnar i stället i den säkra
elektroniska brevlådan, en notifiering
skickas till personens mejladress eller
via sms, varefter man kan logga in med
sin e-legitimation och läsa meddelandet.
Detta började med en portal för företag
som heter Verksamt, med meddelanden
och beslut från Skatteverket och Bolagsverket, men i privatfallet kommer en rad
andra typer av meddelanden att anslutas till tjänsten – ett exempel är trängselavgifterna i Stockholm, ROT- och RUTavdrag. 11 500 personer har redan anmält
sig till Mina Meddelanden och antalet
kommer att öka i höst, liksom användningsområdet, säger Gillquist.
– Under hösten går några pilotkommuner med och kopplar på ärenden. Jag
kommer in för att driva på och föra ut
detta i kommunerna och engagera dem
i att ansluta sig. Det blir lite av en Eriksgata för att öka anslutningarna under
nästa år och lite om detta ska jag prata
på höstkonferensen.
Två nära anknutna projekt till detta,
som dock inte kommit riktigt lika långt,
är Mina Ärenden och Mina Fullmakter. Tanken är att skapa en samlad ärendeöversikt, så att medborgaren inte ska
behöva besöka olika webbplatser och
hålla reda på vilken myndighet som gör
exakt vad.
– Det gjordes en inledande förstudie
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för två år sedan som visade att man
gärna ville ha en elektronisk motsvarighet till den där pärmen som de flesta
har hemma med alla papper från försäkringsbolag, myndigheter och banker. Du
ska kunna se hela ärendet och följa hur
det går, se hos
vilken handläggare det befinner
sig och få besked
om vilka kompletteringar som
krävs, till exempel om det gäller
Anna Gillquist
ett bygglov.
I Mina Fullmakter ska medborgaren kunna se
vem man gett
fullmakter till
eller fått ifrån,
en överblick
som i nuläget är
svår och tidskrävande att få.
Detta kommer
även att underlätta för till exempel försäkrings- och pensionsbolag.
Två ytterligare moduler ska göra det möjligt att ändra kontaktuppgifter på ett gemensamt ställe samt att kunna se vilka
uppgifter om den enskilde som den offentliga sektorn har – ett bra initiativ ur
transparens- och demokratiperspektiv.
– Det kan ju vara bra att veta vilken
information myndigheterna har om
mig! Journalinformation har ju varit
på tapeten, men det finns många andra
uppgifter om bostad, barn, föräldrar och
vilka engagemang man har. Att se detta
har man egentligen rätt till som medborgare men det är idag mycket komplicerat.
Detta projekt är inte påbörjat men
en diskussion finns för att utreda hur det
ska göras.
Stor spännvidd alltså, och mycket för
dig att ta tag i på det nya jobbet. Hur
ser tidshorisonten ut?

– Precis, skrattar Gillquist. Det är väldigt
omfattande! Vi börjar nu arbetet med
att komma fram till vilka områden och
vilka vyer man ska kunna se i ärendeöversikten. Detta ska ju funka för alla
typer av framtida ärenden och där pågår
en analys för
att mer detaljerat utröna
hur det ska se
ut. Den ska
vara färdig
i oktober.
Sedan ska
tjänsten
byggas och
offentliga
aktörer ska
ansluta sig.
Det kommer
att ta några år
eftersom det
är en successiv process
att ansluta
fler och fler
myndigheter,
kommuner
& landsting men det beror också lite på vad
IT-branschen gör.
Hur menar du?
– Alla verksamheter i alla kommuner,
inom stat och landsting måste kunna att
skicka upp och ta emot information
från ärendeöversikten – den fungerar lite
som ett nav och det kräver förändringar i
verksamhetssystemen. Många kommuner
använder samma verksamhetssystem och
kan vi få leverantörerna att göra anpassningar av sina system en gång, som
alla kommuner kan nyttja, så skulle
det gå enormt mycket fortare och kosta
betydligt minde pengar. Där behövs
det en diskussion. Det vore väldigt bra
om leverantörssidan kan se det här som
en konkurrensfördel, att så att säga ha
förberett sina system för Mina Ärenden.
Jag hoppas att vi kan få gehör för den
argumentationen.
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viktigaste arbete. Våra s
barnomsorgen, skolan,
större öppenhet och
hälsooch sjukvården
högre kvalitet
i skolan
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Johan Wahlström är nyanställd programansvarig för att driva
skol- och utbildningsfrågor på CeSam och kommer också att
hålla i en breakout-session på konferensen, under vilken han
kommer att presentera SKL:s satsningar på skolområdet. Innan
CeSam återfanns han inom skolväsendet i Umeå kommun. Han
berättar att det nu gäller att dels samordna de olika frågorna
internt, dels att hitta samarbetsytor externt och agera stöttande
mot kommunerna via nätverk och regioner.
– Det handlar också om att knyta kontakter och jobba ihop med
organisationer som Sambruk och KommITS och näringslivet,
att hålla i dialogen med externa partners, samt att föra kommunernas samlade talan på området. Att vara lite av en företrädare emot de statliga myndigheterna, där 290 kommuner
kan bli ganska spretiga.

– Det finns tendenser att de kommuner som har
Johan Wahlström
intresse och kompetens att satsa på IT-utveckling
generellt springer iväg ganska fort, i synnerhet när
det gäller skolan, och att andra kan komma långt på efterkälken.
Det blir väldigt stor spännvidd mellan kommunerna och svårt att
upprätthålla en likvärdig skola i hela landet. Det är framför allt
de små kommunerna som får svårt att klara av att utvecklingen
framöver.

Vi frigör tid och resurse
gemensamma sektorn
hjärtat i verksamheten.
Peter Dacke är administrativ chef på utbildningsförvaltningen i
Botkyrka kommun och menar att även större kommuner behöver
stöd. Han jobbar som projektledare för projektet Öppna verksamhetssystem i skolan för bättre elevresultat, där 20 kommuner
idag deltar. Detta syftar till att skapa en nationell elevdatabas,
som ska möjliggöra en större öppenhet och flexibilitet. I dag
dominerar två skolplattformar och att få dem att samspela med
nya, lokala initiativ, tjänster och appar är svårt och dyrt för alla
kommuner oavsett storlek.
– Är du en liten kommun i till exempel Norrland är du helt i

Kontakta oss så pratar
din verksamhet!

Risken för fragmentering är stor när alla springer sitt eget lopp,
med olika idéer, olika system och inte minst olika resurser.
Genom samarbetsprojekten har CeSam verkligen chansen att
erbjuda det stöd som många efterfrågar.

Specialister på
it-upphandling till
offentlig förvaltning.

Verksamhetsnära
IT
Vi ser fram
är framtiden

emot att ses
på KommITS
i Halmstad

Verksamhetsnära IT är vårt bidrag till att utveckla
välfärden, och stödja dem som utför samhällets
viktigaste arbete. Våra system och lösningar finns inom
barnomsorgen, skolan, den kommunala förvaltningen,
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.
Vi frigör tid och resurser så att medarbetarna i den
gemensamma sektorn kan fokusera på människan,
hjärtat i verksamheten.
Kontakta oss så pratar vi mer om hur vi kan stödja
din verksamhet!
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händerna på leverantörerna. Å andra
sidan är vi alla det på grund av inlåsningen. Som det ser ut idag finns det två
leverantörer som i princip har oligopol
på skolsidan och har delat in Sverige
mellan sig, kan man säga. Deras system
bygger på 80-talsstandarder och är väldigt
inlåsta, säger Dacke.
Varför har det blivit så här?
– Det finns flera skäl till problemen.
Dels finns ingen nationell semantik i
skolväsendet som säger hur man ska
kommunicera till exempel ett personnummer, ett namn och så vidare. Dels
är problemen tekniska och sist men
inte minst affärsmässiga. Från kommunernas sida har vi varit jäkligt taffliga på
kravställning genom åren.
Systemen har sina rötter i 80- och 90-talen
och hanterade då bara elevdata, men är
nu föråldrade och klarar inte av kraven på
mångsidighet som ställs. Dacke berättar att
de nu i Botkyrka hanterar uppåt 50 000
användare, från elever till föräldrar till
pedagoger och andra skolanställda. Att
anpassa systemen är dyrt och komplicerat
och inlåsningseffekten har blivit allt större.
– Såväl organisatoriskt som ekonomiskt har
det blivit näst intill omöjligt för en kommun
att ta sig ur detta. Problemet är att ingen av
leverantörerna har de bästa produkterna
när gäller lärplattformar eller schemaläggning, eller för den delen vilka moderna
appar av olika slag det kan gälla. När en
kommun vill jacka in ett annat företags eller
entreprenörs applikation så kan de inte det
– de är i händerna på leverantören med de
kostnader det medför.

Kan du ge något exempel på vad dessa
problem får för konsekvenser?
– Slutbetygen sätts i slutet på våren,
Skolverket redovisar den nationella betygsstatistiken… i november! Det tar alltså
ett halvår att säkerställa kvaliteten på de
inlämnade betygen. Det är ju inte så att
lärarna sitter och funderar i september att
ett G borde varit ett MVG, utan det är för att
systemet funkar så dåligt. Skolverket säger
att det är mycket administration med detta,
för att inte tala om kommunerna, som får ta
tid från den pedagogiska verksamheten.
Borde det inte ligga i en leverantörs
intresse att tillhandahålla
marknadsmässiga produkter?
– Vi inom kommunerna, SKL och Sambruk har under tre-fyra års tid diskuterat
med leverantörerna för att få till en större
öppenhet men vi har inte lyckats, och det
av flera skäl. Dels är de affärsmässigt inte
så intresserade då de saknar ekonomiska
incitament att bygga en öppen plattform.
Det kostar väldigt mycket och dessutom
riskerar de ju själva affären (att göra
modifieringar). Vi vill egentligen inte
byta ut hela systemen utan det vi vill göra
är att ha en nationell elevdatabas med
gemensam, väldefinierad semantik och
öppen teknik, som möjliggör att till
exempel två duktiga, kreativa unga tjejer
i Härnösand kan skapa och jacka in en
smart app för skolskjuts eller något annat.
Det är inte möjligt idag. Vi skulle vilja
ha en sådan där grendosa med sex-sju
kontakter i som man kan köpa på Ikea,
men i dag har vi en ihopsmält plastklump
som vi måste borra upp hål i för att sedan

löda och smälta igen.
Målsättningen är att inom
tre år ha en nationell
elevdatabas på plats.
Under det senaste året har
Peter Dacke
man tagit fram ett så kallat
”proof of concept” som ska
visa att en teori bör fungera
i praktiken. Detta har skett gemensamt
med Botkyrka, Göteborg, Västerås och
Jönköping.
– Vi har anlitat både eget verksamhetsfolk, IT-arkitekter och externa företag för
att bygga detta och visa hur en modern,
ny elevdatabas skulle kunna se ut både arkitektoniskt och visuellt. Det är något
som nu kan ligga till grund för en fortsättning på projektet. Vi ser SKL mer och mer
som en motor i detta och vi jobbar för
att Skolverket och Skolinspektionen ska
vara med och bli starka, drivande krafter
i denna nationella angelägenhet. Tilläggas
kan också att Norge har gått en sådan här
väg, så vi är inte ensamma!
Vad ser du för möjligheter
med KommITS-konferensen att sprida
budskapet?
– Konferenser är ju ett bra sätt att visa
upp var vi står idag och vart vi är på
väg, för att få fler kommuner att delta
i projektarbetet de närmaste åren. Ju
fler som är med, desto bättre. Vi får
inte luta oss tillbaka och säga att det är
bara SKL och Skolverket som ska sköta
detta. Det här måste vi göra tillsammans – såväl kommuner som staten
och myndigheterna.

Empowered by Innovation

Ask us how to simplify.
Maybe we have another perspective.

Vi ses på KommITS höstkonferens.

KommITS nr 3/12

17

inför höstkonferensen i halmstad

DIGITAL DELAKTIGHET
En annan kampanj som Sambruk och CeSam medverkar i är
Digidel, som står för digital delaktighet och har som målsättning
att ytterligare en halv miljon svenskar ska börja använda Internet innan 2013 års slut. Enligt en undersökning, Svenskarna
och Internet, som gjordes 2010 använder en och en halv miljon
svenskar aldrig eller sällan Internet och samhällets digitala
tjänster. Och det är inte bara bland de äldre, utan i alla åldersgrupper, som de nedkopplade medborgarna finns.

Han säger att kampanjen ska stödja samverkan genom att sprida
goda erfarenheter, engagemang och utbildningsmaterial. Som
en del i detta kan kommuner gå med i projektet på digidel.se/
ga-med – såväl som eldsjälar, studieförbund som företagare med
flera – där var och en bidrar efter förmåga.
SKL gör inga operativa insatser. Vi stödjer genom att sprida
information och delta i aktiviteter på central nivå. Digidel
bygger på ett lokalt engagemang
från mängder av olika aktörer där
kommunerna är en part, ibland
kanske en del av en kommun som
biblioteken. För att lyckas måste vi
samverka brett nationellt, men också
regionalt och lokalt i kommunerna
med andra verksamheter som till
exempel socialtjänst, omsorgsverksamhet, flyktingsamordnare,
formell vuxenutbildning, mödravård
Anders Nordh
och BVC. Text: Mats Rydström

Anders Nordh är programansvarig för demokrati och delaktighet på CeSam och kommer dels hålla i ett breakout-pass, dels
medverka vid Internetdagarna som arrangeras av stiftelsen .SE
den 22-24 oktober.
– Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av Internet och
även bidra till att de som redan är på nätet blir ännu bättre på
att ta tillvara möjligheterna som nätet erbjuder för att underlätta
vardagssysslor, vara delaktiga i samhällsutvecklingen, få en
bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en
bättre utbildning.

”Vi ses på KommITS!”
ITf medverkar som partner under KommITS
höstkonferens i Halmstad. Vi ses där.

www.itf.se

Framtidens skola är modern
och konkurrenskraftig.
individuell integrerad innovativ intuitiv
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Besök oss på
Kommits så
berättar vi mer.
www.ist.se
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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 150 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 kommuner 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 hemsida. 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
2012/2013 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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fö r e n i n g e n ko m m it s s t y r e l s e :

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
Gävle kommun
Lantmäterigatan 2
801 84 Gävle
Telefon: 026 - 17 95 96
E-mail: lennart.smith@gavle.se
Jörgen Sandström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Telefon arb: 08 - 452 79 68
E-mail: jorgen.sandstrom@skl.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
Finnboda varvsväg 19B, 131 73 Nacka
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se
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(att: Marianne Olofsson)
Forum
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Ordnat kaos
Av flera olika anledningar har det
blivit väldigt populärt med kontinuitetsplanering, katastrofplanering, BCP
eller vilken rubricering som nu känns
bäst. Media är inte sen att kroka på,
eller är det kanske omvänt? Det vill
säga att trenden snarast är ett resultat
av medias fokusering på just detta
som ett resultat av ett antal större
haverier senaste tiden. Oavsett vilket
så finns det kanske behov av en viss
tillnyktring.

Övning ger färdighet är ett uttryck som
lätt kan appliceras på området och är
av oerhörd vikt. Ämnet kan ibland bli
väl teoretiskt och när det väl inträffar
en större incident så kan förarbetet
snarare vara ett hinder än en hjälp.
Det jag fascineras över är att när det
väl skall övas så är fantasirikedomen
stor. Det skall gärna vara ett scenario i
kolossalformat, gärna ett som är högst
osannolikt. För en organisation som
redan har dåligt samvete för ett eftersatt
informationssäkerhetsarbete så kanske
övningsobjekten skall hållas på en
mer sansad nivå. Vad sägs om att lära
sig att krypa innan det är dags för en
triathlonövning där alla grenar ersatts
med helt nya?

Förutsättningarna
för att lyckas i sitt
informationssäkerhetsarbete har aldrig
varit bättre

Struktur är ett annat uttryck som
är lätt att applicera. Här finns flera
ytterligheter som fascinerar. Mest
imponerar den som alltid står i
startblocken, oavsett tid på dygnet och
alltid i perfekt kondition, redo att ta
några vitala servers under armen och
flytta dem till en mer levande driftsajt.
Grundkriterier som transport av
IP-paket och namnuppslagning verkar
heller inte vara några hinder för den
entusiastiske. Möjligt att det numera
finns trollspön som retroaktivt kan
påskynda förändringar i en organisations annars så jämförelsevis statiska

DNS och att det ger effekt även utanför
den egna organisationen.
Det faktum att just den grundläggande infrastrukturen med fördel kan
förberedas inför en katastroflik situation är något som inte nog kan poängteras. Hur hanterar du ändringar i en
DNSSEC-signerad zon där din hidden
master inte längre är tillgänglig? Ett
scenario som borde vara självklart för
den som nu lägger krut på att bygga
en robust infrastruktur.
Förutsättningarna för att lyckas i
sitt informationssäkerhetsarbete
har aldrig varit bättre. Som tidigare
nämnts i tidigare krönikor har Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) tillsammans med
myndigheter med särskilda uppgifter
inom området informationssäkerhet
(SAMFI) gjort en utmärkt insats med
avseende på bra grundmaterial. Det
finns givetvis ännu mer att önska.
Men, det kommer aldrig att finnas
så pass mycket mallar, dokument
och bra exempel att var och en inte
behöver göra sin egen hemläxa.
Börja i rätt ände. Kartlägg vad som är
av yttersta vikt för att din organisation
skall överleva ett katastroftillstånd.
A&O är en fungerande informationsstruktur. Slutligen, lägg en infrastrukturell grund som är robust nog
att hantera eventualiteter som täcker
merparten av de scenarios som verkar
sannolika. Inträffar det osannolika,
och du vet vad som är av värde, hur
du skall informera och samtidigt har
en stabil grund att stå på, då kan du
agera utan att drabbas av panik.
Strategier, operativt arbete och teknik
måste samverka, inte minst när det
som inte får inträffa, inträffar.

Text: Thomas Nilsson, IT-säkerhetsexper t. www.cer tezza.se

