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KommITS
teknikdagar
Artificiell intelligens och automatisering som
lösning på kommunala utmaningar.
Mycket fokus riktas idag på att eﬀektivisera oﬀentlig förvaltning genom tillämpning av lösningar baserade på
Artiﬁciell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system, s k robotiserad processautomation –
RPA. Kommunernas krav på eﬀektivisering och att färre skall göra mer med mindre resurser, kräver att vi ser
över våra arbetssätt och hur vi nyttjar teknikens möjligheter. Robotisering är ett sätt att få bort monotona,
upprepande arbetsmoment som lätt kan utföras av automatiserade processer.
En fortsättning på detta, med hjälp av AI (Artiﬁciell Intelligens) gör att man i framtiden kan utveckla ännu mer
avancerade tjänster med hjälp av smarta sensorer (IoT) och genom användning av öppen data som resurskälla
skapa smarta robotar eller bot, som det populärt kallas. Genom robotiseringen kan kommunens viktigaste
resurs, medarbetaren, åter fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter.
Vi lever i en värld med stort digitalt beroende. Hotbilden utvecklas och förändras. Många aktiviteter sker
parallellt där dataskyddsreformen, säkerhetsskyddet och NIS är några exempel. Sakernas internet (IoT) och
välfärdsteknik ställer nya och större krav på risk och sårbarhetsanalyser, digitala kommunikationer och de
gemensamma förutsättningarna, arkitekturen. Hur ska vi digitalisera, automatisera och samtidigt hantera
gapet mellan hot och skydd och hålla koll på samhällets förtroende, dina användare och organisationens
information.
Både oﬀentliga och privata organisationer har genom de senaste decennierna uppnått eﬀektiviseringar,
kvalitetsförbättringar och värdeökning med hjälp av lean, ITIL och andra processoptimeringsverktyg.
Processautomatisering är en naturlig förlängning av processoptimering i en mer digital värld. Genom att ha
kartlagda och eﬀektiva processer är det möjligt att automatisera hela eller delar av processen.
IT-avdelningarna på våra kommuner har kartlagt och har många eﬀektiva processer. Men hur ska vi ta nästa
steg och automatisera dessa processer och leverera IT-tjänster utan handpåläggning till våra verksamheter.
Vilka processer vill ni se automatiserade inom IT?
- Identitet och behörighetshantering
- Hantering av tjänster i molnet
- Inventering och licenshantering
- Övervakning och automatiska proaktiva åtgärder
- Automatisk resursoptimering
Detta och mycket mer kommer ni att få lära er på årets Teknikdagar!

För mer information, kommits.se eller
https://www.facebook.com/events/2223129394582514/
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PASS

En värld av möjligheter
Mia Forsäng

Business Accelerator, Telia Sverige

Telia Sverige har ett fartfyllt inspirationspass kring digitalisering. Vad innebär det att gå från ego till eco? Vilka trender
står vi inför de närmaste åren? Utlovas många spännande
exempel på innovationer som tagits fram av Telia själva eller
tillsammans med partners. Välkomna att inspireras!
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Peter Mankensköld, Kartläggning av personuppgifter i
komplexa informationssystem med stöd av AI kommer.
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Talarpass
EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER

18 september – 11.00

Huvudtalare: Mia Forsäng, Business
Accelerator, Telia Sverige
Telia Sverige har ett fartfyllt inspirationspass
kring digitalisering. Vad innebär det att gå från
ego till eco? Vilka trender står vi inför de
närmaste åren? Utlovas många spännande
exempel på innovationer som tagits fram av
Telia själva eller tillsammans med partners.
Välkomna att inspireras!

18 september – 12.00

Hur svenska kommunerna med hjälp av
IoT och AI kan få bättre kontroll på sina
inventarier
Föreläsare: Jasu Jaranka, IoT Business
Architect Innofactor.
Under den här föreläsningen berättar vi med
ett affärscase från privata industrin på Cramo
hur de använder sig av modern teknik för att
förbättra sina affärer. Lösningen är byggd på
ett sätt som gör den fullt applicerbart på alla
organisationer.

18 september – 13.30

AI & AUTOMATION FÖR KOMMUNENS ITSÄKERHET
Talare Per Lundberg, Regional Manager
Vi kommer presentera det senaste för att automatisera
nästa generation av IT säkerhetslösningar för
kommuner. Allt från Klient, Access, Distribution, Core
och till Data Center samt hur vi hanterar IoT. Genom att
segmentera nätverken med central brandväggsteknik så
öppnar det upp möjligheter till att visualisera trafik,
styra trafik och isolera olika attacker, oavsett om de
kommer från Internet, från klienter eller andra delar av
nätverken. Fortinet har en öppen standard för att hantera
dessa utmaningar, nämligen SECURITY FABRIC.
Välkomna till ett seminarium för kommuner kring hur
man kan hantera den aktuella hotbilden med en kraftfullt
Management, Artificiell Intelligens & Automation.

18 september – 14.00

vScope GÖR DET LÄTTARE, SÄKRARE
OCH ROLIGARE ATT JOBBA MED IT
Talare: Magnus Andersson, InfraSight Labs
Automation i sig är inget nytt. Det har alltid varit aktuellt för
organisationer, företag och människor att vilja göra sin vardag
enklare och säkrare. Digitaliseringen har gjort att ITavdelningen både fått en viktigare uppgift och att man har fått
mer att göra. Effektivisering och automation blir därför allt
viktigare.vScope Är automation för IT-organisationen.
Automation av tidskrävande, tråkiga och ibland jobbiga
uppgifter. Automation av rapportering, patchlistor,
licensinventering, resursoptimering, tjänster i molnet,
säkerhetsgenomgångar, applikationsinventering och mycket,
mycket mer. vScope är din digitala kollega som gör det lättare,
säkrare och roligare att jobba med IT!

18 september – 14.30

Automatiserad nätverkssäkerhet: fullt möjligt eller
en utopi?
Talare: Johnny Harén, CCIE Security
Martin Kivi, Senior Nätverk/Säkerhetskonsult
Andreas Wigholm, Tjänsteägare Säkerhet

Nätverkssäkerhet är väsentligt för alla typer av
organisationer men inte alltid lätt att hantera. Det blir
ofta komplext och dyrt, med mycket manuell hantering
och olika regelverk för olika enhetstyper.
Denna session är till för dig som vill få till en
automatiserad nätverkssäkerhet oavsett anslutning och
enhetstyp. Vi pratar om rollbaserad nätverksåtkomst,
loggning, uppföljning, kontroll och felsökning.
Våra säkerhetsexperter går igenom hur detta, och
mycket annat, är möjligt via en implementation av Cisco
ISE.

18 september – 15.30

Vad krävs för att man på ett säkert sätt ska kunna
automatisera sitt arbete?

Talare: Patrik Larsson – VP Sales & Services
Daniel Hällback – Solution Architect, Access and
Identity Management
Organisationer är alltid ute efter att förenkla och
automatisera det dagliga arbetet. För att uppnå det
krävs tvåfaktorsautentisering och identitetshantering
som är grundläggande för att skapa trygghet i ITlösningarna.
Vi berättar och visar hur ni med en stark
användarautentisering i kombination med en IdP får
tillgång till alla tjänster och legacy system med en
enda inloggning.

18 september – 16.00

Innovativt trygghetslarm med AI och IOT för
Äldrevården på brukarens villkor
Talare: Erik Andsberg, VD Cavalio Solutions
Mostafa Hanifi (ingenjör och har jobbat 16 på Nokia i
Helsingfors) leder teamet bakom denna mycket
välutvecklade innovation. De har tagit med sig de
bästa och främsta delarna från
mobiltelefonteknologin och skapat nästa generations
trygghetslarm. Armbandet är lika avancerad som en
smartphone fast med fokus på en enda sak - att vara
ett kraftfullt trygghetsverktyg med AI och IOT som
är intuitivt att använda och lätt att bära för brukaren
dessutom intuitivt och användarvänligt för
vårdpersonalen.

eKlient - den gemensamma digitala arbetsplatsen

18 september – 16.30

Talare: André Arvidsson och Richard Nilsson
eKlient är ett koncept som bygger på ett samarbete
mellan landsting, regioner och kommuner. Syftet är
att tillsammans ta fram gemensamma riktlinjer, samt
att utveckla verktyg och tekniska lösningar för att få
en så effektiv, säker och automatisk hantering av den
digitala arbetsplatsen som möjligt.
eKlient underlättar arbetet för lokala IT-avdelningar i
deras hantering av organisationens klientplattform.
Genom att ta del av eKlients erbjudande får man
tillgång till moderna verktyg och lösningar som alla,
som är med i eKlient, kan ta del av och använda.
Kom och lyssna på oss och hur vi tillsammans
automatiserar er moderna digitala arbetsplats!
eKLIENT I PRAKTIKEN

18 september – 17.00

Talare: Jan Hesselgren som arbetat i eKlient sedan start
och Rikard Boström - VD på Smartsourcing
eKlient är ett koncept som idag används på mer än
300.000 klienter inom kommuner, landsting och
regioner. Syftet med eKlient är att effektivisera
hanteringen av IT hos dess medlemmar. En viktig del av
eKlient är att automatisera processer inom IT för
exempelvis hantering av datorer, program, identiteter,
resurser och behörigheter. Vid seminariet kommer att
presenteras hur man med automatiserade processer kan
effektivisera IT-avdelningens arbete. Där kommer också
att ges exempel på effekter av införandet av eKlient och
hur man kan komma igång med ett införande.

SÄKERHET RUNT AI OCH AUTOMATION

19 september – 9.00

Talare: Simon Wikberg
För system omfattande Artificiell Intelligens och
automation utgör i många fall delar av
sammansättningen att sårbarheter skapas. Det innebär
att målet med systemen man vill skapa är tydliga men
attackvektorerna där dessa komponenter kan skadas
eller utnyttjas på oväntade sätt ofta förbises. De senaste
metoderna med zero-day och CPU och minnesattacker
talar här ett tydligt språk. I vissa fall finns krav som
PCI/DSS eller GDPR men även utanför dessa har en
skapad funktion behov av att skyddas. Med
säkerhetslösningar runt dessa system kan dessa
utmaningar helt avlägsnas eller reduceras till ett
minimum. Det är detta vi vill berätta om under vårt pass.

19 september – 9.30

DIGITALA MEDARBETARE FÖR
MEDBORGARSERVICE
Talare: Patrik Jonsson
En modern digital medarbetare kan svara på
medborgarnas vanligaste frågor utan att blanda
in en människa. Det gör att kommunens
medarbetare kan ägna tiden åt mer
komplicerade frågor. Vi demonstrerar en
lösning som redan används av 30 kommuner i
Norge och nu anpassas till svenska
förhållanden.

19 september – 10.00

SERVICE AUTOMATION FRAMEWORK
– En introduktion till design och leverans av
automatiserade tjänster
Talare: Fredrik Spets
Vad har organisationer som Spotify, Netflix och
Uber gemensamt? Service Automation Framework
är ett ramverk och praktisk metodik för att designa
och implementera automatiserade tjänster – hur
kan en befintlig tjänsteleverantör gå åt detta håll?
Lyssna på Netgain, experter inom Service
Automation, om hur ramverket är uppbyggt,
praktiska exempel, samt hur serviceautomation
förhåller sig till ny teknik som robotisering och
artificiell intelligens.

19 september – 11.00

Från skapat konto till single sign-on för
multipla tjänster på fem minuter
Talare: Tommy Almström
Ett centralt steg i digitaliseringen för Sveriges
kommuner är att utnyttja de fördelar som den nya
tekniken möjliggör. Ofta uppstår ett komplext och
oöverskådligt lapptäcke av konton och
behörigheter i organisationen. Detta medför en
säkerhetsrisk och är även associerat med en hög
operativ kostnad. PhenixID kommer visa hur en
kommuns anställda på ett säkert och användarvänligt sätt får access till både kommunens egna
samt externa tjänsteleverantörers applikationer.

Samla alla era system och automationer i ett
gemensamt och modernt gränssnitt

19 september – 11.30

Talare: Robert Lundsten och Hans Grünewald
Med hjälp av modern teknik har vi skapat ett
innovativt och användarvänligt gränssnitt som
förenklar automation. T.ex. Ljusdals Kommun
samlar ihop information från 8 olika system
och presenterar detta i en gemensam portal.
Användarna kan nu med enkelhet hitta och
starta avancerade automatiserade processer
med bara ett fåtal klick.

19 september – 12.00

Kartläggning av personuppgifter i komplexa
informationssystem med stöd av AI
Talare: Peter Mankenskiöld, Sambruk
Föreningen Sambruk har genomfört ett
förstudieprojekt med syfte att kravställa en tjänst
för hantering av ostrukturerade personuppgifter
enligt nya dataskyddsförordningen - GDPR. Den
kravställda tjänsten är nu färdigställd och används
av flera kommuner.
Kolla på
AI och GDPR

