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Regeringen satsar digitalt
– hur berörs kommunerna?
Datainspektionen får nytt
”hjälpsammare” uppdrag
Under huden på
microchip-implantaten

UPPDRAG
DIGITALISERING
Åsa Zetterberg är Sveriges
första Chief Digital Officer

Ledare

Förenkla
arbetet med
budgetuppföljning
Minska hanteringen av Excel-filer,
förenkla analysarbetet för
enhetschefer och skapa en
bättre överblick av data och
transaktioner.
Läs mer på comparex.se/kommun

Digital hetta
Vilken sommar vi har haft. Och då tänker jag
inte bara på värmen, utan på att det verkligen rör
på sig i Sverige när det gäller digitalisering och
verksamhetsutveckling.
Ni som finns på LinkedIn lär inte ha undgått att
vår nya CDO Åsa Zetterberg (som intervjuas i detta
nummer) minsann inte bara har legat i hängmattan under sommaren – det kommer inlägg nästan
dagligen om vad som händer i världen och Sverige,
där hon pushar på framgång efter framgång.
Något som är extra roligt för oss gamla IT-rävar
är att IT-enheterna börjar efterfrågas igen. Det jag
pratar om är naturligtvis automatisering, robotisering och AI. När dessa ämnen kommer upp på
ledningsmöten så pekar man med all rätt på sin
stabila IT-drift för att sätta upp detta och få kontroll
på vad robotar och annat gör med vår IT-miljö.
Höstens Teknikdagar handlar också om just AI och
robotisering. Under två dagar, 18–19 september på
World Trade Center i Stockholm, kommer vi att få
föreläsningar och intressanta diskussioner om hur vi
på tekniksidan ska få detta att snurra så felfritt som
möjligt. Missa inte detta tillfälle att utbilda dig och
din IT-avdelning kring robotiseringens snårskog.
Mer info finns på kommits.se

Säkra meddelanden &
Elektroniska underskrifter
I svenska kommuner idag ﬁnns ett antal
arbetsuppgifter som kräver underskrift av känslig
information. Idag hanteras dessa ofta manuellt
och ibland utanför kontorstid.
TrustedDialog & PhenixID Signing Service
är tillsammans en integrerad lösning med både
säkra meddelanden och elektroniska
underskrifter som gör att dessa ﬂöden kan
hanteras helt digitalt.
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Glöm inte heller att redan nu boka in 6–8 maj nästa
år för KommITS bästa Digitaliseringsdagar någonsin. Denna gång i underbara Visby. Vi står då även
som värdar för den stora internationella konferensen
inom LOLA-nätverket, så det kommer dessutom att
finnas gott om internationella kollegor att diskutera
digitalisering med.
Och tänk på att om värmen blir för mycket så är det
alltid svalt och gott i serverrummet.
Torbjörn Larsson, ordförande i KommITS styrelse

Utgivningsfakta KommITS ges ut av föreningen Kommunal IT-samverkan
Ansvarig utgivare Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Redaktionsråd Torbjörn Larsson och Marianne Olofsson
Produktion & grafisk form Tacksam Formgivning & Design
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Vad betyder det för kommunerna när
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ledarskapet, med en ny CDO-tjänst och
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Flera besökare på konferensen i Båstad
tog chansen att få ett microchip-implantat
i handen. Bara en kul grej eller teknik med
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Integritetsskyddsmyndigheten
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Datainspektionen nyanställer för att kunna
informera och stötta företag, organisationer
och privatpersoner i integritetsfrågor.
Men hur blir det med det nya namnet?
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kort om konferensen
Möten och inspiration
i tennismetropolen
Drygt 300 personer deltog när årets upplaga av KommITS Digitaliseringsdagar arrangerades 23–25 april på Hotel Skansen i Båstad.
Av dessa representerade närmare 200 ett 80-tal olika kommunala
organisationer och drygt 100 var utställare.
Moderator var Hasse Olsson och årets teman cyberhot och tillit,
styrning och ledning och AI och robotisering.
Det blev som vanligt tre dagar av möten, inspiration, diskussioner,
nätverkande och ny kunskap – och som vanligt frågade vi några
deltagare vad de tyckte. Text och foto: Ulf Benkel

Emelie Nyström, verksamhetsutvecklare
omsorgsförvaltningen, Hässleholms kommun.
– Hur var konferensen?
– Detta var min första gång på Digitaliseringsdagarna och det var väldigt
givande att få mycket tid att diskutera med utställarna och andra deltagare.
Jag besökte dagarna i samband med
ett projekt som Hässleholms kommun
är med i som handlar om digital
kompetens och jag skulle gärna se
mer av sådana föreläsningar och
workshops om hur vi kan nyttja de
digitala resurserna på ett mer effektivt sätt. Ett extra trevligt inslag var
middagen på Norrvikens trädgårdar.
Trevlig underhållning och ännu en
god möjlighet att knyta kontakter på
ett mer avslappnat sätt.

Jessica Arvidsson, vård
och omsorg, Båstads
kommun.
– Vad tyckte du om
Digitaliseringsdagarna?
– En välarrangerad konferens med
bra mix på föreläsare. Jag fick med
mig både ny kunskap och massor av
inspiration.
– Vad var bäst?
– Jag tyckte särskilt bra om föreläsningarna som Christina Stielli
och Ari Riabacke höll. De gav mig
massor inför mitt fortsatta arbete som
projektledare i det ESF-finansierade
projektet DigiLitt.kom. På ett personligt plan uppskattade jag intervjun
med Jonas Björkman.
– Vad önskar du dig av framtida
konferenser?
– Det skulle vara givande med en
föreläsning som sätter de etiska
frågorna kring digitalisering i fokus.
– Några tankar om att
konferensen var i din egen
kommun – och att ni dessutom
vann pris?
– Jag älskar ju detta lilla hörn
av världen och det känns kul
att IT-personer från hela Sverige fick möjlighet att uppleva
några dagar här i Båstad. Att
kommunen dessutom vann
pris för Årets digitaliseringsprojekt var såklart extra roligt!

Camilla Wallentin, samordnare servicedesk, Motala kommun.
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– Vad tyckte du om
konferensen?
– Det var första gången, så
jag visste inte riktigt vad som
väntade, men blev positivt
överraskad. Väldigt intressant och lärorikt. Spännande
att få höra andra kommuners
olika lösningar och träffa leverantörer. Bra upplägg med
breakoutpassen, så att man

kunde välja det som rörde
mig mest på min arbetsplats.
Tyckte att hela konferensen
hade rätt fokus på aktuella
ämnen, som AI.
– Vad var mest intressant?
– Flera föreläsningar om
förändring och ledarskap
var mycket givande. De gav
bland annat en påminnelse

om hur mycket man själv
påverkar sin omgivning, så
det tar jag med mig.
– Vad vill du ha mer av på
framtida konferenser?
– Konferensen som helhet
är redan bra, men gärna fler
vardagliga exempel på hur
kommuner infört ny teknik
och erfarenheterna av det.
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Jörgen Hellgren,
vd, Svensk
e-identitet.
– Hur var konferensen?
– Digitaliseringsdagarna är som vanligt
ett mycket bra tillfälle för oss att
träffa befintliga kunder och skapa
nya kontakter med både leverantörer
och kommuner. Kommuner är en
stor kundgrupp hos oss, så att vara
representerade med en monter är
självklart. I år handlade mycket om
att svara på frågor om Sambi.
– Någon höjdpunkt?
– Helt klart vårt uppskattade pass om
rollen som Sambi-ombud. Jätteroligt
med det stora intresset och den
positiva responsen.

Nya KommITSmedlemmar från
många håll i landet
Foto: Marcus Reidevall

KommITS fortsätter resan mot 200
medlemskommuner, och välkomnar
ytterligare elva orter till föreningen.
Den geografiska spridningen är god:
Dalsland är väl representerat med
tre av kommunerna – Bengtsfors,
Färgelanda och Åmål – och även två
skånska (Klippan och Ängelholm) och
två småländska (Markaryd och Nybro)
finns bland de senast tillkomna.
Övriga nya medlemskommuner är
Flen i Södermanland, Kinda i Östergötland, Ånge i Medelpad och Arvika i
Värmland.
Några har även lämnat föreningen.
Det nuvarande medlemsantalet är 182
kommuner.
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Prisade för pionjäranda,
engagemang och nyfikenhet
Efter musik från Ystadartisten Frida
Green (känd från ”Talang”) och ett
intensivt skånskt allsångs-quiz med
energiknippet och konferencieren
Ola Selmén var det på kvällen 24
april dags för Digitaliseringsdagarnas
traditionella utdelande av KommITS
priser.
Till Årets partner utsågs Tieto, för att
de är ”verkliga pionjärer inom IT och
digitalisering av offentlig sektor”.
Priset för Årets digitaliseringsprojekt gick till konferenskommunen
Båstad, för bland annat arbetet med

serverhall-optimering, användarhantering och projekt inom e-hälsa – allt
genomfört med ”innovationskraft och
stor nyfikenhet”.
Årets IT-person blev Johannes
Adolfsson, IT-strateg på Borås
Stad, som”visat engagemang
och tillgänglighet när han guidat
medborgarna och fiberföreningarna runt i den snåriga bidrags- och
tillståndsbyråkratin”.
Plats för underhållning och prisutdelning var orangeriet i vackra Norrvikens Trädgårdar strax utanför Båstad.

Inspiration från livsval,
förändring – och tennis

Flera av inspirationstalarna på
Digitaliseringsdagarna i Båstad höll
uppskattade föredrag som många
deltagare bar med sig och diskuterade
under konferensen.
En av dessa var tennisstjärnan Jonas
Björkman, som intervjuades av moderatorn Hasse Olsson under rubriken

”Motgång föder framgång”. Björkman
menade att han lärde sig mycket av
att karriären till en början var mer
krokig än spikrak och berättade
om avgörande ögonblick i idrottskarriären, sin medverkan i ”Let’s
Dance”, tränaruppdrag, startandet av
padel-centret PDL och hjälparbetet i
Afrika genom Zelmerlöw & Björkman
Foundation.
Andra uppskattade inspiratörer var
Christina Stielli, som pratade om hur
man kan lära sig att gilla förändring,
och Ari Riabacke, som berättade om
konsten att fatta kloka beslut.
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kort om konferensen
nytt om namn

Dags för kommunerna
att ta nästa AI-steg

Christian Bonfré, tidigare IT-chef

Digitaliseringsdagarna i Båstad avslutades med ett samtal under rubriken ”AI
som lösning på kommunala utmaningar”, vilket även blir temat på KommITS
Teknikdagar i höst.
Jörgen Sandström, IT-/digitaliseringsdirektör i Västerås stad och ledamot i
KommITS styrelse, inledde med att fastslå att det nu är dags att ta nästa steg
när det gäller AI och automatisering:
– Det räcker inte längre att bara optimera processer – det är dags att automatisera dem. Och arbeta mer med analyser av stora mängder data. Inom många
andra branscher har man kommit långt när det gäller digitala assistenter,
maskininlärning, robotisering, artificiella neurala nätverk med mera.
Jörgen Sandström nämnde även Föreningen Sambruks projekt för att med hjälp
av AI hitta personuppgifter i ostrukturerad data, och påpekade att den här
sortens satsningar ofta förutsätter bra gehör i kommunledningarna.
Bo Dahlbom, IT-professor och forskningschef vid Sustainable Innovation, hade
tidigare samma förmiddag hållit ett uppskattat föredrag med återblickar och
framtidsvisioner inom IT-området. Han menade under AI-samtalet att handläggning som bygger på objektiva bedömningar och ska utföras likadant varje
gång är som gjorda för att tas över av maskiner. Som exempel nämnde han
modellen för ansökan om försörjningsstöd i Trelleborgs kommun, där en robot
gör beräkningen (se artikel i KommITS nummer 1/2018).
– En sådan lösning behöver inte innebära att man tar jobben från handläggarna, utan kan frigöra tid för att göra viktigare saker, sa Bo Dahlbom.
Torbjörn Larsson, ordförande i KommITS och IT-chef i Falkenbergs kommun,
nämnde GDPR, som han menade i viss mån kan vara ett hinder för innovation:
– Vissa lösningar på framtidsutmaningar skulle kunna göras genom att analysera tidigare insamlad data – som vi nu inte längre får spara.
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lösning på kommunala
utmaningar”.
Vilka är möjligheterna,
vinsterna, utmaningarna och hoten?
Våren 2019, närmare
bestämt 6–8 maj, blir

det Digitaliseringsdagar igen – då för första
gången i Visby på
Gotland. Det blir en
konferens med internationell prägel i form
av gäster från LOLA,
det nätverk där KommITS och föreningens
utländska
syskonorganisationer
ingår.
Mer information om
båda konferenserna på
kommits.se

Vill du veta hur?

Niclas Bodeklint är ny IT-chef/

avdelningschef för Dataservice på
Borås Stad. Han var tidigare IT-chef
på Länsförsäkringar Göteborg.

Darja Isaksson, konsult och digital
strateg, blir ny generaldirektör för
Vinnova, Verket för innovationssystem. Hon tillträder 20 augusti.

Anna Eriksson har utsetts till generaldirektör för den nya Myndigheten
för digital förvaltning (Digg). Läs
mer om myndigheten på sidan 10.

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

Teknikdagar i Stockholm
och Digitaliseringsdagar
på Gotland

KommITS Teknikdagar
hålls i höst i Stockholm,
på World Trade Center
18–19 september.
Årets tema blir det
högaktuella ”AI och
automatisering som

i Svenljunga kommun, har fått
den nya titeln digitaliseringschef.
Bakgrunden är kommunens nya
digitaliseringsstrategi, där IT-chefen
har ett tydligt uppdrag att stödja
digitaliseringen. Christian Bonfré
är även vice ordförande i KommITS
styrelse.

TOPdesk ärendehanteringssystem gör
supporten lönsammare än någonsin.

Nytt datum
för Efos

Skapa e-tjänster på minuter,
inte månader
Läs mer på:
www.itsoftware.se
Kontakta oss så
berättar vi mer:
08-33 57 00
Följ oss på sociala medier!

Enkel formulärbyggare. Inbyggd processmotor.
Säker ärendehantering. Mobilanpassad plattform.

Läs mer på selfpoint.se

Inspirerande Australienresa för KommITS-delegation
Fem ledamöter i KommITS styrelse
besökte i mars i år en konferens som arrangerats av MAV, Municipal Association
of Victoria – en systerförening till KommITS i delstaten Victoria i Australien.
Konferensen hölls i hamnstaden
Geelong nära Melbourne. Temat var
digital transformation och arrangemanget hade därför fått det fyndiga
namnet ”The Transformers”.
MAV ingår liksom KommITS i det
internationella nätverket LOLA (Linked
Organisation of Local Authority ICT

Efos – E-identitet för offentlig sektor
– är ett samverkansprojekt mellan
Inera och Försäkringskassan och en
tjänst som ska ersätta både SITHS
och Försäkringskassans MCA.
Tjänsten var tänkt att presenteras
i våras, men kommer nu istället att
lanseras 30 oktober i år.
Mer information på inera.se
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Societies), där även föreningar från
Belgien, Kanada, Nederländerna, Nya
Zeeland, Storbritannien och USA finns
med. KommITS-delegationen träffade
representanter från LOLA för erfarenhetsutbyte och nätverkande, och
bidrog även till en konferenspresentation om vad länderna kan tillföra och
var de står i den digitala utvecklingen.
– Australien har kommit långt inom
digitaliseringen. De har ett utbyggt
system med kontaktcenter, många
kommuner har byggt fritt wifi, de

använder drönare som verktyg för
katastrofberedskap och jobbar mycket
med ledarskapet inom området. Till
och med när du går in i en kyrka och
ska köpa ett ljus att tända så finns
stationer för att ”blippa” betalningen,
berättar Christian Bonfré, vice ordförande i KommITS och digitaliseringschef i Svenljunga kommun.
Övriga konferensdeltagare från styrelsen var Torbjörn Larsson, Marianne
Olofsson, Åke Nygren och Roger
Nilsson.
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"Det är inget hittepå
att vi nu står inför

Hennes mål:

Sverige ska
vara bäst
i världen
– Digitaliseringen förändrar samhället i grunden, fastslog
Åsa Zetterberg under Digitaliseringsdagarna. Intresset var
stort för att höra Sveriges första Chief Digital Officer berätta
om sitt uppdrag och om hur hon ser på framtiden.
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– Sverige behöver gå framåt i raskare
takt och utnyttja digitaliseringen ännu
bättre, sa Åsa Zetterberg under sin
välbesökta programpunkt på konferensen i Båstad.
Hennes keynote hade huvudsakligen
fokus på vägen mot ett hållbart,
digitaliserat och smartare Sverige, men
hon inledde med att berätta om själva
uppdraget som CDO, Chief Digital
Officer.
– Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan statsminister Stefan
Löfven och digitaliseringsminister
Peter Eriksson. Min roll är att driva
på genomförandet av den digitaliseringsstrategi som presenterades förra
året och stärka regeringens samlade
förmåga att leda det arbetet. Jag ska

synliggöra, öka kännedomen, sätta
ljus på frågorna, skapa synergier och
lärande och vara en katalysator. Målet
är att vi ska skapa ännu mer värde och
att Sverige ska vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens möjligheter – och där är ni i kommunerna
viktiga lagspelare.
Åsa Zetterberg var tidigare sektionschef på SKL:s avdelning för digitalisering och har suttit med i regeringens
digitaliseringskommission och i det
Digitaliseringsråd som även fortsättningsvis spelar en viktig roll i att
stödja regeringen i genomförandet av
strategin. Hon är nu anställd på Enheten för digitalisering på Näringsdepartementet men arbetar även tillsamman
med andra departement.

– Det är inget hittepå att vi nu står
inför en enorm strukturomvandling,
som kommer att förändra samhället i
grunden. Det har vi varit med om förr,
när vi gått från jordbrukssamhälle till
industrisamhälle, tjänstesamhälle och
informationssamhälle. Nu står vi inför
det uppkopplade samhället, där det
digitala är det normala – det är inte
längre något man kan välja eller välja
bort. Och precis som vid tidigare omvandlingar kommer detta att påverka
alla samhällssektorer. Så en hållbar
digitalisering är en viktig nyckel till
Sveriges framtid.
Åsa Zetterberg betonade att samspelet
mellan det offentliga Sverige och
näringslivet har varit viktigt under
landets digitaliseringsprocess så här
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långt, och kommer att vara det även
fortsättningsvis. Hon framhöll även
vikten av goda exempel, och lyfte fram
några digitala trender där hon ser
möjligheter till en god samhällsutveckling. Bland annat delningsekonomi,
plattformar, augmented reality och
virtual reality, Internet of Things,
självkörande fordon, samt givetvis
artificiell intelligens (AI), robotisering
och automatisering.
– I samspelet mellan AI och människa
finns en stor potential när det handlar
om att få ner felmarginaler. Screeningmetoder som använder AI-teknik kan
till exempel tidigt upptäcka läs- och
skrivsvårigheter hos barn och även
minska felmarginalen vid mammografiscreening för tidig upptäckt av
bröstcancer. Inom myndighetsutövning
lämpar sig sådant som är repetitivt och
regelstyrt särskilt väl för att automatisera, vilket kan frigöra resurser till
annat.
Åsa Zetterberg nämnde Trelleborgs
kommuns modell med en automatiserad process för att handlägga ansökan
om försörjningsstöd (se KommITS
1/2018), och betonade att det är viktigt
att man är lyhörd och får med sig
personalen när man genomför den
sortens förändringar.
– Svenskarna är ett uppkopplat folk
och därmed också drivande. Den som
är van vid digitala tjänster i andra
sammanhang har också höga förväntningar på offentlig verksamhet. Sverige
har länge varit digitalt ledande, och
det är vi fortfarande. Vi har ett bra
innovationsklimat, en bra startup-scen
och en stark IT-sektor. Men det finns
utmaningar. Exempelvis finns tecken
på att offentlig sektor börjar halka efter
jämfört med andra länder.
Sedan digitaliseringsstrategin presenterades förra året har fler än 140
olika initiativ och engagemang blivit
verklighet inom de huvudområden
som nämns i strategin: Digital ledning, digital kompetens, digital
innovation, digital trygghet och digital
infrastruktur.
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– För att klara omställningen behöver
digitaliseringsmognaden höjas – inom
offentlig sektor, i näringslivet och hos
individer. CDO-uppdraget och den nya
Myndigheten för digital förvaltning är
exempel på digital ledning, ett tydligare
statligt ledarskap. Men det behövs också
förenkling, effektivisering och fortsatta
analyser av vad som behöver göras. Där
är ni i kommunerna viktiga – ni behöver
tydliggöra era behov.
Inom området digital kompetens
nämnde Åsa Zetterberg bland annat att
det behövs en bättre matchning av efterfrågad kompetens och en modernisering av utbildningssystemet, så att yngre
generationer är väl rustade för framtidens arbetsmarknad. Som exempel
på digital innovation lyfte hon förutom
AI-området även fram välfärdsteknik
inom bland annat äldreomsorgen.
– Den digital tryggheten uppnås bland
annat genom fler smarta lösningar som
ytterligare stärker informationssäkerheten. I området digital infrastruktur
ingår bland annat bredbandsstrategin,
vars mål är att hela Sverige ska ha
tillgång till snabbt bredband år 2025,
men även att göra exempelvis planoch byggprocesser helt digitala.
Åsa Zetterberg sa att hon tror på en
kombination av snabbhet och tålamod
för att uppnå digitaliseringsmålen.
– Det behövs ledarskap, så att vi
kommer till skott och vågar göra saker.
Den nya myndigheten kommer kanske
att ”peka med hela handen” när det
gäller att exempelvis samlas kring
standarder. Men vi måste också jobba
tillsammans som ett team och hjälpas
åt med att få med alla. Vi behöver
även lära oss mer, våga ställa frågor,
välkomna konstruktiv kritik, artikulera
behov och förväntningar. Den bästa
digitaliseringen kanske inte är en kopia
på det vi gör nu, utan något helt annat.
Men det pågår många goda initiativ
inom det här området – fler än jag
kände till när jag började, till och med.
Läs en intervju med Åsa Zetterberg
på nästa uppslag.

en enorm strukturomvandling, som
kommer att förändra
samhället i grunden"
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Kommunal förväntan
på regeringens dubbel
med en ny CDO-tjänst och en ny myndighet för digital förvaltning.
Vad innebär detta för kommunerna?

Efterlyser fler goda exempel
Sveriges första Chief Digital Officer Åsa Zetterberg tror på
kommunerna i omställningen till en digital framtid.
– Vi måste göra allt lite smartare
och lite bättre, säger hon.
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att påverka den digitala omställningen
med ”det goda exemplets makt”.
– Som den automatiserade myndighetsutövningen i Trelleborg, Stockholms
satsning på smart stad, Helsingborgs
arbete med öppna data och så vidare.
Vi måste se till att de här satsningarna
inte blir tomtebloss som brinner ut
snabbt, utan att de får fäste i ett längre
perspektiv. Det är mitt jobb att bidra
till erfarenhetsspridning och skapa
horisontell samverkan.
Uppdraget som CDO är på årsbasis,
och Åsa Zetterberg sitter på posten till
slutet av november.
– Någon måste vara den första. Jag
fick äran att ta stafettpinnen och börja
springa. Vi får se hur jag lämnar över
den.
Hon ser som ett av sina främsta uppdrag att coacha samhället i omställningen mot ett ökat digitalt medvetande och bättre digital förmåga.

Den nya digitaliseringsmyndigheten är snart på plats
– och i Sveriges kommuner hoppas man på en ny aktör
som vågar peka med hela handen.
Arbetet med den nya Myndigheten för digital förvaltning – som får
kortnamnet Digg – går in i en allt intensivare fas. Under sommaren
har rekryteringarna rullat in, och den 1 september slår portarna upp
i Sundsvall. För Bengt Kjellson, ordförande för den organisationskommitté som förbereder myndighetens start, har förarbetet till stor
del bestått av en dialog med de olika delarna av den offentliga
sektorn.

Regeringen satsar dubbelt på det digitala ledarskapet,

Åsa Zetterberg tillträdde som CDO den
15 januari och är nu tjänsteman med
ansvar för att driva på genomförandet
av regeringens digitaliseringsstrategi.
– Jag får mycket förfrågningar och
många vill ha dialog, så det verkar
finnas ett behov av den här typen av
tjänst.
Efter 15 år på SKL har hon god inblick
i den kommunala vardagen.
– De kommunala IT-cheferna är några
av de viktigaste förändringsagenterna
vi har i den här omställningen. Sverige
är redan ett av världens mest digitalt
mogna länder, och de ska känna stolthet över det de åstadkommit hittills.
– Samtidigt vet jag att det är ett
slitsamt jobb därute. IT-cheferna kan
inte sitta själva med ansvaret för hela
digitaliseringen, vi måste involvera
ledningen och hela verksamheter i
arbetet.
Hon påtalar kommunernas möjlighet

Tydlighet står på önskelistan

– Det är inte bara en teknisk omställning, utan lika mycket en mental
förändring för att få med människor
i utvecklingen. Jag vill synliggöra
frågorna i olika sammanhang och sätta
dem på agendan. En person har svårt
att själv göra skillnad, men jag vet att
vi tillsammans kan göra mycket, och
jag hoppas kunna vara en katalysator
för långsiktiga satsningar och så frön
för ett framtida digitalt och smart
Sverige.
Är du den svenska digitaliseringens
blåslampa?
– Lite blåslampa är jag väl. Men jag
vill också hitta morötterna, motivera
fler att göra mer. Det här är en av de
viktigaste frågorna för Sveriges framtid
– den kräver driv och passion.
Text: Christian Naumanen

Vad ska de få ut av myndigheten? Och då framförallt kommunerna?
– Det finns stora förväntningar på vad myndigheten kan göra.
Men det är också viktigt att påminna om att det egna ansvaret för
verksamhetsutveckling fortfarande ligger kvar hos kommunerna,
säger Bengt Kjellson, som hoppas att Digg kan öka takten på
kommunernas digitalisering genom förbättrad samverkan.
– Mycket handlar om att lära av varandra och slippa dubbelarbete.
Under sina besök från Skellefteå i norr till Båstad i söder har Bengt
Kjellson plockat upp önskemål om allt från gemensam arkivhantering
till nya standarder för informationsutbyte. Ofta handlar det i grund
och botten om samma sak: En tydligare nationell infrastruktur för IT.
– Alla säger: Tala om hur vi ska göra så följer vi det. Och jag förstår
dem – det blir mycket enklare än att kommunerna ska grotta runt själva
och välja egna lösningar.
Det är många som ska knytas ihop genom den nya myndigheten. Där finns
de små kommunerna, som Svenljunga i Västra Götaland, som i ett remissyttrande tidigare i våras ville ha tydligare riktlinjer från den nya myndigheten,
och önskade något som liknar en digital motsvarighet till de nationella trafikregler som gäller i hela landet.
På andra sidan spektrumet finns stora kommuner som Stockholms stad
och andra myndigheter som Skatteverket, som redan har egna
välutvecklade digitala lösningar som ska få plats i infrastrukturen.
– Det finns föreskrifter om kommuners självstyre vi måste
ta hänsyn till. Men jobbar man på ett smart sätt
behöver man inte peka med hela handen, då hittar
man överenskommelser som passar för alla.
Går det att göra alla nöjda?
– Jag tror det, det finns ett genuint positivt intresse. Det kommer att ha sina
utmaningar, men det gäller att hitta rätt personer som jobbar på ett lyhört och
framåtriktat sätt. Överlag ser jag det som en fråga om ledarskap snarare än
teknik – en av myndighetens viktigaste uppgifter blir att utveckla den digitala
kompetensen och driva på förändringsprocesser.
– Och det är viktigt att man från kommunalt håll gärna hör av sig till myndigheten med sina tankar och önskemål. Det krävs fler än en part för att samverka.
Text: Christian Naumanen
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fotnot

Sedan intervjun gjordes har
regeringen utsett Anna Eriksson
till generaldirektör för Digg. Hon
har de senaste åren varit utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med
ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och IT.
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Vi erbjuder kommunerna
Infrastruktur och IT-Säkerhet
i hela kommunikationslösningen

Teknik som
öppnar dörrar

Vi har mest sensorer av alla i
världen, vilka samlar alla
hotbilder för Er.

Genom att sätta in ett microchip mellan tummen
och pekfingret går det att frigöra sig från passerkort,
månadsbiljetter och lösenord.

En säker Digitalisering är
viktigt för oss. Välkomna!

KommITS har pratat med Andreas Tylenius, vars företag
chippade besökare på konferensen i Båstad.
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Kanske sätter någon in ett microchip i handen för att förenkla livet?
Slippa hålla ordning på nycklar och koder. Eller så finns det en ren och
skär nyfikenhet på ny teknik. Det kallas biohacking – att koppla ihop
kropp med teknik. Från början kom idén med microchip-implantat från
Europa. I dag växer trenden med att chippa sig allt mer. Andreas Tylenius, som är Digitaliseringschef och CIO på Halmstads kommun och
även driver företaget Tylcon Technology, märker av ett stort intresse
när han tillhandahåller tjänsten på olika events runtom i Sverige.
– De som kommer fram till oss och vill chippa sig är de som gärna vill
ligga i framkant av tekniken. Det finns många smarta användningsområden. Du kan använda ditt chip för att öppna dörrar och du kan ha
ditt digitala visitkort där, som sedan tankas över till en annan persons
adressbok i mobilen.
Tillsammans med Finn Lydänge, som till vardags driver piercingstudion Tribe i Göteborg, ordnade Andreas Tylenius så att flera deltagare
på Digitaliseringsdagarna i Båstad åkte hem med
ett chip i handen. En som vågade prova var Marina
Mårtensson, verksamhetsutvecklare inom IT på Ystads
kommun.
– Vi var några stycken på min enhet som bestämde oss
innan för att chippa oss. Jag har inte känt av att det
sitter något i min hand och jag är nöjd hittills. Än så
länge använder jag det till att passera genom dörrar.
Marina Mårtensson ser fram emot fler användningsområden i det kommunala arbetet. Hon ser stora möjligheter och hoppas själv att snart
kunna använda chipet till inloggning på dator och skrivare.
Själva chipet är inte större än ett riskorn och enligt Andreas Tylenius
ska det inte tillfoga någon skada på kroppen.
– Det finns inga kända risker. Chipet är gjort av biokompatibelt material som man också använder inom sjukvården. Det finns inget batteri
eller någon egen strömförsörjning i chipet, bara en liten antenn som
aktiveras när den hamnar inom ett visst avstånd från en avläsare. Jag
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Vi säljer mest Enterprise Firewalls i världen varje år, sedan år 2000.
Även unika Switchar, WIFI, SandBox, Email, Klientskydd med unik säkerhet

Marina Mårtensson

Andreas Tylenius

KommITS nr2/2018

KommITS nr2/2018

är övertygad om att vi bara har sett
början på det här.
Andreas Tylenius berättar om förväntade framsteg inom olika områden.
Han tror att microchipet kommer att
användas till att läsa av olika värden
i kroppen och på så sätt förenkla en
uppföljning kring det aktuella hälsotillståndet hos en person. Han tror även
att vi kommer att kunna genomföra
köp i affärer via chipet. I dag fungerar
microchipet till att öppna dörrar, åka
på SJ:s tåg och som passerkort på
vissa gym. Vissa kan också öppna
garageporten hemma och låsa sitt hus
med chipet. Under de kommande åren
kommer även flygbolag och allmänna
kommunikationer att kunna använda
chipet för biljetthantering.
Andreas Tylenius har själv ett SJ
Prio-medlemskap inlagt i sitt chip och
slipper därmed hålla reda på någon
biljett.
– Jag gjorde mitt implantat 2014 och
var då bland de 100 första i Sverige. I
dag har nog uppåt 4 000 personer gjort

det. Egentligen finns det inga begränsningar, titta bara på utvecklingen av
smarta klockor och andra så kallade
wearables och vad som hänt där.
Går det att spåra chipet på något sätt?
– Nej, det är ett passivt chip som inte
har någon GPS-funktionalitet. Det
verkar alltså inom ett lokalt avstånd,
exempelvis nära passerkortsläsaren
eller kopieringsmaskinen på jobbet.
Jag hade istället varit betydligt mer
fundersam kring vilka spår jag lämnar
med min mobiltelefon eller surfplatta,
säger Andreas Tylenius.
För den intresserade gäller det att
undersöka om det aktuella användningsområdet med tillhörande teknik
understödjer det system som chipet
har. När det är gjort läser systemet
av det unika ID-numret på chipet och
kopplar ihop de båda enheterna. Och
om en chippad person skulle ångra
sig så går det enkelt att ta ut chipet
på vårdcentralen, hälsar Andreas
Tylenius. Text: Lotta Svensson
Foto: Ystads kommun, Microsoft och Ulf Benkel
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Smarta lösningar för:

Mobile Device Management
IT-dokumentation
Servicedesk

duostation.se

Med våra lösningar kan du
fokusera på viktigare saker!
För en trygg digital framtid.
networkservices.se
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

Signera
dokument
i verksamheten
elektroniskt!
Snabbt, tillförlitligt och säkert

Missa inte vårt Breakout!
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Vi gör objekten spårbara &
skapar verktyg för kontroll

GDPR & NIS
så påverkas IT-säkerhetsarbetet

Självbetjäning
IT-automation
Identitetshantering
Windows 10 förvaltning

ladda ner vår lathund
www.secureandsafe.se

DIGITALISERING
SOM SKAPAR NYTTA FÖR VERKSAMHETEN
PROCESSER • INTEGRATIONER
DRIFTLÖSNINGAR • IT-SÄKERHET
pulsen.se/kommits

hanteringen
IT-tjänster• och
infrastrukturer.
Molnet •avMobiler
Social
Teknologier
Ärendehantering,
Asset management,
TjänsteMed vår lösning kan handläggaren
kommunicera med era
kunder
oavsett kanal de väljer.
katalog
och Kunskapsbank är bara några av de

funktioner som gör vår lösning med ett antal
integrationer som Microsoft AD, e-post samt
integration av CTI Telefonikoppling.
Den senaste Öresundsbron-versionen följer de
moderna IT-trenderna i den digitala tidsåldern.
I den meningen innehåller den här versionen en

www.radpoint.se/kommun

lösning för helpdesk support på sociala medier.
En av de nyheter som också är karakteristiska
för den här versionen är Shared Service Solution

17

– som gör det möjligt att definiera användargränssnittet och ställa in uppgifterna med

LÄS MER PÅ DUSTIN.SE/OFFENTLIG-SEKTOR

www.holmsecurity.se/lathund

BRANDVÄGGAR,
NÄTVERK,
DATACENTER
OCH WI-FI
SKRÄDDARSYTT
FÖR KOMMUNER

Vår nya tekniska plattform är från grunden anpassat för
Nilex
utvecklar unika mjukvaror som effektiviserar
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VMP

Ta stöd i er digitaliseringsresa med
Pulsens experttjänster och lösningar inom:

Stöldskyddsmärkning
Fastlåsning/MärkDNA
Inventariemärkning
Inventariesystem

DJUP KOMPETENS
INOM OFFENTLIG
SEKTOR.

IT-produkter, tjänster och lösningar
för offentliga verksamheter.

Holm Security

organisationsstrukturen i företaget.
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Utmaningar med säker IT
för våra kommuner
Säker leverans av applikationer och data till
en allt mer mobil arbetskraft.
Game of Phones väger 300 kg och
är byggd av återvunna mobiltelefoner. Varje år säljs cirka fyra miljoner
mobiltelefoner i Sverige och endast
cirka tio procent av dessa återvinns.

Krav på ökad effektivitet och sänkta kostnader
utan att tumma på användarupplevelsen.
Känner du igen dig?
Läs mer på citrix.se/government

Vi på Atea vill mer. Vi vill få alla
organisationer att planera och
målsätta sitt återtag av it. Atea har
alltid arbetat med återanvändning
och är experter på hur livscykeln för
kundens it-utrustning på bästa sätt
blir ekonomisk, hållbar och säker.
Läs mer på atea.se/goitloop

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara i första hand

Ordförande

små och medelstora kommuners intresse i IT-frågor. Den ska även vara

IT-avdelningen, 311 80 Falkenberg

ett forum för erfarenhetsutbyte för IT-ansvariga i kommunerna.

Mobiltel: 070-698 62 58

Föreningen bildades formellt den 13
juni 1996 i Göteborg och består av
en styrelse som väljs vid föreningens
årsmöte. KommITS består idag av
representanter för ca 170 kommuner.
Dessa finns från Ystad i söder till
Luleå i norr och Strömstad i väst. Vår
minsta medlemskommun är Lekeberg
och den största är Uppsala. Förutom
att anordna konferenser, för närvarande två per år, arbetar vi bland annat
med att skapa bra samarbetsformer
med ett antal leverantö rer. Vi har
också ett nära samarbete med SKL:s
IT-sektion och med systerföreningar
i USA, Nederländerna, Belgien, Nya
Zeeland, Storbritannien, Kanada och
Australien. Men den kanske viktigaste
funktionen är att vara ett forum för
erfarenhetsutbyte – där det finns goda
möjligheter att knyta kontakter som
är till stor nytta i det dagliga arbetet.
Föreningen är öppen för alla 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.
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föreningen kommits st yrelse

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
skötsockså av styrelsen.

Torbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
Telefon arb: 0346-88 62 58
E-mail: torbjorn.larsson@falkenberg.se
Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325-184 46
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se
Sekreterare
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526-191 35
Mobiltel: 070-541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Administrativa enheten, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524-183 18

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

Mobiltel: 070-397 15 63

MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen tecknas
av enskild person anställd i svensk
kommun. Medlemskapet är personligt
men medlemmen representerar kommunen gentemot föreningen. Varje
kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem ska ha IT-frågor som
huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha
samordningsansvar i IT-frågor
(IT-chef, IT-samordnare etc.)
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2018/2019 är 2 000 kronor.
Medlemskapet medför inga övriga
förpliktelser.

Lotta Nordström

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

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 73 97
E-mail: lotta.nordstrom@skl.se
Marie Fryklöf
Östersunds kommun
831 25 Östersund
Telefon arb: 063-14 49 10
E-mail: marie.fryklof@ostersund.se
Roger Nilsson, Ystads kommun
Ledning och utveckling
Piparegränd 3
271 42 Ystad
Telefon arb: 0411-577 009
E-mail: roger.nilsson@ystad.se
KommITS c/o Marianne Olofsson,
Munkedals kommun, Forum, 455 80 Munkedal
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:
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Cela Grafiska AB
Svarvargatan 6
462 56 Vänersborg

:

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

Datainspektionen får nytt
uppdrag – och nytt namn
Datainspektionen får ett nytt, utökat uppdrag och 30 miljoner extra.
Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter
satsar på att rekrytera personal. Detta för att omvärldsbevaka, analysera
och stötta företag, organisationer och privatpersoner i integritetsfrågor.
– Det bästa integritetsskyddet uppnås om vi kan
medverka till att offentlig sektor, företag och
organisationer arbetar med integritetsfrågor och
vi kan stötta dem att göra rätt. Då blir en viktig
fråga för oss att tillgodose informationsbehovet
så långt det bara är möjligt, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin,
som tillträdde 1 mars.
Genom införandet av dataskyddsförordningen,
GDPR, upphör personuppgiftslagen. Det innebär
att den personliga integriteten stärks och att
kraven ökar på alla som hanterar personuppgifter. Datainspektionens upplysningstjänst
är under hårt tryck, frågorna är många och
skiftande. Privatpersoner undrar hur de
skyddar sina rättigheter, vad som gäller med
kameraövervakning och inkassokrav. Företag
och organisationer behöver hjälp med att tolka
bestämmelser och veta hur de ska agera enligt
lagen.
– Alla sektorer vi har tillsyn över hör av sig,
ibland högre upp i hierarkin och ibland längre
ut i verksamheterna. Den kommunala verksamheten, med dess nämndsystem, är ett exempel
på när det kan vara svårt att på ett enkelt sätt
reda ut ansvarsförhållandena. Skolväsendet och
hälso- och sjukvården är stora verksamheter
där det förekommer frågor, säger Lena Lindgren
Schelin.
Datainspektionen har lanserat en ny webb och
satsar på IT-stöd, men en stor del av de 30
miljonerna går till ny personal. Redan i år har
myndigheten anställt ett tiotal personer och har
nu cirka 60 medarbetare. Vid årsskiftet beräknar Lena Lindgren Schelin att de ska vara 85–90
personer. Till en nyinrättad stabsenhet har man

anställt två omvärldsanalytiker vars uppdrag är
att följa utvecklingen, för att förse regeringen
med analyser och stöd, men de ska också stödja
myndigheten med intern utveckling. Dessutom
kommer en kommunikationschef att rekryteras.
– De omvärldsanalyser vi gör kommer att ligga
till grund för en mer inriktad tillsyn som utgår
från ett mer riskbaserat angreppssätt än vad vi
har haft tidigare.
Datainspektionen ska under hösten bjuda in
verksamhetsföreträdare från både offentlig och privat sektor för att diskutera
vad de har för behov och hur myndigheten kan bli bättre på rådgivning och
att ge det stöd som behövs.
– De här dialogerna kommer att
bli jätteviktiga tillfällen för oss för
att fånga upp på vilket sätt vi kan
utveckla vår verksamhet för att
träffa mer mitt i prick.
Och så namnet. Regeringen har
i ett pressmeddelande sagt att
Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten. Datainspektionen föreslår istället namn som
Dataskyddsmyndigheten eller
Integritetsmyndigheten. 1 mars
2019 ska allt vara klart. Och nu
väntar Lena Lindgren Schelin på
förslag till proposition.
– Då blir det mer konkret och handfast
om man har lyssnat på våra förslag
eller om man kommer att gå vidare
med Integritetsskyddsmyndigheten.
Text: Elisabeth Ekström

