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Ordföranden har ordet

Hej alla KommITS:are
Tack för senast vill jag säga till alla ni som var i Luleå på KommITS
vårkonferens. Hoppas ni liksom jag åkte hem med ett leende på
läpparna och var nöjda med det ni fått höra och lära. Personligen
hade jag aldrig varit så långt norrut i vårt avlånga land så det var
en upplevelse i sig. Vi blev varmt mottagna av både Luleå kommun
och Nordkalotten Hotell och Konferens. Det var intressant att
se vilken framåtanda denna nordliga kommun hade, allt verkade
expandera, både befolkning, bostäder, näringsliv och kultur. Det
enda som verkade lite bekymmersamt var infrastrukturen. Kommunalrådet påpekade behovet av ny järnväg och Victoria Harnesk
– som jojkade så vackert för oss – påpekade behovet av bredband
och mobiltäckning i fjällen så att samerna kunde kommunicera
med yttervärlden under tiden de är ute i naturen med sina renar.
Behovet av ytterligare utbyggnad av kommunikation, både
bredband, telefoni och vägar är stort i ﬂera delar av vårt land. Det
är ett ämne som fortfarande ligger högt upp på dagordningen i
ﬂera av våra kommuner. Vår Infrastruktur och IT-minister, Åsa
Torstensson, som gästade oss på konferensen, sa att detta ämne låg

högt upp på deras dagordning också. Vi får alltså hoppas och tro på
bättre tider för vår glesbygd…
På tal om kommunikation så var jag inne och läste och skrev inlägg
i Resedagboken på webben för en liten stund sedan. Tänk vad smidigt och lätt det är att kommunicera med människor, oavsett var de
beﬁnner sig på jordklotet, när det ﬁnns tillgång till Internet. Det är
nästan svårt att minnas tillbaks till tiden då inte Internet fanns.
Nu kommer jag in på ”tillbaks i tiden” och det med anledning
av att jag ikväll ska träffa några av mina gamla klasskamrater i
grundskolan för att planera en klassträff. När jag tänker tillbaks
till tiden i slutet av 70-talet då jag slutade grundskolan, så visste jag
knappt vad en dator var för något och absolut inte Internet.
PC:n och mobiltelefonen var inte uppfunnen, det var Telegrafen
som gällde vid resa. Vi spelade LP-skivor på grammofonspelare och
vi drack festis ur pyramidformade tetrapack… Oj vad tiden går!
– Anette Knutsson, ordförande i KommITS

Semesterplanera med Pulsen och ha en skön sommar!

Vi gör jobbet när du har semester.
Kontakta oss på: 08-553 334 00, 031-709 82 00, 033-17 18 00.
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Redaktörn
har ordet
Ny sommar, ny redaktion? Som
redaktör på nya uppdrag presenterar
jag nu äntligen detta sommarnummer.
Som ett steg i en ny riktning låter vi
personerna ta plats i detta nummer.
Att det personliga mötet kostar pengar
för den offentliga verksamheten råder
det inget tvivel om. Därför har ni
nu chansen att ta luska fram lite mer
kring denna samling karaktärer som
ni eventuellt redan har bekantat er
med, eller bara inte kan få nå nog av.
Har ni några önskemål på reportage
eller personer vi bör
träffa. Tveka inte att
höra av er till mig. Vi
ses i höst.
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Infrastrukturministern talar ut
Åsa Torstenssons besökte konferensen i Luleå den 10 maj.
Anförandet var spännande men kort. Vi ﬁck en pratstund med
Strömstads högsta giv i regeringen om inte bara kommande
regeringsbeslut utan även en inblick i hur hon själv spenderar
sin tid sida vid sida med dagens teknik.
TEXT : Daniel

Robertsson. FOTO : Cecilia Forsberg.

”Jag missar inte ett tillfälle
att nämna Strömstad som
är västkustens pärla”

*

Det har varit konferens för IT-ansvariga inom landets kommuner, hur
känns det?
– Jo, det är alltid intressant eftersom
jag har en bakgrund från den kommunala
verkligheten. Det är alltid trevligt att
träffa IT-företrädarna från den kommunala sfären, och dessutom kollegor.
Det var några du kände igen där?
– Absolut, Anette Knutsson arbetade
jag nära med när jag var kommunalråd i
Strömstad.
Var det en dröm som gick i uppfyllelse nu när du ﬁck chansen att bli
infrastrukturminister?

– Jag har jobbat med politik så länge,
jag tänker inte drömmar på det sättet. När
jag ﬁck frågan att jobba tillsammans med
Maud Olofsson på näringsdepartementet
var det inte svårt att säga ja. Jag har varit
ansvarig för alliansens tillväxtgrupp innan
vi gick till val och mycket av de resultat
från den arbetsgruppen var det som prioriterades av alliansen in i valet. Att skapa
förutsättningar för att få ﬂer människor
i jobb och bättre företagarklimat, det är
ju det som är prioriterat på listan vars
reformer vi nu genomför.
I promemorian daterad 4 maj från
näringsdepartementet lyfter hon fram att
Sverige klättrar på listan över e-rediness i
en rapport från World Economic forum
till plats nummer två (efter Danmark
av totalt 122 länder). Detta är en rejäl
uppgång från åttonde placering förra rapporten 2005-06. Givetvis är det något att
glädja sig åt men en kedja är inte starkare
än den svagaste länken, vilket för mig in
på gelsbygdsproblematiken.

Hur skall samerna få bredband
i framtiden ifall det skall ske på
marknadens villkor? Eftersom det inte
ﬁnns så stor ekonomiska intressen i
glesbygden?
– Jag tror, att för att nå ut till alla hushåll. Så behövs det någon forma av statligt
engagemang. Men jag tror att vi måste se
att det är en teknikutveckling som skapar
bättre förutsättningar för att konkurrensen
skall bli bättre. Vilket marknaden har efterfrågat också, med lag förändringar och
så vidare. Det vi håller på med nu är att gå
vidare med någon form av bredbandsstrategi efter 2007. Detta för att peka ut vilket
arbetssätt vi skall ha på politiken för att
alla hushåll skall ha bredbandskapacitet
till 2010.
Vilken är den största utmaningen, nu
fram till 2010?
– Det ﬁnns en överordnad fråga, som
är den stora frågan och utmaningen.
Det krävs mycket åtgärder och kraft
ansträngningar att nå det målet. Att
minska utanförskapet, att få de människor
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
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Infrastrukturministern talar ut
över en miljon som idag är helt eller delvis
utanför arbetsmarknaden. Att ge dem
sådana förutsättningar att de kan bidra
på sina villkor. För jag är helt säker på att
människor vill vara en del av en arbetsplats
eller ett arbetslag. Parallellt med detta
vill vi ge bra förutsättningar för att våra
företag skall kunna växa och att ﬂera av de
mindre företagen vågar anställda och vara
i fronten av en globalvärld. Samtidigt som
vi måste se att vi har en stor demograﬁsk
utmaning. En stor grupp utav äldre
kommer att kräva stora resurser från den
offentliga sektorn. Vi har så att säga fel
midja, eller ingen midja alls.

Sagt om Åsa Torstensson:
–Första ministern från Strömstad bör se
till att alla hushåll får
tillgång till bredbandskapacitet och rusta
upp Bohusbanan.
Vilka egenskaper
besitter hon?
–Glad, positiv, jordnära och målmedveten.

Hur står det egentligen till med det
personliga teknikintresset för ministern?
Under höstens stormvind av obetalda TVlicenser förklarade hon att lägger sin tid på
annat och inte har någon apparat.

Anette Knutsson,
ordförande KommITS

Vilka bärbara tekniska innovationer
använder du?
– Jag använder mig av den teknik som
funkar i min vardag. Jag åker mycket
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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
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AD, eDirectory
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 Webgränssnitt
 Streckkodsinventering PDA
 Inläsning/Nyregistrering PDA
 Licenshantering
 Anskaffning/ Inköp
 Integrator mot MS SMS,
ZENworks, CapaSystems, Snow

bil då använder jag CD för att lyssna på
ljudböcker, det är min prioritering. När
jag skall fungera som minister är jag i stort
behov av en handdator. Men jag väntar
på den dagen då min mobil har TV bild
också.
Du åker bil några favoritställen i
Sverige?
– Jag missar inte ett tillfälle att nämna
Strömstad som är västkustens pärla, men
även min gamla studentstad Östersund är
även den en pärla för mig.

Etanoldriven?
– Måste vara ärlig att så är inte fallet nu,
men den är på gång att växlas ut.
Tiden är knapp på ﬂygplatsen där vi sitter
och pressekreteraren för den här dagen
initierar att det är dags att avrunda och
jag plockar ihop och följer med ombord på
planet som skall ta oss tillbaka till huvud-

Utomlands?
– Alsace i Frankrike
Varför då?
– Det är ett underbart ställe. Dessa
90 små byar med egna vinproducenter är
ljuvligt och enorm vackert. Motsatsen är
att åka den yttersta dramatiska kustlinjen
utmed Norge, och som du märker åker jag
bil, jag älskar att köra bil.

staden. Att ministern älskar att resa märks
tydligt i engagemanget när Franska viner
och norska fjordar kommer på tal och vid
pressläggning har äntligen beslut tagits i
frågan om nysträckning av Citybanan.
Vi har med andra ord all anledning att
återkomma till näringsministern.

I lagrådsremissen presenterar regeringen bland annat följande förslag:
• Det införs ett skadeståndsansvar för operatörer med betydande inﬂytande
(SMP-operatörer) som inte följer skyldighetsbeslut.
• Kammarrätten skall vara sista domstolsinstans istället för Regeringsrätten, som
slopas som instans.
• Rätten att åberopa nya omständigheter och bevis i länsrätten och kammarrätten
begränsas.
• Mål i länsrätten och kammarrätten skall handläggas skyndsamt. Målen blir så
kallade, förtursmål med 6 månaders handläggning som huvudregel.
• Domstolarna ska framöver särskilt beakta syftet med LEK när de prövar
inhibitionsfrågor just pga. de förödande effekter som de allt mer förekommande
inibitionerna har haft på denna växande marknad.

Tunna klienter
- Windows och Linux på
samma skrivbord.

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.
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Inför årets IT-Kommun 2007
Femton kommuner har ansökt om att bli Sveriges IT-kommun 2007,
däribland Kalix, Sundbyberg och Upplands-väsby. Vi har träffat dem
för att samtala om varför just deras kommun skall ta hem priset.
TEXT & FOTO : Daniel

Robertsson BILDBEHANDLING : Andreas Hummerdahl

Vinnaren blir den kommun som sammantaget är vassast på att utnyttja IT för
att stärka och förbättra de kommunala
verksamheterna. I juni nomineras tre
eller fyra av de sökande kommunerna och
vinnaren presenteras den 20 november på
Göteborgsoperan i samband med invigningen av kvalitetsmässan. Första året som
priset delades ut var 2001 och då tog Kalix
hem titeln. Kenneth Björnfot arbetade på
den tiden som IT-strateg inom kommunen
och har lite erfarenheter att bjuda på.
Ni ﬁck belysning på er efter att ni
debuterade som vinnare 2001? Varför
vann ni?
– Det som avgjorde varför vi vann var
att vi arbetade stenhårt med e-demokrati.
Att använda Internet som en spelplan
för att få större delaktighet från kommuninvånarna i den politiska processen
kändes som ett lyckat drag. Där såg vi en
möjlighet att med hjälpa av IT och Internet testa två projekt, så kallade rådslag i
stora kommunala frågor. Vi var tidiga att
tillämpa e-demokrati i Sverige.
Vad har hänt efter dess?
– Arbetet inifrån. Att gör e-tjänsterna
tillförlitliga och tillgängliga för kunden
med det arbetsätt som vi har idag måste
ses över. Vi har insett att vi utnyttjar våra
verksamhetssystem till cirka 25 procent av
dess kapacitet. För att förbättra detta har
vi startat ett projekt som heter e-service
norrbotten tillsammans med Bodens
kommun, Luleå universitet och ett par
konsultföretag. För att öka kunskapen på
insidan av kommunen. IT är inte målet
utan bäraren. Vi byter fokus, beteende och
arbetsmönster vilket inte det lättaste. Jag
kallar det tjänstbaserad arkitektur avslutar
Kenneth Björnfot.

.

Sundbybergs kommun har varit nominerad vid tidigare och med sina 34 000 tusen
invånare och närheten till Stockholm
ställs det stora krav på den kommunala

servicen. Anna-maria Lindholm arbetar
som IT-strateg och vi träffar henne över en
kopp kaffe.
Vad har ni fokuserat på det senaste året?
– Vi har bytt politisk majoritet. Vilket
är en ny värld och ställer nya krav på oss.
Senaste året har vi byggt upp en plattform
som gemensamt skall erbjuda e-tjänster. På

den ﬁnns det fyra kanaler för de anställda
(inom kommunen), publika (invånarna),
elever och förtroendevalda. Den första
kanalen för de anställda är klar så de som
skall använda tjänsterna får bra service.
Trots detta har vi redan ett antal e-tjänster
redan. Precis som många andra med
gymnasieval, bokning av sporthallar och
ett politiskt diarium.

För först gången är kommunen med i
tävlingen varför skall ni vinna?
– Först säkerställde vi en plattform för
att integrera e-tjänster och i synnerhet
för skolan och med barnomsorgen. Där
man med e-legitimation kan logga in
på ett säkert sätt. Men framför allt en
e-kundtjänst där medborgarna kan lämna
in synpunkter och göra fel anmälan. Vi är
nog den första kommunen i Sverige som
har en WAP-tjänst där ärendena registreras direkt i vårat ärendehanteringssystem
säger Bawar Akrawi.
Hur har gensvaret varit från medborgarna? Används de nya möjligheterna?
– I skolvalet i höstas hade vi en hög
procent som utnyttjade möjligheterna att
via e- legitimation välja gymnasieskola.
När vi tittade närmare på vilka tider på
dygnet som människor loggade in såg
vi att en stor andel av aktiviteten skede
kvällstid och det övergripande målet är
att göra de kommunala tjänsterna mera
anpassningsbara berättar Magnus Walldie
Vilka framtidsvisioner ﬁnns när det
gäller e-tjänster?
– Vi kommer att ta med oss de
erfarenheterna från detta pilotprojekt
och förbättra de ytterligare inför nästa
år, en nyhet är att det skall gå att ansök
om alkoholtillstånd. I framtiden kommer
vi att samla allt på en och samma plats.
Tanken är att oavsett ifall du är elev, lärare
eller anställd i kommunen får du via en
rollstyrning de behörigheter i systemet
utifrån vilken roll du loggar in som
avslutar Bawar Akrawi.

Hur har ni tagit reda på vad som
invånarna vill ha?
– Det är upp till varje verksamhet att
göra den analysen. Vi på IT-avdelningen
har fokuserat på att centralt byggt upp en
plattform som följer övrig infrastruktur.
E-tjänsterna däremot är det upp till
verksamheterna att arbeta fram, t.ex. vilka
behov som ﬁnns genom processkartlägg-

ningar. Allt detta för att ta reda på vilka
tjänster som erfordras i framtiden, och
med vår hjälp få deras önskemål matcha
våran plattform.
Sist men inte minst får jag en pratstund
med två herrar från Upplands-Väsby
kommun: Bawar Akrawi IT-strateg och
Magnus Walldie IT-chef.

Juryn som består av bland annat av den
KommITS bekanta ordförande Bengt
Falke SKL har en hel del att ta ställning
till i processen att hitta en värdig vinnare
och vi återvänder i nästa nummer med en
uppföljning med ﬂera intervjuer.

Utmärkelsen Sveriges ITkommun instiftades 2001 och delas
ut vartannat år på KvalitetsMässan.
De tre kommuner som har mottagit
utmärkelsen är Kalix (2001), Nacka
(2003) och Malmö (2005).
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KommITS
höstkonferens
2007

IT-ledning i kommuner

Även om sommaren står för dörren är
planeringen inför höstkonferensen redan
i full gång.

BAKGRUND TILL PROGRAMMET

Boka in den 5, 6 december 2007 på
Arlanda Sky City i Stockholm. I nästa
nummer kommer vi ge er mer information.
Se även 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

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

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.

SYFTET
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KRITERIERNA 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.

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

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
tfn. 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
tfn. 08-452 74 30
Innehåll: Johannes Helfrich,
johannes@pedtek.se
tfn. 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
KommITS
c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A
168 65 Bromma
08-693 02 00
kansli@kommits.se
www.kommits.se
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Barrikad eller fallucka?
Olika synsätt på dagens säkerhetsproblem
Ambitiösa satsningar på e-myndighet, trådlösa stadsnät, ip-telefoni
och ökad outsourcing av IT. Sveriges kommuner står inför
stora utmaningar medan såväl nya som urgamla säkerhetshot
hägrar. Vi träffar Thomas Nilsson, säkerhetsexpert.
TEXT : Mats

'(

Rydström. FOTO : Daniel Robertsson. ILLUSTRATIONER : Andreas Hummerdahl.

”Idag blir en av de första frågorna
i en köpsituation om säkerhet:
– Kan man sätta det i racket?
Det är ju en fruktansvärt oväsentlig fråga.”

– Säkerhet är inte ett stort problem,
ur mitt perspektiv. Det är många små
problem.
Så säger Thomas Nilsson på Certezza, ett
Stockholmsbaserat säkerhetsföretag, om
problematiken med att försöka bena ut var
de stora hoten ﬁnns.
Thomas, härstammande från Härnösand,
började sin karriär med att installera lokala
nät i landets kommuner redan i början på
1980-talet. Det var på tiden med Arcnet
och Datapoint som var populärt i Sverige
före dess att Ethernet och Internet blev de
nya modeorden. Han var tidigt intresserad
av radiokommunikation men data och,
framför allt, säkerhet tog över.
1996 startade han och två kolleger
Certezza som nu har 17 anställda på
kontoret i Gamla Stan i Stockholm och
levererar säkerhetslösningar till såväl det
privata näringslivet som till offentlig
sektor. Diskussionen, en solig maj fredag,
präglas av ett driv att på samma sätt seriöst
förklara men samtidigt avdramatisera de
ibland överpublicerade säkerhetshoten.
Thomas är nyss hemkommen från KommITS elfte vårkonferens i Luleå där han
talat – under programpunkten ”Vad är
nästa hot” – om nästa hot efter morgondagens, som han uttrycker det. Han är
van att sammanfatta tankar och visioner
om säkerhet, efter att ha skrivit krönikor
om IT-säkerhet i tio år åt bland andra
Computer Sweden. De ﬁnns publicerade i
nyligen utgivna boken 100 Krönikor Om
IT-säkerhet 1997-2006.
I sin årskrönika för 2006 tog intrångsskandalen med Folkpartiet och Socialdemokraterna priset för det värsta inträffade
i Sverige, men gällande motsatsen har
Thomas en lite annorlunda infallsvinkel.
– Som jag ser det så är ju det bästa
säkerhetsmässiga det som inte har hänt,
bättre än så kan det ju inte bli. Jag har

använt den argumentationen på ett par
tidigare föredrag och då blir folk nästan
besvikna och säger, jaha, vad tråkigt! Men
är it-säkerhet tråkigt när det är som bäst?
Säkerhetsbranschen är beroende av en
osäker värld för sin egen fortlevnad.
Hur ser du på det?
– Jag tror att jag är för idealistisk för det
synsättet. Skulle alla säkerhetshål lämnas
öppna så att vi ska ha att göra? Det känns
ju väldigt fel. Tvärtom vill vi att man ska

inte lika fokuserade på vad det är vi ska
skydda. Att utbilda användarna är ofta
en bättre investering än att köpa nästa
säkerhetskloss.
Amerikanske säkerhetsexperten Bruce
Schneier hävdade nyligen i Wired att
hela branschen kunde avvecklas om det
inte vore så att alla komponenter vi köper
är bristfälliga ur säkerhetssynpunkt. Ett
tämligen hårt men rättmätigt angrepp.
– Varför sätter vi upp en brandvägg?
För att vi inte litar på att de bakomliggande systemen är tillräckligt robusta. De
enskilda komponenterna måste designas
för att kunna bli utsatta för de mest
konstiga saker. Jag drog också ett exempel
på föredraget: Du kan utsätta ny teknik
för gamla typer av attacker, till exempel
är det lätt att knycka ett ip-telefonisamtal
genom att lura samtalet att gå via en

Personlig information
Namn: Thomas Nilsson
Titel: Säkerhetsexpert
Ålder: 42
Familj: Fru och två barn
Hemlig hobby: Traktoroch grävmaskinist

kunna lita på tekniken. IT i sig är ingen
helig ko eller något som är viktigt i sig och
detsamma gäller arbetet med säkerhet. Det
är så fel av säkerhetsföretag att använda
hot som säljargumentation. Det är inte så
svårt att nyansera.
Säkerhetsbranschen är även extremt
teknikdriven och fokuserad på de
senaste produkterna – håller du med
om att det är ett väldigt förenklat
synsätt?
– Idag blir en av de första frågorna i en
köpsituation om säkerhet: ”kan man sätta
det i racket”? Det är ju en fruktansvärt
oväsentlig fråga. Man måste gå tillbaka
och fråga sig vad det egentliga syftet är.
Vi är väldigt fokuserade på teknik, kanske

annan komponent med ett falskt utrop av
en ip-adress. Jag blev förbannad över att de
inte byggt in ett sådant skydd i produkten.
Denna nya teknik är i själva verket rent
stenåldersmässig ur detta perspektiv. Jag
tycker man vid upphandlingar kan ställa
högre krav än vad som görs idag, men det
kan vara svårt att deﬁniera vad systemet
måste kunna motstå.
Kan relativ okunskap och rädsla för
att ställa svåra frågor vara en fara?
– Ibland, men jag upplever IT-cheferna
i kommunerna som väldigt duktiga och
orädda. Det är lätt som säkerhetsföretag
att göra någon halvhjärtad undersökning
och konstatera att till exempel saknar
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
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Barrikad eller fallucka?
”Lösenord kommer
alltid att vara
dåliga, använd
något annat!”

75 % av Sveriges kommuner en skräppostlösning, och sedan få in det som en
ganska stor blänkare i någon datatidning.
Med lite hårdvinklad rubriksättning
kan det bli att Sveriges kommuner har
usel IT-säkerhet. Jag upplever det inte
alls så. Vi jobbar halva vår tid i privata
näringslivet och halva i offentlig sektor
och det är inte någon egentlig skillnad,
men kommunerna hängs lite för lätt ut.
Ser man till projekten med någon form av
e-förvaltning – att man ska kunna göra
mycket från sin dator utan att behöva
besöka kommunen – så är de inte speciellt
lätta att lösa ur ett säkerhetsperspektiv.
Det ﬁnns inga färdiga lösningar utan

man måste snickra lite, och där kommer
designen in.
Mer konkret, designarbete hur?
– Hur man bygger systemet och
tänker sig att olika system ska prata med
varandra, och hur mycket ska jag exponera
ut mot Internet. Det är mycket fokus på
bankerna nu och hur mer eller mindre
bra deras säkerhetslösningar är. Nordea
har varit de som fått klä skott, men redan
förra sommaren kunde vi på en halvdag
sätta upp en lösning för att visa att SEB
och Swedbanks lösningar också är osäkra,
trots att de har dosa med engångskoder.
Det funkade nästan lite för lätt, och det

är en typisk designgrej. Tänk dig hur det
går till: Man går till sin banksida, skriver
https och så vidare och startar en krypterad session, sen tar du fram dosan för att
berätta vem du är. Om du i stället hade
använt dosan för att skapa den krypterade
sessionen då hade vi inte kunnat göra det
här. Går utvecklingsarbetet fort och man
måste åstadkomma vansinnigt mycket, då
kan man glömma sådana viktiga detaljer.
Lägg lite mer tid vid ritbordet!
I offentliga miljöer ﬁnns öppenhet och
service men också anonymitet, i såväl
snabbköp som i bibliotek och skolor.
Barn och ungdomars kunskap och
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nyﬁkenhet är stor. Hur säkra man bäst dessa miljöer?
– Jag förespråkar enkla lösningar. Om man tänker sig ett
bibliotek så behöver man inte vända skärmen inåt väggen, utan
utåt lokalen så att jag som sitter där inte riktigt är för mig själv.
I den kommersiella världen används övervakningskameror men
jag tror man måste använda sunt förnuft på det lilla landsortsbiblioteket. Det är viktigt att de offentliga platserna inte blir
anonyma, utan att man kan koppla individen till datorn vid ett
visst tillfälle. Den kontrollen är avskräckande i sig.

15 oktober
byter vi nam
n till

För den enskilde som jobbar över trådlösa förbindelser
och på resande fot, vad bör man tänka på?
– Man bör se över hur mycket information man bär omkring,
oavsett om det är en dator eller en telefon eller vad det nu är
för en mobil enhet, och vad skadan blir om den försvinner och
kommer i orätta händer. Kan man komma åt den kanske man
också kan ta nästa steg att komma åt det interna nätet! Många
publika nät idag måste man betala för att få nyttja, men faktum
är att många nät är öppna åt andra hållet. Det vill säga: om du
har trådlöst igång på din dator och det ﬁnns ett publikt nät så
kan din dator ha associerat sig med detta utan att du betalt för
själva servicen. Därmed kan man utifrån komma åt din pc och
sitter du också fysiskt kopplad på ett nät på kontor, då är din pc
plötsligt den möjliga vägen in i det interna nätet. Det där är en
lite tuff nöt att knäcka!
Hur stort problem skulle du säga att dåliga lösenord är?
– Debatten handlar om huruvida lösenord ska vara sex tecken,
eller åtta eller tolv eller femton. Jag tycker att man ska sluta
fundera på det viset. Lösenord kommer alltid att vara dåliga,
använd något annat! Autentiseringsproblematiken är en stor
utmaning men man kan inte ducka för den genom att krångla
till lösenordspolicyn för man vet hur det blir. Folk hittar system
för sina lösenord, annars dör man ju. Så skit i lösenorden och ta
det till nästa steg!
Och det består i att introducera engångslösenord, dosor
eller ﬁngeravtryck?
– Man brukar tala om tvåfaktorsidentiﬁering, att två av tre
grejor ska samverka. Dessa är någonting du vet, någonting du
har eller någonting du är, och det sista är biometriskt och kan
vara ﬁngeravtryck, ansiktsform eller liknande. Det viktiga är
att man blandar två av tre faktorer, Vanligen de första två, till
exempel en pin-kod och ett engångslösenord eller ett kort. Det
kan vara ett ﬁngeravtryck också, de lösningarna blir bättre och
bättre.
Thomas menar att mycket är vunnit på den enkla manövern
att kryptera sina data. Dels i e-postsammanhang men också
för datalagring, särskilt för bärbara enheter, USB-minnen och
liknande.
– All ﬂyttbar data som man är rädd om ska krypteras. Ett
USB-minne med kryptering är egentligen inte dyrare än ett
utan om man ställer det i relation till vad man lagrar. Köp en öl
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen,
en ledande internationell leverantör av
it- och affärslösningar. Koncernen har,
inklusive WM-data, 40 000 medarbetare
i 41 länder. Vi stödjer våra kunder i att
bygga och behålla en ledande position
med hjälp av vår djupa branschkunskap
och dokumenterade leveransförmåga. Vi
tillhandahåller verksamhetskompetens,
systemintegration samt outsourcing av itoch affärsprocesser inom branscher som
telekom och media, ﬁnans, energi/utilities,
industri, handel, transport och offentlig
sektor. I Norden är vi cirka 9 000 medarbetare och är verksamma under varumärket ”WM-data a LogicaCMG company”.
För mer information besök vår hemsida
på www.wmdata.se.
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Barrikad eller fallucka?
”Instant messaging kan
vara en bra kommunikationsväg
men man kan fundera på om
det säkra sättet är att skicka
all information fram och
tillbaka via Bill Gates,
när man faktiskt kan
bygga lösningen själv.”

mindre på krogen, liksom! Det ﬁnns andra
varianter i vissa mobiltelefoner där data
förstörs då det står klart att den kommit i
orätta händer, men det bästa är att redan
från början skydda informationen med
kryptering. Då kan aldrig någon annan
läsa den.
Konkurrensverket har uppmanat till
ökad outsourcing av IT-tjänster. Vad
ställer det för nya frågor och krav?
– De funderingar vi haft runt outsourcing är: hur vet jag att det bara är jag som
har tillgång till informationen? Outsourcingföretaget har ju sällan en enda kund.
Och det vi har kunnat se är att om man vet
att två kunder använder samma företag så
kan man med lite vetskap kommunicera
mellan de här två företagen via outsourcingpartnern. De stora, väletablerade har
förstått hur detta ska byggas säkert men
det ﬁnns ju många pionjärer som är mer
fokuserade på att vara duktiga på själva
applikationen men kanske glömmer bort
att man faktiskt har kopplat ihop femton
företag. Det tycker jag är ganska vanligt

Hantering av den digitala
arbetsplatsen
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TietoEnators tjänst Hantering av den digitala arbetsplatsen ger dig allt du behöver
för modern datahantering, t.ex. terminaler, applikationer och tjänster. Dessa gör
det möjligt för din personal att ansluta till affärssystem och data när och var
som helst. TietoEnator levererar den digitala arbetsplatsen som en tjänst som
omfattar klientterminalens hela livscykel.

förekommande. Så fort man börjar etablera
kontakt med andra och tror att man kan
lita på varandra då har man en oroshärd.
Finns det en säkerhetsrisk med övergång till system med öppen källkod?
– Egentligen tror jag inte det. Det
är snarare fortfarande fråga om ett
religionskrig, att den ena maskinen eller
programvaran är bättre än den andra. Om
man utgår från verksamheten och frågar
sig vad det är vi ska skydda och vad det
är vi är rädd om, då spelar det inte så stor
roll vad det snurrar för operativsystem eller
applikationer. Så länge man känner att
man kan miljön så tror jag inte det spelar
så stor roll. Jag tror att vi kommer att få
se en än mer divergerad marknad både på
server- och klientsidan. Det kommer inte
längre vara så strömlinjeformat.
Ja, övergången generellt från XP till
Vista verkar ju ha gått lite trögt?
– När XP kom så fanns det inget tydligt
alternativ. Funderar man på att ta nästa
steg idag så är Vista bara ett av många

alternativ, liksom Mac, Linux eller varför
inte tunna klienter? Alltså bara en dum
terminal och så sitter intelligensen inne i
datahallen. Det ﬁnns inte längre bara en
plattform. Microsoft förstår att man måste
lägga ner mer pengar på att bygga säkra
system men om man kommer lyckas det är
för tidigt att säga.

klarspråk så ﬁnns det myndigheter i USA
som är intresserade av vad som sägs. Vi
måste acceptera att instant messaging kan
vara en bra kommunikationsväg men man
kan fundera på om det säkra sättet är att
skicka all information fram och tillbaka
via Bill Gates, när man faktiskt kan bygga
lösningen själv.

Google har gått i bräschen för nya
onlinelösningar på kontorsproblem och
många menar att Microsoft och andra blir
tvungna att följa efter. Det känns spontant
inte speciellt säkert att börja använda
onlineverktyg som tidigare mest varit till
för privat bruk, men ﬂer och ﬂer använder
nu Messenger, Skype även i yrket. Thomas
är skeptisk:
– Informationen lämnar min kontroll.
Man måste kunna lita på den andra parten
och veta att informationen inte används
till något annat. Vi har gjort tester och
kan se att Microsoft är inne och i princip
läser av informationen och reagerar
på visst innehåll. Det är dessutom ett
amerikanskt företag och om man ska tala

I många diskussioner om säkerhet når man
någon gång nära ett Orwellskt 1984-samhälle eller DDR under Stasis angivarvälde.
Thomas menar dock att det är ofrånkomligt, men pekar också på att anledningen
till att vägen till säker e-post varit så lång
är vår egen godtrogenhet.
– Det är ju rätt knäppt att vi fortfarande
skickar elektronisk post som vi litar på
att ingen avlyssnar, och ändå så är det så
väldigt lätt att göra alla dom här grejorna.
Vi är inte bekymrade fast vi kanske borde
vara det och det är kanske därför det inte
kommer en riktig lösning på problemet. Vi
tycker att det fungerar tillräckligt bra.
Det sammanfattar kanske hela problematiken med IT-säkerhet.

VI HITTAR DEM FÖRE DE HITTAR DIG

Du har inte råd att vänta på nästa attack, det har inte vi
heller. Websense® skannar av över 595 miljoner webbsajter
i veckan, och hittar spyware, virus och andra webbaserade
hot före de når dig.

30 dagar på prov
En fullt funktionell 30-dagars kopia av vår
programvara: www.websense.com/download

© 2007 Websense, Inc. All rights reserved.
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Från Porjus
till Stockholm
Att som same följa kärleken och
ﬂytta till stan är inte ett lätt beslut,
men för Victoria Harnesk som
nuförtiden delar på boendet med
familjen på Lidingö och Enojalme
verkar ingenting omöjligt.
TEXT : Daniel

Robertsson. FOTO : Cecilia Forsberg.

Det är inte helt okomplicerat att ta sig
an uppgiften att verkligen begripa sig på
samernas situation i norden. Att kommunicera till fjälls är fortfarande inte helt
självklart men snart fungerar DTN eller
långsamt internet i både skog och mark.
Norra Europas enda ursprungsbefolkning
samerna är stark förknippat med bland
annat markkonﬂikter och bryska skämt
som ”Bunta ihop dom” från 1968 av Lars
Ekborg. För att vidga vyerna bestämde jag
träff på Bonniers konsthall i huvudstaden
med storstadssamen Victoria Harnesk för
ett samtal runt livet som same och tankar
kring kommunikationer, glesbygdspolitik
och inte minst IT.

'.

Porjus som du kommer ifrån hur
starka band har du till den orten
idag?
– Väldigt starka band faktiskt, dels så
har vi kvar mitt föräldrahem som vi nu renoverar upp. Vi tänkte vända på rutinerna
för att vara där på vintern och på Lidingö
på somrarna. Vi saknar riktig vinter, här
är det ju så grått och trist den årstiden.
Varför ﬂyttade du till STHLM?
– Det var kärleken helt enkelt, absolut,
jag trodde att jag skulle var den sista som

släckte lampan och ﬂytta, men kärleken
drog mig till stan.
Hade du tänkt det tidigare?
– Jag har aldrig haft den tanken, men
en spågumma sa en gång att jag skulle
ﬂytta söderut, och då tänkte jag att där
har du allt fel.
Hur platsar man in på Lidingö med
samiskt ursprung?
– Människor på Lidingö söker ofta efter
mycket livskvalité, balans och harmoni.
Samisk kultur har ﬂertalet likheter med
dessa, och som same behöver jag inte spela
i samma division som direktörerna eller
de andra invånarna. För jag har något helt
annat, något som de också söker. Så det
går ganska bra.

”Jag tror domstolarna
är lite inskränkta och
de ser inte skogen
för alla träden”

Jag läste din biograﬁ på din blogg, där
står det att du är gift med en svensk
man. Ser du dig själv som svensk?
– Nej, eller svensk är min nationalitet
det står det ju i passet. Same är min
identitet. När jag vaknar på morgonen
så tänker jag här vaknar en same. Vilken
härlig dag det skall bli.
Finns det ett stort intresse för
nyteknik bland samer?
– När jag kommer upp på fjället är jag
glad för att vi inte har en TV. Vi har en
radio som går på solceller. När jag var liten
hade vi en batteriradio som vi lyssnade till
en timme i veckan. Det är lite dubbelt,
man kommer inte ifrån det samhälle man
lever i. Säkerhetsaspekten är dock en viktig
fråga, när man blir sjuk eller har frågor till
myndigheter. Ifall du hittar en skadad ren

och måste avliva den krävs det tillstånd för
att medföra vapen på skotern och inte har
någon teckning på mobilen blir detta ett
arbetsmiljöproblem.
Framtiden då vad saknar Samerna i
dag?
– Internet och bra telefonuppkopplingar. Vi undrar vad som kommer att ske nu
när NMT nätet släcks ner. Hur löser man
det? Vi har även investerat i ett projekt att
ha sändare på renarna för att kunna följa
ﬂyttmönster. Samerna har rent historiskt
sett varit dåliga på att dokumentera sin
historia, därför har vi haft svårt att hävda
land och vatten. Men nu är det lättare
att se hur vi rör oss med renarna. Med
satellitsystem kan man följa rovdjur, vilket
kan skapa större beredskap.
Vad är demokrati för dig?
– Det är att kunna lyfta sina frågor, i
det här fallet är det Internet och bloggandet. Jag bloggar ju varje dag, det är ett
sätt att nå ut med nya vinklar som breddar
samefrågan. Ifall ﬂera samer uttryckte
sig på nätet och då även på andra språk
som på engelska så skulle vi kunna nå
omvärlden och på så sätt öka demokratin.
Du menar på gräsrotsnivå att
omvärlden skulle kunna få mera insyn
i Samefrågan?
– Ifall vi ser till svenska domstolar som
skall döma i markfrågan. Det är ju ändå
Sverige som har skrivit lagboken. Sveriges
domstolar kan aldrig ge samefrågan den
objektiviteten som den kräver. Jag tror
domstolarna är lite inskränkta och ”ser
inte skogen för alla träden”. Så att våra
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Fakta Samer:
• I Stockholm bor cirka 2000 samer
• Av totalt ca 60000 samer bor 17000 i Sverige, 35000 i Norge, 5700 i Finland och 2000 i
Ryska federationen.
• Den samiska national symbolen: ﬂaggan, nationaldagen och nationalsången är både för samer
och svenskar påminnelser och status för urbefolkningen.
• Samiska är ett ﬁnsk ugriskt språk. I dag ﬁnns tre olika samiska skriftspråk i Sverige, ett
nordsamiskt, ett Lulesamiskt och ett sydsamiskt. Cirka 35000 personer av den totala samiska
befolkningen talar samiska. I Sverige antar man att antalet samisktalande är cirka 9000
• Samerna nationaldag ﬁras den 6 februari, till minne av det första samiska landsmötet som
hölls i Trondheim 6 feb 1917. Detta var första gången samerna samlades för att arbeta för
gemensamma intressen. Nationaldagen ﬁrades första gången 1993.
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Från Porjus till Stockholm
beslutsfattare får kunskap att fatta rättvisa
beslut. Demokrati är att göra sin röst hörd.

Finns det en stor hunger efter att nå
varandra i sameland?
– Det ligger både en radio och en
mediaskugga över sameland. Där det är
både svårt att kommunicera inåt och utåt.
Mellan 60 och 80 % av alla människor i
världen har inte tillgång till Internet. Och
det är tillstor del människor som bor i
naturområden där ofta ursprungsbefolkning bor. Ofta ﬁnns det bra infrastruktur
att forsla ut virke. Men efter det är ofta
kommunikation ett eftersatt område.

Men hur är intresset att nå 24 timmars myndigheten egentligen?
– Både ett intresse och ett behov.
Det var intressant att du sa 24 timmars
myndigheter. För vi är uppe i fjällen i
långa perioder. Och du vet ju själv hur det
ser ut hemma efter några veckors semester.
Massa post och dyl, det skulle onekligen
hjälpa.

Om man hade mera möjligheter att
kommunicera. Då skulle vi kunna utöka
våra verksamheter. Det blir mer och mer
vanligt att samer driver turistföretag som
komplement till renskötsel. Det är ju ett
exempel på hur relativt enkla medel skulle
kunna gör stora skillnader.
Hur kom du in på detta med att
sprida det samiska budskapet?
– Inte så konstig faktiskt, i Enojalme
där jag växte upp, hade STF sin turistbrygga. En naturlig samlingspunkt där
vandrare från hela världen stannade och
packade om sin ryggsäck.
Tiden rinner iväg och i konsthallen som
på många sätt är långt ifrån Sareksvildmarker med sin futuristiska utformning.
Victoria avrundar och hastar vidare och
förberedelserna inför kvällens aktivitet
är i fullgång. Ett uppträdande inför en
storgrupp affärsmänniskor som även de
skall få en dos Samisk tradition fortsätter
hon sin mission att sprida det samiska
budskapet.

Fujitsu Siemens Computers rekommenderar
Windows Vista™ Business.

Mustafa Mohamed
är bland de bästa
i Europa på 3 000
meter hinder.

Den perfekta reskamraten.


Intel® Centrino® Duo processor teknologi, Intel® Core™ 2 Duo Processor T5600
(2MB cache, 1,83GHz, 677MHz FSB), Intel® 945GM Chipset, Intel® PRO/Wireless 3945
Äkta Windows Vista™ Business 32
– Ofﬁce Ready
 14” TFT XGA-bildskärm
 1GB minne
 80GB hårddisk
exkl. moms
 DVD SuperMulti DL Brännare
348001
13.744:- inkl. moms.
 Bluetooth T, trådlöst LAN a/b/g
 3 år hämta-lämna-service
Art.nr: VFY:S7110-04SF


10.995:-

Atea har lösningar som hjälper kommunen att uppnå
kvalitativ och kostnadseffektiv it samt utveckla tjänster
riktade till medborgarna.

Svenska landslaget
i it-infrastruktur

hos din återförsäljare, via vår webb
eller ring 08-588 882 70.
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Fujitsu Siemens Computers har IT-ramavtal för offentlig förvaltning.
Priset gäller minst till och med 31 juli 2007 eller så länge lagret räcker.
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Noterat
Direkt på mål?

Att lägga upp strategier för att nå ut med
sitt budskap, och värdera det med hjälp av
mediebevakning är sedan länge populärt.
Men att själv sorterar all information är
ofta ett långt mera tidsödande uppdrag.
Dagens omvärldsbevakare behandlar
en kolossal mängd information som
behöver utvärderas för att behållningen
skall synliggöras. I september lanserar
FindAgent ytterligare förﬁnade egenskaper
i sitt system. Den lingvistiska metoden
förstår vad du söker efter och vad som
står i artiklarna. Det är alltså inte Booels
sökteknologi som används utan den egna
språkförstående FindEngine. Mera info på
www.ﬁndagent.se

Digital griffeltavla
Utan förbehåll satsar Botkyrka kommun
på interaktiv whiteboard eller så kallad
Smartboard. Utbildning av lärare i
samtliga skolor i kommunen har gett
resultat trots att en viss skepsis ﬁnns till att
tekniken skall krångla. Att bryta mönster
som lärare är inte det lättaste men möjligheterna är oändliga säger Peter Widengren
IT-strateg på Botkyrka kommun.

– Projektet är bara i sin linda, men
möjligheterna att spara anteckning och
informera föräldrar hur eleverna fungerar
i skolan går med denna digitala griffeltavla
mycket enkelt.
Varför satsar ni centralt på detta?
– För att entusiasmera skolan att
använda dagens teknik på ett smidigt
och enkelt sätt, visserligen är inte alla
utbildade i systemets oändliga möjligheter,
men under hösten fortsätter verksamheten
att växa. Avslutar Peter Widengren.
Även i Arvika, Nynäshamn och Nykvarns
kommun sprider sig den digitalgriffeltavla
ut sig som förstlanserades inom försvaret.

E-tjuven på Volvo?
E-posten kan ge upphov till överansträngning och leda till missbruk På Volvo
Personvagnar skickas 10000 tjänstemän
på avvänjningskur. Du kommer ut från ett
sammanträde med tre uppgifter att verkställa. Ska bara checka mejlen först. Där
får du syn på något som verkar angeläget,
kul eller fängslande. Det är rena energitjuven säger Petter Halling Kommunikatör
på Volvo Lastvagnar.
Han och Bart Verplanken gick till

ledningen med idén att lägga det kommande intranätet på is och skicka folk på
Outlook-kurs för att öka produktiviteten.
Chefskapet var med på noterna och satsar
37 miljoner kronor på projektet, där man
räknar med att öka produktiviteten med
2,5 procent. Hittills har 2000 personer
gått den 5 timmar långa kursen och enligt
utvärdering tjänar alla åtminstone en
timme i veckan.
Vilka är då bästa knepet?
– Ställ dig hela tiden frågan: ”Vad är
viktigast nu”? Tänk efter om du tror att
det ﬁnns något i mejllådan som är viktigare och innan du öppnar det intressanta
mejlet. Har du tid att ta itu med det här
just nu? avslutar Petter Halling.
9 direktiv för e-post på Volvo PV
1. Privat bruk av e-post begränsas.
2. E-post ska användas för budskap av
kortvarig natur.
3. Undvik CC. E-post skickat till en
mottagare som CC är enbart för
information, aldrig agerande.
4. Mejl måste vara enkla att förstå. Ange
om budskapet är för information eller
agerande. Begär aldrig kvitto, det stressar mottagaren.
5. E-post ska inte innehålla krav på svar
eller agerande inom en arbetsdag
6. Använd ”Out of ofﬁce-funktionen” när
du är borta mer än en arbetsdag.
7. Svara alltid på möteskallelse. Avboka
alltid ett möte om det ställs in. Använd
alltid kalenderfunktionen.
8. Använd mallen för din signatur
9. Det är okej att säga ifrån om medarbetare inte följer direktiven. Källa: Dagens teknik
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KommITS hälsar på...

Leif i Örkelljunga
Tidningen Kommits drar i detta nummer igång
en artikelserie som går ut på vi åker runt i vårt
avlånga land och gör hembesök hos IT-anställda
som arbetar i kommunen. I detta nummer besöker
vi 700-års jubilerande Örkelljunga kommun
i Nordvästra Skåne och IT-samordnaren Leif
Kristiansson. TEXT: Daniel Robertsson. FOTO : Cecilia Forsberg.
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Kommunfakta:
Örkelljunga kommun ligger
i den nordvästra delen
av Skåne vid gränsen till
Halland och Småland.
Vägkommunikationerna
är goda, bland annat
genom att E4: an
genomkorsar kommunen med direktinfarter till kommunens
samtliga tätorter.
Hamnen i Helsingborg, ﬂygplatsen i
Ängelholm och stambanan i Hässleholm
ligger alla inom en
halvtimmes bilfärd
från Örkelljunga.
Totalarea: 331 km2
Folkmängd: 9529 inv

– Det är faktiskt tioårs jubileum för mig
här i år och 700-års kalas för kommunen
som kommer ﬁra i dagarna två med
medeltidstema.

Färden med bilen går denna tidiga
sommardag från Båstad via Våxtorp in i
skogarna mot Örkelljunga som med sina
knappa 10000 invånare är en av de större
kommunerna i Skåne. Att Leif Kristiansson nästan gjort samma resa 25 år tidigare
står klart tidigt i vårt möte. Uppvuxen
i Farsta i södra Stockholm utvecklade
han tidigt ett intresse för datorer. Att
detta intresse skulle leda till yrkesrollen
som IT-samordnare och föra honom till
Örkelljunga var långt ifrån självklart.
Men efter en lyckad midsommarfest på
Malens Havsbad i Båstad under tidigt
åttiotal hittade Leif kärleken och lämnade
huvudstaden för att bege sig söderut.
Under ett par år bosatte han sig i Malmö
men via en annons hittade Leif jobbet som
ADB-samordnare i Örkelljunga kommun.

Var det naturligt att ﬂytta hit från
betongen i Farsta?
– Min far kommer från Lund ursprungligen och min bror bor i Helsingborg så
det var nästan naturligt.
Samarbetar ni i Örkelljunga ihop med
några grannkommuner på IT-sidan?
– Redan 1998 började samarbetet med
grannkommunerna Perstorp, Åstorp och
Klippan som vi kallar fyra K för att dela
telefonisystem. Där började det IT-mässiga
samarbetet. Ambitionen har varit att jobba
ihop i små kommunerna för det är korta
vägar till beslut, nackdelen är att man
inte har kompetensen i vissa fall och att
volymerna är för små. Ofta är det bra att
gå ihop och upphandla system. I en liten
kommun är man lätt sårbar eftersom det
hänger på ett par nyckelpersoner. Avsikten
är att dela på ﬂera system i framtiden:

telefon, data, GIS (kartsystemet) och även
vårt PA-system (personal och administration) som vi redan delar med Båstad.
Vi kallar vårt samarbete fyra K där även
Båstad ingår där vi delar på den tekniska
plattformen som står i Klippan. Båstad
når den via en säker VPN förbindelse
avrundar Leif.
Vi tar med oss Leif i bilen och siktar på
hans bostad som är belägen i Åsljunga 15
minuters bilfärd norröst från Örkelljunga,
hemma denna dag är frun Birtehe men
även en dottern som efter en cykelincident
ligger och vilar sig på loftet. Trädgården
bjuder på en härlig grönska och vi korsar
mellan svartrot, hemgjorda krukor och
kaninen Gimlie. Huset som uppdaterats
med jordvärme ligger på gränsen till de
småländska skogarna. En lite å rinner
ut med tomtgränsen som är belägen på
gränsen till åkermark. Vi glider in i ett tomt
hönshus där familjen tidigare hade ett antal
kycklingar, men efter fågelinﬂuensan tröttnade de på tanken att fortsätta driva det
som vanligt, och huserar nu som växthus.
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
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Leif i Örkelljunga
Hur har ni klarat stormarna med
tanke på Gudrun och Per som svept
fram här i trakterna?
– Vi är ju nära Småland och de är väldigt glada att sätta gran överallt, mycket
blåste bort med stormarna, så vi lätt ta ner
en del skog på tomten som vi sålde som
massaved.
Har IT intresset spridit sig i familjen?
– I så fall mest till hon som ligger och
vilar på loftet, lite för mycket replikerar
Birtehe snabbt. Vi har dragit upp tider för
när vi får använda nätet visa dagar är helt
data och TV fria. Vi har ett schema så att
det inte går överstyr säger Leif. Däremot
att släktforska är spännande det har jag
ägnat mycket tid åt på nätet. Det var
nästan så man inte vill gå att lägga sig på
kvällarna, men nu för tiden skulpterar och
drejar jag mest säger Birtehe.
Vad händer i framtiden?
– Här hemma har vi haft en mängd
olika djur men efter fågelinﬂuensan

Fler än 70 svenska
kommuner har valt Clavister
Nya tjänster

Produktfamilj

Nu lanserar vi Clavister IDP och WebContentFiltering. Tjänsterna är till för
att ytterligare höja säkerheten och få
bättre kontroll i nätet. Med IDP får ni ett
komplett skydd upp till applikationsnivå.
Med WebContentFiltering får ni koll
på surftraﬁken. Som vanligt går det att
anpassa tjänsterna tillsammans med de
funktioner som ﬁnns i Security Gateway,
t ex traﬁkstyrning, policy´s mm.

Effektivisera verksamheten
med trådlös kommunikation

4400-serien

Övervaka, dirigera och registrera t ex.
MALMÖ

4200-serien

3100-serien

Kontakta mig så berättar jag mer:
Bengt Malmquist, 070 262 22 58,
bengt.malmquist@clavister.se

Kontakta mig såClavister
berättarSSP™
jag mer:
Security Services Platform
Bengt Malmquist,
22 58, bengt.malmquist@clavister.se
ﬁrewall •070
VPN262
termination
• intrusion prevention • anti-virus
content ﬁltering • trafﬁc shaping • authentication
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Förbättra servicen
till kommuninvånarna!

BORÅS

50-serien

Information

10-serien

UMEÅ

• väghållning, effektivisering av
sandning, saltning och plogning
• styrning av gatubelysning
• skyltar med informationstext
för kommun- & trafikformation
• positionering av fordon
Teknik och kompetens för kostnadseffektiv
och säker kommunikation

Protecting Values
Örnsköldsvik 0660-29 92 00, Stockholm 08-545 298 00
www.clavister.com

Fält Communications AB
Telefon 090-183900
www.faltcom.se

tröttnade jag och ville inte riskera något,
men till slutet av sommaren skall vi skaffa
hund igen. Vilket vi har haft tidigare. På
jobbet undersöker vi virtualisering som en
möjlighet att minska antalet serverar, så
kanske vi kan minska energiförbrukningen. Detta är dock än så länge kostsamt så
vi får se när vi kan börja prova detta.
Att inrätta ett nationellt e-id är något
som han välkomnar och förvirringen
med olika e-legitimationer från banker
och telefonbolag är något som han
likställer med sekelskiftes problematiken
och bredbandsutbyggnaden. Att detta
måste ske på nationellnivå är något som
Leif understryker och i slutändan anser
han att separata lösningar enbart tär på
förtroendet hos slutanvändarna. Det är
positivt med kommunalt självstyre men
alla diskussioner runt nationellt e-id måste
komma från statligthåll.
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Funderar ni på att konsolidera?
Låt Load System hjälpa er att virtualisera!
Förstudie Inventering och
förslag på vilka servrar som
passar att virtualisera.
Implementation Installation
av hårdvara och VMware
samt migrering av 25 servrar.
Utbildning Två dagars för två
personer.
Service och Support Tre års
support och löpande hälsokontroller.
Totalpris endast

1 IBM System x3550
med VirtualCenter 2.0
2 IBM System x3650
med Virtual Infrastructure 3
2 Brocade 16-portars
SAN switch 4 Gbps
1 IBM System Storage DS3400
12 IBM 300 GB SAS HDD

699 500:-

Load System AB
Kista Science Tower 164 51 Kista
08-62 264 95 www.loadsystem.se
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I Luleå gästades KommITS konferensen av representanter från bland annat
systerföreningarna GMIS och SOCITM. Vi på tidningen ﬁck en pratstund med dem
runt följande teman: Framtiden? Hur är de organiserade? Vilka utmaningar väntar de
den närmaste tiden? Gav konferensen de några nya idéer?
TEXT & FOTO : Daniel

Robertsson.

I delstaten South Carolina är Johnny A
Walton stationerad sedan 24 år i Aiken
County Government. Han började som
programmerare, men har nu avancerat till
IT-chef för 156 000 invånare. I regionen
tampas verksamheten av stundande
konkurrens från Goggle som snart öppnar
nytt kontor i regionen, chansen att hitta
kompetent arbetskraft minskar därmed.
Även den växande skaran pensionärer
kräver en hög kommunal servicenivå. Att
Johnny väljer KommITS konferensen för
sin allra första natt utanför hemlandet
känns onekligen som ett erkännande.

(,

Vilka är era största utmaningar inom
den närmsta framtiden?
– På Internet är det enkelt att tillskansa
sig identiteter olagligt, vi är bekymrade
över hur vi kan höja säkerhetsnivån för
den enskilde användaren. Vi är i en fas där
vi ökar insynen men blir på samma sätt
sårbara för kriminella som ständigt hittar
nya vägar för att stjäla dina pengar. Var
går egentligen gränsen mellan offentligt
och privat?
Du menar demokrati?
– Vi vill ha en öppna myndigheter,

men vi vill inte visa informationen för
alla, frågan är som sagt vart går gränsen.
Tidigare var den enda möjligheter att nå
offentliga handlingar att besöka oss på
kontorstid. Nu kan du nå informationen
dygnet runt, vilket är positivt på ﬂer sätt.
Men många människor vill å ena sidan
inte ha sin information offentlig men å
andra sidan vill de kunna ta reda på allt
om sina grannar. Det är svårt att tillgodo
se båda sidorna.
Jag talade nyss med en IT-chef som
påtalade att de bara använde ca 25
procent av systemens kapacitet, hur
gör ni?
– Jag är programmerare från början
och vi gör en del programmeringar själva
för att utnyttja våra system till fullo,
men vissa tjänster köper vi in i synnerhet
webbtjänster. Vi vill vara tillgängliga 24
timmar om dygnet, och det är en ytterst
intressant kamp att nå ditt.
Får du gehör för dina idéer hos
ledningen? Är det svårt att få rätt
budget för att kunna leva upp till de
krav som ställs?
– Min chef är positivt inställd till vår

verksamhet och belönar oss med större
budget varje år som går. Oberoende av
detta, stirrar vi ibland i fel riktning och
slösar bort pengar. Jag tror trots allt att
jag är framgångsrik inom organisationen,
annars hade de nog gjorts sig av med
mig för länge sedan. Jag har ju trots allt
arbetat över 20 år på samma arbetsplats.
För att återknyta till idén med föreningen
GMIS och i allra högsta grad KommITS
så försöker vi inte uppﬁnna hjulet, utan
lära oss av varandra och på så sätt arbeta
smartare.
Stephen Hopson vice president i SOCITM
Storbritannien är nuförtiden stationerad i
Cheshire. Han startade karriären i London
inom ett telefonbolag för att senare
fortsätta på ett informatörsuppdrag och
nu IT-chef. I nordvästra England kämpar
han med nå ut till invånarna och få den
kommunala servicen att bli mera lätt
tillgänglig.
Vilka är de största utmaningarna i
Chesire distriktet?
– Vi vet nu att det personliga mötet
är kostsamt för oss, men på samma gång
hittar inte människor våra tjänster på

Namn: Johnny A. Walton
Titel: IT-chef
Plats: Aiken County Goverment
Befolkning: 156 000
Yta: 2 798 km 2

nätet. Att dels reducera kostnaderna
och dels öka snabbheten med hjälp av
automatiseringar, är helt klart vår främsta
uppgift just nu.
Känner du stor samhörighet med
de ämnen som avhandlas hittills på
denna Luleå konferens?
– Den offentliga sektorn är organiserad
på annat sätt ifall jag jämför med hur
våra regioner verkar. Men ifall jag jämför
diskussionerna kring ämnen som teknik,
autentisering och spridning av information
är likheterna många. Situationen i USA
och Nederländerna verkar även vara
snarlik våran.
Hur stor är skillnaderna mellan rika
och fattiga regioner? Och hur ser du
på det?

– I synnerheten i de tättbefolkade
områden är det ﬂera som arbetar men
även högre fattigdom. Gapet mellan
de arbetslösa och de rika är stor. Vi har
en stor grupp invandrare som lever på
marginalen, trots detta är det svårt för mig
att generalisera för hela landet. Onekligen
gör teknologin det enklare för människor
att ﬂytta var de vill.
Hur fortgår samarbetet med ledningen, är det svårt att få budgeten
att gå ihop?
– Tidigare var det svårt, då ﬁck vi
mindre pengar att utveckla nya tjänster.
Nyligen har ledningen förstått att ifall
man satsar på ett ökat utbud av tjänster
på Internet så kan vi sänka kostnaderna.
Förra året hade vi en infrastukturbudget
på 18 miljoner pund för min region

Namn: Steve Hopson
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Chesire. Jag skall onekligen inte klaga på
vår teknikpark som är av toppklass. Nu
måste vi bara nå ut med tjänsterna.
Tror du det kommer att införas ett
nationellt e-id i England?
– Myndigheterna vill gärna införa det,
men misstänksamheten från befolkning
att kontrollsamhället skulle öka är en stor
motvikt. Förr eller senare kommer det att
införas men kanske under annan beteckning.
Under konferensen ﬁck även Steven
och ﬂera av de internationella gästerna
chansen att i gryningen kika in den lokala
älgstammen med guidning från den lokala
IT-avdelningen i Luleå. Nyﬁkenheten att
besöka ﬂer konferenser runt jordklotet har
i hög grad tilltagit efter denna sammankomst avslutar Steven.

Vet du att TDC Dotcom är berett att
köpa tillbaka din nuvarande telefoniplattform, om du väljer att köpa Kommunikation Som Tjänst i stället?
Vill du veta mer om vinsterna för
din organisation?
Kontakta oss på 08-519 81 000,
info@tdcdotcom.se eller
www.tdcdotcom.se
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AVSÄNDARE: Kommunal IT-samverkan, c/o Timing Scandinavia, Mariehällsv. 37 A, 168 65 Bromma.

KommITS vårkonferens i Luleå 9, 10 maj
Ovan till vänster. Moderator Magnus
Höij visade vägen genom programmet
med fast hand och sluga frågor.
Nedan till vänster. Vokalinsatserna
nåde oanade höjder när The Rhythm
Orchestra steg upp i rampljuset.
Mitten. Norrländsk middag med
utsökta rundabordssamtal ackompanjerade av underhållning på maxad nivå.
Stor eloge till kocken som bjöd på en
smakrik resa.

Nedan till höger. Publiken funderar över Infrastrukturministerns
framställningar.
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Ovan till höger. Marianne Olofsson
och Anette Knutsson delar ut resa till
Belfast.

