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Nye digitaliseringsministern
Anders Ygemans IT-visioner
Avbruten upphandling
blev nyttig lärdom
om molntjänster
Han brinner
för bredband
på svenska
landsbygden

HJÄRNKOLL
Forskaren Katarina Gospic vet vad vi har i huvudet

Ledare

Insiktsfull.
Lätt att använda.
Redo för utveckling.
Låt oss presentera Arubas
Mobile Fist Platform.
Förr i tiden handlade nätverk bara om uppkoppling. Dagens nätverk behöver leverera värdefulla
insikter om mobilt och IoT.
Det måste hålla jämna steg med tekniken utan att
spräcka budgeten.
Och för att höja kundupplevelsen måste det vara
redo att utvecklas med den hastighet som partners
ekosystem kräver.

Robotisering – fluga
eller nödvändigt ont?

Smarta genvägar
till digitalisering
Sveriges kommuner och regioner är inne i ett stort
förändringsarbete för en smartare välfärd.
För att kunna göra detta arbete snabbt och effektivt
krävs samverkan och erfarenhetsutbyte kring de
digitala möjligheter som finns. Som stöd i denna
digitala resa, erbjuder SKL Kommentus Inköpscentral
ett flertal ramavtal som kan användas för införande
av nya produkter och lösningar vid digitalisering.
Läs mer på:
sklkommentus.se/genvagartilldigitalisering

Läs mer på www.arubanetworks.com

Netgain digitaliserar er verksamhet
Är ni på gång?

Se hur Ljusdals Kommun med flera
har digitaliserat sina IT-tjänster.

Vi hjälper företag att på kort tid digitalisera
sin verksamhet.
Vi effektiviserar era manuella rutiner, beställningar och processer med ett snabbt
resultat och med en ökad lönsamhet genom
digital automation och robotisering.

innehåll

Välkomna till ett nytt arbetsår med mängder av nya hot
och möjligheter till att utveckla våra verksamheter.
En av förra årets nyheter som det pratas om i varje
kommun är robotisering, och hur denna programmerade
”medarbetare” ska hjälpa oss med våra problem kring
bemanning och minskade budgetar. Visst är det häftigt
att se en dator jobba för sig själv och helt automatiserat,
men frågan är om detta verkligen är rätt väg att gå.
Om man ser till den egentliga insatsen, oavsett om det
är en person eller robot som gör handläggningen, så
är det att flytta data från ett format eller system till ett
annat. Egentligen skulle detta kunna ske enklare med
en integration mellan systemens databaser eller register. Då säger många att en integration är kostsam, för
systemleverantörerna vill ha betalt för att man hämtar
ut sina egna data. Och det kan vara så. Men om man ser
till att få ett öppet API och tillgång till datan så är detta
ett enklare och smidigare alternativ till robotiseringen.
Man slipper bygga om inför nya gränssnitt och man kan
använda datan till många fler samtidiga integrationer –
om GDPR godkänner det förstås...
Detta och mycket annat kommer vi naturligtvis att prata
om på våra Digitaliseringsdagar i Visby 6–8 maj.
Aldrig tidigare har intresset inför en konferens varit så
högt som det är i år. Troligtvis för att vi är på Gotland
och har ett intressant program, men också för att behovet
av nätverkande och utbyte av erfarenheter är enormt just
nu hos kollegor och partners.
I år är vi även värdar för den stora internationella
LOLA-konferensen, vilket innebär att vi kommer att ha
representanter från världens alla hörn med oss på ön.
Det sätter naturligtvis lite extra krydda på nätverkandet.
Välkomna till Visby och Digitaliseringsdagarna 2019
– vi ses i vimlet!

Möt
IT-våren på rosornas ö
...........................................................................................................................................................s.4–5
I maj arrangeras Digitaliseringsdagarna för första
gången i Visby. KommITS konferensgeneraler
berättar mer, liksom Hans Lyttkens från Region
Gotland.

Nytt
från det digitala Sverige
...........................................................................................................................................................s.6–7
Nyheter i kortform om internet of things, Digitaliseringssnurran, virtuell vård i Västerbotten, ett digitalt
ekosystem och AI-forskning. Och några som bytt jobb.

Nye
ministern vill stötta IT-cheferna
......................................................................................................................................................................................s.8–9
Intervju med nye digitaliseringsministern Anders
Ygeman, som vill se nya smarta digitala lösningar
och ge landets kommunala IT-chefer draghjälp.

Hon
har fokus på huvudinnehållet
......................................................................................................................................................s.10–13
Katarina Gospic, forskare, författare och entreprenör,
kommer till Visby och pratar om digitaliseringens
möjligheter – och om hur hjärnan fungerar.

Molnet
blev ett orosmoln i Skåne
......................................................................................................................................................s.15–16
Mycket ska vägas in när en molntjänst upphandlas.
IT-chefen Jan Svensson berättar om en avbruten
affär som gav nyttiga lärdomar.

Eldsjäl
engagerade i Edinburgh
................................................................................................................................................

sista sidan

”Årets IT-person” bjöds in av brittiska
systerföreningen Socitm.
För Johannes Adolfsson, IT-strateg i Borås,
är bredbandsutbyggnaden en hjärtefråga.

Torbjörn Larsson, ordförande i KommITS styrelse

Onify - en plattform för digitalisering
Indexera • Skapa objekt • Automatisera
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Möt oss på KommITS den 6-8 maj i vår
monter 14 där vi gärna berättar mer om vår
erfarenhet och olika kundcase.
www.netgain.se

zitac.se/onify
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Digitaliseringsdagar
2019
Tid: 6–8 maj

...Christian Bonfré, digitaliseringschef i Svenljunga kommun, och Roger
Nilsson, IT-chef i Ystads kommun. Ni sitter i KommITS styrelse och är
konferensgeneraler för Digitaliseringsdagarna 2019, som arrangeras på
Wisby Strand i Visby på Gotland 6–8 maj.
Vad kan vi förvänta oss när KommITS Digitaliseringsdagar för
första gången hålls på Gotland?
Christian Bonfré: – Vi har fått feedback på att Digitaliseringsdagarna har utvecklats till det bättre framför allt under
de senaste två konferenserna. Detta ska vi självklart leva
upp till. Jag är övertygad om att mötet mellan leverantörer
och kommunrepresentanter denna gång kommer att stärkas
av platsen.
Roger Nilsson: – Förväntningarna är lite högre detta år.
Ytterligare en parameter är att årsmötet för LOLA (Linked
Organisation of Local Authority ICT Societies) hålls i Visby
8 maj, så vi kan förvänta oss många utländska gäster.
Årets teman är begreppen ”värde” och ”förnyelse”. Kan ni
berätta lite om hur detta kommer att uppmärksammas?
Roger: – Under åren har vi förflyttat mycket av fokus
från de hårdare värdena till de mer ”mjuka” delarna ute i
verksamheterna. Vi vill förklara mer om värdet i nyttjandet
av digitala verktyg än själva verktygets tekniska möjligheter.
Samtidigt fokuserar vi på att förnya och förändra processer. Man kan säga att IT-avdelningen nu har flyttat ut till
kärnverksamheterna.

Christian: – Alla pratar om digitalisering i dag. Tyvärr så
känns det som att alla man pratar med har olika bilder av
vad det faktiskt är. Men det alla är överens om är att det
innebär förändring och ska ge mervärde, annars kan det
kvitta. Detta förändringsarbete kommer att innebära en
förnyelse.
Är det någon specifik infallsvinkel eller någon särskild gäst som
ni vill lyfta fram?
Christian: – Våra keynote-talare ska ge inspiration och
kunskap om våra egna roller, som är jätteviktiga – det är ju
i mötet mellan människor som utvecklingen kan ske. Jag ser
jättemycket fram emot att få lyssna på Katarina Gospic och
Henrik Fexeus, som kan ge insikt i det där om vår hjärna
och vad vi kan och bör undvika att göra. Sedan ser det ut
att komma bra representanter från stat, myndigheter och
SKL, med information vi behöver i vårt arbete.
Roger: – Jag vill lyfta fram alla som jobbar med digitalisering och verksamhetsutveckling och som inser vikten av
arbetet och behovet av detta. Passa på att mingla runt och
skaffa er kontakter!

Plats: Wisby Strand,
Visby, Gotland

Mer information på:
kommits.se

Vad kan ni berätta om konferensanläggningen, Wisby Strand?
Roger: – Kort sagt så är Wisby
Strand antagligen den bästa konferensanläggning vi har nyttjat för
Digitaliseringsdagarna.
Christian: – Fantastisk. Ligger utanför
stadsmuren, fem–tio minuter från
hotellen, vid havet och i kanten på Almedalen. Man blir hänförd, garanterat.
Ni är själva baserade i Västra Götaland
respektive Skåne – vad har ni för relation
till Gotland?
Christian: – När vi påbörjade planeringen i augusti 2018 var det första
besöket på Gotland för mig. Tidigare
hade jag sett ön som lite besvärlig att
ta sig till. Men oj vad jag ångrar det
nu. Visby har hamnat högt upp på min
tio-i-topplista över bästa ställen jag
varit på.

Hallå
där...
...Hans Lyttkens, IT-strateg på Region Gotland.
I maj når KommITS Digitaliseringsdagar
för första gången Gotland och Visby.
Känns det bra?
– Ja, verkligen jättekul. Region
Gotland har varit medlemmar i KommITS i tio–femton år, och det är alltid
spännande att under konferenserna
höra hur man har löst utmaningar
inom digitaliseringen i andra kommuner ute i landet.
Hur ser IT- och digitaliseringsarbetet
ut på Gotland – vilka frågor har varit i
fokus?
– Länge handlade mycket om system,
drift och förvaltning, men nu kan
vi jobba mer offensivt med digitala
tjänster utifrån vad medborgarna
efterfrågar. Vi driver också projektet
DISA – Digital samhällsbyggnad –

som ska förenkla och effektivisera
e-tjänster för exempelvis bygglov
och andra tillstånd. Vi vill koppla
ihop saker, och även arbeta mer
med tjänsten Mina meddelanden för
att bland annat kommunicera med
föräldrarna till kommunens skolbarn.
Vad bör man inte missa när man är i
Visby?
– Man bör absolut insupa atmosfären
i Visbys innerstad, som har kyrkor
och andra byggnader från 1200- och
1300-talen och finns med på Unescos
världsarvslista. Och så bör man se
ringmuren förstås. Det kommer flera
internationella gäster från KommITS
systerföreningar till årets konferens,
och jag ser fram emot att guida runt
dem i staden.

Fotnot: Region Gotland är en kommun med regionalt ansvar, inklusive
sjukvård. Region Gotland omfattar landskapet och länet Gotland,
och därmed ön Gotland med kringliggande mindre öar.

Roger: – Härliga minnen! Min första
stora kärlek var gotländska, så Gotland
för mig är förknippat med detta.
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kort om IT
Kommunerna
saknar resurser
för internet of
things-säkerhet

Cirka hälften av de svenska kommunerna
använder uppkopplade saker, internet
of things, i verksamheten. Men bara 39
procent anser att de har tillräckliga resurser
för att hantera säkerheten för tekniken.
Det framgår av en undersökning gjord vid
JMG, Institutionen för journalistik, medier
och kommunikation, på Göteborgs universitet. Företrädare för 249 av Sveriges 290
kommuner, de flesta av dem IT-chefer, har
svarat på frågorna.
Av de kommuner som använder IoT-tekniken uppger 11 procent att de inte vet om

ska reda ut

personuppgiftsansvar i EU

Datainspektionen ska
leda arbetet med att ta
fram nya EU-riktlinjer
för rollerna personuppgiftsansvarig och
personuppgiftsbiträde,
och vilka tolkningar och
skyldigheter som gäller
för dessa begrepp.

Undersökningen genomfördes i enkätform
under hösten 2018.
För mer information kontakta
amandaemkarlsson@gmail.com

Den tidigare vägledningen, som nu behöver
uppdateras efter
införandet av GDPR,
är från 2010. De nya
bestämmelserna i GDPR
innehåller bland annat
tydligare regler om
personuppgiftsbiträdens
roll, vilket leder till nya
behov av tolkningar och
definitioner. Datainspektionen är ansvarig
dataskyddsmyndighet i
Sverige.
Mer information på:
datainspektionen.se

Spanien blir pilotland för
Västerbottens virtuella vård
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Patrik Kärkkäinen, tidigare
CIO och digitaliseringsstrateg på
Huddinge kommun, blir ny CIO på
Strängnäs kommun. Han efterträder
Michael Eklund, som blir CIO på
Handelshögskolan i Stockholm.

Datainspektionen

de har rutiner kring säkerheten. 17 procent
svarar att de inte har det. 16 procent säger
att de har säkerhetsrutiner för tekniken och
56 procent att de till viss del har det.
Majoriteten av kommunerna anser att
IoT-lösningar är nödvändiga eller till
viss del nödvändiga för den kommunala
verksamheten.

Med projektet ”Västerbotten utan
gränser” ska Region Västerbotten
testa möjligheterna att starta virtuell
verksamhet i ett annat EU-land. I
pilotlandet Spanien ska man, enligt
planen för projektet, starta en filial för
digital vård för Västerbottens invånare. Om planerna blir verklighet blir
det den första virtuella verksamheten
utomlands inom offentlig hälso- och
sjukvård i Sverige.
Bakgrunden är bland annat svårighe-

nytt om namn

ten för hälso- och sjukvården i norra
Sverige att rekrytera personal. Tanken
är att digitaliseringens möjligheter
ska ge förutsättningar för att nyttja
kompetens på plats i södra Europa,
utan att varken patienter eller personal
behöver flytta.
Andra tankar bakom projektet är att
kunna erbjuda vårdpersonal flexibla
arbetsformer och att undersöka intresset från företag för att testa innovationer och digitala lösningar.
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Joachim Palmqvist är ny chef för

Center för AI-forskning
invigt i Göteborg

AI Innovation of Sweden, nationellt
center för forskning och innovation
kring artificiell intelligens, har nu
invigts. Med Lindholmen Science
Park i Göteborg som bas ska centret
fokusera på tillämpad AI-relaterad
forskning, i samarbete med näringsliv, akademi och offentlig sektor.
Även Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, går in som partner
i samarbetsprojektet, och ska arbeta
för att kommuner och regioner ska
kunna dra nytta av den kompetens

och de samverkansmöjligheter som
AI Innovation of Sweden kan bidra
till inom hälso- och sjukvård, skola
och andra samhällsfunktioner.
I samarbetet ingår även företag som
AstraZeneca, Ericsson och Volvo,
myndigheter som Vinnova, Skatteverket och Rymdstyrelsen och
offentliga organisationer som Västra
Götalandsregionen och Region
Skåne.
Läs mer på: ai.se

foto:

Lindholmen Science Park

Arbetsförmedlingen
bygger ”digitalt
ekosystem” för jobb
Arbetsförmedlingen bygger en gemensam digital struktur
för arbetsmarknaden under namnet Jobtech. Tanken är
att offentliga organisationer och privata aktörer ska samarbeta genom att dela data med varandra, och därigenom
skapa en mer effektiv arbetsmarknad. De arbetssökande
ska därmed också på ett bättre sätt äga sin egen data –
och slippa registrera sina CV:n i flera olika system.
Utifrån ett ”digitalt ekosystem”, en mjuk infrastruktur

IT-avdelningen i Alingsås kommun.
Han har tidigare arbetat på Volvo IT
och HCL Technologies.

Har din arbetsplats gjort
spännande nyrekryteringar
eller förändringar?
Berätta för KommITS läsare.
Kontakta tidningens redaktör Ulf
Benkel på ulf.benkel@gmail.com
eller 0705-65 84 71 med dina
personalnyheter. Skicka med ett
foto också, så syns du ännu bättre.

som alla kan bygga på, ska aktörerna kunna utveckla och
leverera olika digitala tjänster.
I satsningen ingår även en ordlista som är en standardisering av ungefär 45 000 olika kompetensord. Detta för att
samma ord ska användas för samma kompetens oberoende av plattform, så att matchningstjänster fungerar
bättre ihop.
källa :

voister.se

Nytt verktyg får snurr på digitaliseringen
Post- och telestyrelsen, PTS, har lanserat det webbaserade
verktyget Digitaliseringssnurran. Tanken är att det ska
visa på potentialen i att införa digitala tjänster i kommunal verksamhet genom att beräkna effektiviseringsvinster.
Beräkningarna går att göra inom de tre kommunala verk-
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samhetsområdena hemtjänst, socialtjänst och administrativa processer. Verktyget hämtar kommunspecifik data
från SCB och SKL:s databas Kolada.
Verktyget, samt mer information, finns på:
digitaliseringssnurran.se
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Anders Ygeman
vill digitalisera
underifrån

Ygeman fick lämna sitt tidigare
uppdrag som inrikesminister efter
IT-skandalen på Transportstyrelsen
2017, men räds inte att axla ansvar för
den nationella IT-säkerheten i sin nya
position.
– Säkerhetstänkandet måste in tidigare.
Vi måste lära oss värdera vilken data
som är skyddsvärd. Om man inte har
med det från början blir det otroligt
mycket dyrare att rätta till det senare
i processen. Om inte vi sköter det
finns en risk att medborgarna förlorar
förtroendet för att lämna sin data till
myndigheter.
Ser du det hända?
– Inte än. Men det är en uppenbar risk:
Både med sättet multinationella företag
behandlat data, som Facebook och
Cambridge Analytica, men också när
offentlig sektor digitaliseras och man
drar nytta av det för att skapa vinster i
välfärden.
Det är genom övertagandet av nyinstiftade Digg (Myndigheten för digital
förvaltning) Anders Ygeman hoppas
kunna föra den största dialogen med
landets kommuner. Överlag bygger
han vidare på de digitaliseringsstrategier som påbörjades under förra
mandatperioden.
– Det blir ingen revolution över en natt
från min sida.
Hur det blir med den nationella tjänsten som Chief Digital Officer, som Åsa
Zetterberg var den första att inneha
under 2018, återstår dock att se. Sedan
hon avslutade sitt uppdrag i november
har ingen ny CDO tillsatts.
– Hon gjorde ett bra arbete. Vi ska
titta på hur den funktionen ska se ut
framöver och får återkomma i frågan,
den ligger på min lista.
Är listan lång?
– Japp. Den växer dessutom hela tiden,
det är fördjävligt (skratt).

I januari fick Sverige slutligen en ny(gammal) regering på plats. Och med det en ny
digitaliseringsminister: Anders Ygeman, som ser stora lösningar i det lilla arbetet.
– Vi måste jobba närmare användarna, säger han.
Socialdemokratiske Ygeman har ett
större ansvar än sina företrädare
(tidigare delades den digitala portföljen av förre digitaliseringsministern
Peter Ericsson och civilminister
Ardalan Shekarabi) när han nu hunnit
installera sig på det nyinstiftade
infrastrukturdepartementet.
– Det känns väldigt bra att vara här,
säger han.
Hur skulle du beskriva det digitala
tillståndet i Sverige i dag?
– Relativt gott. Men vi kan bli bättre
på att tillgängliggöra offentlig data.
Vi är bland de bästa i världen när det
kommer till kvaliteten på datan vi
samlar in, men bland de sämre när det
kommer till att använda den.
Varför då?
– En positiv aspekt är att vi värnat
om den personliga integriteten.
Samtidigt har det funnits ett stråk av
marknadsorientering i offentlig sektor,
med ambitionen att ta betalt för data.
Geodata är ett bra exempel på det. Där
gick vi bort oss – det finns större nytta
i att göra den tillgänglig.
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Vissa mål är tydliga, som att 95
procent av landets hushåll ska ha
tillgång till snabbt bredband (minst 100
Mbit/s) senast 2020, en uppkoppling

som i skrivande stund når 77 procent
av befolkningen. Men vad får landets
kommunala IT-chefer ut av den nye
herren på täppan?
– De ska få draghjälp av mig. För nya
smarta digitala lösningar, för att höja
kvaliteten i den digitala välfärden...
Hur då?
– Vi ska höja utbildningsnivån, se till
att kommunerna har tillgång till digital
infrastruktur och – framförallt – att
de använder den. Användningen av
digitala tjänster är skevt fördelad över
landet.
Det finns stora skillnader på digitaliseringstakt mellan landets kommuner, kan
ni göra mer från statligt håll för att jämna
ut dem?
– Det kan vi säkerligen. Men ansvaret
ligger också mycket hos kommunerna
själva. De måste bli bättre på att lära
av varandra, använda goda exempel
och skala upp dem, istället för att
alltid prova nya saker på egen hand.
Det som kan skymta fram som en
nackdel, att vi har så många kommuner av olika storlek, kan också
vara en fördel: Du kan i full skala
testa saker i små kommuner, och
sedan ta det vidare till större.
Just arbetet i liten skala ser han
som en viktig faktor när Sverige

ska uppnå sitt mål att bli bäst i världen
på att dra nytta av digitaliseringens
möjligheter.
– Vi måste utveckla landet underifrån.
Den lokala IT-avdelningen kan inte lösa
jordens alla problem, men däremot
många av våra digitala problem. Jag
vill se lösningar som börjar i det lilla, i
nära kontakt med användarna. Har
vi dem med oss från början är
det mycket större chans
att vi lyckas.

text :

foto:
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Christian Naumanen
Kristian Pohl/Regeringskansliet
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För 40 000 år sedan vandrade vi på savannen.
2007 kom Iphonen. Men vår hjärna har inte
utvecklats i samma takt som tekniken.
Den behöver hjälp för att vi ska må bra
i en digitaliserad värld. Hjärnforskaren
Katarina Gospic vet hur.
I maj kommer hon till Digitaliseringsdagarna.
En arbetsgrupp med ingenjörer från
olika länder går omkring i t-banans
tunnlar, långt under jorden. De
betraktar tunnelrören ur olika vinklar,
kör tågen fram och tillbaka, stannar
till vid stationerna. Allt utan att stoppa
trafiken, ha på sig varselväst eller
blöta ner fötterna. Eller ens lämna sina
egna kontor. De befinner sig i samma
virtuella verklighet och kan helt utan
risker knalla omkring tillsammans
och se exakt samma sak och diskutera
problem och lösningar.
På samma sätt kan läkare prova
olika operationstekniker på patienter
utan risk för att någon ska dö. När vi
behöver nya glasögon provar vi igenom
optikbutikens sortiment på samma sätt
som vi tar en selfie och hemma testar
vi med mobilappen vilken av möbelvaruhusets hundra soffor som passar
bäst framför tv:n. Vardagsliv eller
spetsteknik, allt finns tillgängligt i
den virtuella verkligheten i datorn,
telefonen eller med VR-glasögon på.
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När hjärnforskaren Katarina Gospic
berättar om de applikationer hon
arbetar med att utveckla kan det för
en oinvigd låta som science fiction.
Men VR, virtual reality, är inte bara
tv-spel eller film, det är lika verkligt
som tunnelbanan, operationssalen
eller möbelvaruhuset. Fast utan att
utsätta sig själv eller andra för risker
eller faror.
– Det är en upplevelse, du flyttar in
i en värld och behöver inte resa. Du
kan gå i en skog och möta en dinosaurie, åka berg-och-dalbana, åka in i

HJÄRN AN ÄR
HUVUD SAKEN
Forskaren Katarina Gospic gästar
Digitaliseringsdagarna
– och berättar varför din
smartphone är som
smågodis
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Amazonas regnskog... Möjligheterna är
oändliga! säger Katarina Gospic.
Snabbt sammanfattat är Katarina
Gospic forskare, författare och entreprenör. Hon är också en av talarna på
Digitaliseringsdagarna i Visby i maj
och kommer att föreläsa om digitaliseringens möjligheter och utmaningar,
om virtual reality, augmented (förhöjd)
reality och applikationer i arbetslivet.
Men också om hur hjärnan fungerar
och hur vi ska använda kunskaperna
för att må bra, spara pengar och leva
hållbart. För det gäller att använda
tekniken rätt och på ett smart sätt.
– Förr i tiden var vi sjukskrivna på
grund av belastningsskador, vi hade
ett fysiskt arbete, med tunga lyft till
exempel. Det handlade om rörelseapparaten, helt enkelt. Nu beror sjukskrivningarna ofta på stress. Mycket
av det handlar om att vi har den här
gamla hjärnan som är anpassad för
ett liv på savannen och inte efter det
moderna samhället.
Men Katarina Gospic ser också
oändliga möjligheter med tekniken.
På apoteket kan vi rikta telefonen
mot ett läkemedel och få en beskrivning av dess verkan och i mataffären
kommer en innehållsförteckning med
allergiinformation upp i mobilen. Vi
kan besöka museer och utställningar
över hela världen, även när de inte
längre är tillgängliga irl, in real life.
Ensamma eller tillsammans med andra
människor.
– Ett exempel på användning av social
VR-teknik är att militär personal kan
använda den både för stresshantering –
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"Mycket handlar
om att vi har
den här gamla
hjärnan som är
anpassad för ett
liv på savannen
och inte efter
det moderna
samhället"

ordlista

VR – Virtual Reality, en datorsimulerad miljö, verklig eller påhittad.
Med VR-glasögon skärmar man bort verkligheten och går in i en virtuell verklighet.
AR – Augmented Reality, förhöjd verklighet, är en direktsänd betraktelse av en verklighetstrogen miljö. Med hjälp av utrustning kan upplevelsen förstärkas med andra sinnen
än syn och hörsel, till exempel finns handskar man kan ”känna” med. AR kombinerar den
verkligheten vi lever i med något vi lägger på, från glasögon till inredning och information
om läkemedel och matvaror.
Social VR – Att i en virtuell värld umgås eller arbeta med andra människor, avatarer.
Avatar – En digital representation av dig själv i en virtuell värld.

kunna ”förflytta sig” till en annan plats
– och för att rådgöra med experter
direkt under en insats, berättar hon.
Hur angår detta de svenska kommunerna? Katarina Gospic ger snabbt
flera tänkbara scenarier:
– När man ska bygga ett äldreboende
kan vårdpersonal, anhöriga och
städpersonal kommentera innan man
har byggt huset, man kan rätta fel och
spara pengar, miljö och transporter.
Och en cancersjuk person som inte får
lämna sjukhuset på grund av infektionskänslighet, kan umgås med sina
vänner.
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Katarina Gospic är född 1984 och
uppvuxen i Akalla utanför Stockholm.
I sitt sommarprat från 2013 berättar
hon om hur hon såg studierna som en
flygbiljett från den stökiga skolan till
ett liv där hon själv är pilot och väljer
väg. På fritiden tränade hon truppgymnastik och läste de få böcker som fanns
i hemmet, alla faktaböcker.
Den längre versionen av Katarina
Gospics cv innefattar bland annat
läkarexamen och hon har disputerat
inom kognitiv neurovetenskap. Hon

driver ett eget konsultbolag och är
partner i VR/AR-bolaget Spinview
Global. 2016 utsåg Veckans affärer
henne till en supertalang. Katarina
Gospic har också skrivit flera böcker,
bland annat om neuroledarskap – att
leda med hjärnan, om digital detox
och -balans, och om hur man fattar
beslut med hjärnan istället för med
magkänslan.
– Många har glömt bort hur det var
före 1993 när vi inte hade mobiltelefon. Nu är vi uppkopplade 24/7, vi ska
vara nåbara hela tiden och det leder
till utmaningar i vårt samhälle som
vi måste börja hantera och tänka till
kring.
Det är ingen överdrift att säga att
Katarina Gospic är hjärnan bakom
kunskapen om hur hjärnan fungerar
och varför vi söker trygghet och
snabba belöningar i vårt tekniktillvända, dagliga liv på 2000-talet,
precis som när vi levde på savannen.
Men hon vet också, och brinner för
att lära oss andra, hur vi ska hantera
tekniken för att må bra. Få har väl
missat hur den ständigt tillgängliga

telefonen stör både i skolan, på arbetsplatsen och vid matbordet, att det går
blixtsnabbt att plocka upp telefonen
när den surrar till men att det tar 20
minuter att åter fokusera på arbetet.
Men när vi nu vet det, varför låter vi
inte bli att kolla? Jo, för att telefonen
fungerar på samma sätt som godis.
Hjärnan blir belönad av uppmärksamheten och vill ha mer.
I skolorna finns det regler för när och
var eleverna får använda sina telefoner
men i arbetslivet finns oftast inga tydliga riktlinjer. Det vill Katarina Gospic
ändra på. Och hon återkommer till att
det inte räcker med att använda sunt
förnuft. Fasta telefontider och teknikfria möten är bra både för hjärnan och
för lönsamheten. För vi vuxna kan inte
heller låta bli telefonen – vi bara tror
att vi kan det.
– Vi måste skapa strukturer och regler.
Vi måste ha strategier för att fokusera
på arbetet. Det är som med lördagsgodis, det är en strategi för att inte äta
godis varje dag.

13

text :

Elisabeth Ekström
foto: Jenny Hammar
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Utmaningar med säker IT
för våra kommuner
Säker leverans av applikationer och data till
en allt mer mobil arbetskraft.

DJUP
IT-KOMPETENS
INOM OFFENTLIG
SEKTOR.

Avbruten
Avbruten upphandling
upphandling gav
gav nyttig
nyttig

Krav på ökad effektivitet och sänkta kostnader
utan att tumma på användarupplevelsen.
Känner du igen dig?

läxa
läxa om
om molntjänster
molntjänster

Läs mer på citrix.se/government

Invånarnas information ska vara
Invånarnas information ska vara

Läs mer om vad vi gör för offentlig sektor:
dustin.se/offentlig-sektor
trygg men kostnaderna får inte skena. Det är mycket att väga in när en molntjänst ska upphandlas.
trygg men kostnaderna får inte skena. Det är mycket att väga in när en molntjänst ska upphandlas.

Så lagrar du data
tryggt och säkert
inom Sveriges
gränser.
Möt oss i vår monter på
Digitaliseringsdagarna.
atea.se/molnetoffentligsektor
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På Region Skåne gav en avbruten affär nyttiga lärdomar.

Vi bygger mänskliga brandväggar
i en digitaliserad värld!

Digital Security Awareness I Digital Privacy Awareness
I Säkerhetskultur
www.junglemap.com
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Det har nu gått en tid sedan Transportstyrelsens IT-skandal
skakade om Sverige och de offentliga förvaltningarna rejält.
Men hos Region Skåne ledde ytterligare en händelse till
ökat fokus på IT-säkerhet. Före jul 2018 drog IT-chefen Jan
Svensson i handbromsen för en omfattande affär med ett
amerikanskt företag, en molntjänst där information skulle
lagras i Europa. Händelsen uppmärksammades i medier då
tjänsten, som redan var i rullning, kom att kosta en hel del
pengar. Under arbetets gång med det upphandlade företaget
insåg Jan Svensson och hans kollegor att riskerna var alltför
stora för att de skulle kunna gå vidare.
– Vi gjorde saker i fel ordning och förstod för sent att säkerheten faktiskt inte höll, därför blev det också en stor sak.
Om vi istället hade gjort riskanalysen först hade vi aldrig
hamnat i den här situationen, säger Jan Svensson.
Som alternativ till molntjänsten har Region Skåne i den

KommITS nr1/2019

aktuella frågan landat i att välja det mer gammaldags sättet
med en on-premises-lösning – lagring i en närliggande
server.
Jan Svensson har fått med sig flera lärdomar:
– Det första man bör göra är att klassa sin information och
undersöka hur känslig den är. Efter det göra en riskanalys
tillsammans med förvaltningens IT-säkerhetsfolk och
eventuellt involvera jurister. Analysens resultat kommer att
peka på ett antal åtgärder som behöver hanteras. Ibland
klarar man det, ibland inte.
Johan Bålman, juridisk expert hos eSam, där ett flertal
myndigheter samverkar inom digital utveckling, har tittat
närmare på det komplexa med molntjänster. Han betonar att
det är mycket viktigt att sätta sig in i det finstilta i ett avtal.
– Förutom att man ska vara klar med vilken slags information man ska lagra är det mycket viktigt att titta på vilka
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eSams expertgrupp för säkerhet har
tagit fram en checklista inför beslut
om molntjänster i offentlig sektor.
Gå till esamverka.se och skriv
”checklista” i sökfältet.

foto:

lagar leverantören av till exempel en
molntjänst lyder under. Det kan vara
så att det aktuella landets myndighet
faktiskt enligt deras lands lag kan
begära att få tillgång till informationen
en leverantör lagrar åt en svensk
myndighet. Och det behöver man se
upp med och involvera sina jurister vid
en upphandling.
Jan Svensson på Region Skåne är noga
med att poängtera att han inte dömer
ut molntjänster i stort som en lagringslösning. Men han ser svårigheter med
public clouds, moln där man delar
resurser med andra.
– Om man ska lagra sekretessklassad
information ska man nog inte fundera
på en publik molnlösning, där är vi
inte mognadsmässigt i dag. Jag tror
inte att det stora problemet är att information har läckt, utan att vi har ett
regelverk som inte riktigt är anpassat
för den här typen av möjligheter.
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Han tror att lagar och förordningar
kommer att ändras till att mer passa
in på den nuvarande situationen, men
att det troligen kommer att ta ett par
år för att nå dit. Under tiden anser Jan
Svensson att det är viktigt att kunna
känna tillit till en molnleverantör.

– Vi borde se till att löften om informationshantering följs på det sätt man
kommit överens om, helt enkelt åka
ut och titta efter. Jag vågar påstå att
många inom offentliga institutioner är
dåliga på att följa upp att en process
efterlevs.
Region Skåne har i dag flera tjänster
igång av olika molnkaraktär. En av
dem handlar om att följa upp vården
för njurpatienter. Genom att anonymisera patienterna och dela upp
informationen så att de olika delarna
inte går att koppla till en specifik
person fungerar molnet utmärkt för
tjänsten som presenteras som en app
hos patienten.

g u l d pa r t n e r s

Roland Hansen

s i lv e r pa r t n e r s

Johan Balman

Jan Svensson ser ändå flera vinster
med lagring i moln för offentlig
verksamhet.
– Det finns stora möjligheter. Lägre
kostnader, bättre tillgänglighet, det
kan bli enklare med uppdateringar och
till och med i vissa fall säkrare. Men
informationssäkerheten måste komma
först. Vi behöver diskutera säkerhet
på nationell nivå så att vi gemensamt
driver utvecklingen av tjänster åt rätt
håll.
text :

Lotta Svensson

Manage relations in the digital age
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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.

Cisco_7825_Annons_170x109mm_KommITS_Digitaliseringsdagar_2019_textkonturer.indd 1

Smarta lösningar för:

Mobile Device Management
IT-dokumentation
Servicedesk
Skapa e-tjänster på minuter,
inte månader
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Enkel formulärbyggare
Säker ärendehantering

duostation.se

Inbyggd processmotor
Mobilanpassad portal

Läs mer på selfpoint.se

Organisation
Föreningen bildades formellt den 13
Föreningen är ideell och fordrar, som
juni 1996 i Göteborg och består av
alla andra liknande organisationer,
en styrelse som väljs vid föreningens
ideellt engagemang från medlemmarårsmöte. KommITS består idag av
na. Centralt ska arbetet bl a inriktas
representanter för ca 170 kommuner.
på externa kontakter, informationsDessa finns från Ystad i söder till
spridning, organisation av nationella
Luleå i norr och Strömstad i väst. Vår
konferenser och möten. Med början
minsta medlemskommun är Lekeberg
2000 och fram till 2006 har vi haft
och den största är Uppsala. Förutom
administrativ hjälp av kanslifunktion i
att anordna konferenser, för närvaranEskilstuna. Nu har styrelsen ansvaret
de två per år, arbetar vi bland annat
för kansliet och dess hemsida. Arbetet
med att skapa bra samarbetsformer
med konferenser och tidningen
med ett antal leverantö rer. Vi har
skötsockså av styrelsen.
också ett nära samarbete med SKL:s
IT-sektion och med systerföreningar
Varför ska min kommun bli medlem?
i USA, Nederländerna, Belgien, Nya
Problemen och möjligheterna med IT
Zeeland, Storbritannien, Kanada och
är gemensamma för alla kommuner
Australien. Men den kanske viktigaste
i dag. Ett medlemsskap ger dig bättre
funktionen är att vara ett forum för
2018-12-20möjlighet:
15:06:37
erfarenhetsutbyte – där det finns goda
– till erfarenhetsutbyte med andra
möjligheter att knyta kontakter som
kommuner
är till stor nytta i det dagliga arbetet.
– att debattera och diskutera IT-frågor
Föreningen är öppen för alla kommui ett gemensamt forum
ner oavsett teknikplattform, och vi är
– att ta del av nyttig information
leverantörsoberoende.
– att ta del av förhandsinformation
från leverantörer
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.

före n i ng e n kom m its st yre l se

Ordförande

Torbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen, 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346-88 62 58
Mobiltel: 070-698 62 58
E-mail: torbjorn.larsson@falkenberg.se
Vice ordförande

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

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

Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Administrativa enheten, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524-183 18
Mobiltel: 070-397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se
Övriga

Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247-802 12
Mobiltel: 070-563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se
Jörgen Sandström
Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
Telefon: 072-142 46 71
E-mail: jorgen.sandstrom@vasteras.se

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 2018/2019 är 2 000 kronor.
Medlemskapet medför inga övriga
förpliktelser.

Lotta Nordström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 73 97
E-mail: lotta.nordstrom@skl.se
Marie Fryklöf
Östersunds kommun
831 25 Östersund
Telefon arb: 063-14 49 10
E-mail: marie.fryklof@ostersund.se
Roger Nilsson, Ystads kommun
Ledning och utveckling
Piparegränd 3
271 42 Ystad
Telefon arb: 0411-577 009
E-mail: roger.nilsson@ystad.se
KommITS c/o Marianne Olofsson,

Munkedals kommun, Forum, 455 80 Munkedal
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AVSÄNDARE/RETURADRESS:

KommITS
c/o Munkedals kommun
(att: Marianne Olofsson)
Forum
455 80 Munkedal

på bilden :
foto:

Konferensanläggningen Dynamic Earth i Edinburgh.
Johannes Adolfsson.

Boråsaren som
brinner för bredband
Johannes Adolfsson, IT-strateg på Borås Stad, har ett stort engagemang i bredbandsoch fiberfrågor. Vid förra årets Digitaliseringsdagar utsågs han till Årets IT-person.
I november var han inbjuden till en konferens i Edinburgh, arrangerad av KommITS
brittiska systerförening Socitm (Society of Information Technology Management).
Vad pratade du om på konferensen och hur togs det emot?
– Jag gjorde en inzoomning av bredbandsutvecklingen från ett
Europa-perspektiv, ner till den enskilda fiberföreningen i Boråsregionen. Den svenska fiberföreningsmodellen är unik i Europa
och Västra Götalandsregionens och kommunernas extra stöd för
de sämst utbyggda områdena är unikt i Sverige. I Storbritannien
har British Telecom – deras gamla Televerk – länge hållit fast vid
sina kopparnät. De bygger i dag med fiber fram till kvartersnivå
och fortsätter med koppar och XDSL ”the last mile”. Jag mötte stor
förvåning över att vi bygger med fiber fram till varje hus, även på
landsbygden. Det görs sällan i Storbritannien.
Är det skillnad mellan vilka IT-frågor som är på agendan i Storbritannien, jämfört med Sverige?
– Brexit överskuggar många diskussioner, och deras motsvarighet
till MSB redogjorde för att varken lokala eller centrala myndigheter
har gjort några förberedelser för Brexit vad gäller IT. Men det är
stort fokus på digitaliseringsfrågor i Storbritannien och de ligger
minst lika långt fram som vi, bland annat vad gäller projekt med
medborgarfokus. Många jobbar med modeller för att ta fram
e-tjänster i nära samverkan med invånare och företag. Så man ska
inte ta fram e-tjänster åt folk – utan tillsammans med dem.
Du fick KommITS pris för ditt bredbandsengagemang. Varför ligger
frågan dig så varmt om hjärtat?
– En snabb bredbandsuppkoppling via fiber förändrar i grunden

förutsättningarna för företagande och familjer på landsbygden.
Småföretag kan nå ut med produkter och tjänster. I hushållen kan
man göra skolarbete hemifrån eller läsa på distans. Man kan delta
i möten via Skype och spara på bilresor. Använda tjänster utan
att det hackar och stoppar. Fiberföreningarna har dessutom stärkt
banden på landsbygden.
I motiveringen talades om att du guidat i ”den snåriga bidrags- och
tillståndsbyråkratin”. Hur snårig är den?
– Fiberföreningar består av personer som är djupt engagerade
i att förse bygden med fiber. Men även om många har mycket
kompetenta styrelser, så har man inte alla kunskaper man behöver.
Det är oerhört mycket att sätta sig in i när det gäller projektering,
avtal, tillstånd, ansökningar, lån och upphandlingar. Det är viktigt
att vi gör allt vi kan för att underlätta för de ideella krafterna.·Jag
har genom arbetet i Borås Stad och den regionala UBit-gruppen
satsat på att underlätta för föreningarna på flera sätt, och även
varit dörröppnare så att de kommit i kontakt med rätt personer på
förvaltningarna.
Vilka andra digitaliseringsutmaningar känns angelägna?
– Att fortsätta utbyggnad av fibernät och mobilnät. Att inkludera
alla grupper i digitaliseringen, i synnerhet äldre, för att undvika
ett digitalt utanförskap.·Att ta nationella grepp för att standardisera
och samordna digitaliseringsarbetet och ta fram e-tjänster för
medborgare och företag.

