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”Välkommen till en höstkonferens med mycket rock’n’roll,
det är Gyllene tider för IT”

Sommar, sol och sand mellan tårna ...
Visst stundar en avkopplande och skön sommar med ledighet och semester men
minnena från succékonferensen i Karlstad lever kvar ännu. Vi har fått väldigt
positiv respons från deltagare och partners och tycker att det var ett väldigt bra och
skiftande program som presenterades. Som det skall vara i vår skiftande miljö.
Nu börjar vi blicka framåt mot en ännu bättre konferens i höst, återigen med
Sambruk som medarrangör. Lite mer användarfokus, lite mer verksamhet,
men ändå mycket om basen av vår verksamhet: infrastruktur, säkerhet och
kostnadseffektivitet. Vi har redan förfrågningar ute hos ledande politiker och
framgångsrika talare så vi hoppas snart kunna presentera ett preliminärt program,
men tänk efter, vad skulle just NI vilja höra mer om? En produkt, ett projekt eller
en viss talare?
Kanske har NI något själva att berätta? En god eller dålig erfarenhet? Hör av er
med era idéer så lovar vi att vi skall göra vad vi kan för att uppfylla dem.
Sand? ja, visst skall vi försöka att ordna sommarstämning i Tylösand i november,
men mest gemenskap och stora ytor för nätverkande. Naturligtvis kommer vi
också att gå i Gessles fotspår eftersom hela Tylösand stålar hans musikaliska liv och
hans konstintresse. Så välkommen till en höstkonferens med mycket rock’n’roll, det
är Gyllene tider för IT... – Thorbjörn Larsson, ordförande, KommITS

Välkommen med på resan!
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Skandinavien – en stormakt
I slutet på maj var jag i Norge några dagar
och arbetade tillsammans med norrmän.
De visade oväntat stor förkärlek till Sverige.
Jag fick insikt i hur stor betydelse vi svenskar
har (och har haft) för detta lunchlösa folk.
Samtalstonen eskalerade då de föreslog att
vi i Norden skulle bilda en stormakt.
Jag kontrade med att norrmännen nog
skulle förlora mest, i synnerhet ekonomiskt
då deras kassakista är klart mycket större
än vår. De såg frågande ut och anser att vi
svenskar är klart smartare och snabbare på
många områden. Jag kontrade med att vi
saknar dock en Petter Northug och så blev
diskussionen ännu vildare ...
Fusioner och integration är ständigt på
tapeten även inom den kommunala världen.
Successivt kommer fler e-tjänster som
interagerar med medborgarna. Tjänsterna
kommer ha allt starkare koppling till
bakomliggande verksamhetssystem. Ser vi
framåt kommer dessa att hämta och lämna
information från allt flera ställen samtidigt
osv.
På höstkonferensen 13-15 november i
Tylösand kommer du få chansen att gräva
djupare i ämnen som dessa.
Har du tips och idéer? Hör då av dig till oss,
så kan vi sätta tänderna i dina förslag!
Nu tar redaktionen ett kort sommarlov och
återkommer tidigare än du tror.
Daniel Becker
danielkommits@gmail.com
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Bohuskommuner
designar via Microsoft
KommITS ringde upp Anders
Siljeholm, it-chef i Lysekils och
Munkedals kommuner, som från och
med årsskiftet i år har gemensam
it-enhet och pionjärkör nya versionen
av infrastrukturkonceptet Microsoft
Kommundesign.
Pilotprojektet drog igång den 1 januari i
år och presenterades först under Microsofts egen mässa, TechDays, i Örebro i
slutet av april och därefter på KommITS
vårkonferens. De två västsvenska kommunerna, som använt olika äldre versioner av
Microsoft Kommundesign (MSKD), passade

även på att slå samman sina it-enheter.
– Vi är ju två ganska små kommuner,
men tillsammans blir vi en mellanstor.
Fördelarna är ju ekonomiska, att man
samkör system och att man helt enkelt får
fler tekniker. Nackdelarna är givetvis att
under uppstartfasen synkronisera och att
så snabbt som möjligt bli av med dubbla
system och applikationer, det innebär ju
väldigt mycket jobb, säger Anders.
Att som första kommuner i Sverige ta steget
till MSKD version 4.2 – som bland annat
har utökad molnfunktionalitet, både på det
privata, publika och partnerplanet – var ett
naturligt steg. Genom en mer integrerad

helhetslösning blir det mindre administration och betydligt lägre konsultkostnader
för att få mängder av nischprodukter från
olika leverantörer att samverka.
– I och med att vi båda satt på Microsoft
Enterprise-licenser, så hade jag framför allt
tankar om hur mycket man kan få ut av en
sådan. Kör man bara Windows 7 och Office
10 är det en ganska dyr lösning, men lägger
du på brandvägg, fjärråtkomst, terminalserver, SharePoint och så vidare så blir det
en ganska billig lösning jämfört med att
köpa nischade produkter.
Arbetet har skett tillsammans med
Microsoft och konsultbolaget Pulsen, vilket
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anders siljeholm,
it-chef, lysekils
och munkedals
kommuner

också föll sig helt naturligt då de är med
och skriver referensbiblioteket tillsammans
med Microsoft. Anders tycker att de har
skött sig bra och intygar att de är kunniga
på den kommunala sidan.
Efter en snabb start och ett par intensiva
första månader på året går arbetet nu in
i en fas med olika delprojekt, där själva
it-enheten kommer att flyttas till den nya
plattformen i september, och där en av
kommunernas verksamheter ska få den till
årsskiftet.
– Troligtvis miljökontoret eller någon av de
andra mellanstora verksamheterna – gärna
en som delas med andra. Vi har ju miljösamarbeten på gång med andra kommuner,
berättar Anders.
Och därefter rullas den ut i hela,
eller bara delar av kommunernas
verksamheter?
– Det gäller hela kommunerna och allting i
kommunerna, och det rör sig om ungefär 3
600 datorer och 4 500 användare. Det här
är en så pass flexibel och skalbar lösning så
vi har elever, lärare och administrativ personal i samma domän och skiljer på dem

med logisk säkerhet. Detta innebär
att en lärare kan logga på en elevdator
utan vidare, men en elev inte kan logga
på en personaldator hur som helst.
Ni har även 1-till-1-datorer i era
skolor med frihet under ansvar, inte
sant?
– Jajamensan, och det funkar bra, det
är inga som helst konstigheter. De är
hanterade men fria vilket innebär att
vi styr väldigt lite. Vi ser till att det finns
en lösenordskomplexitet, antivirus och att
datorn är uppdaterad. I övrigt är eleven
lokal administratör och kan installera vad
hen vill. Den så kallade pedagogiska friheten är då uppfylld, men beroende av ett
visst säkerhetstänk. Skulle datorn krascha
så återställer vi till ursprungskonfigurationen, och så får de börja om på nytt och lära
sig den hårda vägen.

Tid till ROI
med i samarbetet, och om allt går som det
ska kommer de med den första januari
2013. Den nya plattformen bygger på att
man ska kunna ta emot nya organisationer,
samtidigt som man också ska kunna
släppa organisationer på ett så enkelt sätt
som möjligt – att kunna lyfta ut dem som
eventuellt inte vill vara med längre.
Andra kommuner i landet har också visat
intresse för det som pågår i Lysekil-Munkedal och i sommar kommer Nynäshamns
kommun på ett studiebesök.

Syste
System Managemen

Förekommer diskussioner med era
närliggande kommuner om att utöka
samarbetet?
– Ja, vi håller på att tillsammans med
Sotenäs kommun utreda om de ska följa

– Det är kul! Ju mer man kan dela med sig
för att undvika att hjulet behöver uppfinnas
290 gånger, desto bättre, säger Anders.
Text: Mats Rydström

Har ni råd
att välja fel?

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

Empowered by Innovation
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Tid till ROI

Tid till ROI

System Management

INSTANT
System Management
med upKeeper™

www.upkeeper.se
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Krisapp öppnar nya vägar
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, lanserade
mobilapplikationen Krisinformation i
mitten av maj.
Kristian Palm har varit tekniskt ansvarig för
utvecklingen och dragit upp riktlinjer för
funktionaliteten, men externa konsulter har
använts för att sköta programmeringen.
– Tanken är att göra informationen så
tillgänglig som möjligt på det sätt som
passar medborgaren bäst, säger Kristian
till KommITS. Vår uppgift är att ska hjälpa
allmänheten att hitta till myndigheternas
information. Dels har vi en redaktion och en
webbplats som vi använder som navet i vår
kommunikation och vår publicering, men
det är inte alltid så att webbplatsen är den
bästa vägen. Vi har rss-flöden och mobilanpassade versioner av webbplatsen och nu
också appar för de som vill. Tanken är inte
att någon ska titta på vår information på alla
sätt, utan välja det som passar bäst.
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Du kan följa vad som händer på
länsbasis, få tillgång via externa länkar
till en stor mängd annan information om
störningar hos el-, tele- och trafikbolag och
dessutom få pushnotiser om så kallat ”viktigt meddelande till allmänheten”. Tjänsten
följer direktiven om öppen information och
data tillgängliggörs också via en API så att
andra kan bygga tjänster som använder
dessa data.
– När vi utvecklade apparna insåg jag att
det ju finns andra informationsmängder
som det vore roligt om våra användare
kunde välja in som komplement till vår
information, varför vi valt att lägga ut
en API för att andra ska kunna utveckla
tjänster. Jag kan till exempel tänka mig att
en kommun gör en informations-app och
lyfter in den information från oss som är
tillämplig för det länet.
Efter lanseringen den 15 maj har de fått
flera glada tillrop via sociala medier, och

den
konkreta
feedback
som fortsätter att komma
ska tillvaratas för ny
funktionalitet i framtida
versioner.
– Någon tyckte att länkdelen i appen också
borde presenteras på kartan och det kanske
också kan vara något för framtiden. Man
kan inte förutsätta att man har alla goda
idéer själv – det är en ständig omvärldsbevakning för att hitta nya möjligheter. Vi
taggar även våra nyheter geografiskt på
webben och att också kunna göra webben
mer personaliserad är ett annat framtida
utvecklingssteg.
Besök Krisinformation.se för länkar till
mobilbutikerna där du kan ladda ned
appen gratis. Text: Mats Rydström

Specialister på
it-upphandling
till offentlig
förvaltning.
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Clearpulse från Qondoc System AB
förändrar spelplanen inom IT service management
IT Service Management (ITSM) är en strategi som gör att IT avdelningen kan leverera en bättre
”kundupplevelse”. Målet är att förvandla sin organisation från en taktisk teknikleverantör till en
strategisk tjänsteleverantör. Clearpulse är en produkt som går hand i hand med IT avdelningen
in i den nya generationens IT Service Management. Clearpulse är enkelt att använda, lätt att
installera, och adderar värde till redan befintliga lösningar genom smarta och enkla integrationer.
För mer information, kontakta oss gärna via vår webb eller ring 031 760 25 00
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Boka möte och läs mer på Boka möte och läs mer på
www.proact.se

www.proact.se

Boka möte och läs mer på
www.proact.se

För dig som upphandlar PC, notebooks, bildskärmar eller hela
IT-infrastrukturlösningar är det inte bara angeläget att ramavtalet spar pengar åt samhället. Utrustningen ska också ligga
i teknisk framkant, vara ergonomisk och ha en ekonomi som
sträcker sig längre bort än själva investeringen. Driftskostnader
kan skilja på tusentals procent – en kostnad som inte bara påverkar ekonomin, utan även miljön. För allt hänger ihop. Allt är
delar av samma mynt. Eller snarare delar av samma kretslopp.

Läs mer: se.fujitsu.com
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Vermland reflections

Under årets vårkonferens, hade KommITS nöjet att få besök från våra systerorganisationer. Vi på tidningen tyckte
de hade så mycket att berätta så under denna vinjett har vi samlat både intervjuer och krönikor från deras intryck av
Värmland, Sverige och KommITS. Läs och njut. Först ut är Martin Ferguson, Director of Policy and Research, Socitm.
”Simple, close and personal.” That was the plea from Anna Sandborgh - our first speaker at the Kommits Conference in Karlstad,
’som huvudstad’ of Sweden. The same could be said about the
welcome to the conference itself, which personified the close and
personal ties that have grown between the representatives of Kom-

mits, GMIS, Socitm, VIAG and V-ict-or who were in attendance.
Anna was talking about social media, the theme for the conference
as a whole. In her opening keynote, she reminded delegates that
some 83% of municipal expenditure in Sweden goes on education,

Vi tackar för visat intresse
under KommITS vårkonferens
och önskar er en glad sommar!
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health and social services. The growing
expectation of citizens, including the
demand to be treated as individuals, is part
of a global trend that threatens to break
the current paradigm of welfare provision.
Social media, such as Facebook, accelerates
this shift, giving citizens a voice that public
servants can tap into, or ignore, at their
peril.
Anna cited their use of Facebook with one
main page and 28 sub-pages supporting
20,000 friends. This came into its own
when a problem arose with the water
supply for 600 homes - residents were actively involved in helping to pinpoint where
water flow was at its lowest and where the
problem was located.
She concluded by observing that in a trustworthy environment, in which citizens are
engaged in dialogue, it is easier to take the
difficult decisions that are commonplace in
public services.
The next speaker was Therese Reuterswärd (better known as blogger at www.

trulytherese.se) making the powerful
claim that your community will follow you
wherever the technology of the moment
takes them. So, when the Scandiabanken
website went down, they directed users
to Facebook. Criticism of the bank was
soon met with retaliation by the many
customers who came forward to defend
the bank! This, she said, was the concept
of ’lifetime value’ overcoming short term
inconvenience. In one simple step, the
bank had turned disaster to advantage,
as its customers rallied to its defence. It is
not difficult to think of examples in public
services where this approach could be put
to good use.

broadcast media. ”No”, he said! We need
to ask what’s in it for me? WIIFM - the
citizen? We need to think about the added
value that citizens can bring.

Finally, Thomas Selig from Plantagon
set out how to approach communicating
on social media. His starting point was
that this involves a shift from hard to soft
communication, and from transcribing
to transforming information and knowledge. Too often, we see examples of local
municipalities just publishing the same
information in the same way, using social
media just as they would use traditional

The conference provided the opportunity
for me to share, in a breakout session, the
early findings from the ’Citadel on the
Move’ project on the development of a
benchmark for open data publication and
exploitation. The term ’citadel’ comes from
Gent, in Belgium, where the project was
conceived and launched on the site of a
former castle (citadel). The term ’citadel’
acts as a metaphor for the walled-in data

re: fuel

These were opening presentations were
challenging and beg the questions:
- what should be the response and the role
of the IT profession in exploiting social
media; and
- how should the management of data,
information and knowledge be adapted?
Reflecting on this in the UK, we are finding
that the data subject is fast becoming the
data controller, which has profound implications for data protection law and practice.

Vi kan mobilanpassning
och Sitevision!
På Soleil har vi jobbat med alla
delar av Sitevision. Vi har byggt ett
flertal kundspecifika integrationer.
Vi har även byggt den första
mobilanpassade webbplatsen med
hjälp av Instant Mobile i Sitevision
3.0.

People power your business. Apps power your people.
Manage them better with new Novell ZENworks® 11 SP2
Receive a free upgrade to the
Endpoint Protection Suite
when you buy Novell ZENworks
Full Disk Encryption.
Visit our web site at
www.novell.com/promo/endpoint/zfde-neps.html
and request a call today to make it happen!
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vermland reflections

that exists throughout public services and
the opportunities that flow from breaking
down the walls, opening up the data and
allowing it to be exploited by the ’enemy’
outside - the subject, now the active citizen
that we seek to serve!
The project is EU-funded. LOLA has been
instrumental in undertaking a survey and
proposing a benchmark consisting of eight
KPIs that set out to measure the existence

MARTIN
FERGUSON
– SOCITM

and effectiveness of:
• Legal and policy frameworks
• Open data organisations and programmes
• Open data guidance
• Scope of guidance
• Community engagement
• Feedback channels
• Repositories
• Stakeholder engagement
Delegates questioned how privacy and
security would be addressed in this new
world of openness. This is an issue that is
being actively covered in further work in
the Citadel on the Move project. (It has also
been met in the UK with the requirement
placed upon local councils to publish
expenditure and contracts data.) Further
stages of the project, which has a three year
timespan, aim to develop pilot ’apps’ to
exploit open data and that can be shared
amongst EU cities.
The conference provided the opportunity
to talk and share ideas and concerns with
many participants - delegates, suppliers
and LOLA colleagues. We enjoyed the

innovation of a number of Pecha Kucha
sessions (all admirably translated for us).
The Gala Dinner was a special treat and a
further opportunity to mix with delegates
on the dance floor and in the bar. On the
following day, the conference closed, but in
uncharacteristic, torrential rain (so we are
told!), our LOLA delegation was whisked
away by taxi to Inge Hansson and Sanna’s
home for a farewell dinner party and a
selection of traditional Swedish delicacies.
Delicious!
All that remained for me was to head
back on the train to Göteborg and, with a
few hours to spare before my flight home
to London, to sample the delights of the
Konstmuseum, including ’Surrounding
Bacon & Warhol’ and ’Nordic Light Paintings’. I thought of an earlier conversation
with Yvette Heikka-Mukka as I sampled
freshly fried herring and lingonberries on
the balcony of the Feskekôrka - a chance
to reflect on a memorable few days in
Karlstad.
Tack så mycket Kommits!

WWW.QBRANCH.SE
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Vi tackar för en trevlig KommITS
Den sociala diskussionen fortsätter nu på en blogg nära dig. Här hittar
du hela vår presentation om det sociala intranätet och där utvecklar
vi våra tankar från break-outen om ett lyckat införande av det
sociala intranätet. Här hittar du även resultatet från vår spännande
flippertävling.

statusraden.se

www.bluecoat.com

+ konami =
KommITS nr 2/12
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internationella
vermland reflections
intryck – The raw journal

GMIS International Report on KommITS Conference

The RAW journal

of Clark Rainer, GMIS International Director
7-5-2012
Flight from ATL to AMS about 15 minutes
late. Made connecting flight on KLM to
Gothenburg with about 15 minutes to
spare. Luckily was able to sneak into the
short line at the security checkpoint. KLM
flight to Gothenburg was interesting.

looked to be a product of the 1950’s or so.
It was a slower train, but provided a great
site seeing opportunity as we meandered
across the country side stopping at every
small town along the way.

Landed on time, and baggage came out
within 3 minutes of arriving at carrousel.
Customs was closed, and simply took my
luggage, hailed a cab, and arrived at Gothenburg Central station within 20 minutes. I
was having a little trouble reading my ticket
(printed in Swedish), and approached a
gentleman standing in front of train 7 stall
to ask if he would help me read my ticket.
After a brief explanation of which car and
seat I was assigned, he asked why I was
headed to Karlstad, to which I replied a
conference. He asked what conference, to
which I replied the Kommits conference.
He replied; ”my name is Christian” - the
person in charge of the International
delegates, and whom I have been receiving
numerous emails over the past several
months while arranging the trip. When the
train arrived, we were able to sit together
on an almost empty train. The train was an
older one, with many wooden parts, and

Dinner was held at a small farm which was
previously owned by priests who sold to a
local investor in 1985, who has turned this
old hay and horse barn, house, and property
into a local attraction that now houses a
local embroidery shop, restaurant, and
event hall for holding weddings, parties, etc.
Shortly after arriving at the dinner venue,
we were joined by the Belgium and Dutch
who had been traveling all day trying to get
there. Turns out the Belgium’s missed their
Skyways flight that had diverted my trip the
day before as well. Honestly, I feel so good
with little effects of jet lag, and it makes the
$900 change to my flight all worth it now.
We were greeted by the restaurant owner
and manager Emily, head waiter, and
Chef who described the entire venue, and
greeted us with Champaign (real Champaign from Champaign). We were led into
the dining area where we were described
in detail and six course meal (Event) that
we would soon enjoy. First course was a
green pea soup served in shot glasses with

small (almost like sugar
spoons), and we were encouraged
to enjoy Champaign with this first course.
Next was local custard of fish, a fried
cheese, and local herbs and vegetables
grown on property?
8-5-2012
We meet the bus downstairs at 8:45 this
morning for a five hour tour of Karlstad and
surrounding area. Of course while on the
bus, we will be discussing LOLA business,
and sharing many ideas and customs.
The bus tour of Karlstad went quite well,
but was a little long winded at times. We
saw the big lake up close, including ducks
(mallards). Lunch was served outside at
this Mansion built in the 1700’s along with
servant quarters, smoke house, and other
out buildings. Following the tour, we had
about an hour to freshen up, and headed to
the conference center where the conference
began with three keynote speakers at about
6:00 pm. Following the keynotes we were
served dinner at the conference center
where everyone mingled amongst the
vendor area. Later the international group
went out to the bar for a few drinks, and it
was off to bed.

12
www.comaround.se • +46 85 80 886 40

KommITS nr 2/12

9-5-2012
The day began with breakfast at 8:15 or
so for me, and the conference activities
started at the conference center at 9:00.
Keynotes were first in the morning then
we broke away for the LOLA meeting that
was very successful. Eddy Van der Stock
from Belgium gave an overview that was
shared, and will include a copy in the GEM
and on the web site. Following the LOLA
update, each country represented gave
updates on our individual organizations,
and individual municipalities. I went first,
which was an introduction for me, GA, and
Henry County, then gave a brief update on
the strategic planning initiative and social
media plan/policy we’re working on.
I shared our goal of increasing membership
to 2000 by 2015 and explained how that
was possible. Holland was up next and
Rolf gave an update of their progress, and
it was interesting to lean that Chantal was
responsible for developing a social media
policy / plan for VIAG. Martin from the UK
delivered an update of many consolidation efforts SOCITM was undergoing, and

trying to tear down silos in their organization. Finally Sweden gave their update, and
much like everyone else, much is being
driven by budget concerns for all.
Lunch was served and following lunch
and afternoon sessions, I met with Daniel
Becker, a freelance Editior who covers and
writes articles for Kommits. We spent some
time in an interview, and then went to see
the afternoon Keynotes. This was especially
interesting because I was sitting next to
Daniel during a group exercise where we
used different techniques, body language,
facial expressions, etc. and saying ”This
is Important”. My favorite was the use of
eyebrow movement. We were also asked to
turn to the person closest to us and just by
looking at them tell who they voted for in the
last election. Of course I had no idea who the
Swedes were voting for in the last election...
This night was of the gala dinner and banquet, so off we went to change into a suit.
While at dinner, I was able to sit next to OK
(spelled Ake) Nygren who is the IT chef of
Leksands Kommun, and also a tremendous

outdoorsman, and Moose hunter. Those
who know me will understand this was a
great pairing at dinner, as we talked about
all sorts of hunting and fishing adventures,
and shared many pictures as well. I think
we may be traveling together in the near
future for a Moose trip. And, Ake may
come to the US for a Deer, Duck, fish, or
whatever I can round up for him.
10-5-2012
Well . . . since traveling to Sweden I think
I have had a total of 12 hours sleep. Today
I slept until almost 2:30 pm. I think today
was the day jet lag won! I did get up feeling
quite refreshed and ready to head to dinner
for a final meal in Sweden. This dinner
would be a surprise for all of us. Our conference chair, and host, Inge Hanson and his
girlfriend Sanna hosted the international
group in their home serving a very Swedish
meal. This was a wonderful, inside look
into the real lives of our hosts. This was
a very special treat for all and one that I
think we should consider for the GMIS
conference as well. It was certainly a great
end to a perfect conference in Sweden.
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Prisregn på KommITS vårkonferens
KommITs utser sedan några år tillbaka
årets IT-personlighet inom kommunsektorn. I år delades även pris ut till
årets Projekt och årets Partner.
Årets vinnaren i kategorin IT-personlighet
gick till Åsa Zetterberg, SKL.
Motiveringen löd:
Vinnaren kännetecknas av ett otroligt driv och
engagemang i allt hon gör, en projektledare
och doer som aldrig lämnar något åt slumpen,
allt skall rulla, både inom och utanför teamet.
En klar lagledare vilket också speglar hennes
engagemang även utanför arbetet. En offentlig
rikskändis som arbetar strategiskt för att vi
kommuner skall synas, märkas och utvecklas
framför allt med hjälp av IT, en nytänkande
individ inom e-tjänster och de forum som byggs

upp kring det. En klar ambassadör för oss som
jobbar med kommunal IT på ett positivt och
framåtsträvande sätt, alltid positiv och glad.
Priset är förutom utmärkelsen, ett resestipendium till KommITS vänförening SOCITM:s
konferens hösten 2012.

till den mest framgångsrika kommunen på
Facebook, med mer än 15000 ”likes”. Vi väljer
att ge priset för Sveriges mest framgångsrika
IT-projekt 2012 till Karlstads kommun för sin
kraftfulla och strategiska satsning på social
medier.

För första gången väljer KommITS att utse
årets IT-projekt. Priset gick denna gång till
Karlstad kommun.

ATEA utsågs till Årets Partner vid
KommITS vårkonferens.

Juryns motivering:
Att hitta nya vägar till dialog med invånarna
ger ökat förtroende för kommunal verksamhet.
Att bege sig dit där privatpersoner och företag
finns utmanar både tradition och inarbetade
mönster och det kräver mod hos både medarbetare och ledning. Att ta steget ut på nätet,
i de sociala medierna, har gjort pristagaren

Delar av motiveringen löd:
Priset som årets Kommits partner får man inte
för lång och trogen tjänst. Men årets partner
har varit med på många av våra konferenser
och är en återkommande och uppskattad
partner. Årets partner är alltid aktiv och bidrar
med breakouts-pass, keynotes eller andra
aktiviteter. ... Årets partner ... aktivt bidragit
till att göra kommande konferenser bättre.

Vi var på KommITS.
Missade ni våra nyheter?
• Specialverktyget
Appnode InTegrATor

som ger kommunen en egen app store med full
kontroll på verksamhetens- och skolans applikationer. Skapar nytta såsom självbetjäning, attestering, licenskontroll m.m.

som spränger
gränserna!
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Prova ActiveRoles Server i vår
virtuella testmiljö.
ActiveRoles Server från Quest Software hjälper
dig att automatiskt skapa, ändra och avsluta konton
i Active Directory. Med enkel ”peka-och-klicka”
konfigurering kommer du snabbt igång och slipper
manuell hantering av elev- och admin konton.

Från

800:per st

Låter det för bra för att vara sant? QuestDrive är en
virtuell testmiljö där du kan utvärdera ActiveRoles
Server utan att installera något på din egen dator.
Se det med egna ögon och logga in på
www.questsoftware.dk/arsquestdrive

part of Empir group

www.appnode.se
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Ett av de 10 största IT
bolagen i Norden byter
namn till Advania

Lokalt starka med nationella
Advania (fd Kerfi) är en av Sveriges starkaste och mest heltäckande
systemintegratörer.
Är du nyfiken på att veta mer om
MSKD 4.2 som vi visade på KommITS,
tveka inte att höra av dig så berättar
vi mer!
Trevlig sommar!
Önskar vi på Advania

08-546 70 000 | info@advania.se | www.advania.se

Låt verksamheten ta kontrollen!
Kontakta oss på Stay Secure så berä ar vi om vår unika funkon
& koncept Verksamhetsstyrd Surfpolicy (VSS) ™ - webbﬁlter
som fungerar i prakken. Till en rimlig kostnad.
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vermland reflections

Internationellt
perspektiv
Möt Chantal van Gellekom, it-chef från Hoom, Nederländerna
Chantal är it-chef i Hoorn, en holländsk
stad med drygt 70 000 invånare
strax norr om Amsterdam, och även
styrelseledamot i VIAG, som motsvarar
KommITS.
Nederländerna och Sverige har vissa språkliga och kulturella likheter, men geografiskt
skiljer vi oss åt väsentligt. Landets otaliga

städer, pyttekorta avstånd och språket –
åtminstone i den norra delen – har de dock
gemensamt med grannlandet Belgien, som
självfallet är ett givet bollplank:
– Inom VIAG jobbar vi tillsammans med
våra systerorganisationer, såväl separat
som inom LOLA-ramen. Vi arbetar mycket
tillsammans med V-ICT-OR i Belgien och
våra medlemmar skriver varje år en bok

om årets tema, tillsammans med en av våra
leverantörer. Eftersom det inte finns någon
språkbarriär mellan Holland och Belgien
kan vi nu dela den med våra belgiska
vänner. Det är bara ett av många exempel,
säger Chantal till KommITS.
Vad skulle kunna göras för att få med fler
länder i LOLA och andra internationella
samarbeten?

Verksamhetsnära IT
är framtiden
Verksamhetsnära IT är vårt bidrag till att utveckla
välfärden, och stödja dem som utför samhällets
viktigaste arbete. Våra system och lösningar finns inom
barnomsorgen, skolan, den kommunala förvaltningen,
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.
Vi frigör tid och resurser så att medarbetarna i den
gemensamma sektorn kan fokusera på människan,
hjärtat i verksamheten.
Kontakta oss så pratar vi mer om hur vi kan stödja
din verksamhet!
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– När vi nu arbetar med att formalisera
LOLA är det möjligt att vi kan få en större
budget, och att det blir lättare att genomföra några projekt som kan visa sig vara
intressanta för andra länder också. Jag
tror att vi måste fortsätta att göra det vi
gör! Sedan har en LOLA-grupp startats på
Facebook, så kanske sociala medier blir en
nyckel där också?
I Hoorn utbildades först några anställda
om hur man kan använda de olika sociala
medierna på ett professionellt sätt, och
de utbildar nu i sin tur sina medarbetare.
Chantal förespråkar att lära av att göra, för
att mynta ett nytt svenskt uttryck, och att
låta förnuftet styra.
– Vi använder Facebook, Twitter, Linkedin,
Flickr med mera, och vad vi har lärt oss av
det är: Just do it! Börja inte med att göra
alla möjliga regler för hur dina medarbetare
ska använda Twitter, till exempel. Människor vet vad de bör och inte bör säga om sitt
arbete. Det handlar bara om sunt förnuft!

Hur ser du på likheterna och skillnaderna
mellan hur vi jobbar i våra två länder?
– För mig var det väldigt intressant att se
att de ämnesområden ni har att förhålla er
till i Sverige liknar våra. I detta specifika
fall så tycker jag min stad är ett bra exempel på hur man kan använda sociala medier
för att kommunicera med medborgarna och
göra dem delaktiga i det lokala styret. Inom
VIAG använder vi Twitter och Linkedin för
att nå ut till våra medlemmar, och ger dem
en plattform där de kan utbyta idéer eller
ställa frågor.
Var det något särskilt föredrag på
konferensen som berörde dig?
– Jag gillade föreläsningen av Sarrah
Abdelrahman (en egyptisk videobloggare
och aktivist, reds anm.). Trots att hon inte
kunde vara på plats själv visade hon vad
tekniken kan göra för oss. Hon kunde säga
vad hon ville och förmedla en insikt om
de positiva sidorna av sociala medier, men
också om de potentiella farorna. Självklart
hjälper sociala medier till – men drivkraften för att förändra en regim kommer från
människorna. Under föredraget kollade jag

hennes Facebook och skickade ett meddelande, hon svarade samma dag och var
väldigt glad att höra av oss på KommITS.
Och det är så enkelt det är att få kontakt
med någon jag aldrig träffat, i ett främmande land.
Vilken är den största utmaningen för din
organisation under 2012?
– För VIAG så skulle jag säga finansieringen. Vi kämpar med stora nedskärningar
på kommunal nivå och det betyder att det
är svårt att behålla våra medlemmar. Näst
efter det tycker jag att säker registrering är
vår största utmaning. Att registrera data
om alla våra medborgare, byggnader och
så vidare på ett sådant sätt att när det väl
är gjort så behöver människor aldrig mer
förse oss med den informationen. Vi får
möjligheten att länka den informationen till
vilket system vi så önskar, och kan se alla
förfrågningar som en medborgare har gjort
till vår kommun – med bara ett musklick.
Och självklart att kunna presentera all
information till dem, till exempel via
sociala medier.
Text: Mats Rydström

Gör som 10% av Sveriges kommuner

Inventera ALLT!
Presentera HELA er IT-miljö grafiskt !
Dokumentera automatiskt !
17
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vermland reflections

Internationellt
perspektiv
Möt Rick Bareuther, direktör för GMIS International, USA
Rick Bareuther är direktör för USA:s
motsvarighet till KommITS, GMIS
International, som bildades redan 1971.
Han är tidigare it-chef i lilla Sparks, som
sitter ihop med casinostaden Reno
i Nevada, men återfinns numera i
Sydkarolina på östkusten.

Redan 2008 fick vi på tidningen träffa Rick
Bareuther på en räkfrossa i Strömstad. Men
vad har hänt sedan dess?
Har vi något gemensamt att utbyta med ett
så vidsträckt och varierande land som USA
och deras 50 delstater, över 3 000 counties
och tio gånger så många städer? Rick
Bareuther var i alla fall nöjd med KommITS vårkonferens och tog med sig hem

några intryck av den svenska öppenheten i
arbetet med sociala medier.
– Jag lärde mig att Sverige är framåt när
det gäller att nå de sociala mediernas fulla
potential. I USA använder många lokala
myndigheter dem enbart för envägskommunikation, på samma sätt som man
postar nyheter på en hemsida. Jag tror att
den verkliga potentialen finns först då det
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handlar om en dubbelriktad kommunikation, säger Rick till KommITS.
Under vårkonferensen användes presentationsmetoden Pecha Kucha för fyra
anföranden. Det är en japansk metod där
20 bilder visas i vardera 20 sekunder,
och kan beskrivas som konferensernas
motsvarighet till ”the elevator pitch”: att
sälja in ett koncept effektivt och undvika
PowerPoint-koma.
– Jag var inte bekant med Pecha Kuchametoden sedan tidigare, men det verkade
vara mycket effektivt för såväl talarna som
åhörarna. Det var trevligt att diskutera
med Inge Hansson och få lära mig mer om
denna metod.
Vad skulle kunna göras för att få med fler
länder i LOLA och andra internationella
samarbeten?
– Vi arbetar redan nu med att skapa en mer
formell, permanent struktur för LOLA.
Detta, tillsammans med kraftfull kommunikation om fördelarna, potentialen och
värdet av LOLA bör leda till ett större antal
partners jorden runt.

Arbetar ni tillsammans med andra länder
inom andra samarbetsforum?
– Jag leder för tillfället en arbetsgrupp
inom GMIS International som studerar
statistik och måluppföljning på ICTområdet. Vi har också räckt ut en hand
till våra LOLA-partners för att samla in
deras idéer och är mycket nöjda över den
feedback vi fått.
Vilken är den största utmaningen för din
organisation under 2012?
– Det är även fortsättningsvis ekonomin
och budgetnedskärningarna på lokal nivå
runtom i USA. Den största utmaningen
på ICT-fronten är att möta den enorma
expansionen och önskan till mobilitet. Vi
kan inte längre styra vilka typer av enheter
som används inom en organisation, det gör
användaren.
Den årliga GMIS International-konferens
går av stapeln den 19-22 augusti i Chicago.
Text: Mats Rydström

Behändiga förkortningar
VIAG – www.viag.nl
Vereniging van coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering in
Nederlandse Gemeenten – den holländska motsvarigheten till KommITS.
GMIS – www.gmis.org
Government Management Information
Sciences – USA:s motsvarighet till KommITS, med medlemmar i 36 delstater.
LOLA – www.lola-online.org
Linked Organisation of Local Authority
ICT societies – världsomspännande
paraplyorganisation som bildades 2002.
V-ICT-OR – www.v-ict-or.be
Vlaamse ICT Organisatie – den belgiska
systerorganisationen till KommITS med
det fiffiga namnet.
ICT
Information and Communication Technologies – ett aningen vidare, och alltmer
använt, begrepp än bara IT som innefattar
telekommunikationer.

IT nära dig!
Vi ﬁnns på 21 orter i Sverige.
Låt oss göra dina appar.
www.sogeti.se/appar

ALLTID SÄKERT
Dags att ta reda på om du
har botar i ditt nätverk?
www.cygate.se
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femtocell

Telekombranschens
bäst bevarade hemlighet?
Med skiftet till smartphones, pekplattor
och molntjänster ökar kraven på
mobila uppkopplingar, i allt mer
underdimensionerande nät. Fredrik
Tumegård på NEC menar att det finns
en både enkel och billig lösning, men är
marknaden mogen?
Är Femtocell telekombranschens bäst bevarade hemlighet? En teknik för små trådlösa
mottagare som kan leda om mobil röst- och
datatrafik till det fasta nätet. En fördel är
att kunna få perfekt mottagning i kluriga
kontors- och inomhusmiljöer, där man
annars drabbas av missförstånd, missade
eller brutna samtal. En annan är att avlasta
det allt mer proppfulla mobilnätet från

datatrafik. Detta skulle leda både till bättre
kvalitet, säkerhet och stabilitet i tjänsterna.
Tekniken har omskrivits sedan 2007 men på
grund av regleringar och mobiloperatörernas bristande entusiasm har löftena om en
smidigare trådlös framtid förblivit oinfriade.

den var för rösttrafik för 20 år sedan. Och
i takt med att molntjänsterna blir fler och
viktigare – att vi lägger mer information
någon annan stans än på hårddisken, och
vill komma åt den via trådlösa nätverk – så
kommer det krävas mycket hög bandbredd.

Fredrik Tumegård är vd på NEC, som
jobbar med Femtocelltekniken, och han
ser nu en ljus framtid. Han menar att de
befintliga mobilnäten byggts upp med det
tidigare behovet med främst röstsamtal
i fokus, men att dagens datamängd som
följer på smartphones och tablets gör att ett
nytänk behövs.
– Idag har vi en helt annan bild. Datamängden som ska hanteras på ett kontor
eller hemma är ofantligt mycket större än

Att sätta upp ett lokalt Femtocellnät är varken
speciellt dyrt eller komplicerat, däremot har
risker för störningar diskuterats, vilket nu
hanteras av den senaste tekniken på området.
Genom nya regler från PTS skulle en del av
1800 MHz-bandet kunna öppnas under 2013
för lokala, privata nät. Detta är dock, enligt
Tumegård, inte skrivet i sten.
– Det är lite otydligt vad som egentligen
är beslutat och inte, och vi håller på att
studera detta i detalj, säger han.
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fredrik
tumegård
– nec

Konceptet presenterades på KommITS
vårkonferens i Karlstad och som exempel på företag som provat på tekniken
finns Network Norway och Sandvik, de
sistnämnda har tidigare haft mycket dålig
eller ingen mobilmottagning i sin anläggning utanför Oslo. I Sverige finns ännu
inga sådana konkreta projekt, men Fredrik
menar att det kan vara meningsfullt för
såväl kommuner som skolor att titta på vad
tekniken kan erbjuda.
– Vi har varit ute på olika evenemang och
såväl företag som kommuner har varit
väldigt intresserade. Skolor och kommuner
har ju faktiskt ett problem idag. Vissa väljer
skola efter vilken bandbredd de har, det är
ganska intressant. Har man för dålig hastighet i sina nät får man inte dit eleverna.
Känner ni er motarbetade av
telekomoperatörerna?
– Jag skulle inte vilja säga att vi blir
motarbetade. Vi som säljer wlan-utrustning
kan fortsätta med det utan, eller med
begränsad, konkurrens. Men man kan
fråga sig varför operatörerna inte tar
chansen att vara med på denna nya del av
marknaden.
Hur ser det ut i andra länder?
– I USA går det väldigt snabbt framåt, de
är en datanation och en IT-nation. Många
säger att de inte är duktiga på mobilnät,
och det har kanske stämt vad gäller röstkommunikation. Där har vi kört fast idag i
Europa. De som bygger näten tänker voice,
inte data! Jag var med och tog fram mobilt
bredband i Norden, och jag kan säga att det

var väldigt svårt att få gehör då. Idag är det
ju en självklarhet men då frågade man...
mobilt bredband, vad ska vi med det till?
Genom att ta hand om den stora delen
intern röst- och datakommunikation och
endast slussa ut den del som behöver gå
externt, spelar det mindre roll vad som
finns på andra sidan – 4g eller framtida
teknikskiften.
– Många operatörer har investerat i 4g-nät
men de står idag i princip tomma, medan
3g-näten är fulla. Det var samma sak
med 3g-näten som man ville flytta över
datakunder till då 2g-näten var fulla.
Problemet är att det kommer ta tid innan
det finns enheter till rimligt pris. Man
skulle ha tänkt efter innan man gjorde
investeringarna och tajmat dem bättre.
Kapacitetsbristen märker vi redan av
idag: Dålig mottagning, seg mobilsurf och
ibland fullt i nätet så att det inte ens går
att komma ut.
– Driver man ett företag eller en organisation med 200 anställda i ett hus kan man
inte bara hoppas på att nätverket inte ska
vara fullt. Tänk om det plötsligt pågår en
konferens i huset? Sitter du i Globen på ett
evenemang och försöker komma ut på nätet
kan det vara så att en kontantkortkund
som surfar på Facebook tagit den platsen
i nätet och att du som företagskund inte
kommer ut. Det finns idag ingen differentiering mellan abonnemangen, men
jag tror att till exempel företag är villiga att
betala för detta. Betalar man 800 kronor
för en biljett kan man nog betala 10 kronor

för bättre bandbredd, och känna att man
snabbt får tillbaka den investeringen.
Problemet är väl också att vi vant oss vid
en sämre upplevelse än vi förtjänar?
– Dilemmat är att om man som operatör
kommer och säger att vi erbjuder en
inomhustjänst som kostar mer så kommer
frågan: ”Ska ni inte ha bra täckning? Är
det inte det som är hela grejen?” Jag tror att
man måste sälja in det på ett annat sätt med
flera produkter: Hur vill ni jobba? Vad vill
ni åstadkomma? Jag betalar idag gladeligen
mer pengar för bättre wifi. Det är bara att
precisera tjänsten, men det görs inte idag.
Text: Mats Rydström

Få FastPass för endast 1250 SEK per månad*
FASTPASS är den produkt som gör det möjligt för användare att få
tillgång till sin dator i den situation då de har glömt lösenordet eller
deras konto har låsts.
I en situation som denna, ger du användaren möjligheten att snabbt
komma i gång igen genom en snabb och säker självbetjänings funktion.
Användaren kommer att identifiera sig själv mot FASTPASS och ange
ett nytt lösenord, som sedan kontrolleras med den policy som finns i
AD och om den gäller, går tillbaka och logga in direkt.
Intresserad? Kontakta Manag-E för mer information:
Anders Heimdahl 08-557 702 60 eller info@managenordic.se
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Verksamhetsnära IT
är framtiden
Verksamhetsnära IT är vårt bidrag till att utveckla
välfärden, och stödja dem som utför samhällets
viktigaste arbete. Våra system och lösningar finns inom
barnomsorgen, skolan, den kommunala förvaltningen,
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.
Vi frigör tid och resurser så att medarbetarna i den
gemensamma sektorn kan fokusera på människan,
hjärtat i verksamheten.
Kontakta oss så pratar vi mer om hur vi kan stödja
din verksamhet!

tieto.se

Knowledge. Passion. Results.

Meridium tackar för er uppmärksamhet av oss
i samband med KommITS vårkonferens.
Samtidigt vill vi passa på att önska er alla
en trevlig sommar.
Vi ser fram emot nya spännande projekt i höst.

0480 42 60 60
www.meridium.se

Det är inte så märkvärdigt att bli
märkvärdig. Du behöver bara ringa...
Security
Marked

www.secureandsafe.se

If found, call: +46(0)42 299940
e-mail: irs@secureandsafe.se

Lost & Found
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Tel: 042-29 99 40

IRS 999999

Tack till alla som deltog i Karlstad/Anders, Barbro & Agneta.
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Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte
för IT-ansvariga i kommunerna.
Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av
representanter för ca 150 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och
den största är Uppsala. Förutom att anordna konferenser, för närvarande
två per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med
ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.
målsättning

KommITS har som mål att vara ett nätverk av IT-människor som har sin
verksamhet i offentliga sektorn. Vi ska därför:
– Ställa kommunala sektorns IT-frågor i fokus.
– Lyfta fram informationsteknikens betydelse för effektiviteten i den
   kommunala förvaltningen.
– Höja IT-avdelningarnas status i kommunerna.
– Sprida information till medlemmar samt stimulera utbyte av erfarenheter
   på regional nivå och på riksnivå.
– Vara samtalspartner och pådrivande faktor gentemot myndigheter
   och andra organisationer.
organisation

Föreningen är ideell och fordrar, som alla andra liknande organisationer, ideellt
engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas på externa
kontakter, informationsspridning, organisation av nationella konferenser och
möten. Med början 2000 och fram till 2006 har vi haft administrativ hjälp av
kanslifunktion i Eskilstuna. Nu har styrelsen ansvaret för kansliet och dess hemsida. Arbetet med konferenser och tidningen sköts av ett företag i Stockholm.
varför ska min kommun bli medlem ?

Problemen och möjligheterna med IT är gemensamma för alla kommuner
i dag. Ett medlemsskap ger dig bättre möjlighet:
– till erfarenhetsutbyte med andra kommuner
– att debattera och diskutera IT-frågor i ett gemensamt forum
– att ta del av nyttig information
– att ta del av förhandsinformation från leverantörer
medlemskap

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun.
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret
2012/2013 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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fö r e n i n g e n ko m m it s s t y r e l s e :

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se
Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se
Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se
Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se
Lennart Smith
Gävle kommun
Lantmäterigatan 2
801 84 Gävle
Telefon: 026 - 17 95 96
E-mail: lennart.smith@gavle.se
Jörgen Sandström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Telefon arb: 08 - 452 79 68
E-mail: jorgen.sandstrom@skl.se
Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se
Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
Chef IT-servicekontoret, 177 80 Järfälla
Telefon arb: 08 - 580 296 06
Telefax: 08 - 580 297 00
Mobiltel: 070 - 480 85 01
E-mail: yvette.heikka_mukka@jarfalla.se
Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Finnboda varvsväg 19B, 131 73 Nacka
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se
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AVSÄNDARE :

RETURADRESS :

MunkReklam
Bruksvägen 8
455 33 Munkedal

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

B
kommer förr eller senare ikapp

I ett samhälle där vi mer och mer anammar tekniken och där skyddsmekanismerna för vår digitala information för det
mesta ligger efter, så är det lockande att se tillbaka hur enkelt det var att förvara analog information säkert.
Eslövs kommun blev nyligen drabbade
av så kallad Ransom Ware, skadlig kod
som krypterar information och gör den
oläsbar. Kort och gott tar upphovsmannen
den drabbades information som gisslan,
inte sällan i hopp om en lösensumma.
Upphovsmannen hoppas givetvis att den
drabbade skall falla till föga och betala,
men den insiktsfulle inser att det inte är
rätt väg att gå. Det ligger kanske närmare
till hands att återställa säkerhetskopior
som förhoppningsvis är i ett sådant skick
att de är användbara. Om de däremot är
tillgängligjorda för den breda skaran av
användare så finns ju risken att även dessa
krypterats…
Kort kan konstateras att en större del av
den information vi hanterar idag är så väl
digitalt skapad, lagrad, använd som arkiverad. Information som har sitt ursprung
i någon analog form, kanske papper,
arkiverad i analog form, kanske band,
är inte sårbar på samma sätt. Med detta
sagt är tanken inte att vända den digitala

trenden, utan snarare ett konstaterande att
de säkerhetslösningar som implementeras
måste ta höjd för just detta faktum. Ett
långsiktigt mål för varje organisation borde
vara att ha någon form av genomtänkt
säkerhetsarkitektur så att det inte blir alla
dessa lapptäcken vi ser idag, inte sällan
skapade av någon som råkar tycka mer om
datorer än någon annan.
Kanske är även detta en utbildningsfråga
precis som all annan informationssäkerhet
ofta faller tillbaka på. Men, det faktum att
skadlig kod slår mot tillgängligheten så är
det inte självklart att det är den enskilde
användarens kompetens som är lösningen
på utmaningen. Utmaningen är större än
så. Om nu informationen ska vara tillgänglig och, utan större krav på användaren,
också skyddad, så är kravbilden rätt enkel.
Vi måste helt enkelt tillse att det finns
skyddsmekanismer även för den information som arkiverats, säkerhetskopierats eller
långtidslagrats i någon form.

Den informationen, som egentligen
borde ha ett mycket högt skyddsvärde,
har i praktiken inte behandlats i paritet
med kravbilden. Här är det hög tid att
kraftsamla!
I sammanhanget är det på plats att avrunda
med det som är på mångas läppar just
nu nämligen kontinuitetsplanering. Det
behövs ofta, tyvärr, ett par omskakande
händelser i nära anslutning till varandra för
att få en förändring. Det faktum att var och
en måste ha något att falla tillbaka på när
det som inte får hända händer är väl egentligen en självklarhet. Dessvärre kommer
insikten allt för ofta efter en upplevelse
som den drabbade sannolikt hade velat
undvara.
Ta tillfället i akt och rid på vågen att
verkligheten kommit i kapp väl många. Låt
inte verkligheten komma i kapp dig när
du minst anar det, utan se till att du och
verkligheten är i fas. Text: Thomas Nilsson,
säkerhetskrönikör, Certezza

Inför KommITS höstkonferens 13-15 november i Tylösand
I detta nummer av KommITS Ledare
beskrivs den kommande höstkonferensen
i Tylösand med orden ”lite mer
användarfokus, lite mer verksamhet,
men ändå mycket om basen av vår
verksamhet: infrastruktur, säkerhet
och kostnadseffektivitet”. Programmet
återkommer vi till i nästa nummer. Men
vad finns det att lära om själva orten?

Redan 1906 upptäckte man Tylösands
skönhet. Med franska Trouville som förebild skapade Hovfotografen Johan Hallberg
AB Tylösands Havsbad. Den nya badorten
fick en snickarglad skapelse med tinnar,
torn och 10 gästrum.
Mycket har förändrats under åren. Idag
behöver du inte längre ta båten för att
komma till Tylösand. Det forna badhotellet
ägs idag av den kände affärsprofilen Björn

Nordstrand och popartisten Per Gessle och
är ett av Sveriges populäraste konferenshotell av högsta internationella klass.
Hotel Tylösand är designat för konferenser i
alla storlekar, rekreation, nöjen och konstupplevelser. Där hittar vi 230 bekväma
rum och 29 konferenslokaler i varierande
storlek, och en kongresshall för upp till 700
personer som kan njuta av en betagande
havsutsikt. Vi ses där!

