
KommITS nr2
2019Tidskriften för Kommunal IT-samverkan

ETISKA 
KODER?
AI-tekniken
kräver att vi 
diskuterar moral

Allt om vårens
succékonferens

på Gotland

IT-utmaningarna är
desamma på andra

sidan jordklotet

Anna Eriksson:
”Digitalisering är 

en lagsport”



innehållDigitaliseringen tar fart!
Det har nu gått ett tag sedan vi träffades på Gotland och jag fick förtroen-
det och blev vald till ordförande för den här fantastiska föreningen. Så nu 
är det dags att skriva min första ledare.
När du läser detta så har du säkert haft en fantastisk ledighet och känner 
dig redo att ta tag i din kommuns digitaliseringsutmaning.
2020 står Sveriges kommuner inför stora ekonomiska utmaningar, 
enligt medier och SKL:s prognos. Vi börjar då också på riktigt känna av 
svårigheten att rekrytera folk, efter att pensionsavgångarna nu börjar öka.
Så nu börjar utmaningarna att bli verkliga – att hitta fram i 
digitaliseringen.
Vi går en jättespännande framtid till mötes, där vi som jobbar med 
digitaliseringen verkligen kommer att behövas för att bistå de kommunala 
verksamheterna så att vi lyckas med att ge mer till våra medborgare med 
mindre resurser.
I oktober kommer Teknikdagarna att vara i Västerås igen. Förra gången 
vi var där var recensionerna ”kanonbra”, så vi tror givetvis att det denna 
gång blir ännu bättre i Robotdalen. Detta ser vi givetvis fram emot.
Med det önskar jag dig en bra höst och hoppas vi ses i Västerås – och nästa 
år i Borås!
– Christian Bonfré, ordförande i KommITS styrelse
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Utmaningar med säker IT 
för våra kommuner
Säker leverans av applikationer och data till  
en allt mer mobil arbetskraft.

Krav på ökad effektivitet och sänkta kostnader 
utan att tumma på användarupplevelsen.

Känner du igen dig? 

Läs mer på citrix.se/government

Oftast är det bättre 
med moln än utan.
Så lagrar du data tryggt och 
säkert inom Sveriges gränser.
atea.se/molnetoffentligsektor

Vi bygger mänskliga brandväggar 
i en digitaliserad värld!

Digital Security Awareness  I  Digital Privacy Awareness 
I Säkerhetskultur

www.junglemap.com
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IT Software - din naturliga Partner till 
Enterprise Service Management för 
supporterande avdelningar:

- Invånare
- Anställda 
- Kunder
- Leverantörer

Optimera din kostnad och tjänsteleverans 
genom att arbeta tillsammans i ett verktyg!
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Marie Louise Härlin, IT-koordinator, 
Upplands-Bro kommun.
Vad tyckte du om konferensen?
– Upplevelserika dagar, välarrangerat och med mycket bra 
innehåll. Enormt positivt med alla de nya kontakter som 
knöts både under dagtid och kvällstid.
Något extra tänkvärt som du tar med dig?
– Svårt att plocka ut något särskilt. En fundering jag fick 
med mig hem är hur vi bäst digitaliserar så att medarbe-
tare – och medborgare – känner sig trygga och bekväma, 
och samtidigt behåller säkerhet och följer alla olika krav.
Vad vill du ha mer av på framtida konferenser?
– Att få ta del av andra kommuners erfarenhet är alltid 
värdefullt – jag uppskattade till exempel det korta inslaget 
om Systemkartan.se. I mångt och mycket har vi som 
kommuner samma uppdrag och samma utmaningar i 
digitaliseringen.

Andreas Selevik, 
lösningsarkitekt, 
Advania.

Hanna Bromö, IT-konsult, Eskilstuna kommun.
Vad säger du om konferensen?
– Det är ett fantastiskt ställe att vara på. Visby är en av mina favoritstäder och 
strålande sol gjorde att den visade sig från sin bästa sida. Jag gillade inram-
ningen av konferensen med Julia Bendelin som höll i tråden, och vi fick lyssna 
på många goda föreläsare och inspirerande talare.
Vad var bäst?
– Det jag gillade mest och som jag tar med mig hem var att få höra om vad de 
andra kommunerna sysslar med och var de står i sin digitalisering. Jag fick 
inspiration bland annat från Region Gotland och deras DISA-projekt. Det var 
också intressant att höra om RPA och robotisering eftersom vi i Eskilstuna 
håller på med ett sådant införandeprojekt precis nu.
Tankar om framtida Digitaliseringsdagar?
– Jag vill dra med mig fler av mina kollegor på framtida konferenser. Det är 
också goda exempel från andra kommuner som ger mig mest.

Hur var Digitaliseringsdagarna?
– Det var min första KommITS-kon-
ferens och jag är positivt överraskad! 
Det är min första gång på Gotland 
också, och det håller ju nästan 
Bästkusten-klass.
Var det något särskilt som 
var extra bra?
– Jag tycker, kanske något partiskt, 
att vår dragning om hur Norrköpings 
kommun skapade en digitaliserings-
avdelning i förändring var bäst. I 
övrigt fick jag mig en ögonöppnare 
från det internationella segmentet 
från LOLA, kring AI och vikten av 
att redan nu sätta lagar, etik och 
liknande på plats innan det är för 
sent.

Vad önskar du dig av kommande 
konferenser?
– Ännu fler presentationer från kom-
munerna kring status, utmaningar 
och lösningar.
Hur viktig är konferensen för er som 
leverantörer?
– För oss som partners är det jät-
teviktigt att vara med och visa hur vi 
kan underlätta digitaliseringsresan 
för Sveriges kommuner.

Kommunal 
IT-samverkan
som har 
satts i system
17 maj lanserades Systemkartan.se, 
en digital tjänst som ska under-
lätta samverkan inom digital 
utveckling för Sveriges kom-
muner. Sajten har tagits fram 
och drivs av Västkom, som är en 
ideell samverkansorganisation 
för Västra Götalands kommuner.

På Systemkartan.se kan kommu-
nanställda hitta information om 
vilka IT-system andra kommuner 
i Sverige har. Man kan hitta 
andra kommuner med samma 
system och även information om 
avtalstider och kontaktpersoner, 
vilket gör det enklare att sam-
verka om sådant som upphand-
ling, utveckling, integration och 
erfarenhetsutbyte.

Systemkartan.se är bara tillgäng-
lig för offentlig sektor – kommu-
ner, regioner och myndigheter. 
Bara kommuner kan lägga upp 
information om IT-system. 
Myndigheter och regioner kan se 
vilka system kommunerna har. 
Det är gratis att ansluta sig och 
använda tjänsten.

I början av sommaren var 
närmare ett hundratal kommu-
ner, regioner och myndigheter 
anslutna till Systemkartan.se.
– Lanseringen har gått jät-
tebra med stort intresse, säger 
projektledaren Johan Kjernald. 
Han är digitaliseringsstrateg 
på Göteborgsregionen, GR, och 
berättade om Systemkartan.se 
under Digitaliseringsdagarna.

Gotlandskonferens med
internationell prägel

6–8 maj hölls KommITS Digitaliseringsdagar för 

första gången på Gotland. Konferensen på Wisby 

Strand i ett soligt Visby stod dessutom värd för 

årsmötet för LOLA (Linked Organisation of Local 

Authority ICT Societies), det internationella nätverk 

där KommITS ingår.

De drygt 180 deltagare som representerade över 

60 svenska kommuner fick därmed sällskap av 

ytterligare ett 20-tal gäster från utländska syster-

föreningar. Tillsammans med de cirka 130 leveran-

törsföreträdarna uppgick deltagarantalet till drygt 

330 personer.

Temat för de tre dagarna på rosornas ö var be-

greppen värde och förnyelse, och programmet 

hölls samman av det entusiasmerande gotländska 

moderator-proffset Julia Bendelin. Konferensdel-

tagarna fick med sig intressanta tankar från bland 

annat ett internationellt panelsamtal om AI i of-

fentlig förvaltning, en ögonöppnande keynote med 

hjärnforskaren Katarina Gospic och digitaliserings-

visioner från Anna Eriksson, generaldirektör för 

DIGG. Samt givetvis intressanta möten och diskus-

sioner, nätverkande, inspiration och ny kunskap.

Som vanligt frågade vi några deltagare vad de 

tyckte om årets Digitaliseringsdagar. 

Text och foto: Ulf Benkel
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Netgain digitaliserar er verksamhet

Är ni på gång?
 
Vi hjälper företag att på kort tid digitalisera 
sin verksamhet.
Vi effektiviserar era manuella rutiner, be-
ställningar och processer med ett snabbt 
resultat och med en ökad lönsamhet genom 
digital automation och robotisering.
 
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

duostation.se

Smarta lösningar för:

Mobile Device Management
IT-dokumentation

Servicedesk

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

Indexera • Skapa objekt • Automatisera
Onify - en plattform för digitalisering

zitac.se/onify

Traditionsenligt delades KommITS 
priser ut under Digitaliseringsdagarna 
i Visby.

Priset för Årets partner gick till Nilex, 
som bland annat hedrades för lyhörd-
het och strävan efter förenkling och 
i motiveringen beskrevs som en upp-

skattad återkommande konferensdelta-
gare som ”tillför värme och glädje”.
Södermanländska Flens kommun fick 
priset Årets digitaliseringsprojekt 
för att de gått ”i en riktning som för 
många inte är den upptrampade” med 
sin molnsatsning med Googles verktyg.
Till Årets IT-person utsågs Christina 
Larsson, IT-chef i västsvenska Ale 

kommun, som med engagemang och 
pionjärarbete har ”bidragit till att 
utmana regelverk och kulturella 

värderingar vilket gjort att andra 
organisationer enklare kommit vidare 
med sina digitaliseringsprojekt”.
Även det internationella priset LOLA 
Excellence Award delades ut. Det gick 
till projektet GoShift på Nya Zeeland, 
en digital lösning för att förenkla 
bygglovsprocesser för både medbor-
gare och medarbetare. Utmärkelsen 
togs emot av Billy Michels och Mike 
Manson från KommITS nyzeeländska 
systerorganisation ALGIM.
Priserna delades ut av Torbjörn 
Larsson och Christian Bonfré från 
KommITS styrelse, under tisdagskväl-
lens bankett som hade en lätt magisk 
inramning i form av Sankt Nicolai 
kyrkoruin.

Lyhördhet, pionjäranda
och kundfokus tog priset

Höstens Teknikdagar arrangeras 1–2 oktober på innova-
tionsplatsen Expectrum i Västerås. Årets tema är ”Digital 
teknik, digitala möjligheter och nya IT-avdelningar”. Bland 
de ämnen som tas upp finns innovationsmetoder för när 
IT-projekten dör ut och hur man tar ombord teknik vi inte 
hade i går.

Nästa års Digitalise-
ringsdagar blir 4–6 
maj på nyöppnade 
Borås Kongress i 
västsvenska Borås.

Mer information 
om båda 
konferenserna 
kommer att finnas 
på kommits.se

Teknikdagar i Västerås och Digitaliseringsdagar i Borås

kort om konferensen

nilex

flens kommun

christina larsson

goshift

expectrum

borås kongress



Hur är det att tacka för sig, Åke Nygren?
– Jag har varit aktiv i KommITS 
styrelse i 20 år, så det är inte utan ett 
visst vemod. Det här uppdraget har 
verkligen varit en källa till kompetens-
utveckling för mig personligen. Att 
sedan även ha fått träffa människor 
som arbetar med IT-frågor i andra 
länder har ytterligare stärkt mina 
kunskaper. 
Vad är det viktigaste som hänt under dina 
år i IT-världen?
– Jag började på Leksands kommun 
1997. Innan dess hade jag bland annat 
arbetat med programmering inom 
försvaret och med systemutveckling 
på Vägverket. Först talade man om att 
kommunerna skulle bli ”datoriserade”, 
sedan kom uttrycket ”IT”, och i början 

handlade mycket om själva tekniken, 
även inom KommITS. Men sedan en bit 
in på 2000-talet pratar vi mycket mer 
om mjuka värden, om innehållet och 
det vi kan åstadkomma med tekniken. 
Sedan är ju förstås internet den enskilt 
största förändringen under de här åren.
Vad ska du göra nu?
– Jag har inga särskilda planer förutom 
att nyttja livet – umgås med barnbar-
nen, resa, jaga och kolla på hockey.
Vad vet du om din efterträdare Stefan?
– Jag har inte träffat honom så mycket, 
men känner redan att detta blir yp-
perligt. Det märks direkt att han har 
fattat galoppen!
Vad kan du berätta om dig själv, Stefan 
Nyberg?
– Jag har varit IT-chef i Österåker i 

fyra år, och innan dess var jag tio år i 
grannkommunen Vallentuna. Jag har 
varit med i diverse KommITS-samman-
hang när jag haft möjlighet under de 
senast tio-tolv åren. Föreningen och 
konferenserna har ju väldigt viktiga 
funktioner som mötesplatser, där man 
träffar kolleger och hjälper varandra 
och kan känna att man inte är ensam. 
Och även som ett effektivt sätt för 
leverantörer att hitta oss som arbetar 
i kommunerna. Så det känns otroligt 
spännande med det här uppdraget!
Vad tror du att du kommer att kunna 
tillföra?
– Eftersom jag har många kontakter 
i Storstockholm så hoppas jag kunna 
bli en viktig länk där, och förmedla 
information mellan KommITS och 

Den uppskattade KommITS-veteranen Åke Nygren går i pension 

från Leksands kommun i Dalarna, och lämnar då även fören-

ingens styrelse. Ny styrelsemedlem är Stefan Nyberg, IT-chef i 

Österåkers kommun i Stockholms län.

Vi tog ett snack med både Nygren och Nyberg.

98

KommITS nr2/2019 KommITS nr2/2019

nytt om namn

Christian Bonfré, digitaliserings-
chef i Svenljunga kommun, och fram 
till nu vice ordförande i KommITS, är 
ny ordförande i föreningens styrelse. 
Han efterträder därmed Torbjörn 

Larsson, IT-chef i Falkenbergs 
kommun, som suttit i styrelsen sedan 
2003 och har varit ordförande de 
senaste elva åren.
Christian Bonfré har suttit i styrelsen 
i 14 år. Ny vice ordförande är Roger 
Nilsson, IT-chef i Ystads kommun, 
som har suttit i styrelsen sedan 
2013. Torbjörn Larsson blir kvar som 
medlem i styrelsen.
– Torbjörns tid som ordförande har 
varit oerhört utvecklande för Kom-
mITS. Det kommer att krävas mycket 
från mig för att axla detta om det ska 
fortsätta att utvecklas som det gjort. 
Som tur är så är jag ju inte ensam i 
styrelsen utan detta är ett lagarbete 
där alla drar sina strån till den fan-
tastiska stack som KommITS är. Om 
vi ska följa det som våra medlemmar 
har skrivit efter de magiska dagarna 
i Visby, så behöver vi ”bara” leverera 
med motsvarande kvalitet framåt. Vi 
får se hur det går! Alla Svenljungas 
grannkommuner är medlemmar i 
KommITS och från dem kommer jag 
garanterat få mycket hjälp och råd. 
Så med stöd från dem och styrelsen 

och med vägledning från medlem-
marna så kommer KommITS att 
fortsätta att vara den absolut bästa 
mötesplatsen för oss som arbetar med 
att digitalisera de svenska kommu-
nerna, säger Christian Bonfré.

Stefan Nyberg är ny medlem i Kom-
mITS styrelse. Åke Nygren lämnar 
styrelsen. Läs mer i artikeln härintill.

Pär Igevik är ny IT-chef i Växjö 
kommun. Han har varit tillförordnad 
i rollen och blir nu ordinarie. Han 
har tidigare även arbetat som grupp-
ledare på kommunens IT-avdelning.

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.

Nya medlemmar från flera väderstreck

Fyra nya kommuner har anslutit som 
medlemmar i KommITS – och som 
vanligt är den geografiska spridningen 
god. 
Den nytillkomna kvartetten består av 
jämtländska Bräcke kommun, Ånge 
kommun i Medelpad, Söderköpings 

kommun (bilden) i Östergötland och 
västsvenska Härryda kommun, som 
ingår i Storgöteborg.
Några kommuner och ett kommunal-
förbund har valt att lämna föreningen. 
KommITS aktuella medlemsantal är 
177 kommuner.

Foto: Linda Beasley/Studio Pictura
kommunerna – i båda riktningarna.
Vilka viktiga framtida utmaningar 
väntar för KommITS medlemmar?
– Precis som Åke sa så har vi gått 
från att prata om tekniken till att 
fokusera på tjänster, innehåll, värde 
och relationer. Det finns ingen 
egennytta med IT, utan vi levererar 
till kärnverksamheterna och är en 
del av den övriga verksamhetsut-
vecklingen. KommITS kommer att 
fortsätta ha en viktig nätverksfunk-
tion, med ett tagande och givande 
och delande av information. Vi kan 
lyfta de goda exemplen och hjälpa 
varandra att filtrera och prioritera 
vilka bollar man ska springa på.
text och foto: Ulf Benkel

Nygren 
slutar, 

Nyberg 
kliver in
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– Med ett tydligt syfte med uppgiften, 
tillstånd från berörda parter och rätt 
verktyg har AI och RPA alla förut-
sättningar för att ta en större plats i 
offentlig verksamhet.
Det anser Martin Ferguson, Director 
of Policy and Research, på Socitm, 
KommITS brittiska motsvarighet. Han 
arbetar med hur man använder digital 
teknik på ett etiskt och moraliskt 
godtagbart sätt.
– Vi måste erkänna att etisk design 
och leverans av offentliga tjänster är 
utgångspunkten, inte AI, artificiell 
intelligens, och RPA, Robotic Process 

Automation. Tekniken ger verktygen 
som ska programmeras enligt accepte-
rade etiska koder, för att analysera och 
agera på data, säger Martin Ferguson.
Han medverkade på Digitaliseringsda-
garna i Visby i maj i ett panelsamtal 
där representanter från föreningar i 
Belgien, Australien och Storbritannien 
diskuterade användningen av AI och 
RPA i offentlig förvaltning. Precis 
innan den här intervjun genomförs 
har Martin Ferguson varit involverad 
i ytterligare en konferens i ämnet 
hemma i England. Här var huvudfrå-
gan hur man säkerställer att offentliga 

förvaltningar 
behandlar 
medborgarnas 
personupp-
gifter på ett 
etiskt och 
moraliskt god-
tagbart sätt. 
Han pekar 
på att frågor 
om etik och 
moral inte är 

huggna i sten utan förändras över tid 
och dessutom skiljer sig åt inom olika 
befolkningsgrupper.

Tillgängligt, snabbt och felfritt när robotar gör jobbet – en etisk utopi eller 

moralisk dystopi? Martin Ferguson på KommITS brittiska motsvarighet 

Socitm visar vägen för tekniker och användare i en digital labyrint.

– Därför måste vi acceptera och 
tillåta att allt inte är entydigt – och 
det kräver att vi balanserar risker och 
möjligheter. För att uppnå detta måste 
vi vara öppna för att ta itu med en rad 
frågor om ändamål, villkor, verktyg 
och uppgifter, i stället för att blint följa 
en förutbestämd etisk och moralisk 
ritning.
Att låta robotar ta över handläggning 
av ärenden är numera relativt vanligt 
i svenska kommuner. Robotarna 
förenklar administrativa moment som 
att mata in uppgifter och kontrollera 
dem mot register hos bland andra 

Skatteverket, Arbetsförmedlingen, 
Centrala Studiestödsnämnden och För-
säkringskassan. KommITS har tidigare 
intervjuat Eleonore Schlyter, enhets-
chef på Arbetsmarknadsförvaltningen 
i Trelleborg, där en robot gör beräk-
ningar och handlägger ansökningar om 
försörjningsstöd (se KommITS nummer 
1 2018). Enligt Eleonore Schlyter 
medför detta arbetssätt att handläggar-

nas fokus numera ligger på att hjälpa 
de sökande in på arbetsmarknaden 
eller att börja studera, istället för att 
beräkna och betala ut försörjningsstöd. 
Roboten avlastar, men ersätter inte en 
människa.
Martin Ferguson är inne på samma 
spår. I en offentlig förvaltning finns det 
tillgång till stora mängder uppgifter 
och data om medborgarna, men långt 

TEKNIK SOM KRÄVER ETIK 

Moralisk diskussion 
nödvändig när AI 
ska göra jobbet
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Skapa e-tjänster på minuter, 
inte månader

Inbyggd processmotor
Mobilanpassad portal

Läs mer på selfpoint.se
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Insiktsfull.
Lätt att använda.
Redo för utveckling.
Låt oss presentera Arubas 

 

Mobile Fist Platform.

Läs mer på www.arubanetworks.com 

Förr i tiden handlade nätverk bara om uppkopp-
ling. 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.  

ifrån alla, varken tjänstepersoner eller 
invånare, är trygga med att låta robo-
tar hantera ärenden. I Trelleborg ledde 
införandet av roboten till negativa 
reaktioner.
– Systemen ska stödja 
samhällets institutioner och 
medborgarnas grundläg-
gande rättigheter, säger Martin 
Ferguson. 
Detta är också en alltmer 
utmanande uppgift, anser han. 
Men han säger också att det 
nu finns en ökad medvetenhet 
om inbyggd partiskhet och 
diskriminering i systemen. 
Det kan till exempel handla 
om brist på information på 
minoritetsspråk, om hur en 
kvinnlig och en manlig röst uppfattas 
på olika sätt och om bärbar teknik som 
inte uppmärksammar olika kulturer 
och deras attityder till personligt 
utrymme och integritet.
Ett exempel som Martin Ferguson 

tog upp på Digitaliseringsdagarna är 
hämtat från ett område i östra delen av 
London. Där har man med hjälp av AI 
kartlagt barn som har blivit omhänder-
tagna av sociala myndigheter för att 

sedan kunna konstatera att det är ett 
ganska litet antal kvinnor, alla socialt 
utsatta, som är mödrar till barnen.
Här används data för att stödja föränd-
ringar i miljön för att dessa kvinnor 
ska kunna förändra sitt beteendemöns-

ter. Till exempel att jobba, förbättra 
bostadsförhållanden, barnomsorg och 
samhällsstöd genom nätverk, samt 
utveckling av informella utbildnings-
möjligheter, säger Martin Ferguson.

För att säkra att uppgifterna 
hanteras rätt är det viktigt 
med robusta system som 
testas och utvärderas löpande 
genom att bygga ”feedback-
loopar” i alla skeden. Han 
betonar också att det måste 
finnas öppenhet och transpa-
rens för att skapa förtroende 
hos människor.
– Det här är en riktig utma-
ning. Det behövs en grundläg-
gande förändring som erkän-
ner behovet av att vara öppen 

och utmanande och bygga färdigheter i 
kritisk medvetenhet, särskilt i samband 
med falska nyheter och information, 
säger Martin Ferguson.
text: Elisabeth Ekström

Varför ska vi använda AI 
och RPA inom offentlig 
förvaltning?

• Kompensera en åldrande 
arbetskraft.

• Automatisera repetitiva och 
regelbaserade uppgifter och 
processer.

• Öka hastighet och 
noggrannhet.

• Öka tillgängligheten med 
öppettider dygnet runt, året 
runt.

• Minska mänskliga fel.

• Överbrygga 
språkförbistringar.

• Frigöra människors kom-
petens till att fokusera på 
relationer.

• Ersätta dålig design och 
inbyggda rutinfel (lager på 
lager av processer byggda 
över många år).

• Medborgare och företag 
kommer att förvänta sig 
dessa tjänster och verktyg.

Checklista för samar-
bete mellan tekniker och 
användare:

• Problem – drivs av ett 
problem som ska lösas eller 
en hypotes som ska testas.

• Engagera – genom öppen-
het och förtroende.

• Bädda in – dataanalytiker 
med serviceanvän-
dare, frontlinjepersonal och 
ledningsgrupper.

• Gränsöverskridande 
– data delas av flera 
organisationer.

• Förenkla – insikter, effekter, 
datakällor och delning, styr-
ning, säkerhet, kompetens, 
verktyg och analys.

• Standardisera – etiska 
exempel, praktiska verktyg 
och resurser för att hjälpa 
andra städer och platser.

• Delaktighet – ha program 
för att sprida kunskap och 
expertis hos personer som 
är involverade i liknande 
projekt.
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”Digitalisering 
 är en 
 lagsport”

Digitalisering handlar om verksamhets-

utveckling. För att klara framtida 

utmaningar måste vi tänka nytt – och 

ibland glömma det gamla vi lärt oss.

Det var några av huvudpoängerna 

när generaldirektören Anna Eriksson 

berättade om arbetet på DIGG, 

Myndigheten för digital förvaltning.

Sedan september förra året finns Myn-
digheten för digital förvaltning, DIGG, 
med bas i Sundsvall. I en keynote 
på Digitaliseringsdagarna berättade 
generaldirektören Anna Eriksson om 
myndighetens arbete, och om framtida 
utmaningar och visioner.
Hon började med att konstatera att en 
stor utmaning är att den äldre delen av 
befolkningen blir allt större.
– Det gör att vi är i ett avgörande läge. 
Om vi fortsätter att jobba som vi gör 
i dag kommer vi helt enkelt inte att 
ha tillräckligt många händer i välfär-
den. Där måste digitaliseringen till! 
Dessutom är det redan nu bara en av 
fyra som tycker att svenska kommuner 
och landsting lever upp till förvänt-
ningarna på digital service, enligt en 
undersökning gjord av Kantar Sifo på 
uppdrag av SKL, sa Anna Eriksson.
Hon refererade till den digitala 
transformationen som den senaste 
i raden av industriella revolutioner, 
och menade att nästa sådan omväl-
vande förändring kommer att bli när 
gränserna mellan digitalt och fysiskt 
allt mer suddas ut.
– Det finns redan en ny generation 
som tolkar världen annorlunda än vad 
vi har gjort, och som inte skiljer lika 
mycket på den digitala och den fysiska 
världen. Därmed riskerar generations-
glappet att bli ännu större. Om vi ska 
ha en digitalisering som är till för alla 
– då måste vi tänka nytt.
Anna Eriksson betonade vikten av 
kundfokus, och fastslog att digitalise-
ring handlar om verksamhetsutveck-
ling, med teknikens möjligheter.
– Och verksamhetsutveckling är, och 
har alltid varit, ledningens ansvar. 
Därför måste vi göra det här tillsam-
mans. Digitalisering är en lagsport!

DIGG:s generaldirektör talade även om 
data som ”det nya guldet”, det bränsle 
som driver digitaliseringen, och 
menade att vi bör vidga begreppet och 
tänka på fler företeelser och faktorer 
som data än vad vi gör i dag.
I april i år sjösattes ett nytt departe-
ment, Infrastrukturdepartementet. 
Anna Eriksson utvecklade i sin 
keynote hur regeringen arbetar med 
digitaliseringen, och vilka huvudsak-
liga mål som är prioriterade:
– En gemensam digital infrastruktur 
är en av de viktigaste punkterna – att 
vi ska börja jobba ”mellan stuprören”. 
Både mellan myndigheterna och 
mellan myndigheter och kommuner.
Hon nämnde även nationella digitala 
tjänster, digital identitet, digital post, 
sammanhållen informationsförsörj-
ning och gemensamma nationella 
grunddata.
– Det behövs mer styrning och ledning 
när det gäller den digitala mognaden 
och kompetensen. Det finns problem 
i form av fragmentisering och andra 
brister. Mycket av ansvaret för detta 
har tagits över av DIGG, och det finns 
ju även en överenskommelse mellan 
regeringen och SKL om att höja den 
digitala kompetensen hos ledning i 
kommuner, landsting och regioner. Vi 
har också fått i uppdrag av regeringen 
att främja tillgängligheten av öppna 
data, den datadrivna innovationen och 
den offentliga förvaltningens använ-
dande av artificiell intelligens.
I DIGG:s uppdrag ingår att främja, 
styra, samordna och stödja, bistå 
regeringen, ansvara för den digitala 
infrastrukturen, följa upp och analy-
sera samt även vissa tillsynsuppdrag.
– Vår instruktion är ganska bred. Vi-
sionen är ett hållbart välfärdssamhälle 
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som är till för medborgarna och deras 
framtida behov. Det uppnår vi genom 
att öka digitaliseringstakten, etablera 
ett digitalt ekosystem och säkerställa 
ändamålsenlig digitalisering. Vi vet 
att det man mäter är det som blir gjort 
– men då gäller det förstås också att 
mäta rätt saker.
Anna Eriksson berättade att den 
digitala infrastrukturen och olika typer 
av tjänster är det som är prioriterat 
just nu. Som exempel nämnde hon de 
digitala brevlådetjänsterna, möjlighe-
terna att använda e-legitimation över 
landsgränserna och att e-legitimations-
tjänsterna blir fler, så att även de som 
i dag inte har tillgång till detta kan få 
det.
Andra uppgifter handlar om defini-
tioner och standardiseringar i arbetet 
med grunddata och säkerhet och 
effektivitet när det gäller elektroniskt 
informationsutbyte inom offentlig 
sektor. Hon nämnde även de nya la-
garna om att myndigheter, kommuner, 
landsting och regioner ska använda e-

faktura och att digital offentlig service 
ska vara tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning.
– Allt detta vill vi göra tillsammans. 
Det finns ju så mycket kompetens 
inom offentlig förvaltning, och det är 
när vi samverkar och samarbetar som 
vi lyckas. Vi har redan kommit långt 
sedan myndighetens start i september.
Hon betonade också att det i det 
digitala ledarskapet ibland också ingår 
att ”unlearn” – att glömma hur man 
alltid har gjort saker, för att få in nya 
sätt att lösa komplexa problem.
Anna Eriksson nämnde några viktiga 
nyckelbegrepp i detta arbete:
– Kundens röst först. Förstå samtiden. 
Var nyfiken. Våga misslyckas – ”fail 
fast”. Ha en dialog, så att man arbetar 
tillsammans på riktigt – inte bara 
samtidigt. Sikta sjukt högt. Hjälps åt 
och gör andra spelare bra – så som 
man gör i en lagsport. Och ha roligt!
Lotta Nordström, sektionschef för 
informationshantering och digital 
arbetsmiljö på avdelningen för 

digitalisering på SKL, och medlem 
i KommITS styrelse, berättade om 
SKL:s arbete under en av konferensens 
sista programpunkter. Hon hakade 
då på och instämde i flera av Anna 
Eriksson poänger – bland annat att 
digitalisering är en förutsättning för att 
klara framtidens välfärd och vikten av 
samarbete och ett digitalt ekosystem.
Hon berättade även om hur SKL, Inera 
och Kommentus genom ett flertal tjäns-
ter (många som redan finns, andra som 
är under utveckling) stödjer kommuner 
och regioner.
Lotta Nordström betonade också 
vikten av tydligare klargöranden kring 
vad som gäller angående begreppet 
”röjande” när man använder moln-
tjänster, och berättade om projektet 
Säker digital kommunikation, som 
handlar om att hitta kommunikations-
vägar som kan ersätta kanaler som fax, 
telefon, brev och e-post.
text: Ulf Benkel

foto: Petra Berggren/DIGG och Ulf Benkel

anna eriksson, digg lotta nordström, skl
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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 170 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 närvaran-
de två per år, arbetar vi bland annat 
med att skapa bra samarbetsformer 
med ett antal leverantö   rer. Vi har 
också ett nära samarbete med SKL:s 
IT-sektion och med systerföreningar 
i USA, Nederländerna, Belgien, Nya 
Zeeland, Storbritannien, Kanada och 
Australien. 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 kommu-
ner 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 erfarenhe-
 ter 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 medlemmar-
na. Centralt ska arbetet bl a inriktas 
på externa kontakter, informations-
spridning, 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 
skötsockså av styrelsen.

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 kom-
munen gentemot föreningen. Varje 
kommun tecknar endast ett medlem-
skap. Medlem ska ha IT-frågor som 
huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha 
samordningsansvar i IT-frågor 
(IT-chef, IT-samordnare etc.) 
Medlemsavgiften för verksamhets-
året 2019/2020 är 2 000 kronor. 
Medlemskapet medför inga övriga 
förpliktelser.

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.
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OAVSETT HUR BEFINTLIG MILJÖ SER UT SÅ 
JOBBAR VI EFTER FÖRUTSÄTTNINGARNA 
OCH BEHOVEN – INTE EFTER EN FÄRDIG 
FYRKANTIG MALL

Stort tack till 

Läs mer om vad vi gör för o� entlig sektor: 
dustin.se/o� entlig-sektor

DJUP 
IT-KOMPETENS 
INOM OFFENTLIG 
SEKTOR.

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
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MAV, Municipal Association of Victoria, 
är en sammanslutning för lokala of-
fentliga förvaltningar i delstaten Victoria 
i sydöstra Australien. Det är också en 
förening med anor – den bildades redan 
1879. Betydligt senare, 2004, uppstod 
MAV Technology, som arbetar med IT- 
och digitaliseringsfrågor.
I Victoria finns 79 councils, motsvarande 
svenska kommuner. I hela Australien 
finns 547.
MAV Technology representerades på 
konferensen i Visby av ordföranden Lisa 
Bennetto och styrelsemedlemmen Justine 
Resta.

Vad är det viktigaste MAV Technology gör?
Lisa: – Det handlar om mer än bara IT. 
Den digitala tekniken spelar numera en 
stor roll inom alla delar av offentlig verk-
samhet, och de lokala förvaltningarna 
är ofta de som medborgarna har mest 
kontakt med. Så vi behöver nå ut till alla 
olika verksamhetsområden och skapa för-
ståelse för vår roll. Allt mer fokus ligger 
i dag på vad man kan använda tekniken 

till, och det är inte längre bara tekniker 
som arbetar med IT. Det har bland annat 
lett till en bättre balans mellan män 
och kvinnor och människor med olika 
bakgrund inom vårt område.

Vilka likheter och skillnader mellan 
länderna ser ni när det gäller framtida 
IT-utmaningar?
Lisa: – Likheterna är många! En stor 
utmaning som finns i många länder är 
att de digitala klyftorna ökar. Många har 
kommit långt, andra har knappt börjat. 
Och där har de lokala förvaltningarna ett 
stort ansvar för att jämna ut skillnaderna.
Justine: – AI-tekniken är ett område 
som erbjuder stora möjligheter, men där 
vi måste diskutera konsekvenser som att 
många jobb kommer att bli överflödiga. 
Även när det gäller insamlandet av stora 
mängder data har utvecklingen gått så 
snabbt att vi kanske inte alltid har hunnit 
fundera över hur detta ska regleras. Även 
hos oss påverkas dessutom framtidspla-
neringen av att vi har en växande äldre 
befolkning.

Lisa: – En typ av utmaningar där vi 
skiljer oss från exempelvis Europa 
handlar om att Australien är ett så stort 
land, vilket förstås påverkar transporter, 
service och även bredbandsutbyggnad.

MAV Technology ingår, precis som Kom-
mITS, i LOLA, Linked Organisation of Local 
Authority ICT Societies. Vad betyder det 
samarbetet?
Lisa: – Nätverkandet är viktigt, att få 
träffa folk. Både organiserade möten 
och mer informella kan vara väldigt 
givande. Till exempel har vi under denna 
Sverigevistelse blivit spontant inbjudna 
till flera studiebesök. När resurserna är 
begränsade behövs kreativa lösningar, 
och man kan komma väldigt långt genom 
att inspirera varandra och dela goda 
exempel och modeller genom exempelvis 
gemensamma informationsplattformar. 
Inom LOLA är vi inte konkurrenter utan 
vill hjälpas åt, och det finns en väldig 
styrka i det.
Justine: – Och man får träffa många 
trevliga människor! text och foto: Ulf Benkel.

Samma 
digitala 
utmaningar 
på andra 
sidan jorden
Representanter från många av KommITS internationella vänskapsföreningar 

fanns på plats under Digitaliseringsdagarna. Två som hade rest långt var 

Justine Resta och Lisa Bennetto från australiska MAV Technology.

Under den här vinjetten presenterar vi KommITS internationella syskonföreningar.

Tidigare avsnitt i denna intervjuserie: Nr 3/2015: Frank Kerkhoven, VIAG, Nederländerna. 

Nr 2/2016: Harry Turnbull, MISA, Kanada. Nr 2/2017: Brian Kelley, GMIS, USA.
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