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Gå stärkt in i framtiden

– BLI EFFEKTIVARE OCH BEHÅLL DIN HÄLSA

Temat för höstens KommITS-konferens har valts utifrån den alltmer pressade situationen för 

kommunernas IT-personal. Kärvare ekonomi, nya användargrupper, teknisk utveckling och 

nya möjligheter måste mötas av en personal som stärkts i sin yrkesroll.

Som vanligt har vi ett varierat program där både kroppen och själen får sina beskärda delar. 

Hotellets SPA-anläggning och de vackra omgivningarna ger 

också förutsättningar för en lyckad konferens.
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HÖSTLÖVEN FALLER, stundtals blixthalka och stundtals härliga
höstdagar. Beskrivningen av hösten passar också in på de dagar
kommunernas it-planerare har nu; anslagen minskar i takt med de
fallande löven, haverier som
kommer från ovan och gläd-
jen över att priserna på många
produkter går åt rätt håll.

Inom KommITS är det dags att
avsluta ännu ett verksamhet-
står och vi i styrelsen ser fram
emot att möta medlemmarna
på årsmötet i samband med
höstkonferensen. Vi har nu
119 kommuner som medlemmar i KommITS och det gör att vår
stämma hörs vida omkring. Föreningen har haft ett framgångsrikt år
och våra konferenser har varit välbesökta. Ta del av vår verksamhets-
berättelse så kan du se hur året varit och kontakta gärna våra styrel-
semedlemmar och tala om vad ni tycker är bra eller mindre bra.

Inför höstkonferensen har vi tagit fasta på att många kommunala it-
anställda har en tuff och krävande vardag och sliter hårt. Så därför
har vi fokuserat en del av programmet på att förbättra situationen

så jag hoppas att deltagarna kom-
mer hem som ”bättre” människor.
Styrelsen har också beslutat om en
utbildningsdag för medlemskom-
munerna i vinter  där KommITS
står  ”för fiolerna”.

Till sist vill jag framhålla att före-
ningen mår bra och att ekonomin
är stabil.

Väl mött på höstkonferensen den 12-1 3 november.

– Henric Skoog, ordförande KommITS
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Ledare”Bättre” människor?

”Vi har nu 119 kommuner
som medlemmar i KommITS
och det gör att vår stämma

hörs vida omkring”
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…ÄR TEMAT FÖR KOMMITS HÖSTKONFERENS. Det kan tyckas vara
en motsättning – är det inte effektivitetskravet som gjort att många inte
kunnat behålla sin hälsa? Är det inte de alltmer komplexa problemställ-
ningarna ofta i kombination med för små ekonomiska resurser som
”sänkt oss”? Kravet på budget i balans samtidigt som kraven på verk-
samheten ständigt höjs? Eller är det faktiskt så att en ökad effektivitet
kan hjälpa oss att få mer tid att ägna oss åt det vi förväntas göra? Och
därmed klara oss från alltför stressframkallande arbetsuppgifter? Ja, inte
vet jag.

En tydlig trend den senaste tiden har varit att fokusera på de oegentlig-
heter som kan finnas när det gäller långtidssjukskrivningar. ”Det daltas
för mycket!” ”Hur kan vi som är det friskaste folket i världen samtidigt
ha flest långtidssjukskrivna?” ”Det är för lätt att sjukskriva sig”. (Jag som
trodde att det var läkare som sjukskrev!) Alf Svensson visste inte hur
bönhörd han skulle bli när han ifrågasatte de sjukskrivna i våras! Den
nya jantelagen kan formuleras ”Du ska inte tycka synd om dig själv” -
ett tema som för övrigt höstkonferensens inledningstalare, Per Naroskin,
tog upp i ”Spanarna” i radions P1 den 17 oktober (finns på www.sr.se). 

Kan det vara så att alltmer slimmade organisationer och de ibland orea-
listiska förväntningarna som ställs på många anställda idag faktiskt är
orsak till det höga antalet långtidssjukskrivna? Trots vår relativt höga
välfärdsnivå och höga medellivslängd. Det kanske är först nu de senaste
årens rationaliseringar i både privat och offentlig sektor tar ut sin rätt?
Och priset vi alla får vara med och betala är närmast astronomiska sjuk-
skrivningskostnader som i sin tur leder till ännu mer besparingar som
medför ännu mer slimmade organisationer i en ond cirkel?  Det kanske
inte är fråga om fusk? 

”Hur tar du vara på mellanrummen i vardagen?” frågade man i ”Ten-
dens” häromdagen, också det i radions P1 (denna lisa för själen in-
klämd mellan skvalkanalerna). Det handlade bland annat om förmågan
att kunna utnyttja pauser till refletion eller vila. I kvällens ”Aktuellt” in-
tervjuades statsminister Göran Persson. Han berättade om sin förmåga
att sova en kvart eller så efter lunchen eller när det gavs tillfälle. Det
kunde vara på ett bord i Bryssel eller på ett golv i något sammanträdes-
rum i New York eller något annat som stod till buds. Det är kanske så
man blir mest effektiv – genom att vara ineffektiv när tillfälle bjuds?

CARPE VITAM!

Lars Markbäck
vice ordförande 
KommITS

EN BONDE STÅR OCH PASSAR EN STOR FLOCK MED FÅR som
betar på fjället. Då kommer det plötsligt en splitter ny BMW 7-serie
på vägen nedanför. En kille i Broni-kostym, Gucci-skor, med Ray
Ban solglasögon och en YSL-slips sticker ut huvudet ur bilen och
ropar till bonden:
– Om jag kan räkna ut hur många får du har på betet, kan jag ta med
mig ett av fåren då?
Bonden tittar på killen och på den spridda flocken med får och 
svarar:
– Det är OK för mig!

Killen kör fram BMWn till bonden och tar fram en Dell Notebook
som han öppnar på motorhuven. Med hjälp av Nokias senaste 3G-
telefon kopplar han upp sig mot en NASA-sida på Internet. Han
kontaktar ett GPS-satellit- navigationssystem, hämtar den exakta
positionen och matar in den i en annan Nasa satellit vilken scannar
betesområdet med en ultrahögupplösningskamera. Så öppnar han
den digitala bilden i Adobe Photoshop och exporterar den till ett
annat ställe på Internet: Image Processing Facillity i Hamburg.

Inom några sekunder får han ett e-postsvar i retur i sin PalmPilote,
där står det: Picture processed and data stored. Så loggar han in på
en MS-SQL databas via ODBC och kopplar upp ett Excel-doku-
ment med flera hundra avancerade formler. När detta är gjort kör
han all data genom e-posten till en Xircom och på ett ögonblick får
han respons. Avslutningsvis skriver han ut en 150 sidors 4-färgs
rapport på sin miniaty-hitech-HP Coulor LaserJet och kastar ett öga
på den sista sidan:
– Du har exakt 1586 djur, säger han.
– Det stämmer, säger bonden, så du kan ta med ett av fåren.
Så tittar han på när killen går runt för att välja ut ett av fåren som
han jobbar hårt med att få ner i bagageluckan på BMWn.

Då säger bonden:
– Du, om jag kan säga exakt vad du jobbar med kan jag då få tillbaka
fåret?
Killen tänker en stund på detta och säger att det är OK.
– Du är konsult, säger bonden
– Det stämmer, säger killen! Hur kunde du veta det?
– Det var inga problem. Du kom hit utan att någon bett dig, så skulle du
ha betalt för något som jag redan visste, på en fråga jag inte ställt!
Dessutom har du ingen aning om hur den här branschen fungerar!
Så är du snäll och öppnar bagageluckan och ger tillbaka min hund.
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– Bli effektivare och behåll din hälsa

ILLUSTRATION: tacksam.com
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Mot öppen programvara
Öppen programvara och Linux
anses idag vara ett möjligt alter-
nativ för de flesta organisationer,
förutsatt att supporten och den
interna kompetensen finns. Nu
börjar IT-konsulterna erbjuda
kvalificerade utredningar, kon-
sulttjänster, support och produk-
ter i samband med övergång till
öppen programvara.

Steria har inlett samarbete med Cen-
dio Systems som innebär att kom-
mer att erbjuda en terminalserver
baserad på öppen programvara, som
ett led i en satsning på att erbjuda
myndigheter och stora företag kvali-
ficerade integrationstjänster och ut-
redningar inom området öppen pro-
gramvara.

AMS har just slutfört ett projekt hos
där den öppna programvaran Big
Brother nu övervakar ca 800 Win-
dowsservrar på 500 platser i landet.

”Vi ser en klar utvecklingstrend
inom Open Source på marknaden,
både i Europa och USA. I Sverige
har Statskontoret med sitt engage-
mang och sin rapport påvisat förde-
larna med öppen programvara”,
säger Rolf Wallentin, ansvarig för af-
färsutveckling hos Steria.

”Det har diskuterats mycket i pres-
sen om de stora besparingar man
kan göra på klientsidan, men minst
lika viktigt är utvecklingen på ser-
versidan. Nu är Open Source moget
för datahallen, dvs för verksamhets-
kritiska applikationer”, menar före-
tagen.
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VI HAR, med anledning av de brister som
vi funnit, ställt närmare 680 krav till 135
arbetsgivare (drygt 5 krav per arbets-
plats). Det innebär att bara drygt en
handfull datorarbetsplatser var helt lämp-
liga ur arbetsmiljösynpunkt.                      

Med tanke på att datorarbete är att be-
trakta som högriskarbete vad gäller att ut-
veckla belastningssjukdomar i framförallt
nacke, axlar och armar, så har vi genom
denna insats riktat uppmärksamhet på ett
stort arbetsmiljöproblem.

Vi har särskilt tittat på frågor kring arbets-
plastens utformning, synförhållanden,
möjligheten att styra sitt arbete samt de
anställdas och arbetsgivarnas kunskaper
för att kunna förebygga belastningsbesvär.  

DE VANLIGASTE KRAVEN HAR GÄLLT:
• Rutiner för återkommande synkontroll
• Arbetsgivarens kunskaper för att 

kunna åtgärda aktuella belastnings-
ergonomiska brister

• Kartläggning av arbetsmiljörisker vid 
samtliga datorarbetsplatser

• Arbetstagarnas kunskaper för att

kunna förebygga belastningsskador
• Felaktigt placerade pekdon

Varje arbetsgivare som fått krav på åtgär-
der i ett inspektionsmeddelande ska
inom en viss tid svara oss vilka åtgärder
man vidtagit. Vi kommer att arbeta vidare
med varje enskilt ärende utifrån de svar
som kommer till oss. Vi ser fram emot att
de åtgärder som arbetsgivarna, med an-
ledning av våra krav, kommer att vidta
ska leda till arbetsmiljöförbättringar och
minskade risker för belastningssjukdo-
mar.

Tillsynskampanj visar:

Många brister på 
datorarbetsplatser
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Under några försommarveckor har Arbetsmiljöinspektionen i Falun genom-
fört drygt 140 inspektioner på arbetsplatser där datorarbete förekommer. 
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Effektivisera och behåll din hälsa
Det fängslande arbetet - hur får man tiden att räcka till? Tid är
för många en bristvara idag där fritidssysselsättningar, vänner
och familj är de områden som oftast blir lidande. Det gäller att
finna en balans i livet mellan privatlivet och arbetslivet som
man trivs med för att undvika utbrändhet och må bra. Hur når
man det och hur upptäcker man problem och varningstecken i
tid? 
Per Naroskin blev utsedd till årets talare 2002/2003 av Eventaka-
demien, legitimerad psykolog, utbildare och konsult samt en av
Sveriges mest efterfrågade föreläsare

Samverkan +290AB
Peter Widengren från Botkyrka och Sven Niklasson, Huddinge,
har arbetat med/bearbetat förslaget till ny IT strategi för Sveriges
skolor, dvs. lobbat för ett litet annorlunda sätt
att se IT utvecklingen i Sverige. 
– Ni har kanske hört talas om vårt koncept +289AB fast vi nu
döpt om det till +290AB (Knivsta blev egen kommun från och
med årsskiftet). Konceptet bygger på samarbete över kommung-
ränserna; varför göra samma sak 290 gånger. Vi har dragit våra
tankar och idéer på Utbildningsdepartementet, Skolverket, Lä-
rarhögskolan i Stockholm m fl ställen. Sist deltog vi i en hearing
där bland med bland andra KK-stiftelsen, Högskolan i Jönkö-
ping m fl.

Upphandlingar
PO Andersson, Upphandlingsexpert, kanslichef KommITS,
• Hur går upphandlingar av IT-system till 
• Vilka utvärderingskriterier gäller 
• Hur mycket kostar det att lämna anbud 
• Är upphandlingen bara ett spel för gallerierna

Sambruksplattformen
Ett initiativ har tagits av en grupp av kommuner att skapa en
Sambruksplattform för e-tjänster. Under våren 2003 har grup-
pen, med stöd från Statskontoret, arbetat med att skapa ett un-
derlag för sambruk inom kommunsektorn. Inom detta arbete
har fokus varit på organisation, processer och funktionella frå-
gor. Även kraven på en teknisk plattform har utarbetats.
För att rätt förutsättningar för sambruket skall komma till stånd
behöver spelregler skapas och en minsta gemensam nämnare för
utveckling, drift och förvaltning definieras. Under förstudiearbe-
tet har fyra områden pekats ut som speciellt intressanta för sam-
bruk. Dessa är 
• E-tjänster
• Verksamhets- och informationsanalys - metoder och verktyg 
• Gemensamma basfunktioner 
• Teknisk plattform

Janne Dicander, Jönköpings kommun

Temat för höstens KommITS-konferens har valts utifrån den alltmer pressade situatio-
nen för kommunernas IT-personal. Kärvare ekonomi, nya användargrupper, teknisk ut-
veckling och nya möjligheter måste mötas av en personal som stärkts i sin yrkesroll.

Som vanligt har vi ett varierat program där både kroppen och själen får sina beskärda delar. Hotel-
lets SPA-anläggning och de vackra omgivningarna ger också förutsättningar för en lyckad konfe-
rens.

Konferensen hålls på Radisson SAS Royal Park Hotel i Solna 
den 12-13 oktober. Mer information återfinns på 
www.kommits.org där det även går alldeles utmärkt 
att anmäla sitt deltagande.

Gå stärkt in i framtiden
– bli effektivare och 

behåll din hälsa

H Ö S T K O N F E R E N S12-13 november 2003, Radisson SAS Royal Park Hotel, Solna

Gå stärkt in i framtiden– BLI EFFEKTIVARE OCH BEHÅLL DIN HÄLSA
Temat för höstens KommITS-konferens har valts utifrån den alltmer pressade situationen för 

kommunernas IT-personal. Kärvare ekonomi, nya användargrupper, teknisk utveckling och 

nya möjligheter måste mötas av en personal som stärkts i sin yrkesroll.
Som vanligt har vi ett varierat program där både kroppen och själen får sina beskärda delar. 

Hotellets SPA-anläggning och de vackra omgivningarna ger 
också förutsättningar för en lyckad konferens.

Inbjudan till

H Ö S T K O N F E R E N S
12-13 september 2003, Radisson SAS Royal Park Hotel, Solna

Föreläsare under konferensen
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GIS i hela kommunen
Föreläsningen handlar om geografins betydelse i den kommuna-
la verksamheten. GIS-processens betydelse för för fungerande
strategier. Punkter som är extra viktiga i en GIS-strategi är
• Prissättning på data
• Dataförvaltning och informationsstandardisering
• Kompetensförsörjning och kommunal samverkan
• Teknikval
• Förankring hos dem som inte är intresserade

De tre hetaste trenderna just nu
Diskussionerna i IT-världen kretsar ofta om trender. Vad är inne, vad
är ute och vad är det jag ser som inte du ser? Den som idag försöker
sig på en spaning kan hitta hur mycket som helst, allt från kundstöd
(ute) och ASP (ännu mer ute) till Java (inne) och Linux (ännu mer
inne). Tre saker framstår som klart lysande stjärnor på trendhimlen:

KOSTNADSKONTROLL? Förra årets etta håller sig kvar på toppen.
Spara är mantrat för beslutsfattare hösten 2003.
OUTSOURCING? Lägg ut driften eller hota i alla fall med att göra
det. Du vet aldrig vad som kan inträffa.
ÖPPEN KÄLLKOD? Alla älskar Linux. Inte bara som plattform,
utan minst lika mycket som prispressare när Micrsoft vill skruva
upp licenserna. Det är det tre viktigaste. Fundera själva vilka du
ser som fyra och femma!
Lars Dahmén är sedan 1990 chefredaktör för Computer Sweden,
Sveriges ledande IT-tidning. Han är civilingenjör i teknisk fysik,
har levt på att bevaka IT-området som journalist sedan 1987
och är aktiv som fördragshållare i diverse olika sammanhang.
Computer Sweden kommer ut tre gånger i veckan och har en
upplaga på ca 55.000 ex. Tidningen grundades 1982 och ägs av
IDG, världens största utgivare av IT-relaterad information.

Atea Sverige AB
Atea presenterar i sin monter

olika sätt att sänka kostnaderna

för inköp och övrig hantering av

IT-utrustning. Med vårt tjänstepa-

ket Atea Value Chain kan vi erbju-

da kunden en kostnadseffektiv

och enkel hantering av IT-produk-

ter genom hela livscykeln. Med

hjälp av Atea-metoden kan kun-

den snabbt och enkelt identifiera

möjliga besparingar i sin nuvaran-

de IT-hantering 

Dotcom Solutions AB
Dotcom visar Network Operating

Center (NOC) som är en central

tjänst för kommunikation och ser-

vicenivåer med paketering av tjän-

ster för nätverk, drift och rappor-

tering. Där ni genom övervakning,

uppföljning och hantering av kri-

tisk kommunikation får kontroll

på kostnader och risker inom data

och telefoni.

Dupoint AB
Dupoint kommer att visa helhets-

lösningar och produkter i form av

system och applikationer för

webbplatser på Internet och intra-

nät. Dessa ligger inom områdena

kommunikation, informations-

och dokumenthantering i en verk-

samhet.

Fiberdata AB
Fiberdata visar i sin monter IP-te-

lefoni från Alcatel, Övervakning

Monitor från OP5, 54 Mbps radi-

olänkar för utomhusbruk samt Fi-

berdatas egenutvecklade säker-

hetskoncept - Brandvakt.

Göteborgs Stad ADB-kontoret
ADB-kontoret, Göteborgs stad

presenterar sitt koncept LIS 3.0

för diarie- och ärendehantering

som används av 11 samverkande

kommuner. Man delar kostnader

för utveckling, förvaltning, använ-

darträffar och marknadsföring.

ADB-kontoret visar även andra

applikationer där samverkan sker

med ett flertal kommuner t ex Ga-

sell, VALS, BAS, dalis och InIsUt.

Inserve Technology AB
I Inserve Technologys monter

visar vi StarOffice och Suns tunna

klienter och diskuterar gärna ser-

ver- och storagelösningar.

LAN Assistans & Konsul-
ting AB
LAN Assistans presenterar lösning-

ar som optimerar funktion och

samtidigt sänker IT-kostnaderna

drastiskt inom områdena: stan-

dardarbetsplatser (både Windows

och Novell-miljö), serverkonsoli-

dering och kommunikation.

Lexmark AB
Hur mycket tid lägger du och dina

kollegor på att hantera papper? Ta

emot, kopiera, skriva ut, skicka vi-

dare, arkivera. Hur mycket tror du

det kostar? Vi påstår att det är för

mycket. Vi kommer visa hur man

kan effektivisera och göra kost-

nadsreduceringar med Lexmarks

lösningar för dokumenthantering.

För att få maximal effekt av tidiga-

re investeringar utgår vi från era

befintliga informations- och affärs-

system. Lexmark är mycket mer

än bara skrivare.

Microsoft AB
Microsoft visar nya Office 2003,

Sharepoint Portal Server och Win-

dows Server 2003. Vi visar också

lösningar för 24-timmarsmyndighe-

ten samt mobila lösningar med te-

lefoner, handdatorer och Tablet PC.

Nilex AB
NilexPlus är ett komplett system

för HelpDesk-ärendehantering,

Inventariehantering och Kund-

kontakter fullt integrerade med

web- och mobila applikationer.

Systemet har också fullt integrera-

de tilläggsmoduler mot andra sys-

tem i olika datamiljöer. Vid kon-

kurrentjämförelser med fokus på

pris/prestanda är NilexPlus det

mest fördelaktiga alternativet.

Open Text AB
Open Text kommer att visa nyhe-

ter i FirstClass 8.0 med bl.a. Di-

rectory Services med LDAP v.3-

stöd, Instant messaging, möjlighe-

ter med FirstClass och webbtek-

nologi m.m. Vi visar även vår pro-

dukt Corechange - en portallös-

ning.

Pulsen AB
Pulsen visar sitt koncept för stan-

dardiserat, enkelt och centralt un-

derhåll av arbetsplatser; SAFE

Temat är också 24-timmarsmyn-

digheten.

Övriga utställande företag
Atea Sverige AB
Cornerstone AB
Datapoint AB
Dimension AB
Fujitsu Siemens Computers AB
Ibitec Public Solution AB
Serco Service AB
Teracom AB
TietoEnator Processing &
Network AB

H Ö S T K O N F E R E N S
12-13 september 2003, Radisson SAS Royal Park Hotel, Solna

Utställar-
presentation

Kmt034web.qxp  03-11-25  10.53  Sida 9



KommITS nr 1 2003

Nominera kandidater
till KommITS´
resestipendium

BAKGRUND TILL PROGRAMMET

Svenska Kommunförbundet och Kom-
mITS har identifierat ett behov av kompe-
tensutveckling för IT-samordnare, IT-che-
fer och IT-strateger inför framtida utma-
ningar inom kommunal verksamhet. Nya
organisationsformer införs och kommu-
nalt stödjande företag skall samverka med
kommunal verksamhet i allt större ut-
sträckning. Teknikinslagen i verksamhets-
miljön intensifieras och medför ett accele-
rerande behov av kompetensutveckling
kring nya system för ärendehantering.

Mellan 2000 och 2002 har ca 50 kommu-
ner deltagit i det första steget av program-
met IT-ledning i kommuner. Deltagarna
har efter genomfört program bildat nät-
verk som kontinuerligt träffas. Det har
även bildats verksamhetsrelaterade nät-
verk 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 in-
riktas på att bygga strukturer inför infö-
randet av e-service inom en kommun
med perspektiv på medborgare och verk-
samhet, på ekonomi och IT.

GENOMFÖRANDE

Utvecklingsprogrammet genomförs i 4
block under 4 – 5 månader och genom-
förs som internat. Den röda tråden i ut-
bildningen 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 för-
valtning. Vinsterna med e-service ekono-
miskt, arbetsmässigt och ur kundperspektiv.

Block 3
Vad innebär införandet av e-service för
medborgare, ledning och medarbetare?
Hur kan ett införande av e-service kon-
kret genomföras?

Block 4
Genomgång av varje deltagares förberedel-
ser inför eget införande av e-tjänster Kvälls-
arbete dag 1 i varje block till ca 22.00.

FÖRKUNSKAPER

Steg 2 vänder sig både till Dig som behö-
ver fördjupa dina kunskaper inom områ-
det, och till Dig som genomgått IT-led-
ning i kommuner steg 1. Programmet er-
bjuder många tillfällen till diskussioner
där alla kan få ny kunskap och delge
andra egna erfarenheter. En verksamhets-
relaterad chef kan med fördel delta i kur-
sen så att IT- och verksamhetsledning ge-
mensamt kan förbereda det konkreta ar-
betet.

HANDLEDARE

Programmet följs av programmets pro-
jektledare Bengt Svensson, Svenska kom-
munförbundet. Kursledare är Johannes
Helfrich som arbetar praktiskt med förän-
dringar 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 övergri-
pande nivå och för att ge influenser från
näringslivet. I varje block genomförs ett
studiebesök.

Mer information, program och anmälnings-
blankett finns på www.kommits.org 

KommITS´ 
vårkonferens
KommITS vårkonferens hålls 5 och 6 maj 2004
på Scandia Star Hotel i Lund. Boka i almanackan.

Utbildnings-
seminarium: e-service
KommITS inbjuder till utbildningsseminarium
e-service i februari/mars i Eskilstuna. 
Seminariet har tillkommit för att ge KommITS’
medlemmar bredare kunskap i temat e-service.
Mera info kommer på www.kommits.org

IT-ledning i kommuner
Ett utvecklingsprogram för dig som arbetar i IT-relaterade ledarbefatt-
ningar från IT-samordnare till IT-strateger.

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

HAR DU FRÅGOR och funderingar 
ta gärna kontakt med:

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

Svekom: Bengt Svensson,
bengt.svensson@svekom.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
tel. 090-13 62 80

10

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. 

SYFTET med stipendiet är bland annat att: 
– Främja det internationella samarbetet mel-

lan KommITS och våra internationella vän-
föreningar

– 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

KRITERIERNA för att kunna vinna detta stipen-
dium är:
– Kommunen där man jobbar ska vara med-

lem i KommITS 
– Den sökande ska skicka in en skriftlig moti-

vering på varför just han/hon ska vinna.
Den bästa motiveringen vinner.

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

Kmt034web.qxp  03-11-25  10.53  Sida 10



KommITS nr 4/2003

FÖRENINGEN KOMMITS´ STYRELSE:

Ordförande 
Henric Skoog, Degerfors kommun

693 80 DEGERFORS
tfn: 0586-48129, 073-9204129

tfx: 0586-48386 
henric.skoog@degerfors.se

Vice ordförande 
Lars Markbäck, Upplands-Bro kommun 

196 81 KUNGSÄNGEN
tfn: 08- 581 691 17, 070-58148 64

tfx: 08- 581 690 88
lars.markback@upplands-bro.se 

Kassör 
Marianne Olofsson, Munkedals kommun

Ekonomiavd., 455 80 MUNKEDAL
tfn: 0524-181 61
tfx: 0524-181 10  

mobil: 070-397 15 63
marianne.olofsson@munkedal.se

Sekreterare
Britt-Inger Lindell, Upplands Väsby kommun

194 80 Upplands Väsby
tfn 08-590 978 09, fax 08-590 98 76

mobil 0739-10 40 09
britt-inger.lindell@upplandsväsby.se

Ledamot
Anette Knutsson, Strömstads kommun

Adm. kontoret, 452 80 STRÖMSTAD
tfn.: 0526-19135, 070-5419165

tfx: 0526-19110
anette.knutsson@stromstad.se

Ledamot
Nilserik Egnell, Vänersborg

IT-avdelningen, 462 85 VÄNERSBORG 
tfn: 0521-27 11 89, 0703-46 13 09

tfx: 0521-27 10 55
nilserik.egnell@vanersborg.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
Jan Enerhall, Sandvikens kommun

IT-avdelningen, 811 80 SANDVIKEN 
tfn: 026-24 11 36, 070-370 01 90

jan.enerhall@sandviken.se

Suppleant
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

Suppleant
Åke Nygren, Leksands kommun

Box 303, 793 27 LEKSAND
tfn 0247-802 12, fax 0247-144 65

ake.nygren@leksand.se

Kansli
PO Andersson, kanslichef

Kansliets adress är:
Stensborgsgatan 19 , 633 55 Eskilstuna

tfn 016-51 86 60, fax 016-48 46 44
e-post: kansli@kommits.org

www.procurement.se

Vad är                     ?
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 be-
står idag av representanter för ca 120 kom-
muner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta med-
lemskommun är Lekeberg och den största är
Umeå.
Förutom att anordna konferenser, för närva-
rande 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 Storbri-
tannien. Men den kanske viktigaste funktio-
nen 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 oav-
sett teknikplattform, och vi är leverantörsobe-
roende.

KOMMITS  ́MÅLSÄTTNING. KommITS har som
mål att vara ett nätverk av IT-människor som
har sin verksamhet i offentliga sektorn. Vi ska
därför:
– Ställa kommunala sektorns IT-frågor i fokus
– Lyfta fram informationsteknikens betydelse för

effektiviteten i den kommunala förvaltningen
– Höja IT/ADB-avdelningarnas sta-

tus i kommunerna
– Sprida information till medlem-

mar samt stimulera utbyte av er-
farenheter på regional nivå och på
riksnivå.

– Vara samtalspartner och pådrivan-
de faktor gentemot myndigheter
och andra organisationer.

KOMMITS  ́ORGANISATION. 
Föreningen är ideell och fordrar, som alla
andra liknande organisationer, ideellt engage-
mang från medlemmarna. Centralt ska arbetet
bl a inriktas på externa kontakter, informa-
tionsspridning, organisation av nationella

konferenser och möten. Sedan början av år
2000 har vi administrativ hjälp av en kansli-
funktion i Eskilstuna. Där produceras även
föreningens tidning och hemsida.

VARFÖR SKA MIN KOMMUN BLI MEDLEM?
Problemen och möjligheterna med IT är ge-
mensamma för alla kommuner i dag. Ett
medlemsskap ger dig bättre möjlighet:
– till erfarenhetsutbyte med andra kommuner
– att debattera och diskutera IT-frågor i ett ge-

mensamt forum – ett diskussionsforum
bakom lösenordsskydd på föreningens
hemsida www.kommits.org.

– att ta del av nyttig information
– att ta del av förhandsinformation från leve-

rantörer

MEDLEMSKAP. Medlemskap i föreningen teck-
nas av enskild person anställd i svensk kom-
mun. Medlemskapet är personligt men med-
lemmen representerar kommunen gentemot
föreningen. Varje kommun tecknar endast ett
medlemskap. Medlem ska ha IT-frågor som
huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha sam-
ordningsansvar i IT-frågor (IT-chef, IT-samord-
nare etc.)
Medlemsavgiften för verksamhetsåret
2002/2003 är 2 000 kronor. Medlemskapet
medför inga övriga förpliktelser.

KOMMITS´ STYRELSE 2002/2003
Lars Öhman, Bo Dahl, Lars Markbäck, 
Anette Knutsson, Jan Enerhall, Britt-Inger
Lindell, Henric Skoog, Marianne Olofsson,
Nilseric Egnell, Åke Nygren.
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DET VAR EN GÅNG…
…strax före semestern, juni 2003, när en kollega knacka-
de mig på axeln och berättade om ett stipendium som
fanns att söka hos föreningen KommITS. Hade inte en
aning om vad KommITS var eller stod för - då. Fick titta i
medlemstidningen och läste artikeln om stipendieansökan.
Lät spännande! I min nya funktion som skol-IT-strateg
(pedagog och skolledare i botten), inom Nacka kommuna-
la skolor, kändes det spännande att skriva en ansökan.
Alltså satte jag mig och skrev några rader om hur vi inom
Nacka kommunala skolor driver skolutveckling med IT
som stöd, effektiviserare och ”murbräcka”. Några av rubri-
kerna i ansökan var:
Se och utnyttja stordriftsfördelarna, EDU elevnätet inom
Nacka kommunala skolor - nya arbetssätt, Tunna klienter och
"portaler" - ett sätt att sänka kostnader och framför allt känna
till dem, Sprida – dela med och Efter-ITiS

BESKEDET

Semestern var slut och i augusti såg jag ett meddelande på
mitt mobilsvar. ”En Henric Skoog” hade ringt. Dessutom
ett e-brev från samme man:
”Hej! Vi tackar för din ansökan och har glädjen att meddela
dig att du utsetts till stipendiat att delta i SOCITM:s konferens
i Birmingham 4-7 oktober.”
Roligt, men samtidigt kände jag att det här ändå nog var
mer riktat till ”hårdtekniker”, där versionsnummer, teknis-
ka ord och uttryck stod för merparten av debatt och dis-
kussioner, vilken jag inte skulle greppa, dessutom på eng-
elska. Så, veckorna före avfärd var nog förväntningarna
trots allt lite ”lama”. Efter att ha samtalat med KommITS
ordförande Henric Skoog och sekreterare Britt-Inger Lin-
dell steg dock entusiasmen - först dagarna före avfärd för-
stod jag att det här kunde bli riktigt spännande. En pirran-
de känsla smög sig in i maggropen.

KONFERENS-UPPLEVELSER

– STADEN

Väl framme i Birmingham greppade jag vidden och storle-
ken av SocITM:s konferens 2003 – hundratals delegater
från Storbritannien och ett dussin från Nederländerna,
Nya Zeeland, USA och Sverige. Och så staden Birmingham
– en stor stad med närmare 1 miljon invånare. Storbritan-
niens näst största stad och en av landets viktigaste indus-
tristäder och centrum. Hade förväntat mig en smutsig och
grå stad men upplevde något helt annat – härliga nybygg-
nationer i samspel med gammal bebyggelse och kanaler
med ”pråmar”. Annat som berättades om var Birminghams

stora bryggerier och dess chokladindustri. När jag var ute
och löpte runt hotellet, Hilton Birmingham Metropole,
sprang jag förbi Storbritanniens officiella utställnings- och
konferenscentrum NEC. På en stor yta ryms ett stort antal
enorma ”husbjässar”, som ena dagen håller bilutställningar
och nästa hårdrockaren Ozzy Osbourne på scen.

– KONFERENSEN

Socitm2003 “Raising our game.......moving into the Pre-
mier League”
En av höjdpunkterna var huvudföreläsaren Adrian Gilpin,
grundare och ordförande i the Institute of Human Deve-
lopment, som riktade sitt mycket magiska tal till IT-ledar-
na – ”IT-chefen/-strategen, förändringsagent eller ett mål
för förändringar”. Adrian menade, i sitt mycket multimedi-
ala föredrag, på att ledarna måste hitta och tända urkraften
(the soul power) i sina medarbetare, bl a genom att:
• bli en ”trollkarl” – ”imagine the future” – 

visa medarbetarna
• avskaffa myter
• bli den förändrare du vill vara, vill se och vill 

bli ihågkommen som
• tydligt visa på var ni står –> vart ni ska och 

”spänningen/vägen" mellan dessa båda poler
• hitta och lyfta fram talanger hos medarbetare 

och inom organisationen
• bygga upp tron på individ och organisationen

Hans föredrag illustrerades professionellt med ett antal vi-
deoklipp från så olika filmer som ”Gladiator” och ”Mr
Bean”. Ett nyckelcitat från klippen var: "I en tid av drama-
tiska förändringar är det den som kan lära/den lärande or-
ganisationen som erövrar framtiden". Gilpin avrundade
med orden “Vi vet inte hur framtiden är (knappt ens hur
det är just nu), vi vet bara hur det brukade vara".

Derrick Anderson, Stadsdirektör Wolverhampton Stads-
hus, inledde med att måla upp en framtidsbild där vi kan
se en klyfta mellan IT-litterata och IT–illiterata – ”the
haves and have-nots”. Alla våra utopiska IT-visioner kan
lika gärna landa i en IT-dystopi För att lyckas hålla dysto-
pin borta behöver bl. a. myndigheterna skapa möjligheter
för medborgarna att få lätt tillgång till värdefulla tjänster
(e-Government) men också åtkomst till tekniken i sig. Frå-
gan är om det bara handlar om att få till tekniken och
tjänsterna? Kanske borde vi fråga oss om detta är värt
något i sig – skulle vi kunna göra på helt andra sätt? Der-
rick kritiserade också de projekt som kommer till genom

Stipendium med mersmak
– tankar från KommITS’ stipendiat
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Användarvänliga verksamhetslösningar 
Applikationslösningar för kommuner och myndigheter.  

Vi har färdiga lösningar inom områdena diarie- och ärendehantering, individ- och 
familjeomsorg, flyktinghantering samt IT-stöd för supportorganisationer. 

 
 Våra lösningar anpassas efter visionen om en  

24-timmarsmyndighet enligt Statskontorets riktlinjer.  

 
 
 
 

 

Telefon:  013-37 67 00, E-post: ips@ibitec.se   

Hemsida:  www.ibitec.se 

s.k. ”funny money funding” –kortsiktiga
projekt och fonder som skapas för att
”spara pengar”. Dessa projekt och sats-
ningar gör långsiktig planering svårt. Der-
rick såg en förändring i “stadshus-led-
nings-strukturen” inom de närmaste 5-10
åren, där IT-strateger el liknande finns
med hos och förenar övergripande styrel-
sestrateger och ledande –tjänstemän.

Workshop – “användarvänlighet 
på webben”
I denna mycket konkreta och workshop
visade Marty Carroll, chef på ”The usabi-
lity Company”, på siffror och fakta hur
pass illa vi skapar och designar våra
webbsidor. Hur otillgängliga de är, men
också vad vi kan göra för att effektivisera
webbsidorna och hjälpa användare hitta
det de söker och letar efter.
Några axplock:
Mer än 60% av folk som söker på nätet
hittar inte det de letar efter. Visa använ-
daren var han befinner sig på sajten.
Många musklick behöver inte vara en
nackdel. Behåll en stringens i webbsidor-
nas struktur. Använd 25% av en ur-

sprunglig papperstext som ska överföras
till webb.

- UPPLEVELSER KRING SOCITM2003
Det som också slog mig var den fantastis-
ka generositeten och gästfriheten från
engelsmännens och de andra internatio-
nellas sida - alltid trevliga, alltid beredda
på diskussion och samtal. Inte minst
under galakvällen fanns mycket tid att
diskutera erfarenheter, gemensamma pro-
blem och lösningar inom offentlig sektor,
i mitt fall utbildning.

SAMMANFATTNING OCH TITT FR@MÅT

Syftena med stipendiet är bl.a. att:
Främja det internationella samarbetet
mellan KommITS och våra internationella
vänföreningar. Möjliggöra för våra med-
lemmar att: Öka kunskapen om vad som
händer inom IT-området runt om i värl-
den. Skapa egna kontakter och erfarenhe-
ter inom IT-området. Med råge har sti-
pendiet uppfyllt sina syften för min del!

Det stipendie jag erhöll av KommITS har,
så här långt (kort), redan haft stor inver-

kan på mina funderingar kring det upp-
drag jag idag har inom Förskola, Fritid
och Skola i Nacka kommun. Det har gett
mig ett lyft framåt, personliga kontakter
och nya infallsvinklar på IT:s roll framö-
ver i tid – till exempel kring 24-timmars-
möjligheterna.

Framgångsfaktorer på konferensen har varit:
• de sociala delarna med trygga människor
som är villiga att bjuda och dela erfarenheter
och kompetens, men också beredda att lyss-
na och ställa ”djävulens frågor”.
• de nya gemenskaperna och kontakterna
som skapats i Sverige, men också givetvis
och internationellt. 
Nya tankar och idéer att fortsätta bolla och sprida.

Slutligen, många tack för att KommITS
gav mig förtroendet och chansen att få
delta, inspireras och utvecklas som män-
niska och i min yrkesroll! Jag ska förvalta
kunskaperna väl. ”Imagine the future”!

Varma hösthälsningar
Jimmy Svensson, IT-strateg, Förskola, Fritid
och skola, Nacka kommun
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Nacka utsedd till 
Sveriges IT-kommun 2003
I samband med KvalitetsMässans invigningsceremoni
den 7 oktober på GöteborgsOperan delade IT-minister
Ulrica Messing ut priset Sveriges IT-kommun 2003 till
Nacka kommun.

Årets vinnare visar hur IT kan användas för att öka medborgar-
servicen. Nacka kommun tilldelas priset för att ha utvecklat
kommunal service genom att använda IT.

JURYNS MOTIVERING LYDER:
Nacka har tagit viktiga steg på vägen mot förverkligandet av 24-tim-
mars-kommunen. I Nacka kommun används IT på ett strategiskt sätt
för att utveckla kommunmedborgarnas service, insyn och valfrihet.
Många av IT-lösningarna har en bred tillämpning i svenska kommu-
ner. Därför utses Nacka kommun till Sveriges IT-kommun 2003. 

Nacka kommun tog hem priset i konkurrens med kommunerna
Haninge, Kristianstad, Sundbyberg, Tranås, Umeå, Växjö och
Östersund.

Vad är du mest stolt
över i ert IT-arbete?

– Det är hur våra
medarbetare och
verksamheter med
hjälp av informationsteknik lyckats involverat såväl med-
borgare som leverantörer i den värdeskapande 
processen, vilket i slutändan kommer att leda till vinster
för samtliga inblandade parter i form av lägre kostnader,
ökad service och tillgänglighet samt ökad insyn i de kom-
munala processerna. 

Att de nyttjade lösningarna dessutom redan från 
början är utformade för att kunna samnyttjas med 
övriga kommuner är ett ytterligare plus i kanten. 
– Lars Öhman, Nacka kommun

IT-kommun
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Botkyrka är Sveriges Kvalitetskommun 2003
Kreativt kvalitetsarbete bakom Bot-
kyrkas framgångsrika utvecklingBot-
kyrka kommun tilldelas priset för sitt
framgångsrika utvecklingsarbete,
och för sitt mod att våga förändra. 

I samband med KvalitetsMässans invig-
ningsceremoni på GöteborgsOperan den
7 oktober delade Svenska Kommunför-

bundets ordförande, Ilmar Reepalu, ut
priset Sveriges Kvalitetskommun 2003 till
Botkyrka Kommun. 

JURYNS MOTIVERING LYDER:
Botkyrka kommun bedriver ett brett och
framgångsrikt utvecklingsarbete av verksam-
heter och demokrati. Med beslutsamhet och
kreativitet lever denna mångkulturella och

unga kommun upp till sin egen devis - Långt
ifrån lagom. Botkyrka kommun har modet
att våga förändra och gör sig därför välför-
tjänt som första mottagare av titeln Sveriges
Kvalitetskommun. 

Botkyrka kommun tog hem priset i kon-
kurrens med Trollhättan stad, Kalix kom-
mun, Nacka kommun och Västerås stad.

Medicinklinik belönas med GötaPriset
Medicinkliniken vid Höglandssjukhuset i
Eksjö tilldelas priset för att ha visat att kvali-
tetsutveckling inom vården inte kräver mer
resurser utan handlar om att välja rätt
fokus. Bakom den vinnande uppsatsen Ta
bort sängarna för att ge plats åt patienter-
na står vård-utvecklaren Anette Peterson
och verksamhetschefen Mats Bojestig.

I samband med KvalitetsMässans invig-
ningsceremoni den 7 oktober på Göte-
borgsOperan delade författaren Vivecka
Lärn ut GötaPriset 2003. Sveriges bästa
kvalitetsprojekt belönades dessutom med
en prischeck på 100 000 kronor.

JURYNS MOTIVERING LYDER:
Höglandssjukhusets medicinklinik i Eksjö har
visat att kvalitetsutveckling inom vården inte

är något konstigt. Det kräver inte mer resur-
ser, utan mer fokus på patienterna. Det krä-
ver inte korta, spektakulära projekt utan ut-
hållig förbättring. Det kräver inte soloinsat-
ser utan en bred samverkan kring patienten.
Höglandssjukhusets medicinklinik är ett bra
föredöme för systematisk och uthållig utveck-
ling av offentliga verksamheter. Därför tillde-
las Medicinkliniken vid Höglandssjukhuset i
Eksjö GötaPriset 2003.
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Eftersom kommunernas möjligheter till
ökade intäkter är begränsade, så behöver
de finna alternativa sätt att bedriva verk-
samheten, alternativt avveckla sådan
verksamhet som inte är att anse som
kommunens huvudsakliga uppgift.

STRATEGI

Traditionellt så har verksamhetsutveck-
ling tidigare fokuserat på interna proces-
ser / rutiner för att åstadkomma en effek-
tivare verksamhet. Med tillgången till
RÄTT information vid varje enskilt beslut
möjliggöra en verksamhetsutveckling /
organisationsförändring vilket i sin tur
kan leda till betydligt effektivare proces-
ser, med högre service, kvalitet och till
lägre kostnad. En förutsättning för att så
skall kunna ske är dock att det inom or-

ganisationen finns en förståelse om de
möjligheter och under vilka förutsätt-
ningar som tillgången till information
medger verksamhetsutveckling. Och en
samsyn kring hur utvecklingen skall ske
och hur målbilden kan se ut.

Mot bakgrund av detta påbörjades under
hösten 2002 ett arbete med att definiera
Nacka kommuns e-strategi, en strategi
som utifrån kommunens övergripande vi-
sion, mål och värdering beskriver hur
kommunen med stöd av information och
kommunikationssystem framöver bör
verka i syfte att stödja kommunens lång-
siktiga mål och vision. Arbetet med stra-
tegin har involverat ett stort antal ledande
personer från kommunledning, verksam-
hetschefer, representanter för olika sak-

frågor samt representanter från IT vilket
borgat för största möjliga förankring. 
I syfte att stimulera deltagarnas tankepro-
cess genomfördes initialt en omvärldsana-
lys för att finna trender och exempel på
andra offentliga organisationer runt om i
världen som börjat utforska möjligheter-
na med IT. Utifrån dessa erfarenheter val-
des ett antal leverantörer ut för att pre-
sentera sin vision om hur service, effekti-
vitet och demokrati inom den offentliga
sektorn kunde realiseras samt hur deras
produkter kunde bidra med lösningar.

Resultatet av leverantörspresentationerna
togs sedan med som diskussionspunkter
till en workshopserie vilket resulterade i
en korsbefruktning av idéer under sam-
ordnade former. Diskussionen i grupp

Så jobbar Sveriges IT-kommun
Nacka, en kommun med ca. 77.000 invånare strax öster om Stockholm, står liksom övriga 289 kommuner i Sverige inför
stora utmaningar framöver. Samtidigt som kommunens medborgare som förväntar sig en allt högre grad av service, min-
skar kommunens möjlighet till att finansiera den. Samtidigt som man ställer ökade krav på insyn och möjligheter att påver-
ka, får kommunerna svårare och svårare att rekrytera erforderlig kompetens till verksamheten, en verksamhet som med
nuvarande åldersfördelning och personalbehov innebär ett  allt större rekryteringsbehov.

FOTO: Bertil Nordahl (flygbilder),
Håkan Lindgren (skolmiljö)
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Viktiga delar i det som benämns som 24-timmarsmyndighet
har nu fallit på plats och införanden pågår över hela landet.

Lösningen bygger på:

• Strategi och plattformsoberoende kunskap 
• En för organisationen gemensam säker inloggning
• Integrerade verksamhetssystem och katalogtjänster

Vill Ni veta mera? Välkommen att kontakta oss på PULSEN!

Pulsen är starkt kund- och kunskapsfokuserade, 

där strategi, projektledning, förstudier, utbildning 

och god insikt i våra kunders verksamhet bidrar 

till väl genomförda projekt och lyckade lösningar

Pulsen Integration
Borås • Göteborg • Stockholm • Trollhättan • Karlstad
Tel: 033-17 73 50 • 031-709 82 00
info.ib@pulsen.se • www.pulsen.se

Nu kopplar vi samman 
kommun och myndighets-Sverige

Pålitlig IT. Sedan 1964.

har bidragit till att skapa ett gemensamt
språk och målbild, vilket skapat bättre
förutsättningar för att kunna genomföra
delar av de förslag som förts fram. Sam-
mantaget har arbetet med e-strategin re-
sulterat i en handlingsplan med konkreta
mål för e-demokrati, e-service, e-
effektivitet, organisation, proces-
ser och arkitektur. Utöver detta så
har arbetet med strategin innebu-
rit att beställarkompetensen hos
personer i ledande ställning inom
kommunen har stärkts, samt att
dessa fått en realistisk bild av in-
formationsteknikens möjligheter
och begränsningar.

RESULTAT

För närvarande provas ny teknik
och nya arbetssätt inom äldreom-
sorgen i Nacka. Längst i försöken, när det
gäller teknikstöd och nya arbetssätt i äl-
dreomsorgen, har man kommit på det
kommunala äldreboendet Tallidsgården. 
Man har infört:
• Ett smart, säkert och tidsbesparande

system som ger snabb och enkel nyck-

elhantering. Det enda som behövs är
ett nyckelkort och en kortläsare.

• Ett system som tillgodoser informa-
tionsbehovet hos såväl boende/äldre,
anhöriga som personalen. För vårdta-
garen kan allmän information å ett en-

kelt sätt distribueras via all tänkbara
media, enklast via TV-apparater, ge-
mensamhetsutrymmen, matsalar eller
entréer. För anhöriga kan viktig infor-
mation distribueras via E-post eller
SMS och mer allmän information om
vad som händer i vårdlagets vardag nås

via en lösenordsskyddad hemsida. Per-
sonalen kan enkelt skapa och ändra
dagplaneringen och det egna schemat
via en vanlig PC, i vilket även informa-
tionen om de boende samlas.

• Trygghetslarm. Ett passivt larm som
bärs på armen av de äldre.
Avvikelser från personens
normala beteende larmar per-
sonalen via telefon och dator.
• Adjö- och godnattknapp.
Styr apparater och belysning
hos de boende/äldre och som
kan ge indikation på om dör-
rar eller fönster står öppna.

Med hjälp av tekniken har
personalens arbete på Tallids-
gården underlättats vilket i
sin tur leder till fler omsorg-

stimmar och en ökad trygghet. En nyli-
gen genomförd utvärdering visar att Tal-
lidsgården redan efter några månader kan
spara motsvarande cirka 1500 timmar
om året med hjälp av adekvat IT-stöd. In-
synen för de anhöriga har blivit bättre. 
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ S.18
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FORTSÄTTNING FRÅN S.17
Arbetet blir dessutom roligare för perso-
nalen vilket i sin tur kan underlätta kom-
mande rekryteringar. 

VAL AV SKOLA OCH BARNOMSORG

Fram till årsskiftet 2002/2003 så skedde
val till skola och barnomsorg i Nacka på
traditionellt sätt, dvs. via utskick av blan-
ketter till föräldrarna som sedan skickade
in desamma till kommunen för registre-
ring och vidare hantering.

Nacka24 är en kommunikationslösning
på Internet mellan myndighet, förälder

och anordnare av skola och barnomsorg.
Alla har tillgång till samma information –
på lika villkor.

Mellan 13—31 januari i år genomfördes
skolvalet i Nacka för
första gången helt och
hållet över Internet.
2062 föräldrar valde
grundskola för sina
barn på webbplatsen
Nacka24, vilket inne-
bar att över 95 % av
föräldrarna gjorde ak-
tiva val till skolan.

Den 1 juni i år blev Nacka först i landet
med val av barnomsorg helt och hållet
över Internet. I tidigare system kunde
föräldrarna inte få en samlad överblick
över köerna till förskolor/familjedaghem.
I det gemensamma systemet - på
Nacka24 - kan föräldrarna få prognoser
om platstillgång och kötid, följa vad som
händer med deras ärende, se hur långa
köerna till respektive förskola/familjedag-

hem är och hur de förändras. Allt är sam-
lat på ett ställe. För att kunna göra bar-
nomsorgsval på Nacka24 måste föräldrarna
ansöka om ett medborgarkonto. Inloggning
till Nacka24 sker antingen med hjälp av
det personliga medborgarkontot eller med
hjälp av BankID – samma lösning som bl.a.
användes av RSV vid årets deklaration.

Något som underlättat kommunens infö-
rande av tjänster över Internet är att Nacka
har bra grundförutsättningar, d.v.s. en ovan-
ligt hög datormognad. Enligt en undersök-
ning gjord av Demokratiinstitutet 2002
hade 85% av medborgarna i Nacka tillgång
till en dator, hemma eller på jobbet.

DETALJPLANER

I syfte att underlätta för medborgarna och
övriga intressenter att hålla sig underrät-
tade om och kunna påverka inom kom-
munen pågående detaljplanearbeten, pre-
senteras sedan 1 år tillbaka samtliga nya
förslag till detaljplaner över Internet. In-
formationen som presenteras innehåller
aktuella plandokument, bilder och kort
information om senaste besluten för plan-
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området tillsammans med information
om ansvarig tjänsteman. För att ytterliga-
re underlätta för intresserade att se var i
processen ett visst planärende bifinner sig
finns en ”termometer” som visar aktuellt
skede för respektive detaljplan.

INTERN SJÄLVSERVICE – INFÖRANDE AV

INTEGRERAT AFFÄRSSYSTEM

För att kunna genomföra projekt inom
service och demokrati till medborgare
och övriga intressenter såg sig Nacka att
det krävdes en intern upprustning också.
Nacka kommun upplevde att det sedan
tidigare fanns en mängd problem med de
IT-system som kommunen hade för att
stödja hanteringen av de ekonomiska och
personella resurserna. . För att verifiera
de problem som organisationen upplevt
samt ytterligare detaljera de bakomliggan-
de faktorerna gjordes en analys av syste-
men och processerna.

Efter analysen fattade Nacka kommun be-
slut om att upphandla applikationer för
PA/Lön, Ekonomi, Inköp/E-handel och
Schema/Bemanning. För att säkerställa att
rätt system upphandlades engagerades
chefer och all övrig berörd personal tidigt.
Olika systemleverantörer fick demonstrera
hur de bäst kunde förverkliga Nacka
kommuns ambitioner. Baserat på totalnyt-
ta för kommunen valdes ett integrerat af-
färssystem med en gemensam databas.
Införandet av det nya systemet är organi-
serade i ett övergripande projekt som

styrs av en gemensam styrgrupp där
stadsdirektören är ordförande. Alla berör-
da chefer inom PA/Ekonomi/Upphand-
ling/Teknik är representerade.

INNOVATIONSHÖJD

Nytänkandet och det ”unika” i Nacka kom-
muns sätt att nyttja IT ligger i att överföra /
anpassa tidigare lyckosamma exempel inom
informationsområdet från alternativa bran-
scher till den kommunala världen.

Genom att Nacka nu som första kommun i
Sverige inför ett integrerat affärssystem kom-
mer värdefull kunskap kring införandet att
kunna komma övriga kommuner till del. 

För att kunna genomföra detta har Nacka
på ett unikt sätt mobiliserat en stor orga-
nisation och genomfört halva sin imple-
mentering på mycket kort tid. Införandet
innefattar fyra huvudprojekt och tre an-
gränsande projekt med en mängd delpro-
jekt och har totalt 130 projektmedlem-
mar som dagligen jobbar i något av pro-
jekten med det komplexa samspelet mel-
lan implementering av teknik, människor
i förändring och nya arbetsprocesser.

Som en av få organisationer i Sverige har
Nacka fört ut en självserviceportal till
samtliga ca. 5.700 anställda för att hantera
sin egen lönegrundande information, t ex
frånvaro och semesteransökningar. Framö-
ver kommer alla chefer dessutom att få en
betydande extra funktionalitet, bl a:

• Ekonomiska rapporter med möjlighet
att borra ner i detaljer

• Digital schemaläggning och beman-
ningsplanering

• Attestering och kontroll av lönegrun-
dande information

• Attestering av fakturor (100% digitala
fakturor)

• Elektroniska inköp av bl a livsmedel,
kontorsmaterial, böcker m m

ÖVERFÖRBARHET

Då samtliga Sveriges 290 kommuner har
en snarlik verksamhet finns det stora
möjligheter till återanvändning / delning
av de framtagna lösningarna - ett digitalt
samarbete mellan ”290 dotterbolag inom
koncernen Sverige”, alla med samma mål
- att ge god service till dess medborgare.

Genom ett samarbete mellan kommuner-
na inom informationsområdet kan skal-
fördelar uppnås, samtidigt som införan-
det av nya tjänster påskyndas genom att
redan framtagna lösningar inom en kom-
mun kan återanvändas av övriga kommu-
ner. Några exempel på platser / nätverk
där de aktuella frågorna kring informa-
tionsområdet diskuteras och där Nacka är
verksamma är:
• Carelink
• IT-forum i Stockholm
• KommITs
• Statskontoret
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Katalonien är en välmående region i Spaniens nordöstra hörn med ca 6
miljoner invånare. Barcelona är huvudstad och regionen har varit en
självstyrande demokrati i blott 25 år. För snart tre år sedan påbörjade
regeringen, Generalitat de Catalunya, tillsammans med konsultföretaget
Accenture det projekt som kallas AOC –Administració Oberta de Cata-
lunya – En öppen förvaltning i Katalonien. Syftet var att förbättra rela-
tionerna mellan medborgare, företag och myndigheter samt att förbätt-
ra den interna effektiviteten i myndigheternas administrativa arbete
med hjälp av modern teknik. AOC samlar hela den offentliga sektorn
på ett och samma ställe och erbjuder medborgare och företag direkt-
kontakt med samtliga myndigheter
dygnet runt. Det mest påtagliga resul-
tatet av projektet är en medborgarpor-
tal, www.cat365.net, där medborgare
såväl som företag kan utföra alla ären-
den i förvaltningen.

Medborgarportalen är helt och hållet
händelsestyrd. På portalen finns det
olika avdelningar för olika händelser i
livet, t ex Få barn, Gå till doktorn,
Starta företag eller Söka jobb. Inom
varje avdelning har man tillgång till
alla relaterade aktiviteter. Motsvarighe-
ten i Sverige skulle vara att man via
avdelningen Få barn direkt kan an-
mäla sig till en mödravårdscentral, an-
söka om föräldrapenning, ange konto
för utbetalning av barnbidrag, leta rätt
på en barnavårdscentral osv. 

Utöver portalen omfattar AOC också ett kundcenter. Kundcentret är en
gemensam kontaktyta för hela förvaltningen och nås via ett enda tele-
fonnummer. Där arbetar ca 30 personer med att hjälpa dem som inte
har tillgång till Internet att utföra sina ärenden och med att hjälpa dem
som har kört fast på sajten. Om personalen inte kan svara på frågorna
så går kontakten vidare till den som ansvarar för ärendet på respektive
myndighet. Samarbetet mellan myndigheterna och kundcentret är väl
integrerat.

Portalen innehåller även en statushantering där varje ärende kan följas
oberoende av om ärendet har startats via portalen, kundcentret eller ett
besök på myndigheten. Tack vare denna statushantering går det att ta
fram statistik, bland annat på hur lång tid det tar att genomföra olika
tjänster. På detta sätt har förvaltningen fått ett verktyg att ytterligare för-
bättra sina interna processer.

Medborgare och företag kan fortfarande kontakta myndigheterna de

traditionella vägarna; via brev och via personliga besök på myndighe-
tens kontor. Tjänstmännen på myndigheterna använder sig av samma
gränssnitt som medborgare och företag vilket har bidragit till att effekti-
visera den interna administrationen.

För att få allt detta att fungera arbetar alla back office-system mot en
och samma tjänsteplattform, cat365. Myndigheterna använder samma
back office-system som tidigare och de olika systemen kopplas via ett
integrationslager till plattformen. Det gör att det blir lätt att dela och
återanvända system samtidigt som utvecklingen av nya tjänster under-

lättas.

Allt detta, portalen, kundcentret och
plattformen drivs av ett bolag, kallat
CAT365. Bolaget ägs i sin tur av ett kon-
sortium bestående till ena hälften av re-
presentanter för den katalanska staten
och till andra hälften av representanter
för den katalanska kommunanslutning-
en. Detta konsortium äger även ytterliga-
re ett bolag, CATCert, som har försett alla
medborgare i Katalonien med ett elektro-
niskt id, vilket krävs för att kunna regis-
trera sig på sajten.

AOC är alltså ett helt nytt sätt att leverera
tjänster till medborgare och företag -
genom att separera produktionen av
tjänster från distributionen har sättet som
förvaltningen tillhandahåller sina tjänster

på förändrats. I praktiken innebär detta:
• Ett ärende - en myndighet
• Händelsestyrd presentation
• Flera kanaler – en statushantering
• Samma gränssnitt för medborgare och företag, kundtjänstpersonal 

och tjänstemän i förvaltningen
• Ökad självbetjäning – förvaltningen fokuserar på komplexa ärenden
• Ett utvecklat samarbete mellan olika administrativa enheter
• Förbättrade interna processer

AOC har etablerat Katalonien som en ledande leverantör av elektronis-
ka tjänster och med hjälp av den senaste tekniken förenklat tillvaron
för medborgare, företag och förvaltning i regionen. Representanter från
flera olika länder i världen, däribland Sverige, har besökt Katalonien för
att lära sig mer om detta unika projekt.

Vill du veta mer så kontakta Kristina Olsson på Accenture: 
kristina.olsson@accenture.com
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I Katalonien har man använt modern informationsteknologi som en pådrivare i förändringsarbetet att skapa en effektivare för-
valtning - en förvaltning där stat och kommun samverkar. 

Katalonien – En förvaltning i förändring

Medborgarna och företagen når förvaltningen via flera 
olika kanaler; Internet, telefon, personliga besök och 
brev. De befintliga back office systemen inom förvalt-
ningen integreras med tjänsteplattformen cat365
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Fildelningstjänster som används för att
hämta hem musik och film via Internet
utgör ett växande säkerhetshot. Det gäller
också snabbmeddelanden, där användare
kommunicerar direkt med varandra på
skärmen över nätet. Av de 50 mest spridda
hoten under första halvåret 2003 använde
sig 19 av fildelningstjänster (peer-to-peer-
nätverk) och verktyg för snabbmeddelan-
den (Instant Messaging) för att sprida sig.
Det är en nära fem gånger så stor andel
som året innan. Det visar den nya rappor-
ten över säkerhetsläget på Internet från IT-
säkerhetsföretaget Symantec. 

BLANDADE HOT

En annan viktig trend som
lyfts fram i den nya rappor-
ten Symantec Internet Secu-
rity Threat Report är att an-
talet blandade hot ökar
snabbt. Blandade hot utnytt-
jar flera mekanismer parallellt för att spri-
das snabbare och orsaka maximal skada.
Blandade hot svarade för 60 procent av
alla rapporterade fall av säkerhetsinciden-
ter under första hälften av 2003. Det var
redan tidigare den mest förekommande
typen av angrepp och ökade med 20 pro-

centenheter jämfört med samma period
2002. 
De blandade hoten sprids dessutom allt
snabbare. Som exempel spreds och infek-
terade Slammer-masken datorer över hela
världen på bara några timmar. Blaster, en
annan mask som drabbade Internet hårt,
smittade under den värsta spridningen så

Fildelning och snabbmeddelanden ökar snabbast som spridnings-
vägar för maskar, virus och andra säkerhetshot på Internet

Säkerhetsrisker

Fildelning och snabbmeddelanden
på internet
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många som 2 500 datorer varje timme. 
– Vi förväntar oss att utvecklingen med säkerhetshot som
sprider sig allt snabbare fortsätter, med överbelas-tade nät-
verk och trögare trafik på Internet som följd. Att fildel-
ning och snabbmeddelanden så ofta utnyttjas för att
bära virus och annan elak kod är tyvärr ingen över-
raskning. Användandet av dessa tjänster ökar lavin-
artat, och många användare fortfarande är omed-
vetna om hoten eller saknar tillräckligt skydd,
säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec. 

POPULÄRA SÄKERHETSHÅL

Symantec Internet Security Threat Report är en
omfattande analys av säkerhetsläget på Internet.
Rapporten bygger på uppgifter från över 500 före-
tag och myndigheter över hela världen som utnytt-
jar Symantecs tjänster för övervakning av informa-
tionssäkerheten, samt data från mer än 20 000 dato-
rer och knutpunkter på Internet, fördelade på över
180 länder. I rapporten ingår uppgifter om nätverksba-
serade attacker, säkerhetshål som upptäckts och utnytt-
jats och trender inom ”elak kod” som virus, maskar och
trojaner.
Den aktuella rapporten visar också vilka
säkerhetshål som är mest populära att ut-
nyttja. Analysen visar att 64 procent av alla
nya angrepp riktade in sig på sårbarheter
som var mindre än ett år gamla. Dessutom
riktade 66 procent av alla angrepp som
dokumenterades under den första hälften
av 2003 in sig på sårbarheter som katego-
riserades som mycket allvarliga. 
Den intensiva aktiviteten från säkerhetshot
under augusti i år ger stöd åt Symantecs
analys att tiden mellan upptäckt och ut-
nyttjande minskar drastiskt. När Blaster-
masken upptäcktes den 11 augusti hade
bara 26 dagar gått sedan informationen
släpptes om det säkerhetshål som den ut-
nyttjar. 
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TRENDER FÖR HOTBILDEN PÅ INTERNET

• Antalet angrepp steg med 19 procent. Företag råkade i medel ut för 38 angrepp
per företag och vecka under första hälften av 2003, jämfört med 32 angrepp per
vecka motsvarande period 2002. 

• Angrepp klassificeras som antingen allvarliga eller inte allvarliga i sin natur.
Bland Symantecs kunder fortsatte andelen allvarliga attacker att sjunka från 23
procent under första halvan av 2002 till 11 procent under första halvan av 2003.
Nedgången med över hälften hänger delvis samman med att företag som utnyttjar
Symantecs tjänster för hantering av informationssäkerhet har förstärkt sina säker-
hetsrutiner. 

• Maskar används allt oftare som bärare för hot som utnyttjar kända säkerhetshål.
Via dessa kan angripare installera trojaner, så att dessa i sin tur öppnar bakdörrar
in i systemen och bygger upp nätverk med smittade system (så kallade bot nets)
som senare kan utnyttjas för att sprida nya angrepp. 

SÅRBARHETSTRENDER

• Symantec dokumenterade 1 432 nya sårbarheter (säkerhetshål), en ökning med
12 procent jämfört med det antal som upptäcktes motsvarande period året innan. 

• 70 procent av alla säkerhetshål som hittades under första hälften av 2003 var
lätta att utnyttja, efter-som inget särskilt verktyg för att utnyttja dem behövdes,
eller att verktyg redan fanns tillgängliga. 

TRENDER INOM ELAK KOD

• Fler än 994 nya virus och maskar för Windows (Win32) dokumenterades under
första hälften av 2003, mer än dubbelt så många som samma period 2002. 

• Antalet inskickade fall av elak kod med bakdörrar har ökat med nära 50 procent,
från 11 fall till 17 under första hälften av 2003. Det mest uppmärksammade fal-
let av försök till stöld av känsliga data var Bugbear.B, som dök upp i juni 2003.
Denna variant av masken Bugbear var oroväckande efter-som den riktade in sig
specifikt på banker och finansinstitut.

OM SÄKERHETSRAPPORTEN

Symantec DeepSight Threat Manage-
ment System analyserar data från över
20 000 registrerade sensorer i över
180 länder världen over. Sårbarhets-
trender baseras på statistisk analys av
data ur Symantec Security Responses
sårbarhetsdatabas, som innehåller in-
formation om fler än 8 000 sårbarhe-
ter. Trender inom elak kod baseras på
empirisk data och expertanalys tagen
från Symantecs omfattande databas
över infektion och elak kod. 
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I våras togs ett regeringsbeslut om att alla elmätare i Sverige
skall kunna avläsas elektroniskt på distans senast år 2009. Detta
betyder att alla energibolag i Sverige nu går igång med utred-
ningar om sitt elmätarbestånd och tar ställning till komplette-
ringar eller utbyte av mätare. Det rör sig om totalt 5 miljoner el-
mätare. Investeringen beräknas till cirka 10 miljarder kronor. En
stor investering för att ”bara” kunna läsa av mätvärden från el-
mätare.          

TÄNK I NYA BANOR! 
Varför ”i hela fridens namn” tän-
ker man då inte på att kombine-
ra denna investering med en
snabbare kommunikation som
också gör att elnätet samtidigt
blir det naturliga nätet för fler
tjänster? Kanske beroende på att
många energibolag inte vill eller
vågar bygga bredbandsnät utan
tänker att denna marknad är till
för Telia, Tele2 och de andra
nätägarna / operatörerna. Varför
vill inte energibolagen dra nytta
av sin unika position? Elnätet är
väl utbyggt och energibolagen har ju redan kunderna via sina el-
nätsabonnemang. Det är bara att fylla på med nya tjänster som
Internetaccess, IP-telefoni, kameraövervakning, larm samt annan
s.k. home-automation och efter hand få ökade intäkter. Eller så
kan man hyra ut sitt nät till andra Internetföretag och tjäna
pengar på detta. Varför kasta bort den här chansen att konkurre-
ra med telebolagen? Det är inte för sent men det måste ske NU
innan DSL-kommunikationen blir alltför dominerande och vi
kanske får ett nytt ”monopol” igen – Telia / Skanova.        

Om alla energibolag, med förhoppningsvis också stöd från rege-
ringens bredbandspengar och/eller EU-pengar satsade på elmä-
tare med bredbandstillsats, som faktiskt redan finns utvecklat,
så skulle hela Sverige, inklusive glesbygden, kunna få sin bred-
bandskapacitet ganska snart. Varje hushåll / företag skulle då
vara förberedda för bredbandsuppkoppling genom sin elmätare
med bättre kapacitet än dagens DSL. Det som sedan återstår är
att koppla samman nätverket och detta kan idag göras till gan-
ska rimliga kostnader. Det är inte billigt och framförallt inte en-
kelt  att komma in i de Skanovaägda telestationerna. Det har
inte minst Sydkraft fått erfara när de nu börjar bygga BAS-pro-
jektet i region Skåne. Dessutom blir man aldrig fri från den må-
nadsavgift som Skanova tar ut för de kopparpar som utnyttjas.
Den tickar år efter år och blir tusenlappar per linje efter hand. 

BREDBANDSNÄT VIA ELNÄTET

Sveriges elnät är uppbyggt med bl.a. ett stort antal regionala trans-

formatorstationer som faktiskt skulle kunna vara en väldigt bra bas
för ett landsomfattande bredbandsnätverk istället för telestationerna.
Telestationerna når inte ut till hela glesbygden och i många fall är de
inte utbyggda för omfattande utbyggnad av  bredbandskommunika-
tion. Via elnätet kan man nå 100 % av svenska folket. Sammanlänk-
ningen mellan fiber-stamnätet i Sverige och de olika regionerna sker
sedan på traditionellt sätt via fiber- och/eller trådlösa länkar. Mellan

transformatorstationerna kan
man alternativt också använ-
da elnätskommunikation om
avståndet inte är för stort.
Genom att utnyttja elnätet
som accessnät får man en
bättre möjlighet att erbjuda
alla i landet bredband nu
och energibolagen har möj-
lighet att utöka sitt tjänsteut-
bud och därmed utgöra ett
utmärkt alternativ till telebo-
lagen. 

POSITIVA VINDAR I EUROPA

Tidigare var de stora argu-
menten mot elnätskommu-

nikation; det fungerar inte bra, det stör, det är för långsamt och
för dyrt. Idag fungerar det, stör inte och har höga prestanda till
rimliga kostnader och utvecklingen går dessutom hela tiden
framåt. Det har redan på testnivå demonstrerats system med
100-200 Mbit/s via elnätet. 

Internationellt expanderar tekniken (PLC = Power Line Communi-
cation) starkt. Det största franska elbolaget EDF valde nyligen israe-
liska Main.net som leverantör till sitt stora PLC-projekt. Europas
största elbolag italienska Enel har satsat på PLC-tekniken med posi-
tivt resultat. Ett 20-tal energibolag i Tyskland erbjuder bredband via
elnätet sedan flera år tillbaka. De tre största elbolagen i Spanien har
just erhållit sina telekommunikationslicenser och de avser att an-
vända bl.a. PLC-tekniken för sin bredbandsutbyggnad och EU utta-
lar i starka ordalag sitt stöd till utbyggnad av bredband via elnätet i
Europa. Det är medvind över Europa för PLC-tekniken. 

Var blev målsättningen ”Bredband till ALLA” av i Sverige? Den
målsättningen behöver faktiskt inte skrotas nu om man väljer el-

nätet som accessnät. Vakna upp och tänk glo-
balt. Vi måste satsa NU för att behålla vår ställ-
ning som den ledande IT-nationen i världen.
Det är viktigt för den långsiktiga ekonomin i
landet. Mer info finns på www.plcforum.com

Ronny Johnsson, Bredbandskonsult och 
Main.nets representation i Sverige, Aracta AB

Energibolagens stora chans

MVV Energie, Tyskland kombinerar Main.nets bredbands-
enhet med ABBs elmätarsystem i Mannheim  

DEBATT
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Säkerhetshot
på Internet
ökar i antal
och smittar
snabbare 
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– Att nya säkerhetshot uppstår och angrepp sätts i ver-
ket allt snabbare medför ytterligare press på företagens
IT-ansvariga att skydda systemen och täppa till säker-
hetshålen snabbt, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på
Symantec.

IT-säkerhetsföretagen, förresten de enda IT-företag som
har fullt upp att göra, presenterar var och en sina lösningar

på hoten. Och ingen IT-manager behöver övertygas om
nödvändigheten av brandväggar, antivirusprogram, VPN och

liknande. Alla har det. ÄNDÅ fortsätter systemen att smittas! 

MÅNGFASETTERAT

Problemet är inte bara ett utan flera. Brandväg-
gar kan inte stoppa virus och maskar. Anti-

virusprogrammerarna ligger hela tiden
steget efter, samtidigt som sprid-

ningshastigheten på nya virus,
maskar och spionprogram

räknas i minuter och tim-
mar. Inget effektivt stopp

förrän skadan är skedd,
således. 
Ytterligare ett problem
ligger på det mänskli-
ga planet. Programva-
rumakarna (läs Mi-
crosoft) publicerar re-
gelbundet (läs ofta)
information och pat-
char för säkerhetshål
som man upptäckt i

sina programvaror, bris-
ter som virus, maskar

och spionprogram exploa-
terar. Men i brist på tid
och ork hos IT-ansvarige

så installeras inte lagningar-
na. Hålet kvarstår.

Samtidigt fungerar internet som en ut-
märkt tummelplats för illistiga individer med

dubiösa hackerplaner. Information om användbara
fel, brister och metoder sprids blixtsnabbt bland likasin-

nade. Verktyg och virusgeneratorer för sådan här aktivitet finns
lätt tillgängliga, ofta som freeware. 

MAN FRÅGAR SIG: FINNS DET NÅGON LÖSNING?
IT-säkerhetsföretaget ISS presenterade nyligen något som åtminstone
kan ses som ett nytänkande. I princip är deras produkt en server som
är färdigladdad med lämpligt operativsystem och där hela listan av
verktyg för skydd mot skadlig och irriterande kod finns integrerad. 
Brandvägg med VPN-funktion
Intrångsdetektering och –skydd
Anti-virusprogram
Innehållsfilter
Anti-spam

Servern är avsedd att sättas på in- utgående lina och den analyserar all
trafik. Tack vare att analysen bara behöver göras en gång med avseende
på alla funktioner så kan också hastigheten hållas på en hög nivå. Ändå
analyseras hela paketinnehållet, till skillnad mot vanliga brandväggar
som bara analyserar pakethuvudet. På så vis upptäcks också flera typer
av hot. 

INTELLIGENS

Servern fungerar alltså som en snabb analysmaskin som jämför inkom-
mande koder mot de regler som brandvägg, virusprogram etc givit. In-
telligensen finns dock i det här systemet i det mänskliga expertteam, X-
Force, som står bakom de algoritmer som utför analysen i servern. I
stället för att enbart studera koden bakom massattacker som man får
kännedom om, så samlar expertteamet kontinuerligt in information
om sårbarheter i till exempel operativsystem och andra programvaror
när de blir kända, inte bara från tillverkare utan även sådan informa-
tion som cirkulerar i hackerkretsar. 

- Alla nu kända attacker bygger på sårbarheter som varit kända i hack-
erkretsar, säger företrädare för företaget. 

Genom att proaktivt analysera kända svagheter i stället för att reaktivt
analysera en elak kod som redan har börjat spridas menar ISS att man
kan skydda även mot okända hot, att man kan ha ett skydd redan
innan elakheterna producerats. De får aldrig tillfälle att exploatera sä-
kerhetshålen.

Genom att klientservern uppdateras automatiskt från X-Force och via
nätet ned till en gång var femte minut (default en gång i timmen) så
kan man även komma runt problemet med osäker uppdatering från
systemägarens sida.

En sak har den senare tidens hackerattacker ändå klart visat. De skydd
som är vanliga i dag är inte tillräckliga för att hindra farlig kod att lyck-
as i sitt uppsåt att snoka och förstöra. Så alla steg som tas i riktning mot
att ligga före hackeraktiviteten är ett steg i rätt riktning.

Den intensiva aktiviteten från maskar och andra säkerhetshot under augusti i år var ingen isolerad företeelse. Varje vecka ut-
sätts ett företag för i genomsnitt för 38 angrepp från virus och hackare. Det totala antalet angrepp ökade med 19 procent
under det senaste halvåret. Det visar den senaste rapporten om säkerhetsläget på Internet från IT-säkerhetsföretaget Sym-
antec. Rapporten visar också att allt fler säkerhetshål i datorsystemen upptäcks, över 1 400 sårbarheter upptäcktes under
det gångna halvåret. 
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Avskräckande facktermer
En stor andel av IT-företagens kunder förstår inte många av de
fackuttryck som används i annonser. Det är slutsatsen av en
undersökning av processortillverkaren AMDs konsumentråd
där 1 500 kunder tillfrågades. Bara tre procent av de tillfråga-
de visste vad alla elva orden i testet, bland annat WAP, MP3
och Bluetooth betydde. – www.steria.com. 

Hackat
The use of "hacker" to mean "security breaker" is a confusion

on the part of the mass media. We hackers refuse to recogni-
ze that meaning, and continue using the word to mean, "So-
meone who loves to program and enjoys being clever about
it." Richard M. Stallman 
Richard Stallman is the founder of the Gnu Project, launched in
1984 to develop the free operating system GNU (an acronym
for ``GNU's Not Unix''), and thereby give computer users the
freedom that most of them have lost. GNU is free software:
everyone is free to copy it and redistribute it, as well as to
make changes either large or small.
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ovanligt långsiktigt
För ett långt och lyckligt förhållande krävs mer än akutinsatser

när något krånglar. Vi finns där när förutsättningar och behov

förändras. Vi hjälper till med underhåll och anpassning. Och vi

ser till att din dokumenthantering fungerar optimalt. Lexmark

är en skrivarvän för livet, helt enkelt.

www.lexmark.se 
– för mer information

IT-utbildningsföretaget Informator har tecknat ett antal utbildningsavtal
för anställda inom offentlig sektor i Storstockholmsområdet. Dels gäller
det ett ramavtal för utbildning av Riksförsäkringsverkets 1 100 anställ-
da, plus ett tvåårigt avtal med Stockholms, Vallentuna och Österåkers
kommun, som tillsammans har 46 000 anställda. 

Dessutom har Stockholms Läns landsting Karolinska Institutet och
Stockholms Universitet förlängt avtalen med Informator. Det berör
sammanlagt 47 000 anställda. Totalt omfattar IT-utbildningsavtalen
cirka 90 000 anställda inom offentlig sektor.

IT-utbildningsföretaget Informator kommer att hålla utbilda cirka 90 000 anställda inom offentlig sektor. 
Avtalet gäller Stockholms Universitet, Riksförsäkringsverket, Stockholms läns landsting med flera.

90 000 offentliganställda 
får IT-utbildning 

no
tise

rno
tise

rno
tis
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Vägverket har driftsatt det mobila kon-
toret, Lesswire Office. Lösningen blir
tillgänglig för Vägverkets ca 3500
medarbetare som reser mycket i tjän-
sten. Det mobila kontoret möjliggör åt-
komst och hantering av Outlook med
hjälp av en telefon eller handdator när
man tjänstgör utanför kontoret.

Det innebär att Vägverkets medarbetare
kan läsa och skicka mail, uppdatera ka-
lendrar, möten, kontaktregister och upp-
gifter samt komma åt delar av Vägverkets
intranät var de än befinner sig. Funktio-
nen omfattar även central administration
och mobil informationshantering mot
Vägverkets verksamhetssystem, t.ex. in-
rapportering av förändringar i vägmiljön.
Lösningen har även en stor ekonomisk
fördel i jämförelse med anskaffning av
bärbara datorer som kostar ca fem gånger
så mycket.

– Det här är ett viktigt demokratiskt in-
formationsverktyg, där vi ger vår rörliga
personal möjlighet att deltaga i den dagli-

ga mailkontakten med sina kollegor och
chefer. Dessutom kan all personal ha till-
gång till de senaste nyheterna från vårt
intranät, säger Thomas Mannerhagen, an-
svarig för telefoni och mobila lösningar
på Vägverket.

– Kundfokusering och tillgänglighet är
viktigt i vår verksamhet, fortsätter Tho-
mas Mannerhagen, Vi vill kunna ge snabb
service till våra kunder; allmänheten, yr-
kestrafiken och olika samarbetspartners.

– En stor fördel med den här programva-
ran är också att vi centralt får kontroll
över alla våra handdatorer; hur många vi
har, vilka som har dem etc. Dessutom

kan virusskydd och nya uppdateringar
skickas ut automatiskt till alla användare
via servern, fortsätter han.

– Den här satsningen ligger helt i linje
med målet för 24-timmarsmyndigheten
samt Vägverkets strävan att höja service
och tillgänglighet för våra kunder, avslu-
tar Thomas Mannerhagen.

Vägverkets huvudkontor är placerat i
Borlänge, och verket är indelat i sju re-
gioner, fyra affärsenheter och ytterligare
fyra enheter. Totalt har Vägverket ca 6500
medarbetare.
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Som medlem i EU skall Sverige verka
för att handlingsplanen för eEuro-
pe2005 uppfylls. Det ska innebära
"ett informationssamhälle för alla".

Handlingsplanen för att skapa ett eEuropa med
ett informationssamhälle för alla bygger på två
olika typer av åtgärder. Dels på utvecklingen av
tjänster, tillämpningar och innehåll som kan
användas av medborgarna och dels på utbygg-
naden av en bredbandsinfrastruktur som gör
innehållet lätt tillgängligt för alla. Till det hör
också säkerhetsfrågor som måste lösas.

STADSNÄTENS BIDRAG

Bidraget från de svenska stadsnäten har varit
att bygga ut ny infrastruktur. Det har givit till-
gång till en konkurrenskraftig ny infrastruktur
som Sverige kan leva och utvecklas med i 10-
20 år. De har också bidragit med ett antal
goda arbetsmetoder för att sprida bredbands-
infrastrukturen ut i glesbyggd. Här kan Sveri-
ge svara för en god erfarenhetsåtergivning till
övriga EU länder.

Just nu jobbar man också med att tillsam-
mans med myndigheter ta fram rekommen-
dationer för en säker informationsinfrastruk-
tur som kan bära samhällsviktig information.

Projektledarna för eEurope2005 menar att det
främst är den privata sektorn som ska stå för
bredbandsutbyggandens investeringar. Man
trycker också på vikten av konkurrens i de lo-
kala accessnäten. Programmet ska bland annat
stödja uppgraderingar och effektiviseringar av
teknik för accessnät med optisk fiber, mobila
trådlösa bredbandstjänster (3G) och även
övergången till nästa IP version IPv6.

DET OFFENTLIGA BORDE FÖREGÅ MED GOTT EXEMPEL

Vad saknar vi då här i Sverige? Jo , fortfarande
saknas det goda exempel där myndigheter
och det offentliga skapar en gemensam bild av
hur man vill ge sina medborgare tillgång till
denna nya möjlighet. Webbsidor produceras
med varierande kvalitet på tjänsterna. Men
hur ska vi som medborgare hinna lära oss alla
dessa olika tjänstetillämpningar som blir till-
gängliga över nätet? Skulle inte landstingen i

Sverige och tillika kommunerna kunna
komma överens om hur deras tänkta tjänster
ska levereras?

I eEurope2005 talas om kompatibilitet på
tjänsteleveranser i ett europaperspektiv. Vi
borde ha samma tänk inom Sverige. Hur
skulle det offentliga kunna agera för att påver-
ka oss som medborgare? 
Målet måste vara att både ha tillgång till bred-
band och tillgång till samhällsviktiga tjänster
på ett enhetligt sätt. Dessa samhällstjänster
skulle vara en typ av frizon som medborgarna
kom till åtnjutande av så fort deras PC, mobil
eller annan terminaltyp är på. De samhällsnyt-
tiga tjänsterna skulle kunna vara en "must car-
rie"-tjänst som finns tillgänglig i de så kallade
öppna näten. Denna frizon levereras av stat,
kommun och landsting och ger medborgaren
tillgång till den samhällsservice han behöver.
All tjänsteleverans måste bygga på multiplatt-
formens möjligheter d.v.s. medborgaren ska
kunna nå tjänsten via olika tekniska plattfor-
mar ex.vis interaktiv digital-TV, 3G, LAN osv. 
Av Ulf Borbos

Ge e-världen ett gott föredöme

Samordna utgivningen 
av samhällsinformation

DEBATT
MÅLET ÄR ATT SENAST 2005 HA

• moderna offentliga tjänster 
• e-förvaltning 
• tjänster för e-lärande 
• e- hälsovårdstjänster 
• en dynamisk miljö för e-företag 

FÖR ATT UNDERLÄTTA DETTA BEHÖVS

• omfattande tillgång till bredbands-
anslutning till konkurrenskraftigt pris 

• en säker informationsinfrastruktur
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Skärgårdshuset på Tjockö ger stora vyer över havet från öns syd-
liga del. Vi befinner oss bara någon timmes resa från Stock-

holm, Uppsala och Arlanda. Anläggningen är fullständigt konfe-
rensutrustad för mindre grupper. Välkommen hit och må bra. Det
är här de vidunderliga idéerna blommar ut – året runt.

Konferens för upp till 12 personer
Skärgårdshuset är ett unikt inslag i Stockholms norra skärgård.
I huvudbyggnaden kan 12 personer konferera. Sängar finns för lika
många. Men det går också att arrangera fler platser i annex intill. I konfe-
rensrummet finns utrustning för det mesta – OH, diaprojektor, video, vi-
deobandspelare, flip-over, skrivtavla, radio och satellit-TV. Utrymmen för
grupparbeten finns förstås. Ett är det el-uppvärmda lusthuset med för-
trollande sjöutsikt! Stor terrass mot söder ger också grogrund för kreati-
vitet i det nästan alltid rådande solljuset (så är det i ytterskärgården).

Bokning & info
e-post: po-andersson@procurement.se. www.procurement.se

Det är något alldeles extra att
konferera i eget hus vid stranden!

Konferera i Skärgårdshuset
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