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Använd statliga bredbandspengar till uppgradering
Användningen av internet och internettjänster ökar våldsamt, bland annat med hjälp av
den statsfinansierade bredbandsutbyggnaden.
Denna bredbandsutbyggnad, som avslutas
nästa år, har även kommit kommunerna väl
till pass och intresset och engagemanget har
varit stort. Enligt en rapport från Länssamverkan Bredband och Sveriges Kommuner och
Landsting har den genomsnittliga kommunala medfinansieringen varit 12%. Ursprungskravet från staten var 5%. Så gott som samtliga kommuner har nu också upprättat ITinfrastukturprogram.
Räddningen för utbyggnaden har till stor del
varit utvecklingen av ADSL. En teknik som

tidigare inte fick nämnas i bredbandssammanhang och som var på väg ut i kulisserna.
Några Bergslagskommuner var först ut i
landet under slutet på förra seklet att prova
på den nya publika tjänsten ADSL, då med
max 2 Mbps och en räckvidd på 2,5 km.
Vid den tidpunkten var det inte många som
ville satsa på den nya tjänsten för då skallade ropen om fiber till alla.
Nu vet vi som hände med bubblan och
drömmen om fiber till ALLA. Nu gäller det
att uppgradera de telestationer, som nu
endast kan tillgodose kraven på de ”lägsta”
ADSL tjänsterna. Digital-TV kräver högre
bandbredd och stationerna måste fiberan-

slutas. En utbyggnad av lokala fibernät från
telestationerna skall till för att korta ner den
sträcka förbindelserna behöver gå genom
kopparledningar.
Den här begränsade tillgången på bredband av högre kapacitet kan avhjälpas om
riksdagen anvisar de medel som redan
finns. Det är pengar som är avsedda att
användas till att minska kostnaderna för
den enskilda slutkunden. Pengarna har
ännu så länge inte använts eftersom kostnaden för ADSL- anslutning för slutkunden
inte varit särskilt stor. Om dessa medel
kunde överföras till uppgradering av telestationer med begränsade kapacitet skulle
kapacitetsbristerna avhjälpas. Det är ju den
typiska KommITS kommunen med småorter och glesbygd som får känna av om inte
bredbandsutbyggnaden fullföljs. För ingen
räknar väl med att ”marknaden” ska stå för
fiolerna på de här platserna.
– Henric Skoog, ordförande KommITS
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Oväder…
…heter en bok av den brittiske författaren och miljöexperten
Mark Lynas. Den handlar om den globala uppvärmningen som
vi just nu upplever, med våldsamma stormar, skyfall, översvämningar och oväntade temperatursvängningar. Det finns fortfarande några klimatforskare som hävdar att det är naturliga
svängningar som alltid har förekommit (och kommer att förekomma), men de är idag ganska lätträknade. Istället anser
(inser?) de flesta att det är människans utsläpp av koldioxid
som orsakar växthuseffekten med dess dramatiska konsekvenser. Landområden översvämmas för gott, hela öar försvinner,
glaciärer utplånas, öknar breder ut sig, polarisarna smälter etc.
Extrema värmeböljor, som t ex den i Medelhavsområdet 2003
då antalet dödsoffer bara i Frankrike var över 15 000. Och
årets torka med mycket svåra skogsbränder i bl a Spanien och
Portugal är nog också en följd av växthuseffekten. Orkanen
Katrinas förödelse i USA är ytterligare ett exempel på extrema
väder med katastrofala följder som vi sannolikt får leva med i
framtiden. Ett par bilder på boken Oväders omslag visar den
stora Jacabambaglaciären i Peru, den ena från 1980 fotograferad av författarens far och den andra från 2003. Texten under
bilderna lyder:
Sedan fortsatte jag vidare, över krönet och tittade rakt ner på det
landskap som min far hade mött för över tjugo år sedan. Det dröjde
några sekunder innan jag återfick tal-förmågan. Sedan skrek jag till
Tim ”Den är borta!” ”Vad är det som är borta?” ”Hela jävla glaciären! Den är puts väck!” Jag satte ner ryggsäcken på marken och
tryckte upp det gamla fotografiet i ansiktet på honom. ”Det var det
jävligaste” sade han…
Till saken hör att dessa glaciärer försörjer huvudstaden Lima
med allt dricksvatten.
Utrymmet här är för litet för att referera mer om Mark Lynas
syn på orsakerna till klimatförändringarna, läs gärna boken
istället! Hans slutsatser vad vi som individer kan och måste
göra för att kunna se våra barn i ögonen är läsvärda. Bl a
beskriver han vilka utsläpp vi bidrar till i vårt boende, vår konsumtion av dagligvaror och vårt resande och hur vi kan minska
dessa. Han redovisar hur mycket koldioxid vi kan släppa ut per
person och när den gränsen uppnås. Det är ingen uppmuntrande läsning. För att inte överskrida en försvarbar utsläppsmängd, 2,5 ton koldioxid per person och år, får vi t ex köra bil
160 mil/år och på en enda långflygning genererar varje passagerare hela sin årskvot! Det här är ju ingen rolig läsning om man,
som jag, gärna gör långresor med bil eller om man tillhör dem
som flyger ofta.

Även om man inte kan/vill leva upp till det målet så finns det
en hel del man kan göra utan att helt förändra sitt sätt att leva.
Man kan t ex överväga att gå, cykla eller åka tåg istället för att
åka bil och framförallt undvika flyget om det är möjligt. Och
när du väljer bil nästa gång, välj en s k miljöbil med etanoldrift, biogasdrift eller hybridteknik En dieselbil med partikelfilter är också ett bra alternativ till en bensindriven dito, då den
släpper ut 25-30 % mindre koldioxid än motsvarande bensinbil. Mark Lynas beskrev en resa mellan London och Rom där
han valde tåget istället för flyget. På köpet fick han, sittande i
restaurangvagnen med en öl i näven, se det fantastiskt vackra
alplandskapet som han annars passerat på 10 000 meters höjd.
Själv brukar jag hävda att en resa till Medelhavet eller kortare
företrädesvis företas med bil, men jag får väl skaffa en mer miljövänlig dito innan det blir dags för nästa resa. Och du - köp
svenska äpplen istället för argentinska som fraktats med flyg
från andra sidan jorden!
Vad har då dessa ”pessimistiska undergångsskriverier” med IT
att göra? Jag inser att kopplingen är långsökt men om vi inte
kommer till rätta med klimatfrågan så är alla andra frågor
underordnade. Dessutom är klimatforskning ett av de mest
datorkraftskrävande forskningsområdena så det finns en koppling där också!
CARPE VITAM – Lars Markbäck

Har du ditt drömjobb?
Betydligt fler kvinnor än män drömmer om jobb inom vård, skola eller omsorg medan män i större utsträckning
hellre vill ha andra typer av jobb, exempelvis bli chef, egen företagare eller pilot. Att jobba med design, musik
och andra konstnärliga yrken är också drömjobb för många, särskilt för personer under 30 år.

73 av 100 kommunanställda
tycker det är roligt att gå till jobbet
Skellefteå kommuns medarbetare är någorlunda nöjda med sin arbetsgivare. Lön och arbetsklimat får ris, medan ledarskap och samarbete får
ros. Allra högst är värdena för motivation och arbetsglädje.
– Mycket glädjande att 73 procent tycker det är roligt att gå till jobbet,
tycker personalchef Britt-Marie Schönfeldt.

av personer med hög inkomst (över 551
000 kr/år) samt personer som bor på lantgård noteras.
Udda drömjobb
Några av de mer udda drömjobb som framkommer i undersökningen är t ex
oljeshejk, jultomte, glasstestare
och provsovare på
madrassfabrik.

Mycket god
men för liten

Ökning av IT-attacker under första kvartalet
En viss ökning av de internetrelaterade hoten mot svenska myndigheter
och företag skedde i slutet av första kvartalet i år. Det konstaterar KBM i
sin senaste kvartalsrapport om internetrelaterade hot i Sverige.
IT-attackerna omfattar bland annat intrångsförsök för att exempelvis
manipulera information, men också attacker för att slå ut hela datorsystem. I kartläggningen ingår både lyckade och misslyckade attacker.
– www.krisberedskapsmyndigheten.se

iser • notiser • notiser

Engagemang och intresse för jobbet är den
En klar majoritet (61 %) av de svenskar
absolut viktigaste faktorn för ett drömjobb
som arbetar har inte sitt drömjobb idag.
enligt svenska folket. Allmän trivsel på arbetsDet visar Gallup-undersökningen
platsen, meningsfulla arbetsuppgifter och
”Drömjobb” som Manpower låtit genomföflexibilitet och frihet är
ra, där 1 700 svenskar i
andra viktiga faktorer.
åldern 18-65 år interBland de mer udda drömjobben
vjuats om sitt drömi undersökningen återfinns:
Hög lön är inte en av
jobb.
• Provsovare på madrassfabrik
de viktigaste faktorer• Oljeshejk
na. Endast tre procent
Undersökningen visar
• Jultomte
av kvinnorna och 10
att 26 procent av kvin• Professionell badgäst på Rivieran
• IKEA-ägare
procent av männen
norna, men endast sex
• Systembolagschef
uppger hög lön som
procent av männen,
• Glasstestare
den viktigaste fakhar sitt drömjobb i den
Noteras kan att 16 procent inte vet
torn. Endast tre prooffentliga sektorn
vad de har för drömjobb.
cent anser att möjlig(vård, skola eller
het att påverka är vikomsorg), och det är
tigast i deras drömjobb.
yrken som sjuksköterska, läkare och lärare
som dominerar. 40 procent av männen och
Många utan drömmar
28 procent av kvinnorna drömmer om jobb
Resultaten visar också att hela 16 procent av
utanför de vanligaste branscherna. Förutom
svenskarna inte vet vad de har för drömchef eller egen företagare, drömmer många
jobb. Bland dem som studerar är målinriktom att arbeta med djur och/eller natur,
ningen tydligare, där har hela 96 procent
inom resebranschen, som forskare eller
uppgett ett drömjobb – var femte student
expert inom ett specialområde eller som
drömmer om jobb inom vård, skola eller
idrottsproffs- eller coach.
omsorg och nästan lika stor andel har ett
Transportbranschen är lockande för betydkonstnärligt yrke som drömjobb.
ligt fler män än kvinnor, och där dominerar
yrken som pilot samt flyg- och sjökapten.
En majoritet av svenska folket uppger att de
inte har drömjobbet, men samtidigt är det
IT inget drömjobb
36 procent som har sitt drömjobb idag.
Däremot är IT inget påtagligt drömjobb,
Bland dem kan en tydlig
endaste 1 procent av de tillfrågade skulle
vilja arbeta med IT om de fick välja fritt. Ett överrepresentation
riktigt drömjobb blir IT nog bara för dem
som kan sova på jobbet.
Viktiga faktorer
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År 2008 är all marksänd tv digitaliserad
Övergången från det analoga till det digitala tv-nätet bör ske i fem etapper.
Det föreslår Digital-tv-kommissionen.

F

örsta etappen startar som tidigare
beslutats på Gotland, Gävle- och i
Motalaområdet under hösten 2005.
Därefter fortsätter övergången till digital
markbunden tv i mellansverige under första
halvåret året därpå. Hösten 2006 är det södra
Sverige och Mellannorrlands tur. Under första halvåret 2007 fortsätter övergången i
norra Norrland. Sista etappen sker på västkusten andra halvåret in i januari 2008.
Digital-tv-kommissionen
Regeringen inrättade i mars Digital-tv-kommissionen, en myndighet som ska leda
övergången till digitala sändningar som alltså ska var genomförda till 2008. Digital-tvkommissionen har ett kansli om fyra personer där det operativa ansvaret ligger. På
webbplatsen http://www.digitaltvovergangen.se/ finns mer information om arbetet
Förslaget med övergångsplan har tagits fram
i samarbete med Teracom, Sveriges television och TV4. Det har varit viktigt att koordinera regionala och lokala tv-sändningar
liksom olika klimatförhållanden. Det innebär att övergången sker etappvis under
delar av åren framöver.
Hela övergången omfattas av flera informationskampanjer som verkar för att alla tv-

tittare som berörs blir väl informerade.
Digital-tv-kommissionen kommer bland
annat att använda webben, en hjälptelefon
informationsbroschyrer, tidningsannonser,
tv-sänd information.

Tidplanen som helhet för den första etappen av
Sveriges övergång från analoga till enbart digitala
markbundna tv-sändningar ser ut som följer:
Område
Gotland
Gävle
Motala

SVT 1
19 sept
24 okt
21 nov

SVT2
19 sept
10 okt
21 nov

TV4
19 sept
10 okt
5 dec

I samtliga områden sker övergången klockan 09.45
Gävle först
Måndagen den 19 september 2005 blir
Gotland landets första område som helt går
över till digitala markbundna tv-sändningar.
Klockan 09.45 avslutas de analoga markbundna tv-sändningarna. Efter övergången
finns en informationstext kvar i de analoga
tv-sändningarna en begränsad tid.
Hur berörs kommunerna
För kommunerna och landsting innebär
övergången på kort sikt både kostnader och
en hel del arbete. Egna tv-apparater (framför allt inom vård och skola) måste ses över
och vid behov förses med en digitaltvbox.
För socialtjänsten kan det bli aktuellt att
ompröva biståndet och inom vård, omsorg
och hemtjänst kan det bli aktuellt att hjälpa
vårdtagare med information och kontakt
med anhöriga och företag.

övrigt vara informerade om övergången.
Information om tider, vilka som berörs, vad
övergången innebär för enskilda och företag
är ett ansvar för Digital-tv-kommissionen.
Inom kommuner och landsting är det därför viktigt att de som kommer i kontakt
med allmänhetens frågor (t.ex. växel, konsumentvägledare och informationsansvariga)
känner till var informationen finns och kan
hänvisa till rätt kanaler.
Den digitala tv-tekniken
med dess möjligheter till
interaktion, dvs tvåvägskommunikation, kan bli
ett ytterligare bra medium för kommunerna
att kommunicera med
invånarna.

Ansvarsfördelningen är tydlig. För kommuner och landsting handlar det om att hantera den egna verksamhetens behov och i
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KommITS
höstkonferens
på Arlanda Sky City

IT-ledning i kommuner

Nu räknar vi ner dagarna inför KommITS
höstkonferens på Arlanda Sky City, Arlanda
Conference & Business Centre,
den 16 och 17:e november 2005.
Temat den här gången är:
E-kommunen kommer – är vi redo?

BAKGRUND TILL PROGRAMMET

Program med detaljer kring arrangemanget
finns på www.kommits.se

Nominera kandidater
till KommITS
resestipendium
KommITS delar varje år ut ett resestipendium
till en person som är anställd i en kommun
som är medlem i KommITS. Stipendiet utgörs
av en resa till vänföreningen SOCITM:s årliga
konferens någonstans i England.
med stipendiet är bland annat att:
– Främja det internationella samarbetet mellan KommITS och våra internationella vänföreningar
– Möjliggöra för våra medlemmar att:
– öka kunskapen om vad som händer inom
IT-området runt om i världen.
– skapa egna internationella kontakter och
erfarenheter inom IT-området

SYFTET

för att kunna vinna detta stipendium är:
– Kommunen där man jobbar ska vara medlem i KommITS
– Den sökande ska skicka in en skriftlig motivering på varför just han/hon ska vinna.
Den bästa motiveringen vinner.

KRITERIERNA
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utses av en stipendiekommitté
bestående av ett antal styrelsemedlemmar.
Ansökan ska vara inskickad till KommITS
kansli före den 30 juni respektive år.
För information och ansökningsanvisningar
kontakta kansliet.

VINNAREN

Ett utvecklingsprogram för dig som arbetar i IT-relaterade ledarbefattningar från IT-samordnare till IT-strateger.
Svenska Kommunförbundet och
KommITS har identifierat ett behov av
kompetensutveckling för IT-samordnare,
IT-chefer och IT-strateger inför framtida
utmaningar inom kommunal verksamhet.
Nya organisationsformer införs och kommunalt stödjande företag skall samverka
med kommunal verksamhet i allt större
utsträckning. Teknikinslagen i verksamhetsmiljön intensifieras och medför ett
accelererande behov av kompetensutveckling kring nya system för ärendehantering.
Mellan 2000 och 2002 har ca 50 kommuner deltagit i det första steget av programmet IT-ledning i kommuner. Deltagarna
har efter genomfört program bildat nätverk
som kontinuerligt träffas. Det har även bildats verksamhetsrelaterade nätverk över
kommungränser. Som exempel kan nämnas ett antal ekonomichefer som gemensamt driver IT-relaterade frågor.
Under 2002 har deltagare väckt tanken
för ett andra program. Detta program
inriktas på att bygga strukturer inför införandet av e-service inom en kommun
med perspektiv på medborgare och verksamhet, på ekonomi och IT.
GENOMFÖRANDE

Utvecklingsprogrammet genomförs i 4
block under 4 – 5 månader och genomförs
som internat. Den röda tråden i utbildningen är att införa e-service i en kommun.
Block 1
Vad är e-service samt hur långt har vi
kommit? Vad kan man vinna? Vilka har
kommit långt? Uppgift ges till deltagarna
som innebär att ta fram ett direktiv och
projektplan för införandet av e-service.
Redovisning sker i block 4.

Block 2
Kostnader för utveckling, införande och förvaltning. Vinsterna med e-service ekonomiskt, arbetsmässigt och ur kundperspektiv.
Block 3
Vad innebär införandet av e-service för
medborgare, ledning och medarbetare?
Hur kan ett införande av e-service konkret genomföras?
Block 4
Genomgång av varje deltagares förberedelser inför eget införande av e-tjänster
Kvällsarbete dag 1 i varje block till ca 22.00.
FÖRKUNSKAPER

Steg 2 vänder sig både till Dig som behöver fördjupa dina kunskaper inom området, och till Dig som genomgått IT-ledning i kommuner steg 1. Programmet
erbjuder många tillfällen till diskussioner
där alla kan få ny kunskap och delge
andra egna erfarenheter. En verksamhetsrelaterad chef kan med fördel delta i kursen så att IT- och verksamhetsledning
gemensamt kan förbereda det konkreta
arbetet.
HANDLEDARE

Programmet följs av programmets projektledare Bengt Svensson, Svenska kommunförbundet. Kursledare är Johannes
Helfrich som arbetar praktiskt med förändringar av större organisationer inom ITrelaterade områden. Dessutom föreläser
specialister i olika sakområden vid varje
programblock i syfte att sprida kunskap
och erfarenheter från kommunal övergripande nivå och för att ge influenser från
näringslivet. I varje block genomförs ett
studiebesök.
Mer information, program och anmälningsblankett finns på www.kommits.se

MER OM PROGRAMMET kan du läsa på:
www.svekom.se/infoit/itledning
www.kommits.se

Svekom: Bengt Svensson,
bengt.svensson@svekom.se
tel 08-452 74 30

HAR DU FRÅGOR och funderingar
ta gärna kontakt med:

Innehåll: Johannes Helfrich,
johannes@pedtek.se
tel. 070-665 05 50

KommITS: Anette Knutsson,
Strömstads kommun,
anette.knutsson@stromstad.se
tel. 0526-191 35

Referens: Eva-Marie Marklund,
IT Västerbotten,
eva-marie.marklund@itvasterbotten.org
tel. 090-13 62 80

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 120 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå i norr
och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och den största är Umeå.
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 Svenska kommunförbundets IT-sektion och
med systerföreningar i USA 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.
KOMMITS MÅLSÄTTNING. KommITS har som mål att vara ett nätverk av ITmänniskor 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/ADB-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.
KOMMITS 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. Sedan början av år 2000 har vi administrativ hjälp av en kanslifunktion i Eskilstuna. Där produceras även föreningens tidning och hemsida.
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 – ett diskussionsforum bakom lösenordsskydd på föreningens hemsida
www.kommits.se.
– 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 2004/2005 är 2 000 kronor.
Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

FÖRENINGEN KOMMITS STYRELSE :

Ordförande
Henric Skoog, 3 Degerfors kommun
693 80 DEGERFORS
mobil: 070-483 55 13
henric.skoog@degerfors.se
Vice ordförande
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Adm. kontoret, 452 80 STRÖMSTAD
tfn.: 0526-191 35, 070-541 91 65
tfx: 0526-191 10
anette.knutsson@stromstad.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavd., 455 80 MUNKEDAL
tfn: 0524-183 18
tfx: 0524-181 10
mobil: 070-397 15 63
marianne.olofsson@munkedal.se
Sekreterare
Britt-Inger Lindell, Upplands Väsbys kommun
Dragonvägen 86, 194 80 Upplands Väsby
tfn: 08-590 978 09
tfx: 08-590 898 76
britt-inger.lindell@upplandsvasby.se
Ledamot
Lars Öhman, Nacka kommun
131 81 NACKA
tfn: 08-718 87 16, fax: 08-718 90 22
mobil: 070-431 87 16
lars.ohman@nacka .se
Ledamot
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 LEKSAND
tfn: 0247-802 12, fax: 0247-144 65
ake.nygren@leksand.se
Ledamot
Bo Dahl, Sävsjö kommun
IT-avdelningen, Djurgårdsgatan 1
576 80 SÄVSJÖ
tfn: 0382-15 200, 070-568 40 05
tfx: 0382-15 210
bo.dahl@savsjo.se
Ledamot
Thorbjörn Larsson, Falkenberg kommun
311 80 FALKENBERG
tfn: 0346-886 258, 070-698 62 58
fax: 0346-105 90
thorbjörn.larsson@falkenberg.se
Suppleant
Peter Petersson, Vallentuna kommun
Tuna Torg 1
186 86 VALLENTUNA
tfn: 08-587 850 07
fax: 08-511 720 20
peter.petersson@vallentuna.se
Suppleant
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
IT-strateg, 811 80 Sandviken
tfn: 026-24 16 47, mobil: 070-320 67 92
lars.flintberg@sandviken.se
Kansli
Box 638
631 08 Eskilstuna
tfn: 016-34 44 11
(vardagar 11-13, 16-17)
kansli@kommits.se
www.kommits.se
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IT-prop
FOTOGRAFIER FRÅN REGERINGENS HEMSIDA

Så ska IT-Sverige bli bättre
Strax före semestern fattade regeringen beslut om en ny IT-politisk
proposition. I propositionen som har utarbetats tillsammans med
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna tydliggör regeringen sin syn på
IT-utvecklingen och föreslår en rad åtgärder för att utveckla nyttan med
den moderna informationstekniken.

M

ålet för IT-politiken är att alla
män och kvinnor, unga och
gamla och alla delar av landet ska
ges tillgång till modern IT-infrastruktur och
samhällsnyttiga e-tjänster för att förenkla
vardagen och förbättra livskvaliteten. Den
ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv.
Dessutom ska barnperspektivet prioriteras.
Några av de åtgärder som föreslås i
propositionen är:
Särskilda åtgärder för funktionshindrade personers delaktighet i informationssamhället
Uppdrag till Post och telestyrelsen att fortsätta försöken med en bredbandstjänst som
möjliggör teckentolkning via mobiltelefon
och att i samråd med Socialstyrelsen fortsätta verksamheten med en servicecentral för
dövblinda.
Nationell patientöversikt
Våren 2004 startades ett projekt för att
främja framtagandet av en nationell patientöversikt. Regeringen vill att detta projekt
ska ges ytterligare prioritet.
De statliga verken med egen IT-infrastruktur ska bidra till IT-politiken
Banverket och Vägverket ska bidra till ITutvecklingen genom att upplåta sin infrastruktur till andra ändamål.
Jämställdheten i IT-branschen
En handlingsplan kommer att utarbetas
med åtgärder för att öka jämställdheten i
branschen.

Bidrag till små och medelstora företag
30 miljoner fördelat under 5 år satsas på
detta projekt. Projektet innebär att de företag som vill utveckla sin verksamhet med
hjälp av IT-lösningar kan ansöka om medel
för detta.
Olika åtgärder inom skolområdet
Myndigheten för skolutveckling och
Nationellt centrum för flexibelt lärande ska
få i uppdrag att kompetensutveckla lärarna
inom IT.
Överklagandeprocesserna inom Lagen
om elektronisk kommunikation.
En utredning bör tillsättas för att utreda och
lämna förslag till åtgärder som, med beaktande av rättssäkerhetsaspekter, kan effektivisera beslutsprocessen kring lagen om
elektronisk kommunikation.
Utvecklad samordning
Regeringen avser att utreda hur formerna
inom den offentliga förvaltningen för samordning och uppföljning av politiken för
informationssamhället bör utvecklas.
Gemensamma grundfunktioner
Specifikationer för gemensamma grundfunktioner, t.ex. när det gäller elektroniska
signaturer, bör utarbetas i samråd med
kommuner, landsting och marknadens
aktörer.
Propositionen kan läsas på www.regeringen.se

Infrastrukturminister Ulrica Messing
kommenterar propositionen:
– Arbetet med den IT-politiska propositionen har varit spännande eftersom propositionen spänner över så många olika politikområden. IT kan bidra till att förbättra
kvaliteten inom alla verksamhetsområden i
samhället vilket också avspeglas i propositionen. Särskilt kul tycker jag att det är att
vi nu tydliggör våra avsikter när det gäller
IT:s möjligheter att utveckla vården och
skolan.
Karin Thorborg,
Vänsterpartiet
– Jag vill särskilt
lyfta fram att vi
prioriterar barnperspektivet i propositionen. Barn
och ungdomar är
en särskilt utsatt
grupp på nätet och
deras intressen måste vi särskilt värna om i
framtiden.
Mikael Johansson,
Miljöpartiet
de gröna
– Vi har konstaterat att IT kan bidra
till att uppnå även
andra politiska
mål exempelvis
hållbar utveckling.
I propositionen
tydliggör vi IT:s betydelse för att minska
miljöbelastningen.
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Studie från KBM

Satsningen på 24-timmarsmyndigheten minskar säkerheten
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har kartlagt IT- och informationssäkerheten
hos ett antal större myndigheter och statliga bolag i Sverige, med en
fördjupad analys av beredskapen mot så kallad skadlig kod.
Studien visar att IT- och informationssäkerheten inom myndigheter och statliga bolag
har höjts betydligt de senaste tre-fyra åren,
men att det fortfarande finns brister.
Tekniska lösningar inte tillräckligt
Bland annat visar studien att det finns en
spänning mellan den offentliga förvaltningsmodellen och försöken att optimera ITsäkerheten. Bland annat innebär satsningen
på 24-timmarsmyndigheten en ökad exponering mot källor av skadlig kod.
Vidare visar studien att det finns för många
exempel på anställda som saknar kunskap
samt att de som är insatta kanske inte följer
de regler och rutiner som finns.
– Att förbättra IT-säkerheten med tekniska
lösningar räcker inte om inte den interna
medvetenheten och disciplinen inom organisationen samtidigt förbättras. Positivt är
dock att medvetenheten om den här problematiken finns hos intervjupersonerna i studien, säger Patrik Nilsson, omvärldsanalytiker på KBM.

De flesta drabbade av skadlig kod
De flesta organisationer som medverkat i
studien har på olika sätt drabbats av skadlig
kod. De typer av skadlig kod som är mest
frekvent förkommande är Loveletter,
Nimda, Sasser och Blaster. Skadorna har
dock oftast begränsats till de administrativa
stödfunktionerna.
I kartläggningen har även företrädare för ett
antal företag intervjuats för att kunna jämföra IT- och informationssäkerhetsnivån mellan myndigheter och statliga bolag i förhållande till privata företag.
Jämförelsen visar bland annat att privata
företag ligger närmare den optimala IT- och
informationssäkerhetsnivån än statliga organisationer.

vjuats. Som komplement har representanter
för tio olika privata företag intervjuats.
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans
med kommuner, landsting, myndigheter,
näringsliv och organisationer minskar vi
samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.
KBM har även det sammanhållande myndighetsansvaret för samhällets informationssäkerhet.
Studien Beredskap mot skadlig kod (KBM:s
temaserie 2005:1) kan laddas ner som pdffil från www.krisberedskapsmyndigheten.se

14 statliga organisationer i studien
Studien ”Beredskap mot skadlig kod” har
genomförts av Opticom International
Resarch på uppdrag av KBM. I studien har
22 företrädare för 14 olika statliga organisationer med viktiga samhällsfunktioner inter-
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FOTOGRAFIER FRÅN ANTICIMEX

Mest kameramobiler
Kameramobiler fortsätter att dominera listan över mest sålda mobiltelefoner. Sex av de tio mest populära telefonmodellerna under augusti
hade inbyggd kamera. Och så har det sett ut under hela sommaren.
– www.waymaker.se
Know IT växer
Know IT AB förvärvar RealM AB. RealM AB är ett IT-konsultbolag med
ca 60 medarbetare och verksamhet i Stockholm. RealM:s verksamhet är
i första hand inriktad på projektledning och systemutveckling i Javaoch Microsoftmiljö. Förvärvet av RealM innebär att Know IT växer till
drygt 550 medarbetare.
Lättare för allmänheten att få fram
uppgifter om mobilbasstationer
Regeringen har beslutat att Post- och telestyrelsen ska göra det möjligt
för allmänheten att via myndighetens webbplats ta del av uppgifter om

basstationssändare för allmänt tillgänglig mobiltelefoni i myndighetens
frekvens- och tillståndsregister. Funktionen ska finnas på plats senast
den 31 december 2005.
Osby kommun investerar i personaladministrationssystem
Osby kommun valde att låta sina 1 400 anställda använda Jeeves HRM.
Systemet är ett komplett, helt internetbaserat, system för personaladministration och lönehantering.
Osby kommun gjorde en omfattande utvärdering inför beslutet.
– Det är komplicerat att jämföra system med varandra bara på papperet. Efter en grovselektering, valde vi därför att låta de två kvarstående
kandidaterna göra varsin veckolång workshop för att få en verklig bild
av systemen, säger Stephan Hellqvist, IT-chef på Osby kommun.
Ordern är värd 4,6 miljoner. I ordern finns också inskriven en option
för Bromölla, Hörby och Östra Göinge att köpa lösningen.

KommITS resestipendium 2005

En väg till nya internationella kontakter
träffar bidrar till nya infallsvinklar, som
avgjorde att han vann stipendiet för året.

KommIT delar varje år ut ett resestipendium till någon person som är
anställd i en KommITS-kommun.
Stipendiet utgörs av en resa till vänföreningen Socitms årliga konferens i England.

– Det ska bli intressant att få en insyn i
samarbetet som KommITS har med andra
organisationer och ta del av hur diskussionerna går hos medlemmarna. En sådan här

resa bidrar till nya intressanta erfarenheter
som jag förhoppningsvis kan ha nytta av i
mitt arbete.
Thomas Wollentz är 33 år och är i grunden
utbildad som elektroingenjör med en bakgrund inom systemutveckling.

I år har styrelsen till stipendiat utsett
Thomas Wollentz som arbetar som IT-projektledare på stadskontoret i Halmstads
kommun och dess enhet för kommunikation och utveckling.
– Mitt arbete är inriktat på strategisk IT i
kommunen. Det innebär bl a. arbete med
kommunövergripande IT-projekt, IT-säkerhet, systemsamordning och telefoni- och
datakommunikation, berättar Thomas.
Det var just det strategiska arbetet liksom att
Thomas deltar i ett regionalt samarbete mellan kommunerna i Halland, där regelbundna

Vill du få klart en elektronisk
inköpslösning – redan i höst?
”Den snabbaste vägen till målet är ofta den rakaste”
Snabbt – enkelt – lättarbetat
Några kunder
”18% lägre priser ...”
”44 minuter till 6 minuter per faktura”
”Besparingar på över 15%”

Nordens största offentliga inköpsportal
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UmeNet

Sydpolen tur och retur
Bygget av UmeNet började en försommardag 1995 och ett par månader
senare skickades första mejlet på det nya nätet. Idag, tio år senare, har stadsnätet vuxit till 570 km och är ett av Europas mest utbyggda och modernaste.
Etapp 1 var 15 km lång och gick från
Dragonskolan i väster via centrum upp
till Ålidhem plus några avstickare, bl a till
Stadshuset.

en torr betongkanal under fjärrvärmerören. Men efterfrågan ökade och snart
måste stadsnätet hitta sina egna vägar ut
till kunderna.

De första kunderna på stadsnätet var
Umeå universitet, Umeå IT-center och
kommunägda UKF Data. Antalet ökade
snabbt och uppgick i slutet av 1996 till
ett 30-tal. Bland de som tidigt insåg nyttan av att ha ”fiber i väggen” fanns
Västerbottens-Kuriren, Skanska och
Bildmuseet.

Idag har stadsnätet vuxit till en total
längd på 570 km och täcker så gott som
hela staden. De flesta bostäder och
arbetsplatser är direkt eller indirekt
anslutna till UmeNet, som nu även finns i
alla större tätorter och ett antal byar i
kommunen.

Från början tog UmeNet ”värmevägen”
genom Umeå. Fiberkabeln drogs genom

Umeå Energi har sedan starten 1995
investerat ca 190 miljoner kronor i sitt
stadsnät. De senaste åren har varit särskilt

investeringstunga. Utbyggnadstakten har
accelererat samtidigt som betydande
belopp satsats på teknisk förnyelse. Det
har gjort att UmeNet idag också klarar
distribution av strömmande media som t
ex bredbands-tv och ip-telefoni.
Kuriosa: En fiberkabel innehåller massor
av tunna glastrådar (optisk fiber). Lägg
alla UmeNet-fibrer på rad och de når från
Umeå ner till Sydpolen – och tillbaka.
Eller 30 000 km.
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H Ö S T K O N F E R E N S
Sky City, Arlanda Conference & Business Centre, 16, 17 november 2005
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Välkommen till
KommITS höstk
onferens

på Arlanda!

MINI
MÄSSA

Vid konferensen
hålls
som alltid en
med utställande minimässa
företag som
servar den offent
liga verksamhete
n

E-kommunen kommer
– är vi redo?
E-kommunen är snart en verklighet.
Vad kräver medborgarna och vad kräver beslutsfattarna ute i kommunerna?
Som it-anställd får du på vår höstkonferens ett gyllene tillfälle att ta del av det
senaste i branschen och höja din beredskap inför den kommande e-kommunen.
Välkommen till KommITS höstkonferens på Arlanda!

Program
Dag 2 – onsdag 16 november
09.00

Registrering med kaffe och smörgås

10.00

Inledning
Henric Skoog, ordförande KommITS

10.05

Välkommen till Sigtuna
Representant från kommunen

10.15

Utan internet stannar Sverige
Bo Dahlbom, forskningschef för Svenska IT-institutet
och professor vid IT-universitetet.
Med internet förenklas och automatiseras administrationen
i myndigheter, kommuner och näringsliv. Tjänstemännen
lämnar kontoren och blir mobila säljare med ständiga
kundmöten i ett samhälle dominerat av innovation och
marknad. Internet är tjänstesamhällets viktigaste teknik: för
polisarbete och försvar, för sjukvård och utbildning, för eldistribution och banktjänster, för logistik och lagerhantering. Om internet går ner kan vi inte ens köpa en liter
mjölk.
Bo Dahlbom är forskningschef för Svenska IT-institutet och
professor vid IT-universitetet i Göteborg. Han är ledamot av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, medlem av regeringens IT-politiska strategigrupp och ordförande i IT-företagens råd för mobila tjänster. Hans senaste bok heter
Makten över framtiden.

12.00

18

Lunch

13.00

Hur kan man nyttja IT för att effektivisera kommunen,
och vilka är de största utmaningarna?
Lennart Jonasson, stadsdirektör i Nacka kommun
Beteendevetare. Har jobbat som direktör på Svenska
Kommunförbundet, som affärsområdeschef på Mercuri
Urval och som socialchef m.m. Särskild utredare om
Skolans ledning och styrning

13.30

EDI-lösningar – Svefaktura
Kerstin Wiss-Holmdahl, förbundsjurist på
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting, Statskontoret och
Kammarkollegiet bedriver gemensamt sedan flera år tillbaka
ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk
handel. En standard för en enkel elektronisk faktura har
tagits fram i syfte att effektivisera inköps- och fakturahanteringen hos såväl köpare som säljare. Standarden benämns
Svefaktura och har börjat implementeras. Vad pågår kring
detta arbetet om att få fram en gemensam standard kring efaktura för småföretag? Och hur hjälper det oss att få en
kostnadseffektivare hantering av inköps- och fakturaprocesserna i kommunerna.
FORTS. PÅ SIDAN 20
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14.00

Besök hos utställarna och kaffe med kaka

15.30

E-legitimation – en offantlig angelägenhet
Bengt Svensson, IT-strateg, Sveriges Kommuner och
Landsting

Vägledningen 24-timmarswebben. Den innehåller rekommendationer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor. Vägledningen ger råd i såväl strategisk planering
som i det konkreta utförandet.

Statskontoret har upphandlat e-legitimationer för offentlig
sektor. Hittills har dessa främst använts av större statliga
myndigheter. Hur ser utvecklingen ut? Kan modellen också
bli intressant för kommuner?
16.00

16.30

Funda Denizhan, avdelningsdirektör på Statskontoret och
projektledare för Vägledningen 24-timmarswebben, berättar
hur riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben kan
användas för att ställa krav på leverantörer och samtidigt
hjälpa oss att bli bättre beställare.

Sambruk – Inre och yttre verksamhetsutveckling
av kommunala e-tjänster
Janne Dicander, projektledare Sambruk

11.30

Årsmöte

12.10

Lunch

E-tjänster i Sveriges kommuner
Ulrica Löfstedt, doktorand på Institutionen för
Informationsteknologi och medier

13.00

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet
Stefan Persson, affärsutvecklare IT Management,
Atea Sverige AB

Utvecklingen av e-tjänster i Sveriges kommuner har börjat
ta fart, men hur långt har utvecklingen kommit? Under
våren har det genomförts en studie för att analysera utvecklingen av kommunala e-tjänster. Resultatet av denna studie
samt förslag på vidare forskning inom området presenteras.

Sänkta kostnader, effektivare IT-organisation och nöjdare
användare är en ekvation som många funderar på hur man
får ihop. Atea genomför TCO-analyser, Total Cost of
Ownership, enligt Gartner Groups analysmodell i syfte att
mäta den totala kostnaden för att införskaffa, äga och förvalta en IT-miljö över tiden. Vi har utfört ett stort antal
TCO-analyser för kommuner runt om i Sverige. Hur kan
våra samlade erfarenheter hjälpa din kommun?

Ulrica Löfstedt är doktorand på Institutionen för
Informationsteknologi och medier vid Mittuniversitetet i
Östersund. Hennes doktorandstudier och forskningsområde är inriktat mot samhällets informationssystem med fokus
på kommunala e-tjänster.
17.00

Utställaraktivitet

19.00

Fördrink med flygplanskänsla ...

19.30

Middag
Gemensam middag med underhållning och dans

Stefan Persson har gjort fyra TCO-analyser enligt Gartners
modell och presenterar här
resultatet och vad man kan få fram av en TCO-analys.
Stefan har en tioårig bakgrund som systemkonsult och projektledare inom IT Infrastruktur. Han är certifierad på
Gartners Groups Total Cost of Ownership-metodik.
13.30

Dag 1 – torsdag 17 november
09.00

Kraven på organisationers IT-stöd ökar hela tiden.
Användarna vill ha bättre stöd och kraven på anpassning
till en föränderlig verklighet är stora. Samtidigt ökar mängden system och olika tekniker som måste samarbeta
(Internet, stordatorer, PC etc). SOA – en tjänsteorienterad
IT-arkitektur – är arkitekturen som kan kommuniceras med
verksamheten i termer som verksamheten förstår. I SOA
beskrivs IT-funktionaliteten som tjänster som direkt kan
mappas mot verksamhetsprocessernas behov. Vår föreläsning beskriver varför, vad och hur – kravbilder, vägar till
måluppfyllelse och de möjliga vinster och mervärden som
kan skapas med SOA.

Bladservrar – att blada, eller inte blada, det är frågan
Niclas Söderlund, chefredaktör på Nätverk &
Kommunikation
”Bladservrar är dyra, de ger ifrån sig för mycket värme och
de är krångliga att administrera. Dessutom har de för kort
livstid för vår treårs avskrivningscykel.” Vi har alla hört och
läst om farhågorna, men hur är det i egentligen i praktiken?
Niclas reder ut begreppen runt tekniken, och berättar om
tänket kring när man bör gå över till en bladserverstruktur
– och när man absolut ska låta bli.

09.30

Spam-hantering inom offentlig sektor
Staffan Wikell, förbundsjurist,
Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Kingstedt arbetar som konsultchef på IT-konsultföretaget Know IT. Med 15 år i branschen arbetar Anders med
att utveckla Know IT:s erbjudande kring integration vid
sidan av sin roll som konsultchef. Med en bred erfarenhet
från en mängd olika projekt och branscher är Anders en
ofta anlitad talare på olika typer av branschevenemang, inte
minst då process- och verksamhetsstöd med hjälp av IT står
på agendan.

Problemet med oönskad mail bara växer. Vad säger lagen
om detta? Vad kan och får vi göra med problemet?
10.00

Besök hos utställarna och kaffe med kaka

11.00

Bli en bättre beställare med
Vägledningen 24-timmarswebben
Funda Denizhan, avdelningsdirektör på Statskontoret
I framtidens Sverige behöver den offentliga förvaltningen
göra mer saker med mindre resurser. Därför har Nämnden
för elektronisk förvaltning (e-nämnden) tagit fram

SOA – från data till process
Anders Kingstedt, konsultchef, Know IT

14.00

Bensträckare, frukt serveras

14.15

Hett just nu
Programpunkt om ett rykande färskt ämne

15.00

Dagen avslutas
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Offentliga sektorns webbplatser

Inte så tillgängliga som de borde
I takt med att vi kan använda internet för att utföra fler och fler ärenden när och varifrån vi vill,
blir webben allt viktigare i våra liv. Att kunna sköta kontakten med myndigheter, landsting och
kommuner via deras webbplatser kan underlätta våra liv en hel del. Tyvärr är många webbplatser
konstruerade på ett sätt som gör dem svåra att använda för en stor del av befolkningen.
Det är ett problem som blir extra allvarligt när det gäller webbplatser som bekostas
av offentliga medel och ska vara tillgängliga för samtliga medborgare.
För att så många människor som möjligt
ska kunna använda offentliga sektorns
webbplatser fick Statskontoret i uppdrag av
regeringen att ta fram vägledningar för
utformning av webbplatser. Det har bland
annat resulterat i Vägledningen 24-timmarswebben, en samling riktlinjer för hur man
bygger webbplatser som är användbara och
tillgängliga för alla.

Dystert resultat
Resultatet av granskningen visar att läget är
dystert. De flesta offentliga organisationers
webbplatser är inte i närheten av att efterfölja de riktlinjer som vägledningen innehåller. Detta trots att de ansvariga har haft
flera år på sig att åtgärda problemen, och
trots upprepade påstötningar.

tiser • notiser • notiser
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Den slutsats man kan dra av detta är att
det är mycket vanligt att varken köpare eller
leverantör inser att det krävs gedigen kunskap för att bygga och underhålla en bra
webbplats.
Observera att granskningen är översiktlig
och endast avsedd att ge en generell bild av
läget. Den analyserar inte enskilda webbplatser i detalj, och förändringar kan också
ha införts sedan granskningen gjordes i slutet av mars 2005. Innan man påbörjar ett
eventuellt förbättringsarbete behöver man
därför göra en noggrannare granskning av
sin webbplats.

I Statskontorets vägledning anges
bland annat: ”Offentliga webbplatser
ska vara utformade så att de inte utesluter grupper av medborgare. Med
andra ord ska webbplatser vara tillgängliga för alla och ge tillgång till
samma eller likvärdig information,
oavsett faktorer såsom ålder, kön,
funktionshinder och etnisk och kulturell bakgrund.”
Granskning av webbplatser
För att bilda oss en uppfattning om hur väl
vägledningen följs har NetRelations granskat
ett 30-tal webbplatser, utvalda på måfå,
inom statlig förvaltning, landsting och kommuner. Granskningen är i första hand teknisk och inriktar sig på tillgänglighet och
webbstandarder, två centrala begrepp i
Vägledningen.

blandar struktur med presentation eller
använder alternativtexter på ett felaktigt sätt.

Av alla granskade webbplatser är det bara
en enda, nämligen Bolagsverkets, som klarar
sig utan anmärkningar. De flesta andra har
stora problem och många är så dåligt konstruerade att de skulle behöva byggas om
från grunden. Ett fåtal ser ut att ha gjort ett
försök, men faller på att man till exempel

Webbutvecklarnas ansvar
En förklaring till resultatet är att en majoritet av Sveriges webbutvecklare faktiskt –
även om de inte själva inser det – har
mycket dåliga kunskaper om HTML, det
mest grundläggande när det gäller webbutveckling. Utöver det saknas ofta både kompetens inom och intresse för tillgänglighet,
användbarhet och webbstandarder. Många
uppfattar webben som ett helt visuellt
FORTS. PÅ SIDAN 21

Sigma förstärker
Sigma har tecknat avtal om att förvärva majoriteten i det nystartade
bolaget iMål Projektledning AB. Sigma stärker därigenom sin profilering
inom området projektledning.

Lättjobbat i hängmattan … ?
Attityden till att jobba utanför kontoret är positiv. Tekniken finns och
varannan svensk vill distansjobba. Det visar en undersökning genomförd bland 2 029 personer.

iMål Projektledning hyr ut erfarna IT–projektledare och utvecklar projektledningsmetodik för att på ett effektivt sätt driva IT-projekt i mål.

Sju av tio säger att de skulle må bättre eller mycket bättre om de jobbade mer på distans. 46 procent vill distansjobba några dagar i veckan
och 41 procent anger att de har de tekniska förutsättningarna och
redan jobbar utanför kontoret. Hur gör du?
www.teliasonera.se/press
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medium och utgår bara från sig själva och vad som visas på den
egna skärmen.
Många har också missuppfattat vad tillgänglighet är och tror att
det bara handlar om människor med synskador eller andra typer
av funktionshinder. Man bör istället se det i ett mycket vidare
perspektiv. Tillgänglighet berör alla. Det handlar om att bygga
webbplatser så att de fungerar oavsett vad besökaren använder för
webbläsare eller operativsystem, och oavsett om han eller hon har
något funktionshinder. Genom att göra en webbplats tillgänglig
maximerar man antalet möjliga besökare samtidigt som man gör
den enklare för alla att använda, funktionshindrad eller inte.
Utan att det kostar mer.
Dessutom är en tillgänglig webbplats mer attraktiv för sökmotorer, vilket generellt leder till mycket bättre sökmotorplacering. Det är något som de allra flesta webbplatsansvariga har högt
upp på sin önskelista och ofta i onödan betalar extra för.
Ägarnas ansvar
Webbplatsägarna själva har också ett visst ansvar. Att undvika de
misstag som så många gör handlar till stor del om att skaffa sig
kunskap. Innan man beställer en webbplats gäller det att göra
research, precis som inför ett bil- eller husköp. Ju mer man vet
om det man ska betala för, desto större är chansen att man gör ett
bra köp. Har man inte tillräcklig kunskap för att kunna göra urval
och leveranskontroll är det tjänstefel att inte konsultera det upphandlingsstöd som finns.

citat • citat • cit

Där är Vägledningen 24-timmarswebben ett bra redskap. Man
kan använda den dels för att öka sin egen kunskap om vad som
kännetecknar en välkonstruerad webbplats, dels för att ställa krav på den man
anlitar för att utveckla sin webbplats.
Genom att begära att slutprodukten är
tillgänglig, användbar och följer webbstandarder – det vill säga följer riktlinjerna i vägledningen – ökar man sannolikheten att det som levereras är en snabb, lättanvänd och hållbar webbplats som
besöks, används och uppskattas av
många. Av Roger Johansson, NetRelations

&LER ËN  SVENSKA
KOMMUNER HAR VALT
#LAVISTER

.YA PRODUKTER
.U LANSERAR VI #LAVISTER 3ECURITY 'ATEWAY  OCH 
3ERIES 0RODUKTERNA I DESSA SERIER ËR MÍNGSIDIGA
SËKERHETSLÚSNINGAR BASERADE PÍ SAMMA PRISBELÚNTA TEKNIK
SOM SINA FÚREGÍNGARE
-ED KAPACITET FÚR UPP TILL  'BITS SÍ ËR #LAVISTER 3ECURITY
'ATEWAY  OCH  3ERIES IDEALISKA FÚR STÚRRE
ORGANISATIONER MED HÚGT STËLLDA KRAV KRAV PÍ PRESTANDA
FUNKTIONALITET OCH PÍLITLIGHET

 SERIEN I KORTHET

s  'BITS PLAINTEXT THROUGHPUT
s  'BITS 60. THROUGHPUT
s  SAMTIDIGA FÚRBINDELSER
s  SAMTIDIGA 60. FÚRBINDELSER

 SERIEN I KORTHET

s 'BITS PLAINTEXT THROUGHPUT
s 'BITS 60. THROUGHPUT
s  3AMTIDIGA FÚRBINDELSER
s  3AMTIDIGA 60. FÚRBINDELSER

+ONTAKTA OSS SÍ BERËTTAR VI MER OM HUR VI TILLSAMMANS
KAN UTFORMA EN KRAFTFULL NYCKELFËRDIG )4 SËKERHETSLÚSNING

”Det är nästan undantagslöst
ett större jobb att hålla
en webbplats levande
än det är att skapa den”
– e-nämndens vägledning
24-timmarswebben

FÚR JUST DIN KOMMUN
"ENGT -ALMQUIST     BENGTMALMQUIST

CLAVISTERSE

*OAKIM +ARLSTRÚM     JOAKIMKARLSTROM

CLAVISTERSE

21
¾RNSKÚLDSVIK     3TOCKHOLM    
WWWCLAVISTERCOM

KommITS vårkonferens i Umeå

”Fortsätt med dessa
sammankomster”
KommITS konferenser engagerar.
Det är det allmänna intrycket när en utvärdering av årets vårkonferens presenteras.
Både program och arrangemang får denna gång ett fång rosor av delegaterna.
Det betyder förstås inte att det saknas synpunkter om förbättringar inför framtiden.
Strålande vår och en dokumenterat bra
konferensanläggning höjde förstås förväntningarna på en trevlig och givande samvaro
inför evenemanget som hölls den 11 och 12
maj i Umeå Folkets hus. Programmet som
programgruppen hade tagit fram presenterade en palett av ämnen -– man siktade på
både intressanta och roliga föreläsningar.
Effektiva arbetslag och fungerande ledarskap var temat på inledningen. Det var
Johan Hellström från tevedramadokumentären Robinson som visade på några ”mänskliga” gruppbeteenden som påverkar nya och
inarbetade arbetslags sätt att fungera tillsammans. Utgångspunkten var olika episoder i Robinson, med uppspelade filmsnuttar

Några röster
ur utvärderingen:
Helhetsintryck av konferensen
• Lärde mig mest under första dagen
• Bra att det gavs tid i paus att prata
med utställare och deltagare
• Bra, mycket information på kort tid
• Det var väl värt kostnaden och resan
• Viktig mötesplats
• Intressant och välorganiserad
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Motsvarade konferensen dina
förväntningar?
• Ja, och kanske något mer
• Bra ämnesval gällande föreläsningarna
• Vill inte att föredragshållarna pratar
om allt som är bra, utan även om det
som gått snett i projekten
• Jodå. Lite mer tid till utställarna
• Ja, fast kanske lite mer erfarenhetsutbyte direkt med kollegor

som allt som oftast lockade till skratt, men
som framför att var informativa med tanke
på tema och slutsatser. Ett mycket uppskattat inslag.
Programmet därefter adresserade frågor
kring teknik och upphandling, framtidsvisioner och dagens säkerhet, skola och strategisk kommunledning – allt med kommunal it som övergripande tema.
Ett annat uppskattat inslag var när
Skellefteå kommun beskrev arbetet med att
vässa informationsflödet och förfina kontakterna mellan skola och föräldrar/elever med
nytänkande it-lösningar. (Dokumentation
från de allra flesta föreläsningarna finns på
www.kommits.se.)

Vad fick dig att anmäla dig?
• Chefen
• Tidigare konferenser och möjligheten
att träffa kollegor
• Jag är ny inom området och vill lära
mig så mkt som möjligt
• Utskick
• Genomtänkt blandning av seminarier
Vad tyckte du om föredragen?
• Blandat, första dagen mkt bra,
andra sådär
• Höll över lag hög kvalitet
• Omväxlande
• Bra mix av vad om kan tänkas vara
av intresse för oss kommunfolk
• Ibland för mkt säljande av insatsen
man gjort
• Intressant, verklighetsnära blandat
med visioner och spekulationer

Vad tyckte då delegaterna om program och
arrangemang? Det är tydligt ur utvärderingen att det är programmets innehåll och möjligheten att träffa kollegor som ger en besökare mest utbyte av konferensdagarna. Men
även utställningen och utbytet med utställarna är viktigt. ”Bra urval av utställare”;
”utställningen ger en hel del” och ”mer tid
behövs för utställningen” är några av de
positiva rösterna.
Naturligtvis finns även synpunkter på
saker som man som deltagare tycker kunde
vara annorlunda. Det är för dem som utvärderingarna görs. På vilka områden bör konferensarrangemangen bli bättre? Kan det
vara så att en del synpunkter helt enkelt
inte går att tillmötesgå? I varje fall inte
alltid?

Konferensanläggning
Ett problem som ibland påpekas är att det
finns brister i konferensanläggningen. I
Umeå fick anläggningen mycket bra omdömen. Någon påpekade dock att aulan var
för stor och med tanke på antalet delegater.
– Vi visste förstås redan på förhand att
aulan var för stor, menar Henric Skoog,
ordförande i KommITS. Men det är alltid
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Vad tyckte du om anläggningen?
• Bra anläggning, hög kvalitet
som det brukar vara
• Aulan för stor, vi satt för utspridda
• Bra med närheten till hotellen
• Mkt bra. Överraskad att det fanns ett
public-nät på hotellet.
• En bra konferensanläggning, bra med
den typen av salong (biosittning)
Vad tyckte du om utställningen?
• Bra, men som alltid för kort tid
till förfogande
• Svårt att få ut ngt av det på detta sätt.
• Det är roligt att få tips på nya
produkter och träffa leverantörer
• Inte så mkt utställning utan
snarare mötesplats, vilket är bra
• Bra, nära kontakt med leverantörer
• Om man kan få mer info och mindre
produktsälj så vore det bra
• Ger en hel del
• Ok, men lite tråkiga
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många krav på en konferensanläggning som
ska stämma samtidigt. Och sanningen är
den att det gör de aldrig, utan det blir alltid
några krav som får kompromissa en del.
– De krav vi gärna vill ha tillgodosedda
vid varje konferens är en lagom stor lokal,
helst med biosittning, med bra boende i
omedelbar anslutning till konferenshallen
och med stora och väl belägna ytor för
utställare. Kommunikationerna måste vara
goda oavsett varifrån i landet man kommer.
Sen räcker det ju inte med att det finns en
sådan anläggning, utan önskvärt vore med
en i varje kommun, eftersom vi strävar efter
att förlägga konferenserna i olika delar av
landet.

Utställning
En annan svårighet att lösa är ett hitta den
perfekta lokalen för utställningen som alltid.
Den bör ju ligga, om inte i aulan så i alla fall
omedelbart i anslutning till ingången till lokalen. Den ska helst vara så konstruerad att
ingen av utställarna kommer i skymundan.
Men eftersom entréerna till konferenslokalerna sällan eller aldrig är uppförda med tanke
på att det ska hållas utställningar där så kan
ibland en i övrigt bra konferensanläggning
brista just här, åtminstone i pereferin.

Vad har du för önskemål
inför nästa konferens?
• Bjud in kommuncheferna och skapa
ett program om IT-ledning
• John Cleese
• Låt utställare få 20 min i helgrupp
• Tema borde vara utvecklingen inom
vård/omsorg i den kommunala sektorn
• Det ständiga behovet av kompetensförstärkning, för alla inblandade
• Hur man bäst hanterar att nå extern
kompetens utan att det kostar skjortan.
• Novell vs Microsoft
• Kanske ha något med djupare innehåll
för strateger resp tekniker
• Långsiktigt tänkande vid systemintegration
• Förutsättningar för lyckad samverkan
mellan kommuner
• Skolanknutna frågor, både drift och
verksamhet. Gärna lärarstödet och IT
• Föreläsningar om system och
metoder.

– Naturligtvis finns det alltid en nivå på
alla våra önskemål som vi aldrig underskrider, och med tanke på de positiva omdömen som vi hittills har fått i samband med
konferenserna tycker vi att vi ändå hittar de
optimala lösningarna, menar Henric Skoog.

Programmet
Varför ser då programmen ut som de gör?
Har du känt att det inte fanns tillräckligt
mycket intressant i programmet för din del?
– Tanken är att det ska finnas något av
intresse för de flesta som jobbar i den kommunala it-verksamheten, säger Anette
Knutsson, som är sammankallande i
KommITS programgrupp som just utarbetar
konferensprogrammen.
– Men trots allt är inte kommunal it-personal inte en alldeles homogen grupp. Att
syssla med teknik, lösa de allra mest triviala
daglig tekniska problemen, och att vara itstrateg med ansvar för bredbandsutbyggnad
är två vitt skilda arbeten med helt olika frågeställningar och lösningar. Och däremellan
finns ett antal olika arbetsuppgifter.
– Sett över tiden kommer dock alla arbetsuppgifter att belysas, menar Åke Nygren,
också medlem i KommITS programgrupp.

• Lyckade och misslyckade projekt, vad
lär man sig?
• Korta föreläsningar
• Vad planerar man internationellt?
• Hur når man bäst med kommunal
info? Via webben? Hur får man
besökarna att stanna, hitta de söker?
• Dokumenthanteringssytem i kommunal verksamhet. Bra och dåliga exempel.
• Lite mer utbildande föreläsningar
• Säkerhet
• Kommunikation
• Tunna klienter vinst/kostnad.
Övergång till opensource, går det?
• Olika möjligheter för publicering av
befintliga dokument till e-dokument
• Spamhantering, lagar och regler för
offentlighetsprincipen.
Vad kan och får man göra?
• Lottie K, Fritidsresor

Varje konferens innehåller ca 14 olika
ämnen, och vår strävan är att det ska vara
aktuella och följa med utvecklingen av verksamheten som drivs.
– Att se programmet som ren nyhetsförmedling skulle dock inte vara rätt. Trots allt
hålls konferensen två gånger om året, så
som nyhetsförmedlare skulle de inte kunna
mäta sig med tex dagliga tidningar på området. Snarare är fördjupning och diskussion
av aktuella ämnen, liksom erfarenhetsförmedling det som vi siktar till, säger Äke
Nygren.
Arbetet med arrangemangen inför en konferens pågår i över ett halvt år – faktum är
att arbetet med en vårkonferens påbörjas ett
gott stycke innan höstkonferensen hållits,
och vise versa. Och det engagerar både styrelse och kansli. Målet är förstås alltid att
hitta alla de optimala betingelser som gör en
lyckad konferens. Snart är det dags att ses i
Sky City, Arlanda, för höstkonferens. Och ni
kan vara övertygade om att ingen möda
sparas för att den ska bli en i raden av
givande och välarrangerade KommITS-konferenser.
Väl mött där.

Förslag på platser
Nynäs havsbad (Nynäshamn), Gotland,
Göteborg, Trollhättan, Tylösand (Halmstad),
Hasseludden eller Radisson Sollentuna,
Holiday Club Åre, Hemavans högfjällshotell
Övrigt
• Föreläsningar där man lär som om ny
teknik och nya lösningar.
• Framtidsscenarios inom IT-branschen
• Leverantörerna som föredragshållare
• Låt oss lära av varandra, låt
kommunerna fylla i uppgifter innan
konferensen som sedan presenteras
som statistik, t ex. olika nyckeltal kring
kostnader för vissa system, infrastruktur, personal.
• Ett bättre upplägg för utställarna vore:
Besök dag 1 12.30-14.30
• Info från samarbeten och myndigheter
som berör kommuner och landsting
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Sambruk

Nu är det klart!
Sambruksplattformen har tagit steget från projekt till registrerad ideell förening.
Den ursprungliga gruppen bestod av tolv
kommuner men hade vid slutet av 2004
utvidgats till ett trettiotal. Arbetet inom
Sambruk har bedrivits som ett nätverk. Vid
konstituerande föreningsstämma den 7 juni i
år beslutade gruppen att bilda den ideella föreningen Sambruk. Alla Sveriges kommuner,
landsting och organ som verkar för att främja
föreningens ändamål erbjuds att bli medlemmar i föreningen. Till och med juni redovisas
ett femtiotal kommuner som medlemmar.

Föreningen har formulerat syfte och mål med
verksamheten, bland annat att sänka kommunernas kostnader för utveckling och drift
av e-tjänster och att minska ledtiderna för
utveckling och införande av sådana tjänster

Projekt som drivs av Sambruk
• Ärendehantering
• Medborgarassistent
• Gymnasieval
• Barnomsorg
• Föreningsbidrag och lokalbokning
• Ansökan om ekonomiskt bistånd
• Öppen teknisk plattform

Föreningen har också fått ett projektanslag
på 3 miljoner kronor från myndigheten
Vinnova för fortsatt verksamhet.

Var tredje chef
har inte mandat att sätta lön
Sex av tio upplever att de inte kan påverka utfallet i sitt lönesamtal.
Tre av tio uppger att chefen de har lönesamtal med inte har mandat att sätta lön.
Det visar en undersökning som akademikerförbundet Jusek genomfört bland sina medlemmar.
Individuell lönesättning i samtal mellan medarbetare och närmsta
chef är den vanligaste modellen för lönesättning bland akademiker
idag. Men många arbetsgivare missköter modellen.
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– Vi har avtalat om spelreglerna tillsammans med arbetsgivarna,
säger Gunilla Grenö, Juseks förhandlingschef för offentlig sektor.

Men deras intentioner är inte trovärdiga när så många chefer fortfarande saknar mandat att sätta lön.
På en fråga till medlemmarna om hur de tycker att lönen ska sättas
är osäkerheten stor. Endast tre av tio ger uttalat stöd för att individuell lönesättning är rätt.

Snabbare internetsök
Att använda internet som informationskälla är idag var mans möjlighet.
Och det är ingen brist på möjliga informationskällor, även om informationen oftast har hisnande kvalitetsskillnader. Söksiten Google till exempel listar idag uppåt 8,2 miljarder sidor. Så problemet med informationssökningen på nätet har nu alltmer blivit bristande pricksäkerhet –
antalet sidor att leta igenom i visst ämne blir ofta oöverstigligt många.

fått uppdraget. Totalt anställs upp till 30 personer, varav de flesta är tekniker. Några kommer att fungera som produktspecialister med ansvar
för sericeteamen inom olika produktområden.
– Kompetensen inom både språk och området där vi är verksamma är
två tungt vägande skäl till att vi väljer att etablera oss i Sveg. Och vi
kommer närmare våra slutkunder, menar Pär Sveen, nordisk försäljningsdirektör på Samsung.

På hemsidan whipsearch.com har man adresserat problemet genom
samla de tre största sökmotorerna, Google, Yahoo och MSN i ett enda
gränssnitt. På så sätt menar utvecklarna att informationssökaren kan dra
nytta av de olika sökmotorernas respektive starka sidor genom en enkel
knapptryckning. Praktiskt. Pröva själv.

– Visst kan det tyckas som att vi går mot strömmen. Vi väljer Sveg när
andra väljer Indien. Men vi vill vara nära, och vi tror oss veta att våra
kunder också vill det. Sykes är det företag som kommer att driva
Samsungs kundsupport. De är sedan tidigare etablerade i Sveg.
Med en etablering i Sverige har kundsupporten också en geografisk
närhet till det nordiska huvudkontoret i Stockholm. Tidigare var kundsupporten placerat i Skottland. – Det underlättar utbildning och en närmare relation. Produktsortimentet förnyas hela tiden. Då är det bra att
inte befinna sig alltför långt ifrån varandra.

Sveg får support
Teknikföretaget Samsung valde att förlägga sitt nya nordiska center för
kundsupport i Sveg. Därmed skapas många nya jobb på callcentret som

SurfaLugnt!

Om du vill veta vilka lokala aktiviteter
som pågår inom Surfalungt-projektet
se www.surfalugnt.se

Visst angår det
kommuner och landsting!
För kommuner och landsting är Internet en allt viktigare kommunikationskanal såväl för den interna verksamheten som för kontakter med medborgare, företag och organisationer. Det är därför nödvändigt att förstärka
såväl säkerheten som tilliten till Internet.
De lösningar som skapas i kommuner och
landsting för att utveckla och förbättra
kommunikationen med medborgarna kräver
att man känner att man kan lita på systemen. Det gäller t.ex. när man har sina barn
i skolan och har en dialog med skolans personal kring sitt barns utveckling och resultat eller när man som patient eller anhörig
har kontakter med sjukvården.
Användandet av mobila uppkopplingar och
möjlighet att arbeta hemifrån ökar stadigt.

För att detta skall fungera så säkert som
möjligt måste man ha kunskap om hur
Internet fungerar vad man skall undvika att
göra och på vilket sätt man bör skydda sig
själv och sin dator.
Barn och ungdomars förhållande till nya
tekniska möjligheter är angeläget att lyfta
fram i detta sammanhang. Det är vuxenvärlden som måste ta initiativ till ett säkrare
Internet för alla. SurfaLugnt är en viktig
kampanj för hela samhället med tre ange-

lägna steg som vi på olika sätt
skall lyfta fram i det fortsatta
arbetet: attityd, kunskap och
beteende.
Vi ser nu fram emot ett konstruktivt
samarbete mellan företrädare
för kommuner, landsting,
organisationer och
företag så att vi får se
en mängd lokala aktiviteter i höst.
– Anders Nordh
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Utbrett privatsurfande på jobbet
– riskmedvetandet obefintligt

E

nligt en undersökning som Dotcom
Solutions låtit genomföra ägnar sig
var tionde anställd åt att surfa på
Internet en timme eller mer per dag för privat räkning på sina arbetsplatser. På ett företag med 100 anställda ägnas alltså mer än
50 arbetstimmar i veckan åt privatsurfande.
I undersökningen ingår 70 olika företag där
anställda med tillgång till Internet och som
arbetar med icke IT-relaterade frågor har
intervjuats.

Undersökningen visar också att riskmedvetenheten när det gäller sårbarheten på företagens nätverk är mycket liten. Man förlitar sig
på brandväggar och tror därmed att risken
för virus och andra angrepp är obefintlig. De
allra flesta är också helt omedvetna om
andra negativa konsekvenser som mer till
synes harmlösa aktiviteter kan innebära.
Extremt kapacitetsslukande aktiviteter som
att lyssna på webbradio eller att skicka runt
ljud- och bildfiler till kollegor kan exempelvis orsaka driftstopp och bidra till onödiga
överinvesteringar i nätverkskapacitet.

– Gränsen mellan att se datorn som arbetsredskap och nöjesmaskin på jobbet är minst
sagt flytande. Glädjande nog ser vi att
många efterfrågar tydligare regler och bättre
information om vilka konsekvenser detta
kan medföra, säger Kjell Westerback, vd för
Dotcom Solutions.
– Nu gäller det för företagen att se till att
informationen når även dem som inte jobbar med IT-frågor. Det har med företagens
och i förlängningen de anställdas säkerhet
att göra, fortsätter Kjell Westerback.

Privatsurfande på jobbet
• Tio procent privatsurfar dagligen en timme eller mer från sin arbetsplats.
• 94 procent av dem som använder Internet eller företagets interna nätverk
för privat bruk på arbetstid tror att det sker utan risk för företaget.
• Mindre än en tredjedel är säkra på att företaget de arbetar på har en
nätverkspolicy. Av dem vet knappt hälften vad den innehåller.
• 34 procent vet över huvudtaget inte om företaget de arbetar på
har någon nätverkspolicy eller ej.

Statskontorsprojekt visar:

Elektroniskt stöd sparar pengar
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Statskontoret har tittat närmare på vad elektroniskt stöd för inköp och fakturahantering
kan innebära. De beräkningar man kommit
fram till visar att tre studerade statliga myndigheterna sparar mellan 92 000 kr till 481
000 kr per år. Uttryckt i mantimmar uppgår
besparingen från 200 timmar till 1000 tim-

mar per år vid användning av elektroniskt
stöd för inköp och fakturahantering.
En förutsättning för att uppnå nämnda
effekter är dock att arbetsprocesser anpassas
och att organisationsförändringar, bl. a.
samordning av funktioner, genomförs.

Statskontorets sammanfattande bedömning
är att elektroniskt stöd för inköp och fakturahantering kan innebära effektivisering av
verksamheten och därmed generera lägre
kostnader med bibehållen eller ökad kvalitet.

KK-stiftelsen

Elever utan dator hemma
behöver skoldatorer
Över 25 000 av landets gymnasieelever har inte internet hemma.
10 000 av dem har ingen dator alls i hemmet. 41 procent av dessa elever
använder skolans datorer dagligen, jämfört med bara 24 procent av dem
som har dator hemma. Det visar rapporten ”IT i skolan 2004”,
som är Sveriges enda årliga undersökning om IT i skolan.
Undersökningen visar att 97 procent av gymnasieeleverna har dator hemma. Grundskolans
elever ingår inte i undersökningen, och om
man antar att 3 procent av dem saknar dator
har drygt 40 000 av eleverna i grund- och
gymnasieskolan inte har dator hemma.
– Skolan ska se till att alla barn har samma
möjligheter. Alltmer av skolarbetet för äldre
elever bygger på arbete framför datorn. De
som inte har dator hemma hamnar i en
utsatt position om inte skolan ställer datorer
till förfogande för eleverna, säger Stig
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Roland Rask, projektledare på KK-stiftelsen.
Undersökningen påvisar stora brister i kommunernas arbete med IT i skolan. Över
hälften av skolledarna anger att behovet av
investeringar i ytterligare IT-utrustning är
stort, vilket är fler än 2003. Var fjärde skolledare i den kommunala skolan anger att
deras kommun helt saknar en långsiktig
plan för dessa investeringar, vilket också är
en försämring jämfört med 2003.
– Det är oroande att läget i kommunerna
för IT i skolan har försämrats under 2004.

Kommunernas ekonomi är kärv, men det
kan inte ursäkta bristerna i planeringen. Det
är dags för alla kommuner att ta frågan om
IT i skolan på allvar, säger Christina
Ehneström, programchef för IT i skola och
utbildning.
Nytt i årets undersökning är en geografisk
analys av läget för IT i skolan i olika typer
av kommuner. Storstockholm, Göteborgsoch Malmöregionerna ligger sammantaget
bäst till, medan bland annat kommuner i
glesbygd sackar efter.

Andra nyheter i årets undersökning:
• effekterna av regeringens satsning på IT i
skolan (ITiS) 1999-2002 har undersökts
• svaren från grundskollärarna har delats
upp i kategorierna ”upp till skolår 6” och
skolår 7-9” beroende på var de har sin
huvudsakliga undervisningstid
• vissa av elevernas svar har analyserats
utifrån familjens utbildningsbakgrund
– www.kks.se

Snart här

Variabel säkerhetsnivå
i nätverk
Att kombinera personlig rörlighet med datasäkerhet är en utmaning.
Hög säkerhet begränsar användningen och kostar systemkraft och ström.
Med hjälp av två olika varianter av selektiv kryptering öppnar en avhandling
av Stefan Lindskog för att välja den säkerhetsnivå som krävs för tillfället.
Skydd mot otillbörlig åtkomst och påverkan
är en grannlaga uppgift i alla publika datornätverk. Olika typer av säkerhetsmekanismer,
såsom brandväggar, antivirusprogram och
kryptering, ger olika typ av skydd. För att
skapa en tillfredsställande total skyddsnivå
mot olika former av angrepp används därför
ofta en kombination av flera av dessa.
Vid konstruktion av dagens säkerhetslösningar har målet normalt varit att tillhandahålla en så hög grad av säkerhet som möjligt.
Det finns få eller inga möjligheter att anpassa
nivån av säkerhet efter behov. Men säkerhet
är kraft- och tidsödande.

– En onödigt hög säkerhetsnivå kan innebära minskad tillgång till olika tjänster, och
drar dessutom mycket ström och systemresurser. Särskilt i mobila enheter behövs därför möjligheten att anpassa nivån på ett
säkert sätt, säger Stefan Lindskog.
I sitt arbete har han fokuserat just på hur en
valbar säkerhetsnivå kan ges. Bland annat har
två olika varianter av selektiv kryptering konstruerats och analyserats. Gemensamt för dessa
är att de tillåter att endast en delmängd av data
i en överföring behöver krypteras. På så sätt
reduceras behovet av beräkningsresurser, vilket
är en bristvara i många mobila terminaler.

Med hjälp av sådan kryptering kan alltså
säkerhetsnivå väljas efter önskemål. Det skulle till och med kunna vara möjligt att ändra
nivån flera gånger under pågående aktivitetstillfälle. Att utveckla tekniken vidare kan vara
relevant för många användare, till exempel
inom vård och polis, vilka allt mer intresserar
sig för mobil IT.
– Stefan Lindskog, Chalmers

29

60 miljoner till nya offentliga e-tjänster
Som KommITS redan tidigare uppmärksammat satsade innovationsmyndigheten Vinnova sammanlagt 3 miljoner
på ett femtontal IT-projekt som en förstudie och för en utvärdering av var myndigheten skulle bidra
med ytterligare utvecklingspengar. 4-8 projekt skull väljas ut för fortsatt stöd. Det blev 6.
Det kommunala utvecklingsprojektet Sambruk får nu 3 miljoner kronor.
Vinnovas satsning på nästan 21 miljoner
kronor kompletteras med ytterligare
omkring 40 miljoner kronor i medfinansiering, vilket ger en sammanlagd satsning på cirka 60 miljoner kronor. Över
90 aktörer deltar i de 6 projekten.

Forsknings- och utvecklingsprojekten
finansieras inom Vinnovas tillväxtområde
e-tjänster i offentlig verksamhet och
utlysningen "Innovativ utveckling av
gränsöverskridande offentliga e-tjänster".

– Det är viktigt att det kommer fram etjänster från offentlig förvaltning som
verkligen är till nytta för medborgare och
företag, säger Madeleine Siösteen Thiel,
Vinnova.

Hälsotjänster - en offentlig e-tjänst
för det samlade vårdutbudet ska
utveckla en e-tjänstekatalog för vårdtjänster. Tjänsten underlättar för vårdgivarna
att hitta rätt samarbetspartners till exempel i utformningen av vårdplaner. Region
Skåne. 4,2 miljoner kronor.

REMS - Remissluss ska förbättra samverkan mellan vårdgivande organisationer
genom att utveckla och testa ett antal
elektroniska tjänster för remisshantering.
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm. 2,8
miljoner kronor.

DE BEVILJADE PROJEKTEN
Inter-organisatoriska e-körkortstjänster - för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden ska utveckla
e-tjänster och en webbportal för körkortsrelaterade ärenden. Linköpings universitet. 2,6 miljoner kronor.
E-student passport ska få fram effektiva
e-tjänster för studenter. Tjänsten ska
bland annat sortera och hantera erbjudanden, frågor och information efter studentens egna val. Umeå universitet. 3
miljoner kronor.

E-tjänster för Sambruk är en samverkan mellan 30 kommuner för att gemensamt utveckla kommunala e-tjänster. 3
miljoner kronor.

Bygga Villa är en e-tjänst för att lättare
kunna planera, bygga och bo. Tjänsten
ska bland annat underlätta att söka bygglov, fastighetsbildning och lagfart för att
bygga villa. Lantmäteriet, Gävle. 5 miljoner kronor.

Offentliga e-tjänster är de elektroniska tjänster - tillgängliga till exempel via Internet, TV eller mobil - som den offentliga förvaltningen erbjuder medborgare, företag, intresseorganisationer och andra myndigheter. E-tjänsterna kan till exempel innebära snabbare hantering av ärenden, stöd för demokratiska processer och andra former för ökat inflytande, förenklad organisation och en
nätverksförvaltning som förenklar myndighetskontakterna för enskilda och företagare. Flera av de beviljade projekten kommer att
presenteras under konferensen Offentlig@ rummet i Linköping den 8-9 juni.
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Dotcom uppköpt
Danmarksbaserade TDC har köpt it-företaget Dotcom Solutions. Dotcom har i
dagsläget närmare 600 anställda och kontor på 30 orter i Sverige. TDC ska fortsätta verksamheten inom området IP-baserade kommunikationslösningar. Företaget
har sitt ursprung i det forna TeleDanmark,
och har ambitionen att bli en ”stark utmanare till Telia”. – www.waymaker.se

Guide. Supportavtalet innefattar totalt
1400 användare. Guide och Kentor har
ingått i ett samarbetsavtal för att ta ansvar
för LSF:s totala behov av tjänster för drift
och support för anställda i förvaltningen
och politiker. Kentors drift- och supporttjänster följer processerna och synsätt
som gäller för ITIL. – www.waymaker.se

Mera IP
TeliaSonera Sverige och WM-data har tecknat ett avtal som innebär en uppgradering av
delar av WM-datas befintliga WAN-nät till
ett IPVPN-baserat nät som stödjer IP-baserade kommunikationstjänster. TeliaSonera blir
också underleverantör i WM-datas outsourcinguppdrag. – www.waymaker.se

Backup för mobiltelefonen
Nu blir det enklare och säkrare att sköta
sina kontaktuppgifter i mobiltelefonen.
Det kan vara viktigt när det är dags att byta
till ny telefonmodell eller om telefonen förkommer. Det är Vodafone som tillsammans
med Storegate erbjuder sina kunder möjligheten att lagra telefonbok, kalendrar och
annan digital information i mobiltelefonen
på nätet. – www.waymaker.se

Landstinget förlänger outsourcing
Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)
inom Stockholms Läns Landsting har förlängt drift- och supportavtal med systemintegratören Kentor och konsulterna

Nya tester med elnätskommunikation
Det svenska företaget Iprobe har tillsammans med elleverantören Fortum genomfört ett pilottest för att utvärdera ny teknik
för kommunikation över elnätet (PLC,

power line communication). Då elnätskommunikation traditionellt har varit
behäftad med problem och bristande prestanda, var syftet med denna pilot att
utvärdera huruvida den senaste teknologin
inom området skulle kunna ge anledning
till en omvärdering. Utfallet är enligt företagen mycket positivt. Testerna genomfördes i 3 områden; flerfamiljshus, villaområde samt glesbygd.
Områdena utvaldes för att de representerade olika typer av utmaningar och för att de
också tidigare använts som testområden.
Även blandade nät, med både luft- och
jordledningar, inkluderades i testen.
Tekniken har visat sig kunna leverera
obrutna mätvärdesserier (100 % av alla
timmätvärden), vilka samtliga funnits tillgängliga i insamlingssystemet efter varje
dygn. Någon bortre gräns för avstånd mellan transformatorstation och mätare har
inte kunnat identifieras eftersom systemet
felfritt klarade av den längsta sträcka som
nätet kunde erbjuda, hela 1200 m.
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Samverkan bättre än outsourcing
Under rubriken Den kommunala outsourcingparadoxen väcker Nils Knutsson på Tietoenator frågan varför inte fler kommuner
lejer bort sina it-avdelningar. Det kostar sannolikt de svenska skattebetalarna flera miljarder kronor varje år, hävdar han.
Men Peter Legendi, it-chef i Mariestad, menar att det inte stämmer. Framför allt mindre och medelstora kommuner har idag
mycket effektiva och väl anpassade it-avdelningar. Och som det är nu kan samverkan vara bättre än outsourcing.
Nils Knutsson ställer i CS bilaga "It i
offentlig sektor", se CS 20/4 -05, frågan
om det inte är hög tid att på allvar börja
konkurrensutsätta kommunernas it, delar
av kärnverksamheterna som till exempel
skolor bedrivs ju i privat regi.

så trots svag bemanning blivit effektivare.
Och det är mot bakgrund av kommunernas påtvingade effektivisering som outsourcingleverantörer upptäcker att det är
svårt att hitta möjligheter till besparingar i
kommunernas it-avdelningar.

Frågan är relevant. Men det är förstås
ekonomin som avgör i grunden. Blir outsourcing dyrare för kommunen måste
pengarna tas från just kommunernas
kärnområden.

En outsourcad underbemannad it-avdelning ökar med andra ord kommunens
kostnader, men tillför ökad kvalitet och
stärkt säkerhet. Kvalitet och säkerhet väger
tungt, men ekonomin väger oftast tyngre.
Allt fler kommuner arbetar sedan
något år tillbaka aktivt för att söka
samverkan med grannkommuner.
Kommuner söker samverkan kring allt som
leder till effektiviseringar och besparingar
och det gäller även system och it-drift.

Är jag som it-chef trångsynt?
Samtidigt är det svårt att jämföra itavdelningar med skolor och äldreboenden. Motiven till att låta skolor bli fristående är att skapa alternativ, erbjuda valfrihet och ibland politiska, det är motiv
som saknar betydelse när det gäller en
internserviceverksamhet som kommunens it-avdelning. Kommuninvånaren
bryr sig knappast om vem som ansvarar
för servrarna.
Nils Knutsson menar att outsourcing
blir billigare eftersom outsourcingleverantörer erbjuder stordriftsfördelar. Man kan
tycka att det borde vara så eftersom små
och medelstora kommuner knappast kan
mönstra en stordrift.
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Den utveckling som kommunernas itavdelningar har fått vidkännas de senaste
åren är fler inloggningskonton, fler servrar,
fler växlar, fler system. Det är en utveckling som kommunerna klarat med oförändrad bemanning, eller i varje fall med
marginell utökning. Kommunerna har allt-

Samverkan minskar sårbarheten. Stora
outsourcingleverantörer har god kommunkännedom, men interkommunal
samverkan skulle sannolikt försvåras om
kommunens egen kompetens kring itdrift är outsourcad.
För några år sedan kunde vi ständigt
läsa om ökad outsourcing som en trend.
I huvudsak förekom outsourcingen i de
större städerna. I några fall har it-drift
outsourcats av politiska skäl, i flertalet
fall därför att det inte funnits anställningsbara kvalificerade tekniker. Det har
varit underskott på kvalificerade tekniker
i storstäderna.
I de små och medelstora kommunerna
har rekrytering av tekniker aldrig varit
något problem. Oroväckande många är
tvärtom kvalificerade till lediga teknikertjänster.

Många outsourcingleverantörer har haft
ögongen på kommunernas it-avdelningar
i flera år.
Är jag som it-chef trångsynt? Inte alls.
Kan leverantören visa att jag kan spara
pengar finns inget som hindrar en outsourcing. It-drift är ingen kärnverksamhet. Det är en internservicefunktion där
varken andra verksamheter eller allmänheten bryr sig vem som övervakar eller
patchar. Men det måste bli högre kvalitet
för samma kostnad eller helst billigare!
En stor outsourcingleverantör genomförde en Eriksgata förra året och lovade kostnadssänkningar med minst 20–30 procent. Väl på plats med fakta på bordet
svalnade entusiasmen. Framför allt var
intresset marginellt för att överta it-driften
inom skolan. Min it-avdelning omfattar
sju tekniker med ansvar för 1 700 pc, 50
servrar, 60 övervakningsbara växlar, 100
anslutna fastigheter, anslutningar till fem
andra kommuner, 8 000 inloggningskonton i elev- och personalnät och på tok för
många skrivare. Kan någon utföra uppgiften billigare och bättre?
Deloutsourcing däremot blir allt vanligare. Mariestads kommun har deloutsourcat
flera system – bibliotek, personal, fakturering, beställning och arbetsmarknad.
Flera tecken pekar på ökad deloutsourcing. Kan Mariestad inte samverka med
andra kommuner återstår på sikt bara
outsourcing om målet är sänkt sårbarhet.
Peter Legendi, it-chef Mariestads kommun, medlem i Svenska kommunförbundets it-referensgrupp

Guldlänkenvinnare

Pensionsprognoser och
kvalificerad kunskapsbank
Årets bästa e-tjänst ger pensionssparare en individuell prognos av den framtida pensionen.
Initiativet heter minpension.se och bakom det står flera olika organisationer från stat och näringsliv.
Årets bästa samverkan är mellan Vetenskapsrådet och universitet och högskolor i Sverige.
Med tjänsten expertsvar.nu får journalister snabb tillgång till den kunskap som finns hos svenska forskare.
– Båda vinnarna är fantastiska exempel
på god samverkan med kundens bästa för
ögonen, säger, säger Stefan Hedin jurymedlem och ledamot av IT-politiska strategigruppen.
Minpension.se vinner i tävlingsklassen
Bästa e-tjänst för att den är enkel att
använda och ger en känsla av mervärde.
Ett särskilt plus får den för att offentlig
och privat sektor samverkar med kundens bästa för ögonen.
När det gäller expertsvar.nu är det just
den omfattande graden av samverkan
som resulterat i en väl utvecklad tjänst
och medalj i tävlingsklassen Bästa samverkan.

– Det är särskilt lovvärt att hitta möjligheter till samverkan när det gäller universiteten och högskolorna eftersom de faktiskt konkurrerar med varandra på olika
sätt, säger Hans von Axelson, jurymedlem och verksamhetschef på
Handikappombudsmannen.
Expertsvar.nu är en till synes enkel
tjänst som kopplar ihop journalisters frågor med svar från forskare. Bakom tjänsten döljer sig en gedigen samverkan med
universitet och högskolor samt ett system
väl avpassat för målgruppens behov och
situation. Juryn väljer expertsvar.nu till
vinnare i tävlingsklassen Bästa samverkan
för att den löser ett väl definierat problem
med en genomtänkt tjänst beroende av
kontinuerlig och påtaglig samverkan.

Bästa e-tjänst
Vinnare: Min pension i Sverige AB: www.minpension.se
Minpension.se är en nyttig tjänst som ger pensionssparare en
individuell prognos av den framtida pensionen. Tjänsten är
enkel att använda och ger en gedigen känsla av mervärde. Ett
särskilt plus får den för att offentlig och privat sektor samverkar
med kundens bästa för ögonen. Juryn väljer minpension.se till
vinnare för tjänstens suveräna självklarhet.
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Hedersomnämnande:
Göteborgsregionen Utbildningen: www.praktikplatsen.se
Praktikplatsen.se löser på ett smidigt sätt hanteringen av elevers
yrkespraktik. Elever, lärare, företag har alla en effektiv gräddfil
in i systemet som också erbjuder möjligheter till utvärdering
och statistik. Tjänsten bejakar föredömligt samverkan, delaktighet och insyn för alla berörda aktörer vilket ger den juryns
hedersomnämnande.

Hedersomnämnanden
Juryn har också valt att dela ut två
hedersomnämnanden. I klassen Bästa etjänst går utnämnandet till praktikplatsen.se för ett initiativ som skapar insyn
och delaktighet i samband med elevers
yrkespraktik. I klassen Bästa samverkan
går hedersutnämnandet till Tekniskt
möte, ett delprojekt inom projektet
Visam. Initiativet visar nya innovativa sätt
för medborgaren att få samordnad myndighetskontakt.
Vinnarna och de hedersomnämnda
bidragen direktkvalificeras till den internationella tävlingen Stockholm Challenge
(www.stockholmchallenge.se).
– www.guldlanken.se

Bästa samverkan
Vinnare: Vetenskapsrådet: Expertsvar.nu
Expertsvar.nu är en till synes enkel tjänst som kopplar ihop
journalisters frågor med svar från forskare. Bakom tjänsten döljer sig en gedigen samverkan med universitet och högskolor,
samt ett system väl avpassat för målgruppens behov och situation. Juryn väljer Expertsvar till vinnare för att den löser ett väl
definierat problem med en genomtänkt tjänst beroende av kontinuerlig och påtaglig samverkan.
Hedersomnämnande:
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan,
CSN, Tullverket, Arbetsförmedlingen,
Tekniskt möte – ett delprojekt inom Visam i Västra Götaland
På fysiska kundarbetsplatser kan kunderna chatta och få kontakt med ljud och bild med sex olika myndigheter. Tjänsten
andas pionjärskap med möjligheter till nya innovativa sätt för
medborgaren att få samordnad myndighetskontakt. Tekniskt
möte är en inspirerande tjänst och ett lovande exempel på samverkan vilket ger den juryns hedersomnämnande.

