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Hej alla KommITS:are
Hoppas ni alla haft en underbar sommar med fint väder, mycket
bad, god mat, härlig vila och ja, allt som hör en härlig sommar
och semester till. Hoppas ni också fått lite ledigt från datorer och
telefoner och allt annat som ingår i begreppet
IKT.
Jag börjar med en liten anekdot från min egen
semester när jag var i USA en vecka och en natt
blev väckt av att min mobiltelefon ringde kl.
03.00. Det var
en leverantör
som ville boka
ett möte i
september. Jag
använde min
mobiltelefon i första hand som väckarklocka
under resan, men glömt ställa om den till
”enbart” väckarklocka. Antar att detta hänt fler
med mig. Det är bara att skylla sig själv.

semestern. Då fanns det nästan bara fast telefoni och brevbäraren
som kunde få tag på oss. Idag är det så lätt att ”bara” gå in och
kolla ifall det kommit något viktigt e-postmeddelande eller att
”bara” ringa eller svara på det viktiga arbetsrelaterade telefonsamtalet. Det kan lätt bli så att den välbehövliga semestern blir lite
störd. Inte bara för oss själva utan också för vår omgivning. Helt
ovanligt är det väl inte med kommentaren från nära o kära ”har
inte du semester…?”.
Hur som helst, vi lever här och nu
2006 och något positivt med att
vi kanske inte riktigt kopplat bort
arbetet under semestern är att vi inte
fick några större överraskningar när vi
väl kom tillbaks till skrivbordet. Vi var
redan igång med höstens utmaningar. Startsträckan var inte så lång.

”semestern är inte riktigt
vad den var förr”

Det har ju blivit så att semestern inte är riktigt som den var förr.
Förr var det lite lättare att verkligen koppla av från arbetet på

Vi ses på Arlanda SkyCity den 21-22 november, där KommITS
höstkonferens går av stapeln.
Carpe Diem
– Anette Knutsson, Ordförande, KommITS

Enklare vardag med Easit Servicedesk 4
Webbaserat verktyg för ITIL-processer!
Förenkla tillvaron med Easits ITIL-certifierade
webbverktyg Easit Servicedesk 4. Det stöder de
viktigaste av ITILs kärnprocesser,som Incident
Management, Problem Management,Change
Management,Configuration Mangement
och Service Level Management.
För mer information,besök:



www.easit.com
EASIT AB STOCKHOLM Sundbybergsvägen 9. 171 73 Solna. SUNDSVALL Storgatan 19.852 30 Sundsvall. Telefon 0771-25 00 00. E-post info@easit.se

Software Tools for Service People

Stoppa våldet!
Den fantastiska sommar som vi har bakom
oss har för mig, och säkert för många
andra, inneburit ett nytt rekord i antal
bad i sjöar och hav. Men det finns en
baksida med det varma och vackra vädret,
åtminstone i Stockholm. Antalet utomhusvåldtäkter tycks öka i takt med ökad
temperatur.
Kvinnor i alla åldrar drar sig för att gå
ut ensamma av rädsla för att möta en
våldtäktsman. Ska alla tjejer behöva sitta
i ”husarrest” för att det finns män som
smyger i buskarna och väntar på sitt
offer? En bieffekt av rädslan som många
kvinnor upplever är att vi 99,9% (eller vad
det kan röra sig om) män som inte tillhör
våldtäktsmännens skara ofta inte kan gå
ifatt en tjej på en gångväg utan att hon
ökar takten och tittar sig nervöst omkring.
Det är förstås ett litet problem jämfört med
tjejernas rädsla, men det är väldigt trist att
det ska behöva vara så.
Hur ska vi få stopp på alla våldtäkter och
övrigt oprovocerat våld som verkar bli
ett allt större problem i dagens Sverige?
Orsakerna till det tilltagande våldet i
samhället är förstås många. Det ökande
bruket av våldsframkallande droger
som t.ex. anabola steroider, speciellt i
kombination med alkohol, och den stora
tillgången på vapen är säkert ett par. Men
den kanske viktigaste orsaken är nog ändå
de värderingar som sprids bland många
killar med en våldsförhärligande machokultur i kombination med en förlegad,
förtryckande kvinnosyn. Hur stor inverkan

våldsfilmer och våldsamma dataspel har på
spridningen av en sådan machokultur kan
diskuteras, men att vissa ungdomar som
inte i övrigt har en stabil grund att stå på
kan påverkas negativt är nog ofrånkomligt.
Vad kan då vi män göra för att ändra
på detta? Vi kan t.ex. vägra skratta åt
kvinnoförnedrande skämt även i goda
vänners lag, vi kan sluta med att förhärliga
våld även om det sker på en fotbollsplan
eller i en hockeyrink och vi kan försöka
att uppfostra våra söner till jämställda
individer. Eller göra som i Piteå – bilda ett
manligt nätverk, Mansupproret, där man
visar sitt avståndstagande mot mäns våld
mot kvinnor.
Vi kan också verka för att konflikter, så
långt det är möjligt, ska lösas utan våld,
både i den lilla och den stora världen. Att
göra som t.ex. Israel gör i konflikten med
Libanon - bemöta en kidnappning av två
soldater med bombningar av kraftverk,
vägar och bostadshus med många hundra
civila dödsoffer som följd gör knappast
Hizbollah mindre våldsbenägna. Det
går bra att vända på resonemanget om
man så vill och konstatera att Hizbollahs
beskjutning av mål i Israel knappast gör
Israel mer fredligt. Våld föder våld, oavsett
vem som kastar första stenen. Det kanske
inte är så mycket du och jag själva kan göra
åt Israels eller Hizbollahs agerande, men
om vi är många så kan vi dra vårt strå till
stacken för att påverka makthavare som i
sin tur kan påverka skeendet.

Låt oss också hoppas att psykiatrin får
resurser att behandla patienter som söker
vård innan de begår fruktansvärda brott av
den typ som vi sett flera de senaste åren.
Arvika, NK, Gamla Stan, Åkeshov och
Västerhaninge är några platser som länge
kommer att förknippas med tragiska mord.
Som avslutning en liten fundering
om något helt annat.
I Stockholm använder ca 75 - 80 % av alla
vuxna cyklister cykelhjälm när man cyklar
till eller från jobbet, övrig tid är hjälmanvändningen ca 50 %. I några andra större
städer är andelen 10-20 %. Allt enligt
en helt ovetenskaplig undersökning. Är
stockholmare klokare än övriga svenskar?
Nej, det är ju så mycket farligare trafik med
fler bilar i Stockholm säger ni förstås. Nja,
den stora risken för cyklister är inte i kollision med bilar utan med andra cyklister
eller vid omkullkörning. Och köra omkull
kan man ju göra var som helst, och andra
cyklister finns det även på andra håll! Men
antalet cyklister som verkar vilja sätta hastighetsrekord är nog större i Stockholm än
på andra ställen. När man som fotgängare
ska korsa en gata som omges av cykelbana
på ena eller båda sidorna av gatan är det
inte i första hand bilarna man ska se upp
för utan cyklisterna! Vid ett besök i Köpenhamn kunde jag konstatera att tempot
hos cyklister är betydligt lugnare och
samspelet mellan cyklister och fotgängare
är mycket bättre än i Stockholm.
		
		

Carpe Vitam!
– Lars Markbäck



Skapa resultat viktigare för kvinnliga chefer
Män och kvinnor i chefsposition har inte bara olika uppfattning om
vad som är viktigt i rekryteringen av nya chefer. De värderar också
drivkrafterna i chefsuppdraget olika. Bland annat anser kvinnorna att det
är viktigare att skapa bra resultat. Det visar Ledarnas Chefsbarometer, en
Temo-undersökning som baseras på svar från drygt 1 000 chefer i landet.

Resultaten kan ses mot bakgrund av de siffror som SNS
nyligen presenterade, med en sjuknande andel kvinnor
på chefspositioner i näringslivet.
Chefsbarometern visar att kvinnorna anser att behovet
av olika bakgrund och jämnare könsfördelning är
viktigare när de rekryterar chefer än deras manliga
chefskollegor gör.
Tveksamt
Undersökningen visar dessutom att kvinnorna själva är
mer tveksamma till chefsjobb än männen. De uppgav
också i högre utsträckning att de var fler orsaker som
talade emot att ta jobbet som chef. "Brist på stöd i rollen
som chef" och att "jag skulle känna mig för ensam
som chef", var några av de orsaker som de uppgav i
undersökningen.
Drivkrafterna i ledarskapet skiljer sig också åt mellan
könen. Kvinnorna rangordnar överlag de olika uppräknade drivkrafterna i undersökningen som mer betydelsefulla än männen gör. Att skapa bra resultat, möjlighet
att påverka verksamheten, stimulerande uppgifter, motiverande att utveckla andra är alla exempel på drivkrafter
som är viktigare för kvinnorna i Chefsbarometern.



Antagligen
Antalet antagna till it-utbildningar har minskat med 18 procent
inför hösten, enligt uppgifter från Verket för högskoleservice.
– Vi märker redan i dag att det blivit svårare att rekrytera unga.
På sikt kan detta bli en orsak till att outsourcing till andra länder
påskyndas, menar Erik Thornberg, ansvarig för konsulter med
teknisk inriktning på Cap Gemini.

Antagligen II
I slutet på 2006 ska tio procent av Capgeminis IT-utveckling åt
svenska kunder ske i Indien, Bombay. Målet är 20 procent.
– När man är i början av en revolution är det omöjligt att se
hur stort det kan bli, säger Jan-Erik Karlsson, vd för svenska
Capgemini.

NOTISER

NOTISER

Nedlåtande behandling
Kvinnorna uppgav också i högre utsträckning att de varit
med om att tilltalats eller behandlats nedlåtande
på grund av kön (38 procent av kvinnorna
jämfört med 3 procent av männen).

Öppen dokumentstandard

En svensk ODF-allians
Under konferensen Öppen Källkod inom Offentlig Sektor i april i år deklarerade fyra representanter från IBM,
SUN, Red Hat och Novell att de tillsammans tar initiativet till en svensk ODF-allians (Open Document Format).
– Vi vill visa att det inte är acceptabelt att ett ensamt företag i världen sätter standarder efter egna intressen,
säger Anders Svennefalk från Novell.
Den svenska alliansen kommer att jobba
för en mer omfattande användning av det
öppna dokumentformatet ODF i Sverige
och man väntar nu bara på att beställarna
börjar fatta beslut:
– Vi måste börja öppna upp system på
riktigt nu, tekniska resurser och folk finns,
informerade Christine Böhm från IBM.
Enligt Henrik Thomasson på Red Hat
upplever många kunder inlåsningen till
specifika format och program som ett stort
problem.

– Med ODF får kunderna friheten att välja
mellan flera olika alternativa applikationer
och leverantörer.
ODF är en dokumentstandard som alla kan
använda sig av och alliansens medlemmar
uttryckte enstämmigt en önskan om att beställarna framöver ska börja ställa mer krav på
öppenhet och på så vis inte tillåta att en eller
ett par aktörer och företag, sätter standarden.
– Vi är inne i ett paradigmskifte och det gäller
nu att verkligen tänka om som både beställare
och leverantör, sa Bert Rubaszkin från SUN.

OpenDocument formatet är ett XMLbaserat dokumentformat som man
använder för att spara och ändra i
vanliga kontorsdokument.
OpenDocument utvecklades som ett
leverantörsoberoende filformat utav
OASIS (Organization for the Advancement
of Structured Information Standards) och
syftet med standarden är att öka tillgängligheten och säkerställa att dokument
kommer att vara nåbara även i framtiden,
oberoende av vilken programvara som
används. – www.okos.se

KOMMENTUS UPPHANDLING
Vad vill Kommentus
Resultatet av vårt arbete är att både tid och pengar kan sparas och istället
läggas på andra delar av verksamheten. Vi både ägs av och arbetar för
Sveriges kommuner. Kommun- och landstingsnytta är vad vi vill.
Kommentus fokuserar på fyra
upphandlingsområden inom IT/Telefoni:
·
IT-produkter
·
Dokumentproduktion
·
Programvaror
·
Telefoni

KOMMENTUS

Vad erbjuder Kommentus inom IT/Telefoni
Genom gedigen branschkunskap och bra dialog med kommuner och landsting
uppnås verkligt fördelaktiga priser och villkor på upphandlade produkter och
tjänster. Vi erbjuder användarvänliga ramavtal som omfattar gemensamma
affärsvillkor vilka är lättare att överblicka och enklare att hantera.

KOMMENTUS
Växel 08-709 59 00

Fax 08-19 24 10

info@kommentus.se

www.kommentus.se



Nytt sätt att varna allmänheten

”Hesa Fredrik” kompletteras med SMS
Regeringen har givit Statens räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten i uppdrag att ta fram en metod för att med hjälp
av mobiltelefoner varna och informera allmänheten vid kriser och olyckor, i Sverige och utomlands.
– I samband med kriser har vi alla ett
stort behov av information. Det är viktigt
att allmänheten snabbt får tillgång till
korrekt och användbar information. I dag
har nästan alla en mobiltelefon, och det är
en effektiv kanal för att nå ut till många
samtidigt, som komplement till t ex
radio och tv, säger försvarsminister
Leni Björklund.
– Under flodvågskatastrofen i
Asien och under bombningarna i
Sharm el Sheik i Egypten kunde
Regeringskansliet nå svenska
mobilanvändare med SMSmeddelanden. Det är viktigt
att det nu tas fram ett system
för hur mobiltelefoner
ska kunna användas för

varning och information till allmänheten.
Uppdraget är ett led i genomförandet av
propositionen Samverkan vid kris som
regeringen lade fram i mars i år, säger försvarsminister Leni
Björklund
Räddningsverket
har tidigare på
regeringens
uppdrag studerat

möjligheten att använda mobiltelefoner
för varning till allmänheten, och får nu i
uppdrag att tillsammans med Krisberedskapsmyndigheten ta fram ett strukturerat
system i samverkan mellan myndigheter
och mobilnätsoperatörer. Myndigheterna
ska också lämna förslag till en fortsatt
utveckling på området. Uppdraget ska
redovisas för Regeringskansliet senast den
1 september 2007. – Krisberedskapspropositionen Samverkan vid kris - för ett säkrare
samhälle: 2006/05:133
"Hesa Fredrik" är en populär benämning på
den utomhuslarmsignal som ingår i systemet
Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).
VMA använder även radio och TV för att informera allmänheten vid kriser och olyckor.

Tunna klienter
- Windows och Linux på samma
skrivbord.

www.cendio.se
ThinLinc, a terminal server solution,
which offers flexible and secure solutions
for Server Based Computing.



ThinLinc is used to centralise applications
through the use of thin clients.

cendio ab • tek nik ringen 3 • 583 30 linköping • tel +46 13 21 46 00

OPIS, Internetoperatörer i samarbete

Kväv inte mångfalden i stadsnäten
Snedvriden konkurrens och märkliga betalningsmodeller försvårar
allt oftare för tjänsteleverantörer vid upphandlingar i stadsnäten.
I dag finns det ett femtiotal stadsnät i lika
många kommuner, med omkring en kvarts
miljon anslutna hushåll. Stadsnäten står
för den förhållandevis största tillväxten i
bredbandssverige. Men utvecklingen är
hotad. Huvuddelen av alla stadsnät drivs i
kommunens regi eller av entreprenörer som
uteslutande sköter den tekniska driften av
näten, sk kommunikationsoperatörer. Det
är ett driftsätt som Operatörer i Samverkan
(OPIS) förordar.
Men det finns oroande tecken på att
ett antal stadsnät lägger ut driften på
entreprenörer som i sina koncerner även
har tjänsteleverantörer. Dessa dumpar sina
priser, utnyttjar informationsövertaget
och sätter upp hindrande avtalsvillkor för
övriga tjänsteleverantörer.
– I vissa upphandlingar fick vi redan
från början felaktig information om vilka
regler som gällde, vi ställdes inför otydliga

avtal som inte höll vad vi blivit lovade.
Under sådana omständigheter tvingas vi
skriva på avtal som i praktiken chockhöjer
våra, och i förlängningen abonnenternas,
kostnader. Vi har helt enkelt blivit inlurade
i en verksamhet vars kostnader vi inte
längre kan kontrollera. Det här är en
utveckling ingen vill se, säger Christian
Lindholm, stadsnätsansvarig på Bahnhof.
Konkurrensneutrala villkor
Operatörer i Samverkan vill se en utveckling där all konkurrens sker på lika villkor
Om stadsnäten ska vara konkurrensneutrala måste debiteringsmodellen innebära
likvärdiga avgifter för alla operatörer som
vill verka i stadsnäten. Modellen får inte
utgöra ett hinder för små eller nya operatörer att få tillträde.
Det bör finnas generella regler för hur
portaler är utformade, hur tjänster ska

presenteras, och hur kundtjänstärenden
ska förmedlas vidare till nätägaren.
Likaså bör det finnas gemensamma regler
för kapacitetsutnyttjandet i näten.
– Stadsnäten behöver också bli mer
professionella för att klara av kvalitetskraven från kunderna. Just nu lider många
slutkunder av oändliga felrättningstider
och vi operatörer kan sällan ge tydliga
besked om när en ny kundanslutning
kommer att vara aktiverad, menar Jonas
Thoursie, Vd för Blixtvik
– Opis har tagit fram gemensamma
riktlinjer för hantering av felanmälningar, leveranstider för inkopplingar och
tidsramar för supportärenden. De innebär
ett ordentligt kvalitetslyft för alla kunder
i stadsnäten. Det kommer att gå snabbare
att få sin anslutning och det kommer att gå
snabbare att rätta till fel. – www.opis.se

HELPDESKSYSTEM &
INVENTARIEHANTERING

BESÖK WWW.MMK.SE OCH
TRÄFFA OSS PÅ
HÖSTKONFERENSEN DEN
21-22 NOVEMBER



KommITS
höstkonferens 2006
Med jubileumskonferensen i färskt minne
laddar vi nu inför vår höstkonferens.
Den 21 och 22 november möts vi på Arlanda
Sky City för två dagar fyllda med aktuella föreläsningar, information om det allra
senaste och intressanta möten med kollegor
och leverantörer.
Anmälan och ytterligare information finns
som alltid 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

10

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

IT-ledning i kommuner
Ett utvecklingsprogram för dig som arbetar i IT-relaterade
ledarbefattningar från IT-samordnare till IT-strateger.
bakgrund till programmet

Svenska Kommuner och Landsting (SKL)
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 2005 har ca 75 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.

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

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.
mer om programmet

kan du läsa på:

www.skl.se
www.kommits.se
och funderingar
ta gärna kontakt med:
har du frågor

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

Programmet följs av programmets projektledare Bengt Svensson, SKL. Kursledare är
Johannes Helfrich som arbetar praktiskt
med förändringar av större organisationer
inom IT-relaterade 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
SKL: Bengt Svensson
bengt.svensson@skl.se
tel 08-452 74 30
Innehåll: Johannes Helfrich,
johannes@pedtek.se
tel. 070-665 05 50
Referens: Eva-Marie Marklund,
IT Västerbotten,
eva-marie.marklund@itvasterbotten.org
tfn. 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 140 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 SKL:s 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 2005/2006 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

fö r e n i n g e n ko m m it s s t y r e l s e :

Ordförande
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Adm. kontoret, 452 80 STRÖMSTAD
tfn: 0526 191 35, 070 541 91 65
fax: 0526 191 10
anette.knutsson@stromstad.se
Vice Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenberg kommun
IT-avdelningen, 311 80 FALKENBERG
tfn: 0346 88 62 58, 070 698 62 58
fax: 0346 105 90
thorbjorn.larsson@falkenberg.se
Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
IT-strateg, 811 80 Sandviken
tfn: 026 24 16 47,
070 320 67 92
lars.flintberg@sandviken.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavd., 455 80 MUNKEDAL
tfn: 0524 183 18, 070 397 15 63
tfx: 0524 181 10
marianne.olofsson@munkedal.se
Lars Öhman, Nacka kommun
131 81 NACKA
tfn: 08 718 87 16, 070 431 87 16
fax: 08 718 90 22
lars.ohman@nacka .se
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 LEKSAND
tfn: 0247 802 12
fax: 0247 144 65
ake.nygren@leksand.se
Thomas Hallberg, Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg
tfn: 0456 161 00, 070 677 40 33
fax: 0456 153 05
thomas.hallberg@solvesborg.se
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
tfn: 0325 184 46
fax: 0325 185 01
christian.bonfre@svenljunga.se
Monica Candler, Täby kommun
Kommunledningskontoret, 183 80 Täby
tfn: 08 768 92 23, 070 428 92 23
fax: 08 768 92 01
monica.candler@taby.se
Daniel Antonsson
Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall
tfn: 060 19 14 90, 070 669 14 90
fax: 060 59 14 90
daniel.antonsson@sundsvall.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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JUBILEUMSKONFERENS
”Tillbaka till framtiden” – 10, 11 maj 2006

En VÄLMÅENDE
tioåring med en
uppfordrande FRAMTID
...och ett lyckat 10-årskalas. Så skulle KommITS situation efter föreningens
jubileumskonferens i Göteborg i maj kunna sammanfattas.
Vi som var med om att förbereda KommITS
10-årsjubileum, tillika vårkonferens 2006
kan intyga att inga ansträngningar sparades
för att åstadkomma något extra med evenemanget. Det gällde både innehåll och genomförande. Och av eftermälet att döma var
både programmet och kringarrangemangen
mycket uppskattade bland deltagarna.
Upplättat
Inför konferensen, och det festliga umgänge som ett sådant arrangemang också
alltid innebär, hade en hel del nyheter och
en hel del extra programinslag inarbetats.
För det ansvarade KommITS programråd.
Målet var att skapa inte bara en intressant
konferens utan också ett allt mer lättsmält
program. Trots allt innebär två dagars full
koncentration en riktig ansträngning för
den som verkligen vill dra full nytta av
närvaron på konferensen.
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Främst hade formerna för programmet setts
över. I stället för enstaka och sinsemellan
oberoende föreläsningar presenterades
programmet i programblock med ett
genomgående tema. Föreläsarna inom
blocket kompletterade varandra inom
temat. Till detta avlutades varje programblock, varje tema, med en paneldiskussion
dör föreläsarna och även publiken kunde
komplettera och kritisera vad som sagts.
Redan här kan sägas att detta delvis nya
upplägg av programmet har fått mycket
beröm av delegaterna. Detta är säkert inslag
som kommer att beållas vid kommande
konferenser.
Moderator, en funktion med mersmak
För er som var där var väl den mest iögonfallande nyheten för denna konferens att
en professionell moderator anlitats - Alice
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 13

Anmäl dig till
KommITS
höstkonferens!
Med jubileumskonferensen i
färskt minne laddar vi nu inför
höstkonferensen.
Den 21 och 22 november möts
vi på Arlanda Sky City för två
dagar fyllda med föreläsningar,
information om det allra
senaste och intressanta möten
med kollegor och leverantörer.
Anmälan och ytterligare
information finns som alltid på
www.kommits.org

Årsmöte
KommITS årsmöte hålls den
22 november i samband med
höstkonferensen på Arlanda
Sky City.

10 år
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Bah Kuhnke. Valet av moderator var lyckat
eftersom Alice Bah Kuhnke, enligt omdömena, var mycket engagerad och ”bjöd på
sig själv”. ”Det hölls ett högre tempo än
jag förväntade mig. Alice Bah var alldeles
strålande, bra koll och återkopplande”,
var ett omdöme i konferensuppföljningen.
Klart är at en engagerad moderator kan
göra myckat för att behålla intresset och
koncentrationen hos delegaterna under en
konferensdag.
Alla ska med
Programinnehållet omfattade varierade
frågor med i huvudsak två inriktningar,
dels dem med framtidsperspektiv och dels
dem med sk fallbeskrivningar, dvs ”så här
gör vi”. Blocket om olika kommunla driftsformer för it, var ett exempel på de senare,
där fyra kommuner redogjorde för sina
sätt att driva it och bredband i kommunen.
Därutöver debatterades och spekulerades
41957_kommITS_170x109

06-09-06
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13.09

Sida 1

INGA VIRUS.
INGEN SKRÄPPOST.
INGEN NEDTID.
E-POST PÅ RÄTT SÄTT.
Ingen kan garantera fullständig säkerhet och tillgänglighet till företagets e-post.
Symantec har dock ett världsomfattande rykte för att ha gjort e-post lika säker och
tillgänglig som den är viktig. Vi hjälper er att inte bara filtrera bort virus, skräppost
och spionprogram, utan erbjuder också lösningar för snabb återställning i händelse
av en olycka. Vi hjälper dig att sänka lagringskostnaderna genom att arkivera på
sekundärminne och stoppa oönskad e-post. Vi erbjuder verktyg för effektiv lagring
och att snabbt spåra e-post. Vi hjälper er att hantera er e-post på rätt sätt. Vi vet
att det inte bara är e-post. Det gäller era affärer. För mer information, besök
www.symantec.com/esa.

SKAPA EN MOTSTÅNDSKRAFTIG INFRASTRUKTUR.

Symantec och Symantec-logotypen är registrerade varumärken
i USA och tillhör Symantec Corporation. Alla övriga märken
och produkter är varumärken och tillhör respektive ägare.
Copyright © 2006 Symantec Corporation med ensamrätt.
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det i framtiden för skolan, för den kommunala servicen, för it-utvecklingen i
sin helhet, och inte minst om hur det
så kallade ”storebrorssyndromet” skulle
kunna utvecklas. Exempel på redan
existerande teknik och idéer för övervakning, tex RFID-registrering, presenterades
av inledningstalaren, Per Ström, som hade
mycket spännande och intressant att säga
om det. Läs gärna ett längre sammandrag
av konferensen somn finns på KommITS
hemsida, www.kommits.se
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Avkoppling och allvar
Men en lyckad konferens innhåller
inte bara allvar utan också avkoppling.
Guldkant skulle det vara. Så även på detta
område gjordes extra ansträngningar för
att jubileumskonferensen skulle bli värd
att komma ihåg. Redan kvällen innan
konferensen började hade de som ville
inbjudits att följa med på en räkbåt i den
bohuslänska skärgården. Det var ingen
fisketur kan sägas, utan räkorna serverades
direkt i buffén och avnjöts av deltagarna
tillsammans med utsikten. Mycket avkopp-

lande arrangemang där de första samtalen
it-kollegor emellan började.
Men pricken över i när det gäller underhållning, sattes naturligtvis av Wallmans
salonger On Tour som gjorde ett mycket
proffsigt framförande under den traditionella middagen som avlutade första
konferensdagen i Göteborg.
Läs gärna det sammandrag av programmet
som finns på KommITS hemsida under
länken Konferens. – www.kommits.se
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Konferensdeltagarnas intryck!

Kort helhetsintryck av konferensen
• Mycket bra! En lång rad nya impulser.
• Viktigt nätverkande och bra nivå på föredragen.
• Väldigt bra - kompetenta föreläsare, bra innehållsbredd
• Klart bäst hittills. Mycket bra med extern "ordförande" ..
• Mycket bra. Smidig registrering, alerta utställare och föreläsare.
Tempot hölls bra.
• Paneldebattformen väldigt bra med Alice som moderator för att få
mer diskussion.
• Bra idé med block... men för mycket estradsamtal.
Vad fick dig att anmäla dig till konferensen?
• Inget speciellt, har alltid varit med.
• Diskussioner på hemmaplan. Vi behövde idéer och feedback
för att komma vidare med vår utveckling.
• Kontinuitet, viktig mötesplats, innehåll
• Träffa andra kommuner. Intressanta föreläsningar
• Tradition
• Jag brukar försöka vara med på åtminstone en konferens varje år
• Intressanta ämnen. Möten med kollegor
• Bra tillfälle till omvärldsspaning. Knyta och underhålla kontakter.
• Innehållet samt mötet med kollegor och leverantörer.
Motsvarade konferensen dina förväntningar?
• Bättre
• Ja
• Ja mycket
• Inte helt och hållet
• Jag föredrar många föredrag framför debatt/samtal
• Ja, det hölls ett högre tempo än jag förväntade mig
• Intressant med programblock
Vad tyckte du om innehållet i föredragen?
• Bra. Många intressanta, lite för långa kanske.
• Paneldebatt = bra.
• Som vanligt tämligen hög nivå på föredragen.
Vissa intressantare än andra.
• Som helhet angelägna ämnen.
• Paneldiskussionen var mycket bra - mer sånt
• Bra att kunna välja program, hela IT-avdelningen åkte tillsammans.
• Varierat innehåll. Bra block förmiddag dag 2
• Många riktigt intressanta - bra blandning.
Bra med olika synvinklar och lösningar på samma ämne
Vad tyckte du om utställningen?
• För korta raster att kolla in dem och hinna tala med dem.
• Bra utbud.
• Bra med leverantörspresentationen. (catwalk)
• Gärna fler utställare i framtiden. Bra innehåll.
Riktat mot den verklighet jag möter i mitt arbete
• Sevärt
• Bra med aktivitet hos utställarna
• Leverantörspresentationen var bra.

Vad har du för önskemål inför nästa konferens?
• Helpdesk – för IT eller för verksamheten?
• Driftsavtal / SLA - var går ansvarsgränsen mellan IT och verksamhet?
• Mer verksamhetsanknutna lösningar. Fokus på nytta inte teknik.
• Typ mobilitetskoncept för äldreomsorg. Workshop för ITSM.
• Jonas Birgersson igen, ser fram emot ... utvecklingen mot "e-sverige".
• Längre tid med leverantörerna.
• Helpdesk/kundservicefunktionen, ITIL, Support- Ärendehantering,
Kundnytta - kundfokus
• Kortare föreläsningspass eller lägg in bensträckare i långa pass
• IT-strategier
• Skolfrågor, förståelse/samarbete mellan pedagogik och administration.
• Tema: Helpdesk, Tema: IT-produktförsörjning
• Alice var bra, fortsätt med det.
• Mer om IT i skolan
• Vad efterfrågar medborgarna för IT-tjänster i olika seden av livet?
• Gärna ett tema eller två angående strategiarbete.
• Utbyte av t ex värddata mot landstingen. Kataloglösningar
• Praktiskt kring XML
• Regionala stamnät. Katalogtjänster - samarbete om
• Fler, bättre och roligare föreläsare
• Att det finns bord i konferenslokalen - för anteckningar etc
• Open Source / Linux, IP-telefoni, Kommunsamverkan på olika sätt,
• Work-shops (det blir sömnigt att lyssna hela dagen)
• Fortsätt med programblock
• IT-organisation, användarföreningar, IT-chefsrollen, integration
• Dokumentationsbok som Strategitorget har. Aktuella ämnen, block OK.
• Plats. Jag bor långt söderut, resan får ej ta en hel dag (enkel resa).
• Tema: Mer sambruk, utvärdering av sammanslagningar
• Samma plats
• 24-timmarsmyndigheten. Mer om Metakataloger.
• Parallella spår med uppdelning liten resp. stor kommun (över 60 000 inv)
• Utvecklingen på bredbandsområdet. Mer från skolområdet.
• Flera goda exempel på hur man framgångsrikt utvecklar IT i skolan.
• Fortsätt med moderator och block med paneldebatt
• Öppen källkod
• e-förvaltning, verksamhetsportaler
• Öka trycket i bredband på landsbygden. Bredband till alla.
• Gärna något rappt och roligt som inledning dag 2
• LEAN Produktion Hans Reich, Chalmers.
• Verifiering, samarbete, framtidsvisioner
• Mer om vilken nytta IT ger den enskilde kommuninnevånaren.
• Matcha det strategiska med praktik. Dvs intressant genomförda
lösningar i IT-miljö och arbetssätt på IT-enheter
• Säker och enkel inloggning, typ Secure Login etc
• Mer verkliga case där en/några kommuner berättar om konkreta projekt.
• Projekt om outsourcing som inte har fungerat - vad kan vi lära?
• Plattformar -skapa en egen portal med tjänster eller köpa färdigt?
• Säkerhet, hot, risker. Seminarie på en båtkryssning ex Tallin
• Mer fokus på IT och lärande i ett kommunövergripande perspektiv.
• Samarbete mellan teknik och verksamhetsutveckling som driver barn
och ungdomars utbildning.
• Fortsättning av paneldebatten "Framtiden skola".
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Lagförslag om skydd
för tele och IT- konsumenter
Många tele- och IT-konsumenter drabbas varje år av skyhöga telefonräkningar
på grund av bedrägliga företag. Konsumentverket har de senaste åren fått
många anmälningar om oväntat höga telefonräkningar. Och tusentals abonnenter
har också gått till polisen med misstänkta bedrägerier. Regeringen föreslår nu
lagändringar som ska skydda konsumenterna.
I en lagrådsremiss som lämnades till
Lagrådet idag finns lagförslag som ger konsumenterna större möjlighet att skyddas sig
från oväntat höga telefonräkningar.
• En skyldighet för alla operatörer att ge
abonnenten möjlighet att spärra vissa
nummer och vissa samtal helt. Abonnenten ska kunna spärra enskilda nummer,
nummerserier, nummer med viss typ
av prefix etc. Det finns redan idag hos
vissa leverantörer men regeringen menar
att detta ska vara en grundläggande
skyldighet.
• En skyldighet för alla operatörer att ge

abonnenten möjlighet att lägga in en
övre kreditgräns för sitt abonnemang
och att spärra abonnentens anslutning
om gränsen överskrids. Detta finns idag
hos ett fåtal leverantörer men föreslås nu
enligt lagförslaget obligatoriskt.
Enligt lagförslaget får dessa spärrtjänster
inte kosta något extra för konsumenten.
– För många människor kan en oväntat
hög telefonräkning få allvarliga konsekvenser för familjens ekonomi. Därför är
det angeläget att stärka konsumenternas
skydd mot detta, säger konsumentminister
Ann-Christin Nykvist.

Problemet med oförutsatt höga telefonräkningar kan bero på att abonnemanget
använts för att ringa upp dyra betalnummer, utlandsnummer eller Premium SMS. I
vissa fall har numren ringts upp utan abonnentens vetskap, t.ex.vid modemkapning.
Enligt Konsumentverket har 10 000-tals
abonnenter drabbats av höga telefonkostnader i samband med modemkapning. 2003
bedömdes modemkapning som det enskilt
största konsumentproblemet i landet. Men
flera olika åtgärder från internetleverantörer och myndigheter, plus det faktum att
modemanvändandet gått ner, har gjort att
modemkapningarna minskat de senaste
åren.
Men problemen med oönskade och oväntat
höga telefonräkningar kvarstår och risken
är att nya otillbörliga metoder som gör
att abonnenter luras att ringa upp dyra
nummer introduceras.
– Vi måste också ligga före dem som hela
tiden arbetar med nya sätt att på ett oärligt
sätt lura människor på pengar, säger
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

E-post är redan digitalt.
Varför är inte era fax det?
Bli en digital kommun: Använd TunnelFax.

· Regelbaserad styrning - med bara 2 musklick kan
regler skapas som styr valda fax till önskad mottagare.

· Centralisering - med IP-moduler kan bassystemet
hantera samtliga faxlinjer på era kontor.

· Säkerhet - ökad sekretess med kontroll över när fax ska
skrivas ut och vilka som kan läsa fax.

· Fungerar i alla nätverksmiljöer.
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Referenskund: Knivsta Kommun

SYSTEMET SOM SÄKRAR, ARKIVERAR
OCH DIGITALISERAR INKOMMANDE FAX
TunnelFaxtjänsten digitaliserar och arkiverar era
faxdokument automatiskt. Ni kommer aldrig att
behöva scanna eller förlora ett arkivpliktigt
dokument igen.
TunnelFax är en ASP-tjänst som är väldigt lätt att
använda. Utbildning tar cirka en timme.
Beställ TunnelFax och vi erbjuder de första två
veckorna som prövotid utan något förpliktigande.
www.banasystems.com

Se oss på KommITS höstkonferens!

Internet fortsätter att växa

I Europa har antalet Internetdomäner vuxit
med 21 procent under det senaste tolv
månaderna. Denna utveckling tillskrivs i
hög grad lanseringen av den nya .eu-toppdomänen i april i år. Sedan dess har över
två miljoner nya adresser registrerats (se
not 1).

"Internet fortsätter att växa i ett häpnadsväckande tempo och när nu tredje världen
hoppar på tåget räknar vi med en ökande
tillväxttakt under lång tid framöver”, säger
Dick Jacobsson, ISS nordenchef. "Fördelen
med detta är att vi alla får ett allt större
urval av sajter att besöka. För många
företag kan det dock innebära en nackdel,
nämligen risken att personalen ökar sitt
surfande under arbetstid, med minskad
produktivitet till följd. Det krävs införande
av metoder och system för att stävja denna
utveckling”.

Ökande antal webbsidor
Utöver ökningen i antalet domäner,
kommer ISS årliga analys fram till att
antalet webbsidor har ökat med 17,6
procent. Europa leder ligan med en tillväxt
på 20,7 procent följd av Afrika med 20,1
procent, Sydamerika med 18,5 procent och
Nordamerika med blygsamma 14 procent.
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Afrika är med 37,4 procent den kontinent
som uppvisar den största tillväxten i nya
domänregistreringar. Därefter kommer
Sydamerika med 35 procent följt av Asien
och Europa med 22 respektive 21 procent
ökning. Det uppger IT-säkerhetsföretaget
ISS.

"Vi ser att antalet nya domäner i tillväxtregionerna är högre än i de utvecklade
regionerna och att ökningen av antalet
webbsidor uppvisar en lägre takt.

Svenska kunder kräver mer för pengarna
Jan-Erik Karlsson, vd för svenska Capgemini, beräknar att vid året
slut kommer 10 procent av företagets utveckling åt svenska kunder
att ske i Bombay i Indien, och om några år minst det dubbla.
- När man är i början av en revolution är det omöjligt att se hur
stort det kan bli.
– Det utbildas en halv miljon civilingenjörer per åt i Indien. Deras
utbildning är minst likvärdig med den svenska. Det finns flera
universitet i världsklass där. Många jobbar dessutom ett par år i
USA innan de flyttar tillbaka och börjar arbeta hos till exempel
hos, säger Jan-Erik Karlsson.
Enligt Jan-Erik Karlsson är branschen utsatt för en extrem
prispress och kunderna har lärt sig att kräva mer för pengarna.
Satsningen på Indien kommer att innebära att det blir tuffare
att få jobb för svenska konsulter, men de mindre bolagen hittar
förhoppningsvis sin nisch, menar han.
TV till mobilen
I sommar sänder Telia tv till mobilerna via ett markbundet digitalt
tv-nät med tekniken dvb-h. Testet genomförs i Göteborg och
Stockholm och startar i början av augusti.

Tredje världens länder
tar emot Internet med
öppna armar

I de utvecklade regionerna är relationen
mellan nya registreringar och nya webbsidor mer balanserad”, säger Dick Jacobsson.
– Internet Security System

Testsändningarna baseras på dvb-h, en broadcastteknik som
bygger på samma princip som marksänd tv, där många användare
kan se direktsända program samtidigt. Dvb-h har, till skillnad
från 3G, inga begränsningar i antalet samtidiga tittare .
Pilotprovet startar i början på augusti och genomförs i utvalda
områden i Göteborg och Stockholm. Testlicensen för att sända tv
till mobilerna via dvb-h gäller för tre månader. – DVB-H - Digital
Video Broadcast - Handheld
Trojaner som stjäl lösenord allt vanligare
Det blir allt vanligare med trojaner på Internet som stjäl lösenord,
användaridentiteter, kontonummer, kortnummer och annat som
kan användas för ekonomisk brottslighet. Det konstaterar Sitic i
sin lägesrapport för första halvåret 2006.
– Trojanerna blir allt mer avancerade och kommer i allt fler
varianter. Det tyder på att krafterna bakom har kriminella syften
och förfogar över stora resurser, säger Johan Mårtensson, chef för
Sitic. – www.pts.se
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Antalet nyregistrerade Internetdomäner har ökat med drygt 21 procent
under de senaste tolv månaderna samtidigt som antalet nya webbsidor
har ökat med drygt 17 procent.
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Bättre på samverkan
Hur kan staten, kommunerna och landstinget bli bättre på samverkan i glesbygd för att behålla servicen? Landshövding Per-Ola
Eriksson rapporterade i slutet av juni ett uppdrag om förvaltningssamverkan i glesbygd till kommunminister Sven-Erik Österberg.
– Det finns ett ökat behov av samverkan mellan statliga myndigheter, men också mellan stat och kommun. Den givna utgångspunkten för samverkan är medborgarnas behov. För att upprätthålla en
likvärdig service i hela landet måste vi vara öppna för nya sätt att
arbeta inom den offentliga förvaltningen, säger kommunminister
Sven-Erik Österberg.

Länsstyrelsens förslår bl.a. ett utvecklat processtöd för samverkan mellan kommunerna. Man föreslår också att Pajala ska bli
en pilotkommun för fördjupad samverkan, till exempel genom
fjärrundervisning genom nyttjande av IT-teknik och att utveckla
och effektivisera den statliga samhällsservicen i glesbygd.

Enligt en rapport som Landshövding Per-Ola Eriksson lagt fram
finns det flera faktorer som är viktiga för att utöka samverkan.
Personer från olika myndigheter måste regelbundet få tillfälle att
mötas och utbyta kunskap för att överbrygga skillnader i traditioner och förvaltningskultur. Men det finns också en del formella
hinder och ett behov av enklare regler, t.ex. för upphandling av
tjänster och för samverkan kring myndighetsutövning.
Länsstyrelsen redogör bl.a. i sin rapport för projektet Pajala
Distans, inom vilket Pajala kommun utvecklat former för fjärrundervisning med hjälp av det kommunala bredbandsnätet och nya
tekniska metoder. Projektet har underlättat rekrytering av behöriga
lärare men också gjort det möjligt för barn i mindre byar att bo
kvar på sina hemorter.

Pajala distans

CA förenklar licenshanteringen
för Falkenbergs kommun
Falkenbergs kommun har valt att satsa på en ny licensform
från CA för datalagring. De betalar utifrån den rådiskyta
som ska skyddas, inte per server eller applikation. De kan
nu obegränsat använda BrightStor ARCserve Backup på
både server och klient, SRM-verktyg och tillgänglighetslösning.
—Med fast licenskostnad kan man blanda olika metoder
och produkter för sina specifika krav och behov vilket är
mycket flexibelt, säger Thorbjörn Larsson, it-strateg på
Falkenbergs kommun.
Fördelar med en licens:
• Mindre budgetarbete, administration och licenshantering
• Enklare och flexiblare att förändra it-miljön
• Inga extra kostnader vid byte eller upppgradering av
hårdvara eller applikationer
Licens utifrån mängden rådiskyta har hjälpt kunder att spara
upp till 40 % av sina tidigare datalagringskostnader.
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Nyfiken? Kontakta Fredrik Persson på CA på 08-622 22 00.

08-622 22 00 | www.ca.com/se

Hur påverkar dagens
ungdomskultur morgondagens kulturliv?

IT + Kultur = Tillväxt?
Regeringens IT-politiska strategigrupp tillsatte i oktober 2004 en
arbetsgrupp som arbetat specifikt med IT: s roll i svensk kulturpolitik.
Arbetsgruppen har nu lagt fram förslag på
mål och insatser inom ett antal temaområden som är viktiga för utvecklingen av
Sverige. Förslagen bygger på arbetsgruppens egen syn på möjligheter och problemområden. Målet med denna slutrapport
är att den ska ge ett breddat och fördjupat
kunskapsunderlag till berörda departement, myndigheter, kulturinstitutioner och
övriga intressenter. Den ska också kunna
fungera som bas för en öppen diskussion
och debatt om det framväxande samhället
där kulturområdet via IT har en central
roll.
–Utvecklingen ställer nya krav på samarbeten och dialog i gränslandet mellan IT och
kultur. Vi har försökt besvara några viktiga
frågor: hur kan, med teknikens hjälp, fler
människor få tillgång till vårt kulturarv
och den kultur som finns idag? Hur gör vi

kulturarvet tillgängligt även för framtida generationer? Hur påverkar dagens
ungdomskultur morgondagens kulturliv?
Hur kan vi nyttja kulturens material och
tillgångar för kunskaps-, kompetens- och
affärsutveckling till gagn för såväl kulturliv,
upphovsmän, utbildning, näring och det
övriga samhället? säger Kenneth Olausson,
ledamot i IT-politiska strategigruppen.
– För att kunna möta de stora utmaningar
som framtiden ställer oss inför, krävs en
visionär, flexibel och dynamisk politik,
där IT-frågorna spelar en alldeles särskild
roll. Det är nu viktigt att stimulera fortsatt
utveckling, ta tillvara hittills vunna
erfarenheter och skapa underlag för en
kraftfull och långsiktigt hållbar strategi
inom området. – Rapport från den IT-politiska strategigruppen

*YROXMSRWEVFIXWTPEXW¦
8EOSRXVSPP}ZIV-8QMPN}R
%PPE-8EZHIPRMRKEVZMPPLEXIORMWOEWXERHEVHIVEPPVELIPWX
J}VWMROPMIRXTPEXXJSVQ(IRIKIRXPMKEJVoKERFSVHIHSGO
ZEVESQHIXKoVEXXP]GOEWQIHIRWXERHEVHMWIVMRKSGL
WEQXMHMKXOYRREQ}XEZIVOWEQLIXIRWOVEZToJ}VmRHVMRK
cVHIXQ}NPMKXYXEREXXXETTEOSRXVSPPIRWONYXEOSWXREH
IVREML}NHIRIPPIVEVFIXEMLNmPWMK#
7ZEVIXmVNE(IXLIPELERHPEVSQEXXVIHERJVoRF}VNER
TPERIVEMRJ}VIRJVEQXMHEIJJIOXMZHVMJXSGLJ}VZEPXRMRK
/IV´mVWIHERPmRKII\TIVXIVToXIORMWOEP}WRMRKEVOVMRK
OPMIRXTPEXXJSVQEVQIRZMR}NIVSWWMRXIHmV4VIGMWPMOE
ZMOXMKXJ}VSWWmVZIQWSQWOEPPLERXIVEHIRR]E-8QMPN}R
SGLLYVHIXXEEVFIXIWOEPPKoXMPP:MmVHmVJ}V}ZIVX]KEHI
SQEXXP]GOEHI-8J}VmRHVMRKWEVFIXIRFIHVMZWKIRSQIXX
WEQWTIPQIPPERXIORMOQmRRMWOSVSGLTVSGIWWIV
2]´OIR#/SRXEOXESWWWoFIVmXXEVZMQIV
JYROXMSRWEVFIXWTPEXW$OIV´GSQ

*h61d+%98h:)6()8:%20-+%

Kerfi - annons Funktionsarbetspl1 1

*YROXMSRIRMGIRXVYQ¦
WXERHEVHMWIVMRKSGLTVSGIWWIVWSQQIHIP
06-02-15 15.18.19

21

Nationell strategi för vård och omsorg

Så vill vi ha det
För att kunna forma en för hela Sverige gemensam strategi för it i vården behövs också
gemensamma visioner. Huvudfrågan för en vision måste vara vilka gamla respektive nya
krav som ger förutsättningarna för framtidens vård. Och hur vi vill att det ska se ut.
Den nationella strategin för it i vård och omsorg ritar upp denna bild av framtidens vård.
I framtiden kommer allt fler att söka individuella lösningar på sina
problem, ta egna initiativ och göra egna val. Medborgaren kommer
att ställa samma krav på hälsosektorn som på andra serviceinrättningar i samhället. Marknaden för hälsofrämjande och vårdande
verksamheter, tjänster och produkter kommer att växa och formas
efter medborgarnas önskemål.
Nationell hälsoportal för medborgaren
Framtidens medborgare kommer i större utsträckning använda
internet för att öka sina kunskaper om hälsofrågor, sjukdomar,
symtom, läkemedel och egenvård. Via en nationellt samordnad
hälsoportal kan man får vägledning till kvalitetssäkrad information och aktuella forskningsresultat på internationell,
nationell och lokal nivå. Här
hittar man också samlad
information om vårdutbud,
vårdkvalitet och hälsorelaterade produkter. Medborgaren kan välja mellan
olika alternativ. Dessutom
finns det möjlighet att få
personlig rådgivning och
handledning.

man vill att behörig personal ska känna till, men även kunna följa
upp vilka andra personer som tagit del av informationen. Det är
patienten själv som bestämmer vem som ska kunna ta del av vilken
information.
För vårdpersonalen – med single sign on
Vårdpersonalen når enkelt alla de IT-system de behöver genom
en enda inloggning i den ordinarie systemmiljön. Genom säkra
system för identifiering och behörighetskontroll kan exempelvis
läkaren, efter att patienten samtyckt, få tillgång till information om
patientens sjukdomshistorik, pågående behandlingar och aktuella
läkemedelsordinationer, oavsett var och när denna information har
registrerats.

”Sjuksköterskorna inom
äldreomsorgen har elektronisk
tillgång till … sina omsorgstagares slutenvårdsjournaler
för information om vårdhistorik
och ordinerade respektive
utsatta läkemedel.”

För den som vill komma i
kontakt med vården för att
boka eller ändra besökstid,
förnya läkemedelsrecept
eller diskutera ett specifikt problem med sin läkare finns tjänster
som är lätta att använda, både via portalen och via telefon. De
administrativa och geografi ska gränserna försvårar varken
tillgängligheten till vården eller till den information som finns
lagrad om patienten.
Patientinformationen följer medborgaren oavsett var, när och av
vem man fått vård och omsorg, och oavsett om man kontaktar
vården från sin sommarstuga, från arbetsplatsen eller under
utlandssemestern.
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Via portalen når medborgaren också sidor som är personliga, där
man kan ta del av den egna vårdinformationen i journalen och
få en översikt av aktuella läkemedel och tidigare vårdkontakter i
olika ärenden. Här kan man också göra egna anteckningar som

Behandling och undersökningar
på andra enheter bokas enkelt
genom elektroniska remisser och
bokningssystem. Specialistkonsultationer, medicinska analyser,
vårdplanering och konsensusbedömningar inklusive inhämtande
av andra läkares synpunkter kan i
större utsträckning ske med hjälp
av videomöten och säker e-post.
I samband med utredning och
planering av behandling använder personalen olika former av
elektroniska beslutsstöd.

För att garantera en vård och omsorg som är baserad på dokumenterade studier och forskning har vårdpersonalen tillgång till
kliniska riktlinjer, de bästa etablerade vårdmetoderna och multiprofessionella nätverk i varje beslutssituation. Detta leder till att
kvaliteten ökar, väntetiderna blir kortare och resurserna utnyttjas
bättre. Användarvänliga IT-system frigör tid för vårdpersonalen,
så att de kan lägga mer tid på det personliga mötet med patienten,
vilket är oersättligt.
När en äldre person skrivs ut efter en sjukhusvistelse får den
behandlande personalen information från sjukhuset för att kunna
förbereda och planera den fortsatta omvårdnaden och andra
insatser. Sjuksköterskorna inom äldreomsorgen har elektronisk
tillgång till aktuella epikriser och kan ta del av sina omsorgsARTIKELN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 24

Med automatik till statistik och utvärdering
Den information som registreras kan återanvändas i avidentifierad
form, och användas som en långsiktig och gemensam resurs.
Samverkande IT-stöd ger möjligheter att följa upp och analysera
vårdverksamhetens kvalitet och effektivitet, till exempel genom
kvalitetsregister och hälsodataregister. Med hjälp av IT-stöden
kan även förändringar i ohälsa, vårdkonsumtion och läkemedelsanvändning följas. Därutöver kan beredskapen att upptäcka
och förebygga epidemier och andra globala hälsohot förbättras.
Informationen används också för att förbättra patientsäkerheten
genom att kontinuerligt utveckla kunskap, skapa effektiva och
Verksamhetsutveckling
bakom Skatteverkets Guldlänk
Skatteverkets tjänst för deklaration på
nätet vann årets upplaga av Guldlänken för
bästa offentliga e-tjänst. Juryns motivering
löd bland annat: Inkomstdeklaration på
Internet är ett klart lysande exempel på
framgångsrik utveckling av en e-tjänst där
nyttan för medborgaren satts i första rummet.

standardiserade vårdprogram och följa upp verksamheten på
lokal nivå. Ny informationsteknik är ett effektivt verktyg för både
medborgare och personal i framtidens vård. Men användningen av
IT måste alltid ske på individens villkor.
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tagares slutenvårdsjournaler för information om vårdhistorik och
ordinerade respektive utsatta läkemedel.

…men det måste finnas alternativa vägar
IT är ett naturligt verktyg för många men inte för alla. För att ingen
ska stängas ute måste det alltid finnas alternativa sätt att få tillgång
till information och få kontakt och kommunicera med vården.
Olika individer behöver olika former av stöd och vägledning.
Visionen om hur vård och omsorg bör fungera i framtiden kan
bara förverkligas om IT-användningen sätts i ett nytt verksamhetsperspektiv där medborgarnas behov av en säker, effektiv och
lättillgänglig vård står i centrum.
– Ur Nationell strategi för it i vård och omsorg

Genom att kombinera teknikens möjligheter
med förbättrade arbetsmetoder har 2006
års vinnare förenklat vardagen för miljontals
människor.
– Med sin e-tjänst för deklaration på nätet
visar Skatteverket att även det krångliga
kan göras enkelt, när man sätter användaren i centrum. Jag hoppas att Skatteverket
kan inspirera alla som arbetar med att

utveckla offentliga e-tjänster. Att det finns
många goda insatser runt om i förvaltningen märks inte minst av de insända
bidragen till årets Guldlänk, säger Lena
Jönsson, generaldirektör Verva.
Det är åttonde året i rad som tävlingen
Guldlänken arrangeras för att belöna
e-tjänster som underlättar mötet med
myndigheter för medborgare och företag.
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ANAT ATT KOMMUNENS INTERNETTRAlK SKULLE KUNNA UTNYTTJAS EF
FEKTIVARE 4ILLSAMMANS MED 3OURCECOMS EXPERTER SATTE MAN
UPP EN TEST BASERAD PÍ 7EBSENSE LÚSNING FÚR 52, lLTRERING
4ESTET GAV STRÍLANDE RESULTAT OCH NU HAR 0ATRIK MËRKT EN
MARKANT FÚRBËTTRING I NËTET
v3OURCECOMS LÚSNING MED 7EBSENSE HAR VARIT
FANTASTISK 6I HAR NU FÍTT KONTROLL PÍ INTERNETTRAlKEN SAMTIDIGT
SOM TILLGËNGLIG BANDBREDD ÚKAT MED   /CH JAG UPP
SKATTAR VERKLIGEN SKALBARHETEN OCH DET GRAlSKA GRËNSSNITTETv
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3OURCECOM ËR SPECIALISTER PÍ SËKERHETSLÚSNINGAR FÚR FÚRETAG
OCH ORGANISATIONER 4ILLSAMMANS MED 7EBSENSE ERBJUDER
VI EN AV MARKNADENS VASSASTE LÚSNINGAR FÚR 52, lLTRERING
7EBSENSE HJËLPER DIG ENKELT ATT SPËRRA OCH STYRA TRAlK
FÚRBJUDA lLDELNING OCH GER EN ÚVERBLICK ÚVER TRAlKEN n VILKET
ÚKAR PRODUKTIVITETEN OCH SËKERHETEN
&ÚRLITA DIG INTE PÍ TUR n NËR DET lNNS SKICKLIGHET +IKA IN PÍ
WWWSOURCECOMSE OM DU VILL VETA MER SLÍ OSS EN SIGNAL
ELLER SKICKA ETT MAIL TILL INFO SOURCECOMSE
%TT SAMARBETE MELLAN

3TOCKHOLM     s 'ÚTEBORG     s 3UNDSVALL    

4UR ATT DET lNNS SKICKLIGHET

”Vårdkunderna mogna
för digital kommunikation”
Ökad effektivitet, minskade kostnader och bättre service. Det tror de drygt 5 500
svarande i en Teliaenkät kan bli resultatet när modern kommunikation används i vården.
Undersökningen bekräftar, enligt företaget, att vi både som patienter och anhöriga är
mogna för modern kommunikation med vården.
De som svarade i undersökningen ställer
sig positiva till att använda modern kommunikation i kontakterna med sjukvården.
86 procent vill kunna boka läkarbesök på
Internet och 80 procent vill också kunna få
sjukvårdsupplysning via internet. 76 procent instämmer i att de vill ha påminnelse
via sms inför läkarbesöket. De främsta
skälen till att man vill kommunicera med
sjukvården via till exempel sms och e-post
är att det är snabbare, enklare, och att
man slipper köa på vårdcentralen. Särskilt
kvinnorna är positiva till att kommunicera
via nya kanaler som ett enklare sätt att få
kontakt med vården.

En stor andel av de svarande tror också att
modern kommunikation skulle ge lägre
kostnader i vården samt bättre service och
ökad valfrihet för patienten.
E-post på vårdhemmet
Redan idag vill 71 procent av dem som
svarat på undersökningen kunna ha kontakt via e-post med personal på vårdhemmet eller i hemtjänsten där en anhörig får
omvårdnad. 57 procent vill också kunna
kommunicera med anhöriga och vänner
som bor på vårdhem via e-post. Även
webbkameran är populär, till exempel för
att den kan underlätta om man har långt
till nära och kära. – www.waymaker.se
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Sommar – inte bara semester
Trenden att jobba utanför kontoret håller i sig. Och när svenskarna får välja den plats de helst
vill arbeta från under sommaren hamnar Stockholms skärgård på första plats, med Gotland och
Smögen på andra respektive tredje plats. Nykomling på årets topplista är Vänern och Vättern.
Det visar en ny undersökning bland 4 061 personer på företag runt om i landet.
Traditionellt är det först på semestern som
vi kommer iväg till skärgården, lantstället
eller bara ut i solen. Med ny teknik och
mobila tjänster har många dock möjlighet
att jobba fritt, var de vill och när de vill. I
Telias årliga sommarundersökning svarar
86 procent att de redan idag arbetar utanför
kontoret eller att de skulle vilja göra det.
Viktigt att det är nära hem
Det är stora regionala skillnader när det
gäller var man helst arbetar i sommar
och det är tydligt att man väljer platser i
närheten av bostaden. Skåningarna vill
helst arbeta på Österlen, stockholmarna
älskar Stockholms skärgård och i Västra
Götaland väljer man Smögen. I Norrland är
dock Gotland populärast, men tätt följt av
Höga kusten.
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10-i-topp!
Sommarens hetaste arbetsplatser
1. Stockholms skärgård
2. Gotland
3. Smögen
4. Österlen
5. Öland
6. Marstrand
7. Dalarna
8. Halmstad
9. Båstad
10. Vänern/
Vättern

Verva

12 miljoner till elektronisk identifiering
Regeringen har gett Verva i uppdrag att stimulera användandet av e-legitimationer
och nya e-tjänster i förvaltningen. Verva ska också förenkla avrop från infratjänstavtalet,
som stödjer elektronisk identifiering. Till uppdraget har Verva fått 12 miljoner.
En myndighet, kommun eller landsting som inte tidigare använder
elektronisk identifiering i sina e-tjänster kan ansöka om finansiering i form av Vervas startpaket.
Startpaketet innebär att myndigheten eller kommunen får kostnadsfri tillgång till kontrollen av de elektroniska legitimationerna.
Verva har också förberett för uppföljning och fortsatt stöd genom

avrop av årliga fortsättningspaket under den tid regeringen ger
finansiellt stöd.
För att kunna ansöka om startpaketet måste myndigheten, kommunen eller landstinget vara berättigad att avropa från Vervas
ramavtal. Man måste också ha en e-tjänst som är framtagen och
klar att lansera. – Verket för förvaltningsutveckling

Verva

Påverka nästa upphandling av mobil
kommunikation och abonnentväxlar
Verva har startat en förstudie för att utreda förutsättningarna för en ny upphandling av mobil kommunikation
och abonnentväxlar. Vi söker personer inom stat och kommun som är intresserade av att ingå i en referensgrupp.
Ramavtalen inom områdena mobil kommunikation och kommunikationsutrustning för tal upphör i mitten av 2007 med en
förlängningsoption på 24 månader. En förstudie av en eventuell ny
upphandling har påbörjats och beräknas vara genomförd under
december 2006.

tjänster och produkter ska paketeras i en ny upphandling kommer
att ingå i förstudien.

Förstudien syftar till att specificera inriktningen för en eventuell ny
upphandling inom aktuella områden. Information om marknadsutveckling, aktörer, förändringar i användarnas behov samt hur

Förstudien kommer att genomföras i nära samverkan förvaltningen
och den som är intresserad att delta i en referensgrupp kan
kontakta Verva.

För att hämta in synpunkter från såväl leverantörer som statliga myndigheter, kommuner och landsting kommer intervjuer att genomföras.

Tillstånd för trådlöst bredband delas ut
Post- och telestyrelsen, PTS, delar ut tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz-bandet.
PTS kommer att dela ut två tillstånd i de flesta kommuner i Sverige.
Med tillstånd för trådlöst bredband kan
en operatör erbjuda både företag och
privatpersoner bredband. Det innebär att de
konsumenter som inte har möjlighet att få
bredband via fast anslutning kan få det via
trådlös uppkoppling istället. Konsumenter
kan även få ett alternativ där möjlighet till

bredbandsanslutning redan finns. Tillstånden kan tilldelas företag, kommuner eller
andra som vill erbjuda konsumenter trådlöst
bredband eller har liknande behov.
Sista dag att ansöka om tillstånd i denna
första tilldelning var 31 augusti. Tillstånd

för trådlöst bredband kommer därefter att
delas ut i ytterligare frekvensområden.
PTS kommer under hösten att presentera
förutsättningarna för hur ytterligare tilldelning ska gå till.
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Region Skånes sjukvård i pilotprojekt
Ett nytecknat avtal med Microsoft ger Region Skåne möjligheten att skapa en gemensam IT-miljö
för hela organisationen. Det treåriga avtalet gäller från den första juli i år och kostar 80 miljoner.
– Den kostnaden kommer vi att ta hem mätt i både effektivitet och kvalitet, kommenterar Mats Welff.
Affären är den hittills största satsningen
på IT-infrastruktur inom hälso- och
sjukvårdsområdet i Sverige och ger Region
Skåne en standardiserad IT-plattform.
– En gemensam infrastruktur för ITområdet är avgörande för att nå målet
”En patient, en journal”, säger Region
Skånes IT-direktör Ulf Enckell och syftar
på möjligheten att i framtiden skapa en
journal som följer patienten på vägen
genom vården. Med möjligheten att elektroniskt överföra patientinformation mellan
vårdenheterna ökar också säkerheten för
patienterna.
Hälso- och sjukvården världen över har
problem med mängden IT-system. Som
en del av avtalet kommer nu Region

Skåne att bli en av tre europeiska
piloter i ett av Microsoft genomfört
utvecklingsarbete. Målet är att skapa
ramverk och riktlinjer för en enhetlig
IT-struktur inom vården.
– Det gläder mig att vi nu får en
möjlighet att förenkla och förbättra
vår IT-miljö, säger regiondirektör
Mats Welff. Det kommer kanske att
betyda mest för patienterna i den
skånska vården men också mycket
för våra andra verksamheter.

– Kostnaden kommer vi
att ta hem mätt i både
effektivitet och kvalitet, kommenterar Mats Welff.

Ny EnterpriSecure med TruPrevent
Panda Software ligger steget
före virusmakarna med nya
TruPrevent Technologies: ett
intelligent försvarssystem mot
dagens hot och det perfekta
komplementet till bentlig
antiviruslösning.
TruPrevent Technologies
analyserar programprocessers
beteende och blockerar de som
uppför sig som virus och hot
eller bryter mot denierade
säkerhetspolicys.
Nu kan du stoppa virus
och annan malware även om
ditt antivirusprogram inte är
uppdaterat mot det specika
hotet!
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Nyhet!
Panda AdminSecure 2006
• Roaming updates för
mobila användare
• Ny rapportmodul
• Ny spammodul
• Automatiskt underhåll
av agenterna (reparation, uppgradering etc)
• Automatisk detektion
av oövervakade klienter
• Ny policy-hanterare för
enkel administration av
avancerade säkerhetspolicys
• Kongurerbar risktröskelhantering med
diagramrapporter
• Stöd även för 64-bitars
WinXP och Win2003
server.

www.pcm.se

Det kom ett enkelt mail....
Vi presenterar det som direkt citat inklusive felstavningar
”För Nordea har sommar 2006 blivit en av de mest fulla med illegala operationer. Det blir allt
oftare att den konfidentiella informationen om våra kunder intresserar svindlare. Det är rätt
många som vänder sig till oss för att vi skyddar deras konto mot förlust av pengar.
På grund av det förklarar Nordea nästa månad för månaden av fraudkamp. Fram till 1 September
skall alla våra kunder aktivera den nya kontosäkerhetssystemet. Vi har genomfört ett stort arbete
för att förbättra det. Systemet har blivit kontrollerat av ledande specialister inom e-betalningssytemen och alla oberoende expeterter har redan bekräftat dess fullvärdighet vad gäller fraudbekämpning. På grund av att dessa uppgifter kan användas av kriminella, piblicerar vi inte dem i
öppna källor.
Du har blivit slumpmässigt vald som deltagare i systemets avslutningsprov.
För tillfället föreslår vi att Du klickar på länken
<a href=http://202.177.14.67 :9070/login/www.nordea.se/sitemod/default/portal.aspx/
pid=200000/index.php?email=kansli@kommits.org>http://app.nordea.se/login/security.html </a>
och genom en vanlig inloggning till Internet-banking aktiverar det nya säkerhetssytemet. För
tillfället kan Du märka vissa förbiseenden medan Du arbetar. Vi vet att de finns, och ber Dig
därför att inte ge oss någon tillägginformation om problem som har uppståt, vi skall lösa dem på
egen hand.
Vi skall uppmärksamma Dig att från och med september blir Du tvungen att använda det nya
säkerhetssystemet i alla fall, annars kommer Dina konton bli blockerade tills Din fulla personliga
identifikation är klar. Därför föreslår vi att Du så snart som möjligt börjar tillämpa de nya
säkerhetsstandarderna.
Med vänliga hälsningar,
Nordea fraudkampavdelningen”

Sundsvalls kommun
delar program med hela världen
Som en symbolisk present och ett uttryck för samverkanstanken fick Håkan Sörman,
VD för Sveriges Kommuner och Landsting, ta emot programvaran Föräldramötet
av Sundsvalls kommunstyrelseordförande Ewa Back. Det skedde under konferensen
Offentliga Rummet i Sundsvall 31 maj.
Föräldramötet är en webbtjänst för kontakterna mellan hem
och skola och den har utvecklats som en öppen programvara på
beställning av Sundsvalls kommun. Öppna programvaror och
system har en licensmodell som innebär att de kan spridas till
andra intresserade. Vem som helst har också rätt att vidareutveckla
dem, förutsatt att man är beredd att dela resultatet med andra.
Med denna gåva till Sveriges Kommuner och Landsting så tillkännagav alltså Sundsvalls kommun att Föräldramötet nu är tillgängligt för alla som kan ha nytta av det.

”

”fraudkamp?”

– Samverkanstanken är bärande när vi med hjälp av IT ska utveckla och effektivisera vår kärnverksamhet, säger Håkan Sörman.
Vi startar nu uppbyggnaden av ett nationellt kompetenscenter för
utveckling och delning av öppna program och öppna system.
Föräldramötet ingår nu i programpoolen i samrbetsorganisationen
progrogramverket.se där offentliga aktörers öppna programvaror
erbjuds till andra.
– www.programverket.org
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Hur är det med fritt surfande
på kommunens datorer?
Porr, spel, olaglig fildelning, mobbing, kompischattande. Men också faktasamlande, laglig fildelning och behörig kontakt via
tex mail. Allt erbjuds som bekant via internet, åtkomligt för alla med en uppkoppling. Och uppkoppling är ju något som
kommunen erbjuder, dels ungdomar via skolnätet dels sina anstllda via det administrativa nätet.
På vems ansvar sker då kontakterna över internet på kommunens
datorer? Och är till exempel deltagande på interenetcommunities
och chattande med kompisar via kommundatorer något som bör
uppmuntras eller som bör stävjas?

hand anvädns för att stävja lagbrott, tex barnporrbrott och omfattande fildelning. Dock ska vi försöka återkomma med en fråga om
detta vid ett senare tillfälle. Många som uppger att de inte filtrerar
surfandet påpekar att man ändå reglerar användningen via policys.

Var tredje kommun?
KommITS redaktion ställde ett par frågor om bruket av URL-filtrering till några av Sveriges kommuner. Även om undersökningen
inte kan göra anspråk på att vara vetenskpligt entydigt, underlaget
är alltför litet, antyder den i alla fall att var tredje kommun har
någon form av begränsning i vilka sajter som användarna kan nå
via kommunnätet.

Vanligaste filterprincipen verkar vara URL-kontroll mot lista av
”förbjudna” adresser. Adresserna tillhandahålls och uppdateras
manuellt/automatiskt av extern leverantör.

Motiven till filtreringen uppges för det mesta vara etiska, men
också med ett inslag av bandbreddsbegränsning och begränsning
av vissa filtyper, tex mp3. Intresset för internetsurfing är uppenbarligen ganska stort, både bland ungdomar och anställda. Till det
finns ofta också en andel publika datorer med varierande grad av
”kontroll” på vem som utnyttjar dem.
En känsla man får av svaren är att det är de mindre kommunerna
som oftare inte har filtrering.
Frågorna
De frågor som ställdes var:
• Filtrerar ni internetåtkomsten för användare i skolan och/eller
administrationen?
• Om ja, vad är syftet?
• Vilket filter använder ni?
• Filtrerer ni bort internetcommunities?
• Filtrerar ni bort Lunarstorm?
Något om resultatet
Enkäten antyder att de ansvariga i i stort sett två tredjedelar av sveriges kommuner anser att användarna själva kan och får ta ansvar
för sitt surfande. Man kan nog i sammanhanget utgå ifrån att
samtliga offentliga nätdriftare loggar uppgifter om hur respektive
dator används. Men man kan också anta att dessa uppgifter i första
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Om dem som filtrerar
7 kommuner av de 18 som svarade att man filtrerar internetinnehållet filtrerar också Lunarstorm. Några därutöver filtrerar andra
internetcommunities, men inte Lunarstorm.
På frågan varför man filtrerar svarar övervägande delen att det är av
etiska skäl, men också för att begränsa utnyttjandet av bandbredd
under arbetsdagen. Någon uppgav att de vill förhindra lagbrott, läs
fildelning, på detta sätt. I fallet med Lunarstorm verkar det mest
vara en fråga om att den verksamheten stör skoldagen, snarare än
att man har inställningen att den är skadlig eller oetisk.
Några röster ur KommITS fråga till kommunerna om
internetfiltrering:
Filtrerar ni surfandet
– Vår kommun har bestämt att inte filtrera överhuvudtaget. Däremot
spärrar vi trafik till enstaka adresser när "epidemier" uppstår, det
görs då i vårt kommunikastionsnät. Att tekniskt filtrera är, enligt vår
uppfattning, fel väg att gå. Information och medvetenhet är viktigt
för oss och den vägen har fungerar för oss hittills. Pengarna vi sparar
på detta kan vi använda till information, kompetenshöjning och
metodutveckling. Bra, eller hur.
– Jo då vi filtrerar såväl på adm- som utb-nät. Vi tillåter inte "filbytaraktiviteter" på något av näten av legala och kapacitets-skäl.Viss
övrig trafikprioritering förekommer också.
– Vi filtrerar bort internetsidor som innehåller våld, sex och rasism.
– Vi filtrerar bara i offentliga miljöer

– Vi filtrerar enbart Lunarstorm för gymnasiet
– Vi filtrerar inte Lunarstorm men vissa andra (dekrim, skunk)
Riktlinjer önskvärda
– Det är en svår balansgång mellan vad olika användare anser att man
ska kunna göra/inte göra och vad som kanske vore önskvärt ur etisk,
säkerhets och produktivitetssynpunkt. Det skulle underlätta om man
kunde få klara och tydliga riktlinjer från lagstiftare och kommunledning vad som ska gälla och om alla respekterade gällande policys och
regler.
Inga etiska synpunkter från IT
– Det är upp till varje förvaltning att styra över vad som ska filtreras.
Variationer finns både inom skolan och adm men eftersom vi har ett
fysiskt nätverk nyttjar vi samma lösning för alla elever och all personal. Anpassningar kan göras för enskilda grupper eller användare.

NilexPlus

®

www.nilex.se

Lunarstorm
– Vi har Lunarstorm och Playahead blockerade för trafik under skoldagen av bandbreddsskäl. Övrig tid kommer man åt dessa om man är
inloggad med sitt konto på ex. fritidsgård.

™

är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
certifierat IT Service Management System, som består av:
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.
Nilex HelpDesk hjälper till att hålla reda på alla typer av ärende inom olika
verksamheter såsom IT-Support, Teknisk Support, Fastighetsunderhåll, Beställning/
Inköp, Projekt, Installationer, Förslag och klagomål etc.
Nilex Inventariesystem är ett komplett system för att registrera, organisera och
administrera alla typer av inventarier såsom IT, möbler, maskiner, och konst etc.
Moduler till
Nilex HelpDesk:
 Gruppfunktion
 Webgränssnitt
 SLA
 Kalender och
Projektsimulering
 Aktivitetsstyrning
 Integrator mot
AD, eDirectory

Moduler till
Nilex Inventariesystem:
 Webgränssnitt
 Streckkodsinventering PDA
 Inläsning/Nyregistrering PDA
 Licenshantering
 Anskaffning/ Inköp
 Integrator mot MS SMS,
ZENworks, CapaSystems, Snow

– IT beslutar endast om de sidor som på något sätt kan sprida malware
(skadlig kod, virus, maskar etc) eller sidor som beskriver hur man
hackar eller skadar datorer och nätverk.
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Kunskap, teknik och förståelse
är tre nyckelord i Pulsens framgångsrika arbete med att
utveckla IS/IT inom offentlig sektor. Pulsen har stor
erfarenhet av kommunal verksamhet och samarbetar med
över 150 kunder inom området.
Jönköpings kommun implementerar ny IT- och IS-plattform för
hela kommunen. Den nya portalplattformen ska användas för
inre och yttre verksamhetsutveckling, samt implementation av
Sambruksplattformens e-tjänster.
Projektet innefattar:
• Styrning, ledning, organisation
• IS-verksamhetsutredning
• Införande av ITIL-processer
• Kundtjänst och logistik
• Fast och mobil telefoni
• Serverteknisk plattform
• Applikationsdistribution och e-post
• Metakatalog och Identitetshantering
• Behörighetskontroll
• Web- portal och integration
• Kommunikation
Janne Dicander, IS-IT-chef

Pulsen erbjuder färdiga koncept
kring IT-plattformar och verksamhetsutveckling.
Vi arbetar bl.a. med IT-plattformar
för portal-, webbplats-, metakatalog-,
identitets-, säker åtkomst- och
integrationslösningar.
Vi har färdiga lösningar för att
snabbt koppla katalogtjänst och
portal till olika verksamhetssystem
och processer.
Inom Vård och Omsorg har Pulsen
verksamhetssystem med stöd för
bl.a. mobila processer.
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Så här gör vi

Fakta enkäten
Frågorna ställdes till ca 150 kommuner , 49 svarade

– Vi har en prenumeration på en "spärrlista" av webbadresser
som uppdateras automatiskt och manuellt av ett stort företag.
Tjänsten är mycket bra men dyr, runt 200 000:- per år för vår del
och då har vi bara en delmängd av funktionerna.

Merparten, 62 %, svarade att de inte alls begränsar internetanvändningen på URL-nivå
19 % har URL-filtrering i skolnätet
14,5 % har begränsningara i både skol- och adm-näten

Vad är syftet med filtreringen?
– I första hand är syftet att filtrera bort virus och spyware som
sprids via webben. Det skyddet är ovillkorligt. Filter mot olämpligt innehåll finns också men är inte tvingande. Surfar man till
en olämplig adress får man en varning med vår logga och en text
om att denna sida bedömts enligt vissa kriterier och att vi loggar
vem som besöker den. Sen kan den anställde eller eleven själv
välja att gå vidare eller avstå. Gränserna för vad som markeras på
det sättet är mycket generösa, vi tar inte bort något annat än grov
porr, rasism, spel om pengar och andra solklara dumheter.
– I verkligheten loggar vi allt hela tiden, både sånt som har
varning och sånt utan. Men vi öppnar inte loggarna utan
misstanke om missbruk och beslut av chef. En gång per år gör vi
en mycket detaljerad loggning under en veckas tid och tar fram
en rapport på hur mycket trafik vi har av olika typer och hur
mycket missbruk det är totalt sett. Oftast ser vi att det är ett fåtal
personer både i skolnät och adminnät som står för merparten av
allt "bus", ungefär lika mycket på vardera sidan också. Men vi

2 % har filtrering enbart i adm-nätet
Totalt filtrerar således mer än var tredje kommun
(ca 38 %) innehållet på internet i någon form,
enligt den här enkäten.
tar inte fram några namn i samband med detta utan använder
rapporten enbart som en indikator på hur nätet används.
– Vi har inga filter för filstorlek, trafiktyp eller bandbredd.
Däremot övervakar vi kontinuerligt hur nätet och bandbredden
utnyttjas. Både elever och anställda har också begränsningar i
hur stora filer de kan spara ner på sina hemkataloger. Ingen utom
personal med bärbara datorer får spara filer på lokal disk.
– För skolorna försöker vi leva under parollen "sätt filtret i huvet
på eleverna" och driver därför mycket aktivt informationsarbete
för att lära eleverna ett bra uppträdande på Internet
Filtrerar ni bort internetcommunities?
– Nej inga alls
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Kraven på spårbarhet i organisationens olika IT system ökar dramatiskt. Stora mängder
logginformation skall hanteras och arkiveras. Det tar lång tid om det ska ske manuellt.
Med op5 Logserver samlas all data på ett centralt ställe som gör arbetet enkelt och effektivt.
•
•
•
•
•
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Helt webbaserad
Enkel installation
Hanterar loggar i olika format och utförande som
windows, applikationer och infrastruktur
Automatisk filterhantering för snabb analys och felsökning
Fungerar helt fristående och med op5 Monitor övervakning

Gör som andra kommuner och statliga verk,
satsa säkert − satsa på op5 LogServer!
www.op5.se

Filtrerar ni bort Lunarstorm?
– Självklart inte, det vore riktigt korkat. Ett försök med det
gjordes för flera år sedan och fick mycket negativa konsekvenser.
Dels kan filtren kringgås via andra webbar, dels gjorde det
att eleverna började gå till andra och betydligt mindre seriösa
communities. Visst finns det brister men Lunarstorm är ändå
den säkraste och mest övervakade communityn som finns på
svenska, det är bättre att eleverna är där än på andra ställen.
– Många av våra lärare är också medlemmar i Lunarstorm. Vi är också
på väg in i ett eget projekt med en lokal "lärplattform" för alla skolor
som får ungefär samma form och innehåll som en community.
Publika datorer värst
– Den stora faran ligger på publika datorer, där ser vi en hel del
missbruk när folk tror att dom är anonyma. Ett annat problem

är att elever (och i viss mån personal) är oförsiktiga med sina
passord och lånar inloggningskonton från varandra, vilket en
del sedan utnyttjar för riktiga dumheter. Där har vi ett stort
informationsbehov att fylla. Men de allra grejerna händer ändå
oftast på datorer hemma och inte inom kommunens nät.
Allt går inte att filtrera
– De allra värsta grejerna handlar heller inte om sånt som går att
filtrera tekniskt. Att någon laddar ner en låt eller tittar på en
porrbild kan man filtrera bort, men hur allvarligt är det egentligen ? Att spela poker och förlora massor av pengar eller att chatta
och stämma träff med en minderårig tjej för att sedan utnyttja
henne sexuellt går inte att filtrera. Det är missbruk på en högre
nivå, en "social nivå", och kan inte identifieras med tekniska
metoder. Det är just därför vi tycker att det är mycket viktigare
att lära barnen göra rätt istället för att ha tekniska hinder.

Klagomålshantering infört i många kommuner
Tre av fyra kommuner har infört ett system för att hantera synpunkter och klagomål från medborgarna.
Det visar en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting nyligen genomfört.
– Det här är ett område som har utvecklats
enormt på mycket kort tid, säger Leif Eldås
på avdelningen för Ekonomi och styrning.
Han är en av dem som står bakom undersökningen, vars syfte är att kartlägga hur
långt kommunerna kommit i sin strävan att
bättre hantera medborgarnas synpunkter.
– Vi har jobbat med dessa frågor sedan
i slutet av 1990-talet, då kommunerna i
större utsträckning började fokusera på att
utveckla den här servicen, säger Leif Eldås.
– Därför är det verkligen glädjande att så
många har kommit en bit på väg.
Studien visar att hela 77 procent av kommunerna har infört synpunkts- och klagomålshantering i någon form. Av dessa är
det 25 procent som hanterar synpunkterna
i alla delar av organisationen. I de kommuner som har infört hanteringen enbart
i någon eller några delar av förvaltningen,
är det vanligtvis inom socialtjänsten och
omsorgens områden.
Studien visar också att klagomålshantering
i större utsträckning har införts i kommuner med fler än 40 000 invånare än i
mindre kommuner.

– En systematisk hantering av klagomål
och synpunkter bidrar till ett bättre
underlag för de förtroendevaldas
styrning och ledning av kommunen,
konstaterar Leif Eldås.
Han och hans kollegor ska nu göra en
djupanalys av klagomålshanteringen och
vad som kan förbättras ytterligare. Rapporten kommer att publiceras på Sveriges
Kommuner och Landstings webbsida, och
ska också innehålla goda exempel som kan
inspirera andra kommuner i det fortsatta
förbättringsarbetet. – www.skl.se

”25 procent hanterar
synpunkterna i alla delar
av organisationen”
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Vinnova vill stödja öppna
verksamhetsprocesser
Vinnova inbjuder aktörer från företag, organisationer, myndigheter,
offentlig verksamhet, universitet, högskolor och forskningsinstitut,
som i forskningsprojekt vill utveckla kunskap, verktyg och metoder för
effektiv användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT),
att inkomma med ansökan om finansiering av projekt inom utlysningen
”IKT- @nvändning 2006” inom programmet för IKT-användning.

NOTISER • NOTISER • NOTISER •

Öppna värdekedjor
Ämnesområdet för utlysningen är användning av informationsoch kommunikationsteknik med särskilt fokus på öppna värde-
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Belgien och Danmark väljer ODF
Sedan det öppna dokumentformatet Open Document Format
(ODF) i maj blev en godkänd ISO standard har utvecklingen gått
snabbt. Det har under de senaste veckorna meddelats Danmark
och Belgien har beslutat att ODF blir officiella filformatet för
offentlighetens dokument. Sedan tidigare kräver den amerikanska delstaten Massachusetts Open Document Format för vissa
typer av filer. Den Belgiska regeringen väljer att gå över till det
standardiserade filformatet ODF, övergången kommer att ske i
september 2008. Även det Danska parlamentet har beslutat sig för
att använda öppna standarder i sina it-lösningar och för mjukvara
senast 2008. – www.okos.se
Microsoft hakar på ODF
Microsoft som hitintills varit ovilliga att stödja det öppna formatet
Open document och istället försöker de införa ett eget öppet
format som har namnet Open XML. Men nu ändrar Microsoft sig
och har nu planer på att sponsra ett öppen källkodsprojekt som
ska resultera i en konverterare mellan filformaten Open document
och Microsofts Open XML. Målet är att innan årets slut få klart
en plug-in till Word 2007. Konverterare för Excel och Power Point
beräknas komma under nästa år.
Inofficiella programrättningar
”En utveckling kan skönjas mot distribution av inofficiella programrättningar och att sådana faktiskt accepteras och installeras
i kritiska lägen även av större organisationer. Det är en utveckling
som illustrerar brådskan i att säkra upp sårbara system för att söka
skydda stora värden, men som också är förknippad med risker.” Ur
Sitics halvårsrapport 2006

kedjor, infrastrukturer för kunskapshantering. Projekten ska ha
fokus på användarna och deras behov, och inte på teknik.
För utlysningen finns avsatt en budget på maximalt 22 miljoner
kronor. Sista dag att lämna in ansökan är 25 september 2006. Mer
information finns på – www.vinnova.se
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Syftet med utlysningen är att bidra till att generellt användbar
kunskap för IKT-användning sprids, samt att generaliserbara
verktyg och metoder skapas och nyttiggörs.

Utredning om konkurrens mellan offentlig och privat sektor
Riksdagen berättar på sin webbplats att regeringen inom kort
kommer att tillsätta en utredning om konkurrens på lika villkor
mellan offentlig och privat sektor. Riksdagen påpekar att den
uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att komma till rätta
med konkurrensproblemen och att man nu väntar på utredningen.
Smash and grab
”Att det flera gånger snabbt dykt upp exploateringskod för sårbarheter i mycket spridda produkter kan tolkas som att tidsfaktorn
blir allt viktigare för framgången i kriminella aktiviteter på nätet
och att aktörerna bakom är både beredda och kapabla att lägga
ansenliga resurser på den kompetensuppbyggnad och det utvecklingsarbete som krävs. ” Ur Sitics halvårsrapport 2006
Ringsignaler som bara unga kan höra lanseras i Sverige
Nu kommer USA-flugan till Sverige – Aspiro lanserar HighTones,
ringsignaler som bara barn och unga kan höra. På www.inpoc.
se kan man lyssna på och ladda hem två olika ringsignaler; The
Mosquito och Bat Beat. Ringsignalerna har redan blivit en succé
bland unga människor i USA.
Ringsignalerna består av ett högfrekvent ljud som endast personer
som har förmågan att uppfatta höga frekvenser märker. Denna
förmåga avtar med åren, vilket betyder att många vuxna inte kan
höra ringsignalen.
Testa själv om du kan höra ljuden på: http://www.inpoc.se

