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ORDFÖRANDE

Utbildningsdagar?
Skriver denna ledare med höstkonferensen
fortfarande fast i minnet. Det finns ännu en
del lösa trådar att ta upp, leverantörer som
man lovade kontakta, och kollegor (som
var värda) att ringa upp igen för att fördjupa
sig i deras smarta lösning på något av mina
problem. Visst är det härligt känna nyttan
med en konferens, att man har skapat nya
kontakter och fått ännu fler galna idéer,
som gör IT-avdelningen här hemma nervös
av bara tanken på vad som kommer att
hända härnäst i kommunen.
Ett stort tack till Upplands Väsby, som
ställde upp mangrant som värdar och
gjorde det mycket bra. Ett tack till våra
partners också, som informerade oss om
sina lösningar och lyssnade på våra problem. Jag tror säkert att en hel del nyttiga
kontakter knöts under konferensen.
Man kan nog se KommITS-konferenserna
som utbildning, en kurs man går i ett
par dagar och får en uppdatering av vad
som händer i den kommunala IT-världen.

föreningsnyheter

KommITS kommer i alla fall att ta ett
nytt grepp om hur vi skall agera mot våra
medlemmar och samarbetspartners i
framtiden. Vi kommer att utvärdera och se
hur vi bäst hjälper IT-avdelningarna med
omvärldsbevakning. Troligtvis blir det att
delta i någon stor konferens, men även
en eller två teknikkonferenser, som blev
väldigt lyckat i september. Vem vet, kanske
kan det bli en studieresa också i KommITS
namn? Håll ögonen öppna!
Ordförande KommITS
Thorbjörn Larsson

Nya ansikten i styrelsen

I samband med KommITS årsmöte,
valdes två nya ledamöter in.
En av dem får representera Norrland,
och är baserad i Jämtland.
Vem är du? Bakgrund?
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Många kurser och utbildningar ger kanske
inte det resultat man väntat sig, kanske var
det för hög nivå, eller helt fel fokus? Ibland
så kostar de även tre gånger så mycket som
en KommITS-träff. Kanske idé att börja
kalla det KommITS Utbildningsdagar
istället, vem vet?

– Tack, Jag heter Marie Fryklöf och bor i
Östersund med min familj, är gift och har
tre söner. Jag gillar friluftsliv och tränar
för att må bra. Jag är Dataingenjör och har
jobbat tidigare bla inom försvarsmakten.
Jag arbetade som IT-chef nu senast på
Mittuniversitetet, med ansvar för it-miljön
vid univeristetet med medarbetare på 3
olika orter, själv satt jag i Östersund. Har
även varit styrelseledamot i Sunet styrelse.

Vad vill du tillföra styrelsen?
– Svårt att säga men bidra med min
bakgrund från universitetsvärlden samt
engagemang för kommunala it-frågor rent
generellt. Kanske även ett kundtänk i olika
frågor.

Hur tyckte du höstkonferensen i
Upplands Väsby var?

Vi håller även på med upphandling av
e-tjänsteplattform tillsammans inom länet.

Vilken är din bästa egenskap?
– Ödmjukhet och prestigelöshet är nog
mest beskrivande och jag är oftast glad
också.
Text:

Daniel Becker

– Den var bra och lärorik, många möjligheter till att knyta kontakter och nätverka.
Roligt var det också!

Du arbetar i Östersund, berätta lite
om läget i Jämtland.
– Vi har mycket fokus runt samverkan och
hur vi ska kunna samverka i regionen.
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Nytändning
Under senaste tiden har det vuxit fram en
nyfikenhet på nya möten och en insikt om
att alla möten är unika.
Ute i den enorma konferensbyggnaden
vid Infra City i Upplands Väsby mötte jag
otaliga kommundeltagare runt runda bord
i mindre seminarierum och i hörsalen. Alla
har något att berätta.
I ett hörn under en fikarast såg jag två
kommundeltagare, som kommer från
olika landsändar. Jag började fråga hur de
känner varandra, och inom några minuter
får jag mig levererat en askungesaga kring
ett rikstäckande IT-samarbete. Precis
på pricken vad KommITS är - möten,
erfarenhetsutbyten och lite fika.
Nu hör till saken att jag aldrig varit anställd
vid en kommun, förutom en sommar
för längesedan då skolans rabatter skulle
ansas. Nästan så jag blir sugen att infiltrera
och se saken från insidan. En idé som tål
att tänka på.

Innehåll
s.4		Intervju:

Anette Holm

s.8		UnosUno

s.10

söker sanningen om skoldatorerna

Kåseri: Bantning, kostdieter eller mirakelläkemedel

s.12		Framtidens
s.14		Intervju:
s.16		Hallå

förvaltning kräver e-arkiv

Gunnar Hökmark

värdkommunen: Hur gick det?
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partnerparaden – Inherit
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partnerparaden – Duostation

s.21

Sveriges IT-kommun 2013

Snart nytt år, då får ni spetsa öron och
ögon, för KommITS utvecklas på många
håll. God jul och gott nytt år!

s.22

Föreningsnyheter: Sista gången med Ingmar

s.23

Föreningssida: Vad är KommITS?

Redaktör KommITS
Daniel Becker

s.24

Molntjänster höjda över lag och ordning

PS Saknar ni något reportage i tidningen?
Tveka inte att maila oss på:
danielkommits@gmail.com

Utgivningsfakta KommITS ges ut av föreningen Kommunal IT-samverkan
och utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare Marianne Olofsson, Munkedals kommun
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Omslag EFTERSNACK
Produktion & annonsförsäljning Timing Scandinavia AB
Projektledare Elle Anbratt, elle@timingscandinavia.se
Redaktion Daniel Becker, danielkommits@gmail.com
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455 80 Munkedal | Tel: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se
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intervju

Dubbelnytta med
Stockholms IT-direktör

Snabb tillväxt, krävande medborgare,
gigantiska upphandlingar och strulande
skoldatorer. Som IT-direktör i
Stockholms stad jobbar Anette Holm
dagligen med att leda sin organisation
genom stora utmaningar i en komplex
miljö.
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I en nyligen publicerad undersökning
av EU-kommissionen säger sig hela 96
procent av stockholmarna trivas och vara
nöjda med sin stad. Bland europeiska huvudstäder placerar sig Stockholm därmed
strax efter Oslo och Köpenhamn, men före
metropoler som London och Paris.
Enligt nya beräkningar växer Stockholms
kommun så snabbt att vi redan år 2022

kommer att ha en miljon invånare, i stället
för 2030 som man tidigare bedömt. Den
snabba befolkningstillväxten innebär stora
utmaningar för infrastruktur och samhällsservice, att skapa ett attraktivt företagarklimat och tryggade skatteintäkter för att
finansiera allt. IT är i sig ingen lösning på
de problem som finns, men när Stockholm
stads IT-direktör Anette Holm talade under
KommITS konferens i Upplands Väsby
framhöll hon vikten av att jobba med IT
för att stödja utvecklingen av staden i detta
kritiska skede.
Med landets största budget satsar man
hårt på e-tjänster och öppna data inför
framtiden, och har de senaste åren gjort
en extremt omfattande upphandling och
outsourcing. Stockholms stads IT-kostnad

är 1,5 miljarder kronor per år men det
unika är att hela 91 procent av stadens
totala IT-leverans är upphandlad.
En del är omskrivna GS-IT som betyder
Gemensam Service-IT och är ett gigantiskt
upphandlingsprojekt som gett alla stadens
skolor, förvaltningar och bolag en enhetlig
IT-miljö.
Detta gör Anettes jobb rätt så annorlunda
mot ditot hos en IT-chef som leder egen utveckling. Hon och hennes 26 medarbetare
jobbar i hög grad med upphandling och
leverantörsstyrning, ledning och strategier
och en typisk arbetsdag domineras av
möten, såväl interna som externa.
– Vi för diskussioner och följer upp
leveranser, vi har en massa styrgrupper,
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träffar andra förvaltningar och självklart
också leverantörer. Jag läser väldigt mycket
dokument också och hundratals mail per
dag. Jag brukar läsa mail hela dygnet, ja
utom möjligen när jag sover ett par timmar,
säger Anette till KommITS reporter.
Hon berättade under konferensen att hon
som liten älskade skolan och drömde om
att bli bibliotekarie, eller dansare, men i
stället blev samhällsplanerare – via studier
vid Göteborgs Universitet och en rad olika
jobb både inom offentlig och privat sektor.
Till Stockholm kom hon redan 1982 och
jobbade i början av karriären som utredare
på statistikkontoret och controller på stadshusets finansavdelning. Sedermera blev
hon biträdande stadsdirektör och efter ett
par år som vice vd för ett privat konsultbolag tillträdde hon 2008 som IT-direktör.
– Alla jobb jag haft gör att jag känner
staden väldigt väl. Det är en stor och
komplex organisation men jag kan verksamheterna och har ett stort eget nätverk.
Allt detta har jag stor nytta av i jobbet som
IT-direktör.

Vilken personliga egenskaper är

viktigast för att orka med tempot?
– Jag är väldigt resultatinriktad. Sedan
måste man vara effektiv och ha duktiga
medarbetare. Jag har haft många roliga
jobb men detta är nog det roligaste. Det har
inte varit lätt, det är utmanande och väldigt
tufft med mycket förändringar, stora
leveranser och stora affärsvärden.

Under GS-IT hade ni 1 467 styrgruppsmöten på ett år. Exakt hur går det till
att sitta i så många möten?
– Det gick nästan inte till, skrattar Anette.
Vi hade i bland sju styrgruppsmöten per
dag, men det fick funka! Som mest rullades
7 500 datorer ut per månad, individuellt
konfigurerade med operativsystem,
officeprogram, antivirus, spamfilter och
vissa individuellt beställda program. På
över 3 000 verksamhetsställen i staden.
Det ansågs av både Microsoft och Dell som
en av världens största utrullningar. Sex utvärderingar av projektet har gjorts och det
är allmänt omvittnat att det ska egentligen
inte gå att genomföra. Men det gick! Det
har styrts bra kan man väl säga.
Projektet har kritiserats och dagstidning-

arna har rapporterat om elever som upplevt
långa inloggningstider och annat tekniskt
krångel. Enligt leverantören Volvo IT:s
undersökning från september i år ligger
dock inloggningstiderna i skolorna nu på i
snitt två minuter.
Volvo IT:s pris för leveransen var 20
procent lägre per år än närmaste konkurrent, vilket motsvarar cirka 150 miljoner
kronor per år, säger Anette. Hon menar att
beskrivningen av kraftigt höjda kostnader
som tidningen Dagens Samhälle nyligen
publicerade är missvisande.
– Man jämför inte före-efter-kostnad. Vi
fick ingen chans att förklara det, och när
sådana ofullständiga underlag kommuniceras utåt leder det lätt till misstolkningar
som inte sällan omskrivs till sanningar,
säger hon till KommITS.
Faktorer som påverkat kostnaderna, och
som ger en mer rättvis bild, är till exempel
att skolorna nu har 8 500 fler datorer än
före GS-IT, de har gått från noll till 8 000
iPads och fått trådlösa nätverk. Det sistnämnda har i sig inte varit en del av GS-IT
men har skett parallellt och sammanblan-
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intervju

das därför ofta, skriver hon i en kommentar
och utvecklar beskrivningen av ekonomin:
– Innan införandet av GS-IT så uppstod
”puckelkostnader” vid inköp av datorer,
sådana inköp gjordes de år skolorna hade
råd att investera medan kostnaderna för
datorer övriga år i bokföringen såg ut att
vara noll. I och med GS-IT så är kostnaderna jämnt fördelade över åren och därmed
också synliga varje år.
⁃
Den generella nivåhöjningen som skett med
bland annat nya datorer, högre säkerhet,
bättre samverkansmöjligheter, koll på
licenshanteringen och dygnet-runt-support
som erhållits menar hon skulle ha varit
extremt kostsamma om ens genomförbara
utan GS-IT.
Avtalet med Volvo IT löper till 2014 års
slut och staden har nu använt den första
optionsklausulen till och med 2016, men
även inom ramen för nuvarande avtal kan
man göra förbättringar, vilket också gjort
sedan avtalet skrevs 2009.
– Om man upplever problem med dagens
leverans är inte lösningen att gå ut i en
omedelbar upphandling. Man måste dels
beakta att det tar tid att fånga krav och
behov, och det är den processen vi är inne
i nu. Dels att upphandlingsprocessen tar
tid, inte minst för att säkerställa konkurrensen i upphandlingen, men också för att
säkerställa överföring till en eventuell ny
leverans. Man måste fånga nya krav och
behov samtidigt som man ska behålla det
som är bra i nuvarande leverans.

Hur kommer ni jobba under 2014 för
att bevisa att den inslagna vägen är
den rätta?
– Vi har fortfarande en hel del utmaningar.
Vi har i uppdrag av kommunfullmäktige

"Tjänsterna ska både
vara till nytta ...
och ge ökad kvalitet"
inom ramen för det nuvarande avtalet.
Ett annat område som Stockholm jobbat
målmedvetet inom sedan 2007 är e-tjänster, och i nuläget har medborgarna tillgång
till 59 helautomatiska e-tjänster, som inte
kräver någon manuell handpåläggning och
kan vara öppna dygnet runt, året om. De
sträcker sig från rena tyck till-tjänster om
stadsmiljön till skolansökningar, till ett
virtuellt stadsmuseum.
– Det är resultatet av en stor satsning sedan
2007 då fullmäktige ställde 650 miljoner
kronor till vårt förfogande för utveckling
av e-tjänster från 2007-2012. Det är ju
jättemycket pengar även för vår del men vi
har kunnat göra mycket nyttigt med dem.
Vi har skapat en teknisk plattform där alla
tjänster finns etablerade så att gränssnittet
mot användarna är likadant och att man
återanvänder funktionalitet.

Vilka e-tjänster är mest välanvända?

att göra en fördjupad krav- och behovsanalys. Vi har hållit 18 workshops, ett tiotal
fokusgrupper och ytterligare tio fram till
julafton. Man behöver fördjupa kraven hela
tiden och verksamhetsbehoven förändras
givetvis också. Detta ska vi fånga upp och
återkomma om till politikerna med en inriktning inför nästa generations upphandling. Vi gör också omfattande förändringar

– Det är till exempel att söka förskola, det
behöver tusentals människor göra varje
termin. Eller att söka parkeringstillstånd
och boendeparkering, jag tror de tjänsterna
har 27 000 användare. Över 90 procent
av målgruppen använder våra e-tjänster, i
vissa fall ännu fler.

Hur har er strategi sett ut?
– Det ska vara dubbel nytta! Tjänsterna ska
både vara till nytta för verksamheten och ge
en ökad kvalitet i servicen. Men också att
spara och effektivisera på insidan, förändra
våra arbetssätt och innebära en ekonomisk
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GS-IT med tio siffror
besparing. Vi ska bygga e-tjänster med
dubbel nytta. Det har varit jätteviktigt.

inte alltid behöver senaste nytt för att skapa
nytta i verksamheten.

Ska allt göras tillgängligt både via
webben och appar på sikt?

Kan du berätta lite om hur ni jobbar
med öppna data?

– När arbetet började 2007 fanns inte så
många smartphones men i dag måste vi
tänka både webb och mobilt. Alla våra
e-tjänster kommer bli mobilt tillgängliga
förr eller senare men de som byggdes tidigt
måste i så fall anpassas, och alla är inte
där än. Det kommer fler och fler appar,
både interna för oss som jobbar i staden
och externa appar för medborgarna. Ett
exempel på en app är Upptäck Stockholm
som fått priset Årets hållbara projekt (vid
IDG:s CIO Awards, reds anm).
Sedan du tillträdde har sociala
medier, smartphones och surfplattor
blivit standard. Hur ser du på den
utvecklingen?
– Jag brukar säga att vi lever i en teknisk
tornado, det är en extremt snabb teknisk
utveckling. Vår uppgift är att hitta en
balans – att så klart följa med i den
tekniska utvecklingen men också ha ett
ansvar för kostnaderna och alltid sätta
verksamhetsnyttan i fokus. Man kanske

– PSI-direktivet, Public Service Information, från EU-parlamentet kom 2004 och
handlar om att alla medlemsstater ska
tillgängliggöra information så att andra än
det offentliga ska kunna skapa tjänster för
medborgarna. När det kom gjorde varken
vi eller någon annan i Sverige någonting
åt det, men från oktober 2011 har vi en
handlingsplan och vi har sedan dess publicerat massor av data i maskinläsbar form.
2012 anordnade vi en tävling som hette
Open Stockholm Awards som var väldigt
framgångsrik och fick stort genomslag även
internationellt, den kommer vi att upprepa
2014.

En del menar att vi i Sverige ofta
är bättre i teori än praktik när det
gäller e-förvaltning. Om du jämför
Stockholm med andra huvudstäder i
Norden – hur ligger vi till?
– Jag hörde E-delegationens ordförande
Annika Bränström få den frågan på konferensen och håller inte alls med henne i det

• 1467 styrgruppsmöten på ett år
• 130 000 användare
• 80 000 elever
• 48 förvaltningar och bolag
• 250 skolor
• 520 miljoner kr/år i kostnader
• 42 % färre servrar efter omläggningen
• 45 000 datorer har rullats ut sedan 2009
• 5 hangarer för att rymma allt
datoremballage
• 24/7/365 är öppettiden för supporten
att Danmark och Norge skulle vara bättre
än oss. Jag skulle säga att Sverige är bäst!
Vi är bäst både när det gäller e-tjänster och
digital infrastruktur, därför att vi är mycket
bredare. Vi har en bra infrastruktur, inget
snack, med väldigt väl utbyggd bredbandstillgänglighet i hela Sverige, men vi har
också gjort stora satsningar på servicessidan. Det är klart att det finns undantag, att
vissa städer kanske är bättre än oss på vissa
områden, men de har inte bredden. Många
internationella undersökningar visar att
Sverige har en ledande position.
Text:
Foto:

Mats Rydström
Press/Daniel Becker

Målmedveten

IT-satsning

stärker
framtiden
De flesta kunder får vad de beställer…
…men känner sig ändå inte riktigt nöjda.
Vi på Advania kan din verksamhet och vet
hur IT-miljön ska utvecklas för att driva
kommunen framåt.
Tack till er som besökte vår monter och deltog i
intressanta diskussioner kring e-tjänster,
e-utveckling och e-samhälle!
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höstkonferansen – Eftersnack
höstkonferEnsen
Snacket efteråt

UnosUno söker sanningen
om skoldatorerna
I första längre svenska studien
av skolornas 1:1-datorer finns några
överraskningar men inga entydiga bevis
för bättre studieresultat.
Vi skrev första gången om 1:1-datorer i
skolvärlden för fem år sedan, då om pionjärkommunen Falkenberg. Ett återkommande inslag i våra intervjuer sedan dess
är en osäkerhet huruvida plattorna och
datorerna verkligen används pedagogiskt?
Medför införandet att lärarna omdefinierar
sina roller och inte minst: lär sig eleverna
mer och uppnår bättre reultat?
På KommITS konferens fanns Matilda Wiklund på plats, som representant för
en forskargrupp från Örebro Universitet,
och redogjorde för projektet UnosUno som

sökt svaren på dessa frågor. Elva huvudmän
(Malmö, Botkyrka, Lysekil och Västerås
för att nämna några) hade önskat en sådan
forskning, som nu pågått i tre år med drygt
20 skolor, 10 000 elever och 900 lärare.
Liknande studier har genomförts i
USA men Matilda Wiklund menar att deras
forskning är speciell då de följt samma
skolor under så pass lång tid, medan andra
studier följt en klass eller en skola under ett
par månader.
Forskningen har gjorts med enkäter och
intervjuer med elever, lärare och ledare,
klassrumsstudier, pedagogiska seminarier, analyser av policydokument – och
lärarna själva har också bedrivit studier av
sin egen verksamhet. Det har dock visat
sig svårt att leda i bevis att datorer leder till
högre betyg.

– Precis som vi har sett i internationella studier så är det väldigt svårt att
fastställa sådana samband. På en del håll
blir betygen bättre, på andra sämre och på
tredje oförändrade, sa hon vid sitt föredrag.
Ett sätt att mäta mognaden är med en
utvecklingskurva över fem år:
• År ett utreds vilka behov som finns och
datorer upphandlas.
• År två kommer en backlash. Utbildningsbehovet är större än man trott.
Nätverket kraschar.
• År tre börjar man pröva pedagogisk
utveckling. Och nätverket kraschar igen.
• År fyra börjar det infinna sig
en organisation.
• År fem finns det etablerade och testade
metoder, en kunskapsbank och en
enhetlig digital lärmiljö.

Från skidutyrningen i fjällen
till bryggeriet på Gotland.
Vi bygger Sverige med it.
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Var tycker skolorna att de
befinner sig?
– Några skolor tycker att de är mellan år
fyra och fem. Ingen av skolorna säger sig
vara vid år fem ännu, och då har ändå en
del skolor hållit på i mer än fem år.
Datorerna används inte för att ersätta
lärarna, de behövs minst lika mycket
som tidigare, men de får en annan roll.
Majoriteten av lärarna känner sig bekväma
med 1:1-datorer i undervisningen, över
70 procent i grundskolan och knappt 60
procent i gymnasiet, och två tredjedelar
har förändrat de uppgifter de ger eleverna.
Problemen är främst tekniska, men också
att elever distraheras av datorerna. Några
har också talat om ökad fuskrisk.
De har också sett att lärarna ställer nya
krav på diskussionsforum och ”efterfrågar
kvalitetsgranskade sammanställda resurser, motsvarande lärobokens ordnande av
kunskaper”, enligt Wiklund.
Eleverna upplever också mestadels positiva
förändringar, men trasiga eller dåliga
datorer kan hämma arbetet. Det kan
vara jobbigt att släpa datorn hit och dit

och ansträngande för ögonen att stirra på
en skärm.
Datorerna används i huvudsak – föga förvånande – i SO-ämnen, svenska och i
viss mån engelska, samt NO-ämnen.
Matematik är något förvånande ett av de
ämnen där datorn generellt används minst
(tillsammans med idrott och slöjd), men
det finns undantag.
Informationssökning är det största användningsområdet, därefter kommer att skriva
och ta anteckningar, och även att göra presentationer. Att dela dokument har ökat
ganska drastiskt under de tre åren, men
att använda sociala medier och spel har
däremot fallit bort från elevernas topplistor.
Matilda berättar om ett exempel där man
med datorns hjälp visualiserar kroppen
inifrån i 3D. När man mätte elevernas uppmärksamhet under en sådan lektion startade den högt och slutade ännu högre – i
regel dalar uppmärksamheten annars. Eleverna var också mycket engagerade i att
göra redovisningar med multimediainslag.
Forskningen berör också det som i brist på
artikeln fortsätter på sidan 15

VI HJÄLPER ORGANISATIONER ATT EFFEKTIVISERA OCH EXPANDERA
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kåseri

Bantning, kostdieter
eller mirakelläkemedel
Det är lätt att ryckas med och ha åsikter.
Slagkraften i rubriken är lika säljande som
t.ex. rubriker om bantning, kostdieter eller
mirakelläkemedel. Mobiltelefonen i skolan.
Diskussionen har fått ny fart då en rektor
i mellansverige funderar på att förbjuda
mobiltelefonen på högstadiet. Detta tillsammans med både tuggummi och kepsar. Nyheten slår ned som en bomb och samtliga
medier sprider nyheten. I kommentarsfältet
nedanför artikel instämmer många vuxna
med rektorn att det är bra med regler och
förbud. Du kanske känner igen dig...på min
tid var skolan mycket bättre, ordning och
reda och respekt. Idag finns inget kvar av
detta menar många och då måste skolan
statuera exempel.
Varför blir vi så engagerade? Vi engagerar
oss för att vi alla kan relatera till skolan,
på samma sätt som vi kan relatera till
bantning och ekonomi. . På samma sätt
kan vi relatera till smarta telefoner för vi
äger en troligtvis. Det som sker i detta är att
vi ofta känner oss lite bättre än andra för
jag har ju inga problem, det är ju de andra
(läs barnen/ungdomarna). Det finns något
skönt i att vara lite bättre.

Problemet är att jag har sett detta beteende så många gånger. Innan de smarta
telefonerna så bekymrade man sig över vad
de unga gjorde på nätet via datorn. Barnen
blev slagpåse i debatten. Samma sak sker
även nu...barnen får klä skott för att de vill
nyttja sina smarta telefoner men vuxenvärlden påpekar att detta är fel. Fokus har i
viss mån flyttats från att internet är farligt
för barnen pga alla kontakter de kan få till
att internet och mobilen distraherar och
distanserar.
Jag har sagt det förr och säger det igen,
barn är nyfikna och vill gärna testa gränserna, det är det som ungdomen handlar
om, det är en del i processen i att bli vuxen.
Det är vi som vuxna som försett våra barn
med dessa smart telefoner och där måste vi
ta vårt ansvar i att diskutera detta.
Vid en föreläsning som jag höll om IT och
etik för en tid sedan där jag mötte föräldrar
så berättade en förälder, rätt stolt för mig,
om att denne hade blivit så irriterad över
sitt barns användande av mobiltelefonen
så att föräldern slängde telefonen i golvet
så att den gick i tusen bitar. Många kände
igen sig och nickade instämmande men jag
kunde inte låta bli att fråga: Vem var det

som köpte telefonen till barnet? Tystnaden
blev kompakt.
Vad det handlar om är att vi kan aldrig
vinna denna fråga genom förbud utan
frågan måste lyftas till en annan nivå där vi
talar om kunskap samtidigt som värdegrundsarbetet hela tiden måste ligga som
fundament för denna fråga. Om vi tror att
vi kan få bort mobiltelefoner från skolan så
är vi naiva.
På min blogg ser jag att många söker
information om mobiltelefonen i skolan,
troligtvis pga att det finns en vilsenhet
i frågan. Flera ropar efter regler eller
policys men jag tror att man måste fundera
över vilka man har framför sig. Det som
fungerar i en klass kanske inte alls fungerar
för en annan. Det som för en del rektorer
eller lärare ses som distraktion ses av en
annan lärare/rektor som en resurs. Kanske
handlar det om attityder, kanske handlar
det om kunskap/okunskap, men mest tror
jag att det handlar om respekt, respekt för
de unga.
Text:

Jan Svärdhagen, föreläsare/pedagogisk utvecklare

Kommunerbjudande från Fortinet
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Fortinet är den tredje största tillverkaren
av “Security Appliance” enligt IDC,
ledare i Gartners “Magic Quadrant” för
UTM (Unified Threat Management) 5 år
i rad samt “The fastest Firewall” enligt
NSS labs.
Fortinet levererar säkerhetslösningar
med hög prestanda och med fokus på
konsolidering av säkerhets funktioner,

såsom Firewall, Webfilter, IPS/IDS, Applikations kontroll, Antivirus samt skydd
för APT...
För att kunna leverera en konsoliderad
plattform med enastående prestanda
har Fortinet byggt in specialbyggda
processorerna för de olika säkerhetsfunktionerna. Det i kombination med
en ägandekostnad som är ca 4 gånger

lägre än många andra är ett vinnande
koncept.

Vi har tagit fram ett Kommunerbjudande.
Vill ni veta mer kontakta:
Richard Glantz
rglantz@fortinet.com
070-631 0915
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DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN IP-ONLY • DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN IP-ONLY • DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN IP-ONLY • DETTA ÄR EN ANNONS

Möt framtiden med ﬁber
– från IP-Only
”Tillgång till ﬁber kommer
att bli jätteviktig eftersom
det krävs allt snabbare
bredband för att matcha den
tekniska utvecklingen.
Fiber har inga begränsningar
och innebär stora samhällsoch kommunikationsvinster,
inte minst i den offentliga
sektorn”.
Det säger Mikael Philipsson, vd, IP-Only.
Och detta får stöd i en studie gjord på
uppdrag av Regeringens Bredbandsforum,
som visar att offentlig sektor kan sänka
kommunikationskostnaderna med 30-50 %
med god ﬁberutbyggnad.
Uppsalabaserade IP-Only är en
operatör som bygger, driver och äger
fibernät i Norden. Kärnan bland
kunderna har länge utgjorts av
mediebolag, operatörer och andra
kommunikationsintensiva företag
men allt eftersom fler tjänster
utvecklats och nätet vuxit så har
kunderna blivit mer varierade.
Gemensamt är dock att alla
uppskattar kraftfulla tjänster med
hög tillförlitlighet och en kompetent
och engagerad leverantör.
Till offentlig sektor levererar IP-Only
sedan 2009 ”operatörstjänster och
transmission” och har vunnit flera
viktiga avtal med bland andra
Regeringskansliet, Jordbruksverket
och Pensionsmyndigheten.
Med EQT som nya ägare i år har ligger
fokus på att komplettera stamnätet
med fler fi nmaskiga stadsnät för att
öka räckvidden runt om i landet.
Tack vare att IP-Only fiberansluter
allt från villor, flerbostadshus, byalag,
till privat och offentlig verksamhet
nås skalfördelar och utbyggnaden
blir ekonomiskt hållbar även utanför
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större städer och den allra mest
koncentrerade bebyggelsen som
redan är fiberansluten.
Bygger Sveriges öppna ﬁbernät
För att nå regeringens bredbandsmål
behövs en rikstäckande, öppen
fiberinfrastruktur som når ända
ut till slutanvändarna och som är
konkurrensneutral för tjänsteleverantörerna. IP-Onlys öppna
stadsnät innebär enhetlig
affärsmodell, drift och teknik,
vilket både förenklar förbilligar
för tjänsteleverantörerna att
adressera stadsnätsmarknaden.
IP-Onlys roll är härvid att vara en
högautomatiserad kapacitetsleverantör som ansvarar för den
fysiska infrastrukturen i form av
fibernät och aktiv utrustning.
Sammantaget ger de olika ben
IP-Only står på – allt från att fibrera
verksamheter på företagsmarknaden,
leveranser till offentlig sektor till
stadsnätssatsningen – en väldigt stabil
bas för att vara med och bygga det
digitala informationssamhället.

Faktaruta:
• Grundat: 1999
• Kontor: Uppsala, Stockholm,
Göteborg, Malmö, Helsingfors
• Antal anställda: Ca 160
• Omsättning 2012: 446 MSEK
• Ägare: Helägt av EQT sedan
sommaren 2013
• Fibernät: Ca 600 mil ﬁbernät
men siffran växer snabbt
• Datorhallar: Sex större datacenter för inplacering av
kunders IT-utrustning
• Tjänster: Kapacitetstjänster i
stadsnät, Internetkapacitet,
WAN, Colocation, Distribution av digital media,
Virtuella Servrar, Våglängder, Svart ﬁber, Managerade
Systemtjänster
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www.ip-only.se
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Framtidens förvaltning
kräver e-arkiv
Riksarkivet och SKL lägger grunden
för morgondagens enklare, öppnare
och effektivare förvaltning.
Målet är säkerställd informationsförsörjning på lång sikt, ökad effektivisering och
tillgänglighet av information. Metoden är earkivering och på KommITS konferens berättade representanter från Riksarkivet och
SKL om läget inom sina två projekt inom
området: eARD respektive eArkiv. Det
förstnämnda projektet syftar till att ta
fram gemensamma specifikationer för alla
upptänkliga användningsområden när det
gäller digital lagring, det andra handlar om
ramavtal som ska hjälpa såväl kommuner,
landsting och regioner att nå de uppställda
målen.

Caspar Almalander är IT-arkivarie vid
Eskilstuna Kommun och leder projektet
eARD (vilket ska utläsas e-arkiv och
e-diarium) vid Riksarkivet. Han berättade om hur kommunerna ska förbereda
sig för de förvaltningsgemensamma specifikationerna, som förkortas FGS och utgör
fundamentet i bygget av framtidens digitala
arkivering.
– Vi har alla hört visionen ”så enkelt som
möjligt för så många som möjligt”. Vi har
definierat en egen vision att det ska vara
enkelt att arkivera, återsöka och återanvända information, sade han under föredraget
och underströk att detta inte är en fråga
bara för arkivarier. A och O för ett lyckat
införande är smarta samarbeten, både inom
och mellan organsisationer.

Han säger att de totala IT-kostnaderna
för offentlig verksamhet ligger runt 46,5
miljarder kronor per år och konkretiserade visionen om effektivisering:
– I dag använder varje handläggare en
halvtimme om dagen åt att hitta rätt
information. Med FGS är min förhoppning
att vi kan sänka tiden med 5 eller kanske
10 minuter. Tänk vad det skulle betyda för
hela landet!
Föredragets andra del, om upphandling av
tjänster och produkter för e-arkivering, sköttes av Ann Landelius som är verksamhetsarkitekt på SKL och projektledare för eArkiv.
Enligt Ann är grundplåten med e-arkiv en
förutsättning för bättre digitala tjänster.
– Vi sticker ut hakan och säger att samtliga
kommuner, landsting och regioner ska
ha påbörjat införande år 2015, sa
Ann, och där satte en del av församlingen
kanske kaffet i halsen av stresspåslag.
Målsättningen att få samtliga kommuner
på banan till 2015 förtydligades dock med
att det kan handla om allt från att ha avsatt
medel till en förstudie till att verkligen

specialister på IT-arbetssätt
e
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Vill du veta hur mogen din organisations e-tjänstesatsning är?
Prova vår e-tjänstebarometer på www.adaptit.se/barometer och få svar direkt!
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jobba med implementering. Projektet
har mynnat ut i ramavtal och bland leverantörerna tillhandahåller 13 produkter,
nio tjänster och flera av dem erbjuder båda
varianterna.
Utgå från era egna behov och förutsättningar, kompetens, riktlinjer och
resurser är rådet när det gäller valet mellan
att upphandla e-arkiv som tjänst eller som
produkt. Väljer man produkt blir den egna
tekniska miljön viktigare. Det innebär mer
arbete, men också större påverkan. Som
tjänst får leverantören en större betydelse
och det finns aspekter med informationsägandet vid byte av leverantör.
Men vad är en FGS? De finns specificerade
i dokument med detaljer om vilka data
som ska sparas inom ett visst område, och
hur de ska sparas. Till exempel namn och
beskrivning på ett element, ett objekts kardinalitet (antal möjliga förekomster), vilken
datatyp det ska lagras med, giltiga värden,
maxlängd och så klart exempel.
– Det finns FGS:er för ärendehantering och
personalsystem, berättar Caspar. Den sista
har vi tagit fram i samverkan med lands-

tingssektorn men kan också mycket väl användas i den kommunala sektorn. Härnäst
blir det en FGS för databaser rent allmänt
och en för webbsidor. Det har också
kommit önskemål från landstingssektorn
om en gemensam specifikation för vård
och omsorg. Lantmäteriet är också mycket
aktiva i vårt projekt med önskemål om att
definiera en FGS för geodata.
Metoder för att lagra och överföra information på ett enhetligt sätt
gör att den också blir sökbar – sömlöst,
snabbt, automatiskt.
”Informationen måste komma till
dig!” säger Caspar. Du ska inte behöva
bry dig om ifall informationen finns
hos en kommun, ett landsting eller
hos Försäkringskassan, eller hos vilken
förvaltning. Han berättade också att arbetet
rönt stort intresse från andra EU-länder
men också från Norge:
– De har visat ett enormt intresse, de har
en liknande lagstiftning och i december
får vi en stor delegation på besök med 25
personer. Det blir en liten utmaning för oss
artikeln fortsätter på sidan 22
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INTERVJU

EU-parlamentariker
Gunnar Hökmark

om små kommuner och roamingavgifter
Sedan 2007 är han vice talman
för EPP-gruppen. Han har ägnat
särskild uppmärksamhet åt behovet
av marknadsekonomiska reformer
inom telekom, energimarknader och
offentliga tjänster, liksom finansiella
marknader. Han har även agerat i frågor
som gäller ekonomisk politik, forskning
och IT.
Meritlistan har hunnit bli omfattande,
sedan han valdes in som MUF-ordföranden
i slutet av 1970-talet. Inom EPP-gruppen
har han också lagt ner tid på utvidgningsfrågan inom unionen. Han ansvarar för
frågor som rör grannskapspolitik och
Europeiska unionens Östra partnerskap,

det vill säga samarbetet för att inkludera
Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien i ett europeiskt samarbete. Vi träffas i hotellobbyn
i Infra City innan han ska hålla föredrag.
Han hälsar och avslutar ett mobilsamtal,
lägger upp en lädermapp, där han gör lite
anteckningar.

Du skall ju avsluta konferensen. Du
jobbar inom EU. Hur är din relation
till Sveriges kommuner?
– Som alla andra svenskar bor jag i en
kommun. Angående bredband, är det
en fråga om lokal utveckling och global
möjlighet. En intressant paradox tycker jag.
Det handlar om lokal kapacitet, men för att
få full effekt krävs det också ett gemensamt

europeiskt perspektiv. Då kan vi bli globalt
ledande.

Jag har läst att du jobbar hårt inom
EU med roamingfrågor. Berätta mera?
– Min avsikt är att få till en gemensam
inre marknad, där det inte finns roaming
mellan olika områden eller länder. När
det inte finns roaming finns det inte heller
roamingavgifter. En annan ansats är att
försöka pressa ner avgifterna. Det bygger på
att vi har dem kvar. Faktum är att med de
stora volymer vi kommer ha, kommer man
inte kunna prisreglera bort det krångel
som uppstår. Jag vill ha samma kostnad att
ringa från Malmö till Köpenhamn som från
Ystad till Haparanda.

for VMware & Hyper-V

Veeam Backup & Replication v7
Taking Modern Data Protection to the Next Level!
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To learn more, visit
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I Sverige har vi många små kommuner som avfolkas, hur ser du på det
dilemmat?
– Dels kan man ställa sig frågan hur ska
kommunen se ut, dels vilken storlek ska
den ha. Men minst lika intressant är att
göra kommungränserna mindre viktiga,
det vill säga medborgare som bor i en
kommun skall ha tillgång till tjänster någon
annanstans. Det är ju skillnad mellan
produktion och finansiering. Skolpeng är
ett exempel där du kan välja vart du vill gå.
Samma sak gäller hemtjänst eller äldreomsorg. Kombinationen med ny teknik och
valfrihet skapar nya förutsättningar.

Hur skall en liten kommun överleva?
– Ett av alla sätt är att vara bäst på
fortsättning från sidan 9 svensk bra
term kallas ”21st century skills” (se ruta).
Både lärare och elever får en mer kommunikativ roll, och eleverna blir mer vana
att granska och kommentera varandras
texter. Ett område som forskarna imponerades över var hur bra eleverna var på att
tillämpa källkritik.
Vi avrundar med en lite mer filosofisk frågeställning: När blir 1:1-datorer en del
av skolvardagen, när är de inte längre
ett projekt? När blir de en del av den lite
halvgråa skolvardagen som vi lever i?
Vill du veta mer om UnosUno och ta del av
deras rapporter – besök unosuno.blogspot.
se. Text: Mats Rydström Foto: Daniel Becker

bredband. Vi är bra på bredband, men
fortfarande saknas det täckning i vissa
glesbefolkade områden.

Vad tänker du om det?
– Man skall se till att använda olika typer
av tekniker och teknologier. Att kombinera
svart fiber, bygga ut det där det finns en
möjlighet. Det finns ju andra lösningar
genom luften, men även satellittjänster.
Det som präglar dessa är att de utvecklas
kostnadsmässigt. För min del har jag
landställe i Ystad på Österlen. Där har
jag högre uppkopplingshastighet via det
mobila bredbandet än vad jag har med det
fasta nätet i Stockholm City!
Text: Daniel
Foto: Press

Becker

Vad är 21st
century skills?
1. Analysförmåga
Orsaker och konsekvenser. Förklara och
påvisa samband. Föreslå lösningar. Växla
mellan olika perspektiv. Jämföra likheter
och skillnader, för- och nackdelar.

Tolka, värdera, reflektera. Lösa problem
med anpassning till en viss situation.
Avgöra rimligheten. Välja mellan olika
strategier. Pröva och ompröva.

4. Förmåga att hantera information
Söka, samla, strukturera, sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan
fakta och värderingar. Källkritik.

2. Kommunikativ förmåga
Samtala, diskutera, motivera, presentera.
Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.
Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

www.aerohive.com
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3. Metakognitiv förmåga

5. Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen, relatera
dem till varandra och använda begreppen i olika och nya sammanhang.
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Hallå värdkommunen:

Hur gick det?
På höstkonferensen träffade jag
Per-Ola Lindahl IT-strateg på Upplands
Väsby kommun. För att känna honom
på pulsen, som representant för
värdkommunen, träffas vi för en
pratstund under en lunchpausen.
Hur känns det så här sista dagen på
konferensen?
– Det känns bra. Jag tycker det varit lyckat
och i synnerhet att vi har konferensen här
i Upplands Väsby. Nu är det i slutfasen av
de två åren vi varit prisbelönta som Årets
IT-kommun, med bara några dagar kvar
tills vi lämnar över stafettpinnen.

Hur kommer det sig att konferensen
kom hit?

– Det var Jörgen Sandström
SKL/KommITS som ringde och
frågade, du får fråga honom om
resten. Men vi tycker Infra City ligger
bra till mellan Stockholm och Arlanda.

Hur är Upplands Väsbys förankring i
KommITS?
– Det har blivit lite mindre teknik och mera
verksamhet, vilket passar mig bra som ITstrateg. Tekniken är viktig, men hur man
använder den är kanske är ännu viktigare.
Nu har ju KommITS en egen teknikkonferens, och det tror jag är klokt. Jag tycker
höstens programutbud här har varit bra.
Jag var nyss på en dragning om E-arkiv,
som SKL tycker att alla kommuner skall
ha kommit igång med innan 2015. Det
är något vi jobbar med tillsammans med

ENABLING EVERYDAY COMMUNICATION

KONSULTTJÄNSTER
DRIFTTJÄNSTER

Blev konferensen
som du trodde?
– Jag tycker den har blivit
vassare än för några år sedan, med
många bra föreläsare. Mycket matnyttigt
runt hur andra tänker kring ledning och
styrning, exempelvis hur Stockholms
kommun arbetar med outsourcing.
Text:

Daniel Becker

Träffade du oss
på Kommits och
funderar på en
KST-lösning?
I så fall är du välkommen att höra av dig
till någon av våra säljare som var på plats:

LÖSNINGAR
Vi är experter på NätVerk och
kommuNikatioNslösNiNgar.
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några
grannkommuner, vilket var
passande.

Med vårt engagemang, enkelhet och vår erfarenhet har
vi hjälpt fler än 60 av landets kommuner med bland annat
design, införande, support och utveckling av lösningar
inom mobilitet, accessnät, datacenter och säkerhet.

Mats Carlsson: 070-426 47 09
Fredrik Ebbesson: 0739-73 42 17
Ulf Mattsson: 070-426 43 47
Vi hörs!

WWW.NetWorkserVices.se
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
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Mobile Device Management

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN.

Varför är vi 900 dedikerade IT-experter på Dustin? Kanske för att
vi har 277 servrar, 1241 datormodeller, 541 bildskärmar och 570
olika skrivare att välja på. Om det finns mycket att välja på kan
det vara skönt att ha någon att prata med.

100% hostad
Enkel att använda
duostation.se/mdm

Hur kan vi hjälpa dig att hitta rätt?

KONTAKTA OSS PÅ DUSTIN.SE
ELLER RING 08-553 44 000.

Mobila medarbetare med
surfplatta från Dell
Frigör medarbetare från skrivbordet och ge dem kraft att jobba med full rörlighet.
Nu kan personalen i din kommun logga in med smarta kort från både datorer och
surfplattor.
Alla som beställer vår POC före årsskiftet (testmiljö och verifiering av tekniken
på plats hos er) får en surfplatta, Dell Latitude 10 med Windows 8 och inbyggd
kortläsare.
För mer information kontakta Patrik Larsson: 08-601 23 00, patrik.larsson@secmaker.com

www.secmaker.com
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Bakom partnerparaden
KommITS-konferensen i UpplandsVäsby bjöd på ett myller av partners,
vi på tidningen gick runt och tog
temperaturen på några av dem. Först
ut är IT-konsultbolaget Inherit och
Roland Hedayat
Vad har ni för lösningar som kan
attrahera mindre kommuner?
– Vi har en öppen portfolio som vi har integrerat till en plattform för att bygga processorienterade system. Med detta menar vi
system där ett arbetsflöde kan modelleras
separat från det som skall utföras i varje arbetssteg. Vi har i dagsläget bl.a funktioner
för digital signering och elektroniska betalningar. Lösningen är mobilanpassad. Att
vår plattform är källkodsöppen innebär en
rad fördelar för mindre kommuner. Koden
kan anpassa för egna ändamål, eventuellt
i samarbete med andra kommuner. Man

kan dra nytta av tidigare anpassningar
gjorda i andra kommuner eller av andra
aktörer. Eftersom koden är öppen kan lokal
kompetens byggas upp. Detta kan ge lokala
arbetstillfällen. Öppenheten kan leda till
att en distribuerad kompetensbank, en
"samfällighet" byggs upp kring programvaran. En aktiv samfällighet kan ofta erbjuda
snabb hjälp via användarfora etc..

Ensure a safe migration
to Windows 7

Hur känns årets konferens?

– Det kändes väldigt bra. Speciellt glada
är vi för de positiva reaktionerna på
You’re
Malmös presentation av varför de nu
satsar preparing for your company’s
migration from Windows XP to
strategiskt på öppen källkod.

Windows 7, but there are a lot of

Vad skulle man kunna göra bättre?
moving parts to consider – planning,
– Vi skulle gärna se en debatt i ämnet
ITbudgeting,
application compatibility
politik för offentlig förvaltning: Konsekvenand tight deadlines. Visit us at the Dell
ser av molnifiering.
Text:

Daniel Becker

stand, join our expert keynote and
technical sessions, collaborate with
industry powerhouses, and exchange
advice and tips with your peers from
around the globe.

See Ensure
how youraWindows
migration can
safe migration
be simple, quick and secure.

to Windows 7

You’re preparing for your company’s
migration from Windows XP to
Windows 7, but there are a lot of
moving parts to consider – planning,
budgeting, application compatibility
and tight deadlines. Visit us at the Dell
stand, join our expert keynote and
technical sessions, collaborate with
industry powerhouses, and exchange
advice and tips with your peers from
around the globe.
See how your Windows migration can
be simple, quick and secure.
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Framgång
för kommuner
Tieto är en beprövad leverantör med IT-stöd för livets alla skeden. Vi stödjer
de mjuka verksamheterna i en kommun som vård, skola och omsorg och
har utvecklat och digitaliserat den svenska välfärden till vad den är idag.
Vårt IT-stöd omfattar allt från verksamhetssystem, e-tjänster och mobila
tjänster till IT-drift och integrationer mellan produkter och tjänster. Det gör att
Tieto kan ta ansvar för antingen en enskild verksamhetsprocess eller hela er
IT-verksamhet. Tieto fungerar för både den lilla och den stora kommunen.
Kontakta oss för mer information om hur vi tillsammans kan utveckla
framtidens kommun.
tieto.se/offentligsektor

KommITS nr 4/13
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höstkonferEnsen – Eftersnack

Bakom partnerparaden
Mitt i minglet på Infra City hittar jag
DuoSTATION, placerade med en
monter mitt framför fikabordet.
Hej vem är du?
- Mike Saikkonen, finne uppvuxen i
Australien, nu bosatt i Sverige.

DuoSTATION eller programduon, kan
du reda ut namnen?
– Programduon är bolaget, men produkten
heter DuoSTATION, så vi håller oss till
DuoSTATION.

Har ni varit med på KommITS
tidigare?
– Det är åttonde gången på raken som vi är
med, och vi kommer att fortsätta.

Har kundkretsen ökat under årens
lopp?
– Ja, absolut. Vi har fått bra gensvar från
kommunsidan. Det är därför vi är här, dels
för att underhålla redan befintliga kunder,
dels skaffa nya.

Vad skiljer KommITS från andra
liknande event?
– Vi träffar rätt personer direkt, IT-chefer
och annan IT-personal inom kommunerna.
Vid andra mässor kan besökarna vara
av många olika kategorier. Vi söker just
IT-chefer och de hittar vi här.

Hur stort är företaget Programduon?
– Anställda är vi fyra stycken idag, vara två
och en halv är utvecklare. Jag sysslar mest
med support, underhåll och installationer.
Medans Stefan är säljare också.

Hur planerar ni inför framtiden?
– Vi vill växa, men vi måste ta det efterhand. Nästa steg är att utveckla säljsidan.

Vad tror du om KommITS konferenser
inför framtiden?
– En idé är nog att kraftsamla, kanske
att ha en enda stor konferens per år, i
stället för tre som i år, ifall vi räknar in
teknikkonferensen.
Text & Foto:

Daniel Becker

PointSharp
SÄKER E-POST I MOBILEN

Anmäl dig redan i dag till vår
Smart Kommun-webinarieserie
Det finns ett sätt att skapa en kommun som är attraktiv för
alla. Vi kallar det för Smart Kommun. Vi djupdyker i olika
lösningsområden och den verksamhetsnytta de ger. Allt för
att stödja dig i ditt arbete att göra er kommun mer effektiv,
innovativ, säker och invånarvänlig. Anmäl dig redan idag!

Ingen App-installation
För Microsoft Exchange
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Svenskt produktbolag
VINTERKAMPANJ
www.pointsharp.com/kommits

AgendA 2014
31/1 SäKer enhetlig AcceSS - En policy, ett verktyg, ett nätverk
7/3 city WiFi - Stadsnätens förlängning och Internet of Everything
28/3 StAdSnät - Kommunens pulsåder
25/4 SAmArbete över video - En resfri mötesplattform
23/5 dAtAhAllAr - Arkitektur för kommunens datahall
27/6 SäKerhet - Säker åtkomst och IPv6

Mer information om tider, målgrupp och registrering hittar du
genom att söka efter Smart Kommun-webinarieserie här >>
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SEGERINTERVJU

Sveriges IT-kommun 2013
Prisregn till Karlstads kommun som i november plockade
hem den prestigefulla statyetten.
I förra numret fick vi lite tankar från IT-chefen Inge Hansson
som var en av tre nominerade i slutändan, nu berättar han om
känslorna efter segerceremonien på Kvalitetsmässan i Göteborg.

Vinst som "Sveriges IT-kommun 2013" stort grattis, hur
känns det?
– Fantastiskt roligt och ett kvitto på att det utvecklingsarbete vi
bedrivit under flera år är lyckat.

Hur går ni vidare med denna utnämning?
- Man är ju Sveriges IT-kommun under två år och som vinnare ska
man anordna en aktivitet där man informerar om sin verksamhet.
Vi kommer att använda pengarna till att ordna en konferens
och presentera vår kommun samt erfarenhetsutbyte med andra
kommuner.

Vad har ni gjort som föll juryn i smaken tror du?
- Några olika delar tror jag. Samverkan i Värmland var nog avgörande. Vi bildade 2010 en gemensam IT-nämnd där alla 16 kommunerna är med. Där vi har gemensam drift av olika IT-lösningar.
Vårt största samarbete är "Ett gemensamt e-samhälle i Värmland"
där vi erbjuder samma e-tjänster i hela länet. Samverkan ökar

utvecklingstakten och till en lägre kostnad. Sedan tror jag att vår
samlade syn i kommunen där IT ska vara ett stör i verksamhetsutvecklingen betydde mycket. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete och är sedan i maj ISO-20000 certifierade. Vilket är en
garant för att vi lever upp till det vi säger och gör kvalitetssäkrade
IT-leveranser.

Hur länge firar ni?
-Vi har inte firat färdigt. På onsdag blir det tårta för hela ITenheten. Men annars gäller fortsatt arbete och vi måste fortsätta att
vara på tå. Vi är inte bättre än vår senaste leverans.
Text:

Daniel Becker

Tack för att du besökte oss under KommITS
höstkonferens. Kontakta oss gärna om du
vill veta mer om hållbar återanvändning och
hur du kan halvera IT-kostnaderna.
08-50 10 90 10 • inrego.se

Alltid en hållbar affär

Säkert i molnet eller
säkert på kontoret,
vad önskar ni?
Oavsett – Vi löser det!
Prova vår E-postsäkerhet – Gratis | www.halon.se
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föreningsnyheter

Sista gången med Ingmar
Ständige ordförande vid KommITS årsmöten Ingmar
Thoresson, Tanums Kommun, IT-chef sedan 1998 skall gå i
pension. I år deltog han i sin sista KommITS konferens.
Ingmar har sedan slutet på 1990-talet varit med på alla KommITS-konferenser, och på de flesta årsmötena agerat mötesordförande. För att kunna blicka framåt i tidningen, måste vi då
och då blicka tillbaka, för att se hur utvecklingen varit, och på
samma gång lyfta fram eldsjälar, som gör KommITS till vad det är
idag. Jag har som redaktör och reporter många gånger träffat flera
trogna kommundeltagare. Den mest trogne deltagaren av dem alla
är denne man.

Berätta om din första konferens med KommITS?
– För mig var det självklart att susa ner till Skara första gången,
jag tror det var våren 1999. Jag lärde mig enormt mycket redan
första gången. Här finns ju en oändlig IT-kompetens, dels mötet
som sådant och alla kontakter med leverantörer, dels kollegor
som var i samma sits som jag. Detta har varit mitt Universitet som
kommunal IT-chef.

Efter alla dessa år och flertalet konferenser, finns det
något tillfälle som glimrar extra starkt?
– Nej. Det har funnits höjdpunkter på varje konferens. Precis spik
in på det man håller på med för tillfället.

Vad tror du om framtiden ifall vi blickar tillbaka på
KommITS-konferenserna?

Falkenberg är ett bra exempel på det. Deras chef är ju ordförande
i KommITS. Den här typen av informationsutbyte där kommunerna bestämmer dagordningen tror jag alltid det kommer finns
ett behov av.

Tror du det blir 250 kommuner
till slut i KommITS?
– Det är totalt nästan trehundra i Sverige.
Traditionellt sett är det de mindre och
medelstora som man har vänt sig till.
Bland de stora kommunerna är det bara
några stycken som är med, men samtidigt
tror jag de stora spelar en viktig roll.
Värmland är ett viktigt exempel på det,
där stora Karlstad kommun bjuder in till
samarbeten. Det är ju ovärderligt.
Jag tycker den utvecklingen borde fästa
på flera platser och regioner
i landet.
Text & foto:

Daniel Becker

”KommITS har varit
ett universitet för en
kommunal IT-chef.”

– Behovet av en organisation som denna kommer alltid att finnas.
Just nu är det många kommuner som outsoursar till exempel.

Välkommen till nya Nilex

fortsättning från sidan 13
att hitta hotell dagen efter Nobeldagen.

Nästa generations ärendehanteringssystem

Caspar underströk flera gånger hur viktigt detta
område är och berättade att ett antal myndigheter har inlett arbetet med att införa FGS i sina
verksamhetssystem.
– FGS är här för att stanna, det är inget vi gjort bara
för skojs skull. Det kommer, hur som helst, i våra
organisationer. Om ni inte gör det idag tvingas ni
imorgon helt enkelt.
Vill du lära dig mer? Besök riksarkivet.se/e-arkiv
och klicka på publicerade rapporter för att se
exempel på FGS:er, eller läs mer i Vägledning
och funktionella krav.
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Text:

Läs mer på www.nilex.se

Foto:

Mats Rydström
Daniel Becker
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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
2013/2014 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
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
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
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
Jörgen Sandström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Telefon: 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
Marie Fryklöf
Östersunds kommun
831 25 Östersund
Telefon arb: 063 - 14 49 10
E-mail: marie.fryklof@ostersund.se
Roger Nilsson
Ystads kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Piparegränd 3
271 42 Ystad
Telefon arb: 0411-577 009
E-mail: roger.nilsson@ystad.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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avsändare :

returadress :

Cela Grafiska AB
Svarvargatan 6
462 56 Vänersborg

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

Molntjänster
över
lag ordning
kommits krönikör Thomas Nilsson
på certezza både imponeras och
förundras över molntjänster

Jag imponeras över hur molntjänsterna utvecklas
och hur de tar över allt mer av klassiska tillämpningar. Lika mycket som jag imponeras så förundras jag samtidigt över hur gammalmodiga de trots
allt är. Flertalet molntjänster som är tänkta att ta
över ”kontorsstöd” kräver att användaruppgifter
ska synkroniseras till molntjänsternas kataloger
och den eventuella single-sign-on som går att
uppbringa är inte sällan proprietär. Men,
vad är det för revirpink?
Datainspektionen har av
förståeliga skäl inte
intresserat sig
nämnvärt för
tekniska integrationer
utan är
självfallet
fortsatt
fokuserad
på att
personuppgiftslagen (1998:204)
tillämpas. Det borde
vara en självklarhet att lagen tillämpas, men även
här väcks förvåning. Efter att ha studerat ett antal
större molntjänstleverantörer så är det inte bara
en känsla att spelplanen dikteras av leverantören.
Oroväckande är att flera som intresserar sig för
molntjänsterna också infogar sig i det faktum att
standardavtalen är allt annat än skrivna med ett
fokus på den personliga integriteten.

och

molntjänster inte är en fungerande marknad. De
uppfyller många gånger den vanliga användarens
behov med råge. Men är det verkligen enbart den

höjda

tör. Syfte med avtalet är att reglera hur molntjänstleverantören får behandla personuppgifterna.
Syftet är också att tillse att molntjänstleverantören
vidtar de säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige är skyldig att vidta enligt lagen.

När väl de legala kraven är tillgogosedda så torde
det vara högst rimligt att säkerställa att molntjänsten inte förutsätter att användaruppgifter i förväg
synkroniseras med molntjänstens
motsvarighet till katalog och
att inloggningen kan ske
federerat med öppna
standarder såsom
SAML.

vanliga användarens behov som ska tillgodoses?
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Vår uppfattning är att kravställning av molntjänster kräver sin kvinna eller man. Inte minst ur ett
informationssäkerhetsperspektiv där man beaktar
skyddsvärde i relation till den faktiska information
som avses hanteras inom ramarna för diverse
molntjänster.

Vem är egentligen till för vem? I en normalt
fungerande marknad så utvecklas varor och
tjänster som möter ett behov. Därmed inte sagt att

Om molntjänsten hanterar personuppgifter är det
en självklarhet att ställa krav på att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med sin molnleveran-

Givetvis
finns det
molntjänsteleverantörer
som har
förstått
spelreglerna, men det
är förvånande att
så många ser den förenklade
kravbilden som beskrivs här som något utopiskt. I
flera fall är molntjänsteleverantören helt oförstående till dessa krav.
Om någon har för avsikt att agera på en marknad
så borde det vara en självklarhet att verka utifrån
den författningsreglering som råder och hörsamma
marknadens allt starkare krav på exempelvis
öppna standarder. Det finns i längden ingen
marknad för en aktör som tror sig stå höjd över
lagen och bygga en affär på rigorösa inlåsningseffekter - och tur är väl det!
KommITS nr 4/13

