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ledare

Då var höstkonferensen genomförD meD ett riktigt bra program.
Det första jag tar med mig från denna är SKLS’s CESAM-pass. Så bra att vi fick samlat alla 
dessa delprojekt och fått en inblick i det samordningsarbete som nu försöker genomföras 
från centralt håll. 

Det andra jag tar med mig är stämningen som vi uppnådde. Det är ju så här som vi 
tänker oss den naturliga mötesplatsen för kommunal IT, där kollegor träffas och där 
leverantörerna träffar sina kunder på ett avspänt sätt. Att ha ”Gyllene Tider” som tema låg 
helt rätt med tanke på både platsen, innehållet och det vi i kommunerna står inför, gyllene 
tider för att utveckla kommunerna! Om vi inte tidigare har insett att det är gyllene tider 
för samarbete redan innan, så bör vi göra det nu inom kommunerna. 

Vi måste lära oss ännu mer att se på medborgaren i ett bredare kundperspektiv där 
medborgaren inte alltid är medveten om vad kommunen gör eller vad skillnaden är på ex. 
försäkringskassan, landstingen eller andra myndigheters uppdrag. 

Medborgaren har dessutom ärenden i olika kommuner och förstår inte att det fungerar 
på olika sätt inom dessa kommuner. När vi nu digitaliserar våra tjänster mer och mer så 
borde inte skillnaden bli så stor på de lösningar vi lanserar mellan kommunerna.

Det vi borde göra är att vi borde snegla mer på hur e-handelföretagen och bankerna gör. De har ett betydligt tuffare klimat än vad vi 
har när det gäller tjänsteutveckling. Om kunden saknar, eller tycker att företagets e-tjänster suger, ja då går de till en konkurrent. Vi 
har dock inga konkurrenter och det ska vi kanske vara glada för ibland, så vi tar med oss temat, för det är ju GYLLENE TIDER FÖR 
KOMMUNAL UTVECKLING, glöm inte det.
 
Ha nu en riktigt god jul, så träffas vi i Örebro till våren!
 – Christian Bonfré, Vice Ordförande Kommits, IT-Chef Svenljunga kommun

GYLLENE TIDER FÖR 
KOMMUNAL UTVECKLING
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InnehållFölj ditt hjärta
Rubriken känns en aning pretantiös. Men då 
och då ställs vi alla inför vägval, dagligen tar 
vi olika vägval. Vad är det som bestämmer 
hur vi väljer rätt eller fel, upp eller ner. Jag 
går efter devisen att ett beslut är alltid 
bättre än inget, oavsett ifall det är obekvämt 
eller inte. 

För några dagar sedan stod jag i ett vägskäl. 
Skulle jag bita ihop och behålla stålmasken 
och gräva vidare trots flera dygns kämpande 
eller var det magskänslan som skulle få 
segra. Jag hade tidigare insett att kunden 
jag arbetade med hade tuffa krav och det 
gillar jag, men när, kraven blev mer och mer 
orimliga och det mesta spårade ur till rena 
elakheter. Var det min magkänsla som trots 
tvekan segrade. Jag deklarerade att livet är 
för kort för att ätas upp av negativ-energi. 
Beslutet var så befriande. Nu laddar jag om 
och kan fokusera på det som är väsentligt. 
Snart lider året mot sitt slut och snart fyller 
jag jämnt. Det känns skoj och utmanande. 

Vilka utmaningar ser du fram emot 2013?

Tack alla medlemmar för en spännande år 
och var beredda för i maj syns vi i Örebro.
Daniel Becker – Redaktör KommITS

Saknar du något ämne eller har du något 
tips? Kontakta danielkommits@gmail.com 

 s.4 Är vi redo för KommITS 2.0?

 s.6 Skolfederationen redo att sjösättas

 s.10 Omvärldsbevakning med IT-fokus

 s.12 Ale tar lärdom av NASA’s misstag

 s.16 Outsourcing möjliggör e-förvaltning

 s.22 Internationella röster 
  från Nokios-konferensen

 s.24 En knapptryckning bort?

 s.28 Börja i rätt ände

Utgivningsfakta KommITS ges ut av föreningen Kommunal IT-sam verkan och utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare Marianne Olofsson, Munkedals kommun Redaktionsråd Lars Flintberg, Thorbjörn Larsson och Marianne Olofsson
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Projektledare Elle Anbratt, elle@timingscandinavia.se Redaktion Daniel Becker, danielkommits@gmail.com
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Är vi redo  för KommITS 2.0?
Jens Ingelsäter inleder sin 
höstkonferenskrönika med att göra 
en pudel och har dessutom mage att 
efterfråga KommITS 2.0

Ni som har följt mina krönikor och inlägg i 

olika debatter vet att jag emellanåt framfört 

ganska så besk kritik mot SKL. Min kritik 

har i grund bestått av att jag många gånger 

tycker att SKL missar den lilla kommunens 

perspektiv och förutsättningar. Dessutom 

har jag emellanåt varit kritisk mot att 

vissa företrädare för SKL haft en, som jag 

tycker, kaxig och dryg framtoning, inte 

minst i samband med föreläsningar. Anders 

Nordhs fantastiskt skickliga presentation 

om demokrati och delaktighet innebär 

dock att min bild av SKL avsevärt har 

förbättrats. Kanske har den ändrats i 

grunden. Detta föranleder i alla fall att jag 

vill be om ursäkt för att jag tidigare varit 

allt för kategorisk i min kritik. 

Vad var det då som var så bra med Anders 

presentation? 

Ämnet var så klart helt klockrent med 

tanke på konferensens tema och inrikt-

ning. Frågan om demokrati och delaktighet 

utgör en viktig del i e-förvaltningen. Lägg 

därtill en i alla delar perfekt genomförd 

förläsning. Anders är en utmärkt föreläsare 

och hans presentation både utmanar och 

inte minst inspirerar. Ett föredrag där vi 

som företräder de mindre kommunerna 

kan känna igen oss. En presentation där 

exempel från verkligheten ger tyngd åt 

argumentationen. I det här fallet fick vi 

se spännande exempel från både stora 

och små kommuner i Sverige men också 

exempel från andra delar av världen. 

Det är precis en sådan här föreläsning som 

våra politiker och tjänstemän i kommun-

ledningen skulle behöva se. 

De har nämligen ingen aning om vad det 

här med e-förvaltning egentligen innebär. 

Från landslagslägret på Bosön
till hotellet i Tylösand.

Vi bygger Sverige med it.

atea.se

reflektioner från höstkonferensen
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Smartare digital medborgarservice

E-formulär

E-tjänster

Intelligenta
processer

Digital
medborgarservice

Karl-Oskar Brännström

070-635 00 06
Kristian Ekman

070-635 66 21

Tack för senast! Ring oss gärna!

Med detta knyter jag an till KommITS 

konferensen som sådan. Jag efterfrågar en 

förändring och utveckling av konferensen. 

Jag vill se en konferens där det är helt na-

turligt för IT-chefen att kroka arm med de 

verksamhetsföreträdare som konferensens 

tema ytterst berör eller vänder sig till. 

Om temat är sociala medier – ja då ska 

så klart våra kommunikationschefer och 

informationschefer vara med! Är temat 

framtidens skola, ja då ska naturligtvis 

skolan med skolchefen i spetsen vara med. 

Handlar konferensen om e-förvaltning, ja 

då ska självklart hela ledningsgruppen med 

kvalitetschef och kommunchef vara med. 

Kanske kan vi till och med plocka med oss 

ett par politiker? Jag tror att KommITS kan 

bli just en sådan arena där både beslutsfat-

tare, verksamheten och IT möts. Detta 

skulle vara till gagn för alla, inte minst 

när det gäller det fortsatta samarbetet och 

utvecklingen på hemmaplan. Med en sådan 

inriktning säkerställs samtidigt en fortsatt 

positiv utveckling för konferensen.

Avslutningsvis vill jag även lyfta fram Ale 

kommuns presentation om eArkiv. Dels var 

det intressant att få veta mer om fördelarna 

med ett eArkiv jämfört med det traditionel-

la arkivet. Här finns både tidsvinster och 

besparingar att göra samtidigt som det går 

att erbjuda medborgare och näringsliv olika 

former av tjänster på nätet. eArkivet blir 

en av många pusselbitar när vi utvecklar e-

förvaltningen. Det var dessutom intressant 

och inspirerande att se att en såpass liten 

kommun kan lyckas där betydligt större 

kommuner än så länge gått bet. Svaret på 

frågan hur man lyckats var man väldigt 

tydliga med.

Arbetet har skett i mycket nära samarbete 

mellan verksamheten och IT-avdelningen.

I rest my case, bästa hälsningar

TexT: Jens Ingelsäter, rådgivare, strateg och 

krönikör. jens.ingelsater@dirsys.com

”... en konferens där det är helt naturligt för 
IT-chefen att kroka arm med ... verksamhetsföreträdare ...”
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Presentera HELA er IT-miljö grafiskt !
Dokumentera automatiskt !

Gör som 10% av Sveriges kommuner

Inventera ALLT!

www.duostation.se

SKOLFEDERATIONEN REDO ATT SJÖSÄTTAS

federativ inloggning 
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SKOLFEDERATIONEN REDO ATT SJÖSÄTTAS
Under 2013 kommer den typ av 
federativa inloggning som funnits 
på universiteten i ett par år även till 
skolans och kommunernas värld.

En arbetssituation där du tvingas logga 

in i tio olika system redan innan förmid-

dagskaffet, och till dessa försöka hålla reda 

på användarnamn och lösenord, det är 

verkligheten för många lärare och andra 

inom skolans värld. Vi skönjer emellertid 

ett ljus i detta orimliga mörker. Skolfede-

rationen, som befunnit sig i ett uppstarts-

skede sedan maj 2012, har nästa år på 

allvar möjligheten att förenkla vardagen för 

såväl elever, lärare, administrativ personal 

och tjänsteleverantörer. Det går ut på att 

skapa ett säkert login som ger tillgång till 

alla resurser man behöver dagligen.

Forskaren Carl Heath, som just nu är 

tjänstledig från sitt jobb på Göteborgsregio-

nens kommunalförbund för att forska om 

IT och lärande vid Interactive Institute, är 

en av medlemmarna i den arbetsgrupp som 

jobbat fram federationslösningen.

– Jag är engagerad i den arbetsgrupp på SIS 

(Swedish Standards Institute) som jobbar 

med skolstandarder och i det samman-

hanget började en grupp, med medlemmar 

från .SE, Sunet och andra håll, att diskutera 

möjligheterna att dra igång en skolfedera-

tion, berättar han för KommITS.

Lösenordsstressen
För privatanvändaren är det här ett mindre 

problem då vi i regel är ensamma om vår 

egen dator, kan autospara våra lösenord i 

nyckelringar och ersätta bortglömda med 

ett snabbt mejl. I offentlig verksamhet är 

lösenordsstressen extremt opraktisk för 

användaren – oavsett om hen är elev, lärare 

eller annan personal. Dels kostar varje 

borttappat lösenord tid och pengar för 

supportavdelningen, dels kan användarens 

tid användas betydligt mer produktivt än 

till identifiering.

– Det har gjorts grova uppskattningar på 

möjliga besparingar. VHS har räknat på vad 

de skulle spara på att till exempel slippa 

”Det handlade om  
många miljoner”

Ska vi tillsammans 
förbättra den  
gemensamma sektorn?
Ja det ska vi. Det ligger 
i allas intresse.

Äldre kan få bättre omsorg och vi kan öka myndigheter 
och verksamheters effektivitet och tillgänglighet för alla 
oss medborgare. Allt detta ligger i allas intresse.

Tieto har mer än 40 års erfarenhet av att frigöra tid och 
resurser med hjälp av IT. Vi gör så att medarbetarna i 
den gemensamma sektorn kan fokusera på människan, 
hjärtat i verksamheten.

För att vi bör. För att vi kan.

Vill du förbättra den  
gemensamma sektorn? 
Kontakta oss idag  
för mer information.

tieto.se/offentligsektor
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Elise von Alexy, kundansvarig

Vi kan programvaror, 
klienthantering och 
infrastruktur

DUSTIN  |  tjänster & lösningar

www.dustin.se | 08-553 44 777 
licens@dustin.se

skicka ut lösenord, och andra liknande administrativa kostnader, 

och det handlade om många miljoner. Det är bara en av många 

myndigheter och ser man till hela den administrativa bördan hos 

kommunerna så handlar det om en stor effektivisering. Den största 

besparingen kommer dock i praktiken att vara den tid som lärare 

kan använda till pedagogiska arbetsuppgifter.

För en leverantör är fördelarna uppenbara. De behöver bara 

anpassa sitt system till att passa ihop med federationen, och inte 

med varje enskild skola eller verksamhet. För en skola blir det 

enklare att erbjuda digitala pedagogiska tjänster utan onödigt höga 

anpassningskostnader eller extra administration. Arbetet med 

Skolfederationen har gått snabbt under det gångna året och under 

2013 börjar införandet på flera håll. Heath menar att det inte krävs 

så mycket för en kommun att komma igång rent tekniskt.

– Det som återstår för kommunerna är att hitta bra sätt att beskriva 

sina egna tekniska system och att skapa tydligare strukturer, att 

använda standarder och jobba med att hantera identiteter på ett bra 

och säkert sätt. Vi måste ju kunna ställa krav på att alla medlem-

mar, tjänste- och identitetsleverantörer, svarar för en god kvalitet 

och säkerhet i sina data. Det krävs ett pågående arbete i takt med 

att kommunen ägnar sig åt att se över och utveckla förutsättning-

arna såväl tekniskt som avtalsmässigt.

Säkerheten är givetvis A och O och tanken med Skolfederationen 

är att autentiseringen sker så nära källan som möjligt. Låt säga att 

en elev först loggar på skolans nätverk, då kan en funktion sedan 

ställa ut ett elektroniskt intyg om att eleven är känd och accepterad 

av skolan. Detta skickas sedan vidare i federationen till andra 

anslutna tjänster när eleven behöver komma åt dem. Användar-

namn och lösenord skickas aldrig runt på Internet utan endast en 

verifikation på att personen är betrodd.

federativ inloggning 
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”Tack för visat
  intresse under
  höstkonferensen”

www.itf.se

ITf medverkade som partner under 
KommITS höstkonferens i Halmstad
och önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År

Komplett system för kommunala möten 
med läsplattor. www.jayway.com/agenda

streamflows
f

E-plattform för kundcenter, e-tjänster och 
integration. www.jayway.com/streamflow

kontakt: products@jayway.com

återstår det avgörande problem med 
hänsyn till personuppgiftslagen att reda ut?
– I dag behöver kommunen upprätta ett 

personuppgiftsbiträdesavtal med sina 

tjänsteleverantörer och det kommer de även 

få göra i ett skolfederativt sammanhang, så 

på den punkten finns det egentligen inga 

skillnader. Det kommer snarare att bli en 

förenkling i det att kommunerna får större 

hjälp och lättare att jobba med personupp-

giftsbiträdesavtal, menar Carl Heath.

Jeanna Thorslund är jurist på Centrum för 

e-samhället, CeSam, på SKL och talade på 

seminariedagen i september om proble-

matiken man ställs inför med PUL. Enligt 

henne är det inte så komplicerat – det är 

skolhuvudmannen som är ansvarig för 

elevernas personuppgifter:

– Är skolhuvudmän med i federationen ber 

man leverantören hantera den informa-

tionen som du äger. Leverantören lånar 

bara informationen om eleverna och ur ett 

rättsligt perspektiv är det alltid skolhuvud-

mannen som är ansvarig, sa Thorslund då.

Många har visat intresse, inte minst på 

KommITS-konferensen i Halmstad där 

Skolfederationens breakout-session var 

så välbesökt att många fick stå upp och 

lyssna, vilket Heath konstaterar att det 

säger en hel del om intresset för frågan. 

Uppsala kommun var först att gå med 

i federationen, och det har förekommit 

diskussioner med ett tiotal kommuner där 

bland andra Kungsbacka är på väg in, men 

det finns inga konkreta siffermål vad gäller 

användare under 2013.

– Det är ett ganska omfattande arbete för 

en kommun att hoppa på och vara först 

i samarbetet, men därefter kommer det 

antagligen att rulla på när det finns mer 

erfarenheter och stöd att få från andra.

TexT: Mats Rydström

sambi Samtidigt pågår ett liknande 

projekt inom vård och omsorg där det, 

liksom i skolvärlden, går ovettig mängd 

tid åt att logga in i allsköns system och 

.SE, Apotekens Service och Center 

för eHälsa i samverkan har undersökt 

möjligheterna till en federationslösning. 

Projektet som heter Sambi (Samverkan 

för Behörighet och Identitet inom 

hälsa, vård och omsorg) startade våren 

2012 och befinner sig för tillfället i 

utvecklingsfasen som avslutas sista 

januari.

Man kan just nu anmäla intresse för 

samverkan och att delta i pilotprojekten 

för att utvärdera tjänsten – se projektets 

webbplats sambi.se för mer information.

”... enklare att erbjuda digitala pedagogiska tjänster utan 
onödigt höga anpassningskostnader eller extra administration”
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Det hänger på läget. Var vi vill bo, leva, plugga, jobba, semestra, driva företag... 
Och när vi vill ta reda på någons må-bra-status frågar vi: Hur är läget? 

Här i Halmstad kan vi svara att läget är på topp. Halmstad har nära till allt du kan 
önska dig. Inte bara företagsmässigt. Här kan du förena ditt arbete med en rik fritid 
genom stora valmöjligheter när det gäller boende och fritidsaktiviteter.

www.halmstad.se | www.destinationhalmstad.se | www.halmstadsnaringsliv.se

omvärldsbevakning med it-fokus

Framtidens IT-avdelningar enligt Gartner
Det amerikanska analysföretaget Gartner spår i sin senaste rapport att vi står inför ett paradigmskifte för våra IT-avdelningar 

inom fem år. Ska man tro deras analytiker så kommer utvecklingen att gå i en av dessa fyra riktningar för IT-avdelningen.

1) som tjänsteleverantör
IT-avdelningen drivs som en affärsverksamhet och levererar 

delade tjänster och processer. Fokuset ligger på att leverera 

affärsmässiga värden och driften har virtualiserats eller centraliserats.

2) som maskinrum
IT-avdelningen jobbar med tekniken i fokus. De håller koll på vad 

marknaden har att erbjuda, och optimerar efter sina behov så att 

de alltid kan leverera samma kapacitet till lägre pris.

3) som center i verksamheten
När verksamheten kretsar kring själva informationsflödet 

– att informationen är en oskiljbar eller hela delen av produkten 

– blir IT-avdelningen en del i värdekedjan och inte en supportfunktion.

4) alla är delaktiga
För nystartade eller på annat sätt okonventionellt organiserade 

verksamheter, där fokuset ligger på information snarare än teknik, 

kan ett nästan anarkistiskt, fritt arbetssätt vara effektivt.

Källa: CIO Sweden, TexT: Mats Rydström
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Empowered by Innovation

Ask us how to simplify.
Maybe we have another perspective.

Tack för i år!
Ses igen 2013.

Empowered by Innovation

Ask us how to simplify.
Maybe we have another perspective.

Låt inte it-folket köpa surfplattor!
Ett konkurrerande research- och analysföretag, Forrester, 

föreslog nyligen att företags- eller verksamhetsledare världen 

över skulle frånta sina IT-organisationer makten att bestämma 

huruvida tablets, eller surfplattor, ska användas i verksamheten 

eller inte. I rapporten Mastering the Business Tablet Landscape 

skriver de att det är just IT-folket som ofta är de pådrivande vid 

införande av surfplattor i organisationen men inte kan anses vara 

kvalificerade att fatta sådana beslut på affärsmässig grund. 

”Surfplattor är de anställdas älsklingar, de hypermobila som alltid 

vill vara uppkopplade och produktiva. IT dominerar beslutsproces-

sen kring surfplattor och det borde de inte”, menar två av firmans 

analytiker, Ted Schadler och Simon Yates.

Man pekar också på att det år 2016 kommer att säljas 375 

miljoner surfplattor i världen, och finnas 760 miljoner i bruk. 

Det är därmed inget litet problem eller små pengar det handlar 

om. Endast affärsdrivna beslutsfattare kan leda liknande projekt 

rätt, men Forrester poängterar att samarbete mellan avdelning-

arna bör finnas på sex nyckelpunkter för upphandling och 

genomförande.

Rapporten finns på forrester.com och kostar händelsevis prick 

lika mycket som en iPad av tredje generationen: 499 dollar.

TexT: Mats Rydström

antivirusmannen mcafee 
på flykt i tropikerna
Årets mest bisarra nyhet med IT-vinkel är historien om John 

McAfee, grundare av antivirusföretaget som bär hans efternamn, 

som är på flykt undan polisen i det latinamerikanska landet Belize 

där han bott de senaste åren. 

Händelsekedjan: Fyra av hans hundar förgiftas mystiskt och han av-

livar dem genom att sätta en kula i huvudena. Två dagar senare hittas 

hans granne skjuten. Polisen gräver upp hundarna, kapar huvudena 

och söker ett eventuellt samband. McAfee flyr från sitt hem och kom-

municerar via en journalist på tidningen Wired med omvärlden.

Han fruktar att polisen kommer att döda honom och säger sig 

ha känt sig hotad sedan i våras och ett tillslag mot villan, efter 

misstankar om han skulle hysa ett knarklaboratorium. Polisen 

hävdar dock att de bara vill prata med honom och att han inte är 

misstänkt.  McAfee har utlyst en belöning på 80 000 kronor för 

information som leder till mördarens gripande.

Wired hade under en längre tid intervjuat McAfee för det omfat-

tande porträtt som nu finns att läsa i John McAfee’s Last Stand 

och vittnar om en vältränad men beväpnad och mycket paranoid 

67-åring i punkig frisyr, med ett harem av sju mestadels unga 

kvinnor. källa: Wired, CNN. TexT: Mats Rydström
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HP tackar för visat intresse 
under KommITS höstkonferens 
och önskar er god jul & gott nytt år

www.hp.se

Den västsvenska kommunen väntar 
stor inflyttning och har på egen 
hand förenklat hanteringen av 
bygglovshandlingar med e-arkiv.

Mattias Lundin är kommunarkivarie och 

IT-samordnare i Ale, den angränsande 

kommunen nordost om Göteborg med 

uppåt 28 000 invånare. Ale var nominerade 

till årets IT-kommun förra året, delvis för 

sitt målmedvetna arbete med E-arkiv. Vi 

ringde upp honom för att ta pulsen på 

kommunen och lära oss mer om deras 

satsninar på E-arkiv. De har med hjälp av 

konsultföretaget Directory Systems och 

Linköpingsbaserade Ida Infront infört 

ett system för att till en början digitali-

sera bygglovshandlingar och kan på sikt 

använda sitt E-arkiv på flera områden.

– Vi ville bli av med de microfiche-kort 

som vi haft sedan 70-talet och var väldigt 

klumpiga att jobba med. Det krävdes 

mycket jobb för handläggarna om någon 

mäklare eller medborgare ringde och ville 

ha en bygglovshandling, med många, 

många steg i processen. Med ett digitalt 

arkiv görs handlingarna direkt tillgängliga 

från handläggarnas egna arbetsstationer.

I nuläget är ungefär 90 000 handlingar 

digitaliserade, sökbara och kan direkt 

skickas med e-post. På lite sikt kan de 

också göras tillgängliga via kommunens 

hemsida. Mattias beskriver det som en 

smart revolution.

Ale är beläget nära såväl landsbygden som 

storstaden Göteborg och ny infrastruktur 

kommer att göra kommunen mer inflytt-

ALE TAR LÄRDOM AV NASA’S MISSTAG
e-arkiv

”Vi kände att vi inte hade tid 
eller tålamod med det 

... så därför gjorde vi det själva”
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Moduler till 
Nilex HelpDesk:
ß Gruppfunktion

ß Webgränssnitt
ß SLA

ß Kalender och 
 Projektsimulering

ß Aktivitetsstyrning

ß Integrator mot 
 AD, eDirectory

Moduler till 
Nilex Inventariesystem:
ß Webgränssnitt

ß Streckkodsinventering PDA

ß Inläsning/Nyregistrering PDA

ß Licenshantering

ß Anskaffning/ Inköp

ß Integrator mot MS SMS, 
 ZENworks, CapaSystems, Snow

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.

NilexPlus
®

 är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
™ 

certifi erat IT Service Management System, som består av: 
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.
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NOVELL.
BECAUSE WE KNOW
WHAT YOUR WORLD
LOOKS LIKE.

novell.com

Esteban/IT 

Serves up data
Delivers the apps 
Deals with BYOD
Sits in the hot seat

Making your BYOD world
as secure as it is mobile.
Novell.com/yourworld
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CY

CMY
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ningsvänlig. Dels breddas E45:an, dels får 

kommunen fem nya pendeltågsstationer 

under slutet av året.

– Med bättre kommunikationer kommer 

större inflyttning och efterfrågan på bygg-

handlingar att växa, säger Mattias, men 

framhåller att han måste se till helheten 

och alla verksamheters behov.

 

Han har läst till arkivarie på distans vid 

Mittuniversitetet i Härnösand och kunde 

då läsa digital arkivering i stället för 

paleografi (gammal vetenskap om tolkning 

av handskrift med mera). Efter att ha börjat 

jobba på kommunen 2005 dök snart beho-

vet upp hos Miljö- och byggförvaltningen 

och Mattias intresse och utbildning visade 

sig värdefull.

– När sedan IT blev intresserade och 

fick vi in en konsult som hjälpte oss göra 

upphandlingen tog det fart, och hösten 

2011 hade vi e-arkivet i drift. Samarbetet 

mellan verksamheten, IT-enheten och mig 

var framgångsfaktorn som kunde åstad-

komma detta.

 

ALE TAR LÄRDOM AV NASA’S MISSTAG



14

KommITS  nr 4/12

Framtidens skola är modern
och konkurrenskraftig.

individuell   integrerad   innovativ   intuitiv

IST utvecklar IT-lösningar för utbildningssektorn – från 
förskola till universitet. Vi erbjuder ett sammanhållet 
och användarvänligt processtöd uppbyggt utifrån verk-
samheternas huvudprocesser och roller. Vårt övergripande 
mål är att tillsammans med våra kunder eff ektivisera 
administrationen, underlätta kommunikationen och skapa 
nya möjligheter i lärandet.

Hur vill ni ha er skola? 
På www.ist.com kan du både läsa mer och boka ett möte 
där vi visar hur hypernet kan eff ektivisera er verksamhet. 
Välkommen! 

Har ni förutom Directory Systems och Ida 

Infront haft samarbeten med kringliggande 

kommuner, SKL eller annan samverkan?

– Vi har kört helt själva. Vi började titta på 

vad andra kommuner gjorde och vad som 

skedde ute i landet. Då pågick ett projekt 

inom Sambruk för digitalt bevarande som 

SKL har tagit över, och som kommer att 

mynna ut i en gemensam upphandling. 

Vi kände att vi inte hade tid eller tålamod 

med det, det ligger flera år framåt i tiden, så 

därför gjorde vi det själva.
har andra kommuner visat intresse i 
efterhand?
– Absolut, folk är väldigt intresserade och 

kommer på besök, nästan på löpande band, 

för att se vad vi har gjort.

 

E-arkivet är uppbyggt efter OAIS-standar-

den (Open Archive Information Standard), 

vilket var kommunens främsta krav vid 

upphandlingen. Mattias berättar att stan-

darden tillkom efter att NASA förlorade all 

information om den första månlandningen 

och insåg att lagringen måste formaliseras.

– Det är numera en ISO-standard med en 

lunta på 100 sidor som beskriver vilka 

delar som behöver vara med, hur admi-

nistration ska gå till och möjligheten att 

konvertera till nya format. Våra bilder är 

inlästa som tiff-filer, som är ett av riksarki-

vet godkänt format, och sedan kopplat till 

ett antal metadata som fastighetsnummer, 

när ärendet var upprättat och så vidare.
vem sköter inläsningen?
– Det gör Ida Infront när det gället 

massimport men vi har möjlighet att 

arkivera enstaka objekt manuellt, så jag 

ser framför mig att vi själva ska kunna 

arkivera löpande. Vi ska också byta ut vårt 

”... personalavdelningen [har] flera hyllor med pärmar 
med blanketter som det är bevarandestatus på 
som de vill e-arkivera och slänga pärmarna”

e-arkiv
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www.proact.se

Hur kan kommuner nyttja 
fi ldelning i molnet utan att 
tumma på säkerheten?

Läs hur på
www.probox.eu/se

gemensamma system för inkommande 

nämndhandlingar, och tanken är att man 

ska kunna arkivera direkt från det nya 

systemet till e-arkivsystemet.
vad mer skulle ni kunna använda 
e-arkivet till?
– Det som är akut och fokus nummer ett är 

att rädda informationen i system som är på 

väg att läggas ned. Vi jobbar på ett fall på 

omsorgssidan som har ett gammalt jour-

nalsystem, ett annat exempel är skolans 

elevadministrativa system som ska bytas ut, 

och dess data kan också gå in i e-arkivet.
vad kommer att hända under 2013?
– Då kommer vi att dra igång journalsys-

temet och det kommer bli ett stort arbete. 

Andra knackar på... Till exempel har per-

sonalavdelningen flera hyllor med pärmar 

med blanketter som det är bevarandestatus 

på, som de vill e-arkivera och slänga 

pärmarna. Det jobbar vi också med. Så, ja, 

det är lite tjockt nu i slutet på året!

TexT: Mats Rydström
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OUTSOURCING
MÖJLIGGÖR E-HEMTJÄNST

Med ett nyligen sjösatt och lyckat outsourcingprojekt har resurser frigjorts
för att jobba med e-förvaltning. KommITS tar en titt på framtidens hemtjänst!

e-förvaltning

HUR GÖR DIN 
KOMMUN?

BESÖK OSS PÅ: WWW.NORTHERN.NET/KOMMUNPORTALEN

Lagringshantering sedan 1995

INSIKT & KONTROLL

STORAGE MANAGEMENT SEDAN 1995.

WWW.NORTHERN.NET/KOMMUNPORTALEN | KONTAKT@NORTHERN.NET | 08-457 50 00

Tusentals användare med olika behov, en lagringsmiljö spridd över kommunen och för lite 
information om vad som verkligen sparas på servrarna – hur sätter man då en lagringspolicy? 



17

KommITS  nr 4/12

What’s missing in 
YOUR environment? 
Perhaps it’s the ability to support hundreds of platforms 
that simply cannot be managed with System Center alone.

That is why Quest, now a part of Dell, has developed Quest Management 
Xtensions (QMX) – Configuration Manager. Thanks to the QMX – Configuration 
Manager solutions, organizations with complex IT environments can now natively 
extend the capabilities of Configuration Manager from the Windows domain to 
120 non-Windows systems and devices such as Unix, Linux, Cisco, other network 
devices, storage devices and more.

Best of all, now you can get all of your Macs, iPads, iPhones and Android devices 
under control with QMX. 

Learn more at www.quest.com/system-center.

© 2012 Dell, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. Dell, Dell Software, the Dell Software logo and products—as identified in this document—are registered trademarks of Dell, Inc. in 
the U.S.A. and/or other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. PrintAd-ARS-QMX-Kommits-A5-KS

PrintAd-ARS-QMX-Kommits-A5-KS.indd   1 11/15/12   9:38 AM

Vi samarbetar med de bästa till- 
verkarna och kan därför erbjuda  
den bästa lösningen.

Ring oss på 020-32 11 11.

Välkommen 
till oss! 
Er nya avtals- 
leverantör inom IT.

Boka ett besök  
redan idag!

ricoh.se | info@ricoh.se

västerås blir sveriges första kommun med 

att införa det man kallar för eHemtjänst i 

större omfattning vid årsskiftet, efter ett 

par års tester och utveckling.

– Alla delar är egentligen rätt enkla. Det 

handlar inte om någon rymdforskning, 

men vi har förpackat det hela till tjänster 

på ett nytt sätt, säger Mikael Lagergren på 

Västerås stadsledningskontor.

Det talas ofta om att tänka och jobba 

verksamhetsorienterat i stället för att 

fokusera på IT för sakens skull. I Västerås 

fall har outsourcingen av IT-driften just 

inneburit att de kunnat jobba med att 

stödja utvecklingen ute i verksamheterna, 

till exempel hemtjänsten. Beslutet att lägga 

ut IT-verksamheten fattades av kommun-

styrelsen i april förra året och redan under 

sommaren var ett projekt igång som kunde 

leverera beslut till leverantören i september. 

Nyckeln till framgång var, oväntat nog, att 

de inte först skapade onödig ordning och 

reda inför överlämnandet.

– Vi sa att så här ser det ut, så här gör vi 

och vi vill ha fast pris på första året. Många 

vill göra fint först innan man lämnar över 

men då blir det aldrig gjort, det kommer 

alltid något emellan.

 

Det visade sig inte heller vara självklart 

vilka kärnvärden man ville åt, eller att ett 

lågt pris  skulle vara viktigast.

– Honnörsorden blev kompetens och 

flexibilitet, sedan givetvis också pris, 

miljö och informationssäkerhet. När vi i 

strategifasen intervjuade verksamheterna 

var önskemålet att få in ny teknik snabbare. 

Vår egen ”time to market” var för lång 

och en egen IT-avdelning kan inte vara 

tillräckligt snabb när de sitter fast i en 

tidigare investering.

 

Mikael säger att de redan börjar se vinster-

na. Dels möjliggör deras nya Infrastruktur 

och tjänsteförvaltning att de kunnat jobba 

mer fokuserat med e-förvaltning, dels utbil-

das nu  nyckelpersoner inom kommunen.

”Nyckeln till framgång var ... 
att de inte först skapade ... 

ordning och reda inför överlämnandet”
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Tack för att ni besökte oss på KommITS!

I Tylösand fokuserade Nexus på Skolfederationen 
vilket innebär en inloggning till alla tjänster för 
att främja användningen av digitala tjänster och 
läromedel i den svenska skolan. 
 Nexus lösning gör det enkelt för kommuner 
att ansluta sig till Skolfederation.se. Vi erbjuder en 
nyutvecklad federationsmotor, olika inloggnings-
metoder med höjda säkerhetsnivåer samt verktyg 
för att styra inloggning och åtkomst via roller och 
grupper. 
 Besök nexussafe.com/skolfederationse för 
mer information, bl.a. hittar du vår breakout om 
Skolfederation.se som vi höll tillsammans med 
Kungsbacka kommun.

Nexus - 83x109 KommITS Efterannons (kopia).indd   1 12-12-12   14.59.48

– Vi tog fram en utbildning på 22 dagar 

som ska ge våra jätteduktiga verksamhets-

människor ett lager av IKT-kompetens så 

att de kan jobba ihop med min nya enhet 

och stadsledningen. Samma dag som jag 

åkte till KommITS konferens i Halmstad 

började det trilla in ansökningar från rätt 

folk: En verksamhetschef för vård och 

omsorg, en ekonomidirektör på en av de 

största förvaltningarna...

 

Han vill spela ned pratet om besparingar i 

kronor och ören, eller rättare sagt miljoner, 

men är ändå märkbart nöjd:

– I en kommun som med bolagen omsluter 

11 miljarder, är det då verkligen driftskost-

nader vi ska jaga eller ska vi se till att vi 

får ett ökat värde? En klok medarbetare sa: 

”Priset är vad du betalar, värdet är vad du 

”Priset är vad du betalar, 
värdet är vad du får”

e-förvaltning
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Bättre 
IT-säkerhet 
med 
smarta 
kort
Med smarta kort kan du glömma lösenord  
och förbättra IT-säkerheten. På köpet ökar du  
användarnas flexibilitet och kapar dina kostnader.

SecMaker levererar programvaran Net iD, kortläsare och inte- 
grationstjänster till SITHS – kommunerna och vårdens nationella 
IT-säkerhetsprogram.

Trygga Arbetsflöden 
Säkerhet med smarta kort

Kontakta oss så berättar vi hur du kan integrera nästa generations 
säkerhetslösning i din IT-miljö.

08-601 23 00 • info@secmaker.com • www.secmaker.com

får”. Bevingade ord som man nog bör tänka 

på ibland. Men visst, det som blev så jäkla 

bra med vårt nya avtal är att 90 procent av 

driftsdelen på runt 36 miljoner är rörlig. Det 

kan du aldrig uppnå själv. Nu när vi inte 

längre håller på med servrar betraktas vi som 

en helt annan verksamhet. Vi har i åratal sagt 

att vi vill hjälpa till att utveckla verksamhe-

terna, och där är eHemtjänst ett exempel.

 Manegen är alltså krattad inför den skarpa 

lanseringen av fyra eHemtjänster 2013. De 

ska inte ersätta, utan vara ett komplement 

till, traditionell hemtjänst – ”där händer 

inte behövs”, som man uttrycker det. I 

Västerås står kommunen för omkring 

45 procent av hemtjänsten och privata 

leverantörer för resten, men tjänsterna är 

tillgängliga för alla som vill ha dem. Ett 

exempel är en lösning för videosamtal där 

brukaren via en enkel fjärrkontroll och sin 

tv sätts i direktkontakt med hemtjänstkon-

toret, som kan kolla hur vederbörande mår 

och till exempel kontrollera om dagens 

mediciner tagits. En av dem som varit 

testpilot heter Rune och har hemtjänstbe-

hov sex gånger om dagen, varav hälften nu 

ersatts av eHemtjänst.

”Tjänsterna är tillgängliga för 
alla som vill ha dem”

Läs Case Study:

Skanna QR-koden

www.inuit.se/kommits

Distributör inom 
IT-säkerhet och IT-drift 
Inuit AB · 08-753 05 10 · www.inuit.se

Det är enkelt!
”  Vi hade inte råd eller tid att köpa en produkt  

som vi sedan skulle anpassa. ServiceDesk Plus 
var färdig för våra behov – out of the box.”

 Henrik Ljungberg, IT-controller
 Region Halland

Inuit_SDPplus_Ljungberg 83x109.indd   1 12-11-29   10.52.31
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Säkerhet i molnet 

www.staysecure.se  |  08-5000 94 20   |  info@staysecure.se 
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– Jag tyckte det blev för mycket spring här 

hemma, helt enkelt. Utöver besöken har 

jag nu kontakt med personalen tre gånger 

om dagen via videosamtal på min tv. Det är 

snabbt och smidigt, säger Rune.

 

Det funkar också för att hålla daglig kon-

takt med släktingar, även om de bor i andra 

delar i landet, och ska ge större trygghet för 

alla, menar Mikael Lagergren.

– Målet är att de fysiska besöken ska få mer 

kvalitet och testerna som gjorts har visat 

att två minuters videomöte är mer värde-

fullt än ett kort personligt besök. Ett annat 

exempel är en kvinna som ursprungligen 

kommer från ett annat land men också har 

svår afasi. Även med tolk var det svårt att 

förstå vad felet var, men genom att koppla 

upp sig med dottern via tv-länken kunde 

hon förklara att mamman hade ont i benet.

hur gör ni det så enkelt som möjligt för 
äldre, som kanske har svårt att ta till sig 
krångliga ord och tekniska koncept?
– Internetuppkoppling krävs ju men när du 

sitter med en vårdplanering med din gamla 

mamma ska du inte behöva teckna 

något av 111 abonnemang och binda 

upp dig på 24 månader. Vi får  inte 

ge folk gratis Internet hur som helst 

men via vårt stadsnät kan vi däremot 

aktivera en port i väggen som vi 

kallar för välfärdsbredband. Sedan 

får vårt stamnätbolag upphandla 

från andra operatörer för att få full 

täckning längst ut i de yttersta stugorna i 

kommunen. På så vis behöver man bara 

bestämma sig för att man behöver själva 

eHemtjänsten.

 

Projekten har delfinansierats via Hjälp-

medelsinstitutets Teknik för äldre-projekt 

och Vinnova skjuter till nya pengar för 

vidare testprojekt. I retur finns krav på 

informationsspridning och man kan 

lätt förstå att det här skulle kunna vara 

användbart i geografiskt mer utspridda 

kommuner. Mikael berättar att intresset 

för att kolla in Västerås teknik blivit så 

stort att de inte längre kan ta emot vanliga 

studiebesök.

– Det är jättekul med det visade intresset, 

men nu har vi fått gå över till mer organise-

rade besök i form av miniseminarier på en 

halvdag när vi samlat ihop lämpligt antal 

besökare.
hur är mottagandet hos brukare och 
personal?
– De som jobbar i hemtjänsten har tyckt 

det varit jättekul att utveckla sin verksam-

het. De kan inte bara springa runt allt 

fortare, utan måste kunna jobba smartare. 

Det blev skriverier i lokalpressen om 

Nattlig tillsyn, som innebär en kamera i 

brukarens sovrum. Att det var Orwells 

1984 som blivit verklighet. Men brukarna 

som kört detta på försök tycker att det 

är oerhört positivt. Har man det faktiska 

vårdbehovet och alternativet är att det 

”Vi har en robot som heter giraffen, 
den är jätterolig men inte speciellt vacker. 

Uppfinnaren själv kallar den för
 ’Skype-on-wheels’ ...”

e-förvaltning
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08-546 70 000  |  info@advania.se  |  www.advania.se

Vi vill tacka er som besökte vår monter och  
deltog i intressanta diskussioner kring e-tjänster,  
e-utveckling och e-samhället under höstens KommITS!

 
 

Advania eGov
- med fokus på e-utveckling

 
   
Fortsätt att följa diskussionen även  
efter KommITS på advania.se/egov

smyger människor i lägenheten medan man 

sover, så föredras kameran.

Berätta om de andra tjänsterna!

– Vi har en robot som heter giraffen, den är 

jätterolig men inte speciellt vacker. Uppfin-

naren själv kallar den för Skype-on-wheels, 

och när man ropar på den så kommer den 

åkande i lägenheten och man kan kom-

municera med både röst och video via den 

tiltbara skärmen.

Ytterligare en robot finns ute på prov, och 

hjälper till med matning, vilket kanske 

också oväntat nog har uppskattats av flera 

av de äldre.

– De får ett slags oberoende i stället för att 

det sitter en ny människa där varje dag, 

tittar på klockan och har bråttom att mata 

dem. Man ska också tänka på att många 

äldre inte vill vara till besvär, de vill inte 

överutnyttja systemet men däremot vill de 

känna sig trygga. Om de har en stor grön 

knapp på sitt tv-bord som ger kontakt med 

någon i andra änden så räcker det.

Ekonomiska besparingar är dessvärre en 

nödvändighet i framtidens Sverige med 

det trefaldiga problem vi står inför: Antalet 

äldre ökar. Vi börjar jobba allt senare och 

en kortare period av livet. Och de som 

söker sig till omvårdnadsprogrammet har 

minskat till en sjättedel av nivån från för 

10-15 år sedan.

– Att bo kvar hemma med hemtjänst kan 

vara uppemot tusen kronor billigare per 

dag och person än ett särskilt boende. Det 

blir enorma pengar. Bara i vår kommun har 

vi en oerhörd ökning av antalet hemtjänst-

timmar de senaste åren. Ska vi ha samma 

servicenivå 2020 som i Sverige idag 

skulle vi gå från 95 000 anställda till 

135 000. Det kommer vi inte ha resurser 

till, så vi måste jobba klurigare i framtiden.

TexT: Mats Rydström & Daniel Becker. 

”Att bo kvar hemma med hemtjänst kan vara uppemot tusen 
kronor billigare per dag och person än ett särskilt boende”
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Internationella röster 
från Nokios-konferensen

Strax före KommITS höstkonferens 
i Halmstad gick den norska 
motsvarigheten av stapeln i Oslo: 
Nokios, eller Norsk konferanse for IKT i 
offentlig sektor. Här är några röster från 
konferensen!

– Ödestimmen är här. Hittills har Europa 

varit ledande, i dag präglas många nationer 

av arbetslöshet och ekonomiska problem. 

Norge är, med sin fortsatt låga arbetslöshet 

och ekonomiska tillväxt, i en unik position, 

sa IBM:s europeiska styrelseordförande 

Harry van Dorenmalen i sitt inlednings-

anförande och pekade på att tillväxten nu 

främst sker på andra håll i världen, i länder 

som Kina, Japan och Brasilien.

– Vi är i färd med att bli en smartare 

planet. Men det är upp till oss om vi bara 

glider med eller om vi väljer att sätta upp 

specifika mål för att forma den värld vi 

kommer att ha om 10-15 år. Den offentliga 

sektorns ansvar är att förstå och bygga en 

gemenskap framåt, bland annat genom att 

utveckla IT-infrastrukturen och minska 

energiförbrukningen.

 

En studie av e-förvaltning i Norden pla-

cerade Danmark i topp, Finland på andra 

plats och Norge på tredje. En förklaring till 

Danmarks ledande position gavs av talaren  

Kim Andersen från Copenhagen Business 

School – att den hårda styrning som 

nokios
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Software that makes you happy

Träffade du Frank 
och Francis på Hotel 
Tylösand? Eller 
kanske Peter Svahn 
och PA Torelund?
I så fall, kul att ses! Och i annat fall vill 
vi berätta att vi gärna hjälper er med alla 
lösningar inom telekom, oavsett hur era 
behov ser ut. Tveka inte att kontakta oss 
på 0200-23 23 23.

inleddes av förra statsministern Anders 

Fogh Rasmussen gett snabba resultat, 

fastän det kanske inte skett efter typiskt 

dansk modell. Rasmussen som pekade med 

hela handen är nu NATO-chef. Andersen 

underströk att IT måste vara orienterad mot 

kärnverksamheten och vad användarna 

vill ha, och tyckte det var uppseendeväck-

ande att det inom Norden fanns så mycket 

felaktigt fokus:

– Det handlar om användarnas behov, inte 

om förvaltningens behov!

Professor John Krogstie från Universitetet 

i Trondheim, NTNU, stämde in med att 

statistiken över alla kommuners e-tjänster 

visade att 87 procent av dem inte hade 

frågat medborgarna om de ville ha tjänsten.

Röster hördes också om bättre samordning, 

till exempel från  Eli Johanne Lundemo 

på Kommunal- och regiondepartementet. 

Att 429 kommuner sitter på var sitt håll 

och utvecklar egna IKT-lösningar är inte 

bara lite ineffektivt. Det är rätt och slätt 

irrationellt.

De fem norska ledorden för framtiden 

ska vara att höja beredskapen, stärka 

nytänkandet, vara flexibla, bli bättre på att 

samordna och utföra.

Känner vi igen oss i våra grannars observa-

tioner? Mer om konferensen på nokios.no. 

TexT: Mats Rydström
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En knapptryckning bort?
Rapporten Svenskarna och internet som 
släpptes november 2012 visar tydligt 
hur IT-fierade vi har blivit i Sverige. Det 
finns nu fler datorer än svenskar och 
genombrottet för mobila enheten och 
internet är tydligt då användningen i 
mobila nätverk har fördubblats på ett år. 

Internetanvädningen sjunker i åldrarna 

samtidigt som intresset för sociala medier 

avstannar. Det finns fullt med fakta i 

rapporten och frågan är nu hur allt detta 

påverkar oss. Professor Michael Wesch 

vid Kansas Universitet säger i en mycket 

spridd föreläsning på nätet följande: Vi 

behöver tänka om kring en hel del saker. 

Upphovsrätt, författarskap, integritet är det 

uppenbara men även omtolka vad identitet, 

krönika

Alla våra produkter stödjer inte bara IPv6; dom är 
designade med IPv6 i åtanke. Med våra spamskydd kan 
du få IPv6 på din MX, utan att oroa sig för ökade 
mängder spam. Våra brandväggar, eller security routers 
som vi kallar dom, är dual stack som standard, dvs du 
behöver inte duplicera regler och tjänster för att fungera 
med IPv6. Dom klarar 
dessutom översättning 
mellan v4 och v6 på lager 3, 
vilket är en unik, protokoll-
oberoende teknik som bl.a. 
kan användas för NAT64. För en tryggare värld

Hur mycket kostar en stulen idé?

* baserat på 8 minuters letande i spamlådan per vecka 
   och en snittlön på 25.000 kronor per månad.

Vi är redo.

for VMware and Hyper-V  

http://vee.am/kommits
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ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING 
ÄR VÅRT FRAMGÅNGSKONCEPT

En knapptryckning bort?
etik, estetik, retorik, styrning och handel 

innebär i dagens samhälle. Och kärleken, 

och familjen och oss själva.

Vad innebär det att vi måste omtolka oss 

själva? Handlar det om att vi inte längre 

är nationellt bundna utan ingår i ett större 

sammanhang eller är det jaget själv som 

omformas där vi idag inte längre behöver 

bibliotek eller tidningar för att få informa-

tion utan där allt mer eller mindre finns 

tillgängligt en knapptryckning bort. Eller 

vad innebär det att vi snart inte längre be-

höver söka information utan systemen mer 

eller mindre kan lista ut vad vi är ute efter? 

Googles nya sökparameter fungerar på det 

sättet, Google söker inte primärt på själva 

ordet utan snarare på det som Google kan 

lista ut om oss självautifrån den informa-

tion vi har försett Google med. Det innebär 

att jag får träffar baserat på vem jag är som 

söker snarare än det ord jag söker efter.

Detta är bara början på en utveckling som 

ingen givetvis vet var den kommer att 

ta vägen. Det intressanta i detta är att vi 

idag kan förfäras över denna utveckling 

och känna att vi tappar kontrollen. Den 

kontrollen kanske vi tappade för länge 

sedan, redan Sokrates var bekymrad över 

den tekniska utveckling i samband med att 

man övergick från att memorera informa-

tion till att skriva ned den, i verket Faidros 

kan vi läsa:

”Det är omänskligt, att låtsas etablera utanför 

sinnet vad i verkligheten endast kan vara i 

sinnet. Det är ett ting, en tillverkad produkt. 

Skrivandet förstör minnet. De som använder 

skrift kommer att bli glömska i det att förlita 

sig på en extern resurs för vad de saknar i 

interna resurser.”

Vi har samma debatt idag om kunskap och 

kompetens och med tanke på att boken 

och skrivandet mer eller mindre är heligt 

idag så är frågan hur vi kommer att se på 

IT framöver? Kommer vi att vara tvungen 

att omvärdera oss själva eller sker detta 

naturligt allt eftersom?

Återigen kan vi vila i Sokrates ord: 

“Den vise vet att han ingenting vet.”

– Jan Svärdhagen, ansvarig för NGL-skolcen-

trum på Högskolan Dalarna
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kåseri

föreningen kommits styrelse :

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se

Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se

Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se

Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se

Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se

Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se

Lennart Smith
Gävle kommun
Lantmäterigatan 2
801 84 Gävle
Telefon: 026 - 17 95 96
E-mail: lennart.smith@gavle.se

Jörgen Sandström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Telefon arb: 08 - 452 79 68
E-mail: jorgen.sandstrom@skl.se

Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se

Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Finnboda varvsväg 19B, 131 73 Nacka
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se

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 150 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå 
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och 
den största är Uppsala. Förutom att anordna konferenser, för närvarande 
två per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med 
ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion 
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland 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 kom-
muner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.

målsättning

KommITS har som mål att vara ett nätverk av IT-människor som har sin 
verksamhet i offentliga sektorn. Vi ska därför:
– Ställa kommunala sektorns IT-frågor i fokus.
– Lyfta fram informationsteknikens betydelse för effektiviteten i den 
  kommunala förvaltningen.
– Höja IT-avdelningarnas status i kommunerna.
– Sprida information till medlemmar samt stimulera utbyte av erfarenheter 
  på regional nivå och på riksnivå.
– Vara samtalspartner och pådrivande faktor gentemot myndigheter  
  och andra organisationer.

organisation 
Föreningen är ideell och fordrar, som alla andra liknande organisationer, ideellt 
engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas på externa 
kontakter, informationsspridning, organisation av nationella konferenser och 
möten. Med början 2000 och fram till 2006 har vi haft administrativ hjälp av 
kanslifunktion i Eskilstuna. Nu har styrelsen ansvaret för kansliet och dess hem-
sida. Arbetet med konferenser och tidningen sköts av ett företag i Stockholm.

varför ska min kommun bli medlem?

Problemen och möjligheterna med IT är gemensamma för alla kommuner 
i dag. Ett medlemsskap ger dig bättre möjlighet:
– till erfarenhetsutbyte med andra kommuner
– att debattera och diskutera IT-frågor i ett gemensamt forum 
– att ta del av nyttig information
– att ta del av förhandsinformation från leverantörer

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 
2012/2013 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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Är 

det 

barnet i 

flera av oss 

som gör att vi 

gång efter annan, 

orädda, antar nya utma-

ningar med inställningen 

”hur svårt kan det va”? Det är 

visserligen en fantastisk drivkraft, 

kanske en av evolutionens viktigaste. 

Frågan är dock om det ur ett informations-

säkerhetsperspektiv är den bästa drivkraften? 

Vi tenderar ofta till att lösa nya utmaningar ur ett 

strikt teknisk perspektiv utan att se till vilka konse-

kvenser lösningen får i övrigt.

Ett säkerhetstänkande och ett risktänkande är som ett tvillingpar. 

Rätt kombinerat så är det en enastående kombination. Kombinerat 

tänker någon, är det inte samma sak?

Den som är tekniskt lösningsorienterad tänker säkerligen risk. Det gör vi 

alla. Frågan är ur vilket eller vilka perspektiv. Den som har fått en ”padda” 

i handen och vill att den skall ha minst samma möjligheter som en säkrad 

enhet som sitter på en säkrad infrastruktur kanske inte har samma perspek-

tiv som den som äger en informationstillgång, och har det yttersta ansvaret 

(juridiskt, ansvarsmässigt, rättsligt…) att tillse att skyddsvärd information 

inte hamnar i orätta händer, modifieras eller tillgängliggörs.

Alla har någon gång, kanske ofta, konstaterat att det inte är lätt att vara 

alla till lags. Ur ett informationssäkerhetsperspektiv, med nya tekniska 

innovationer varje dag, är det en utmaning. Det skall vara en utmaning. Den 

som hade hoppats på något annat är sannolikt på väg in i en återvändsgränd.

Tjusningen, för det är en tjusning, är att ha ett tillräckligt 

pragmatiskt förhållningssätt för att kunna anta ständigt nya 

informationssäkerhetsutmaningar.

Informationstillgångarnas skyddsvärde förändras definitivt inte i samma 

takt som omvärlden, men det är omvärlden vi har att förhålla oss till. Detta 

gäller oavsett om en informationstillgång skall skyddas från uppretade 

aktivister eller om det är kreativa medarbetare som ständigt vill hantera 

informationstillgången på nya sätt.

Kan du inte hantera omvärldsförändringarna så gör du säkrast i att helt 

iso-

lera 

infor-

mationstill-

gången en tid 

och sedan tänka om. 

Sannolikt har du klassat 

dina informationstillgångar, 

åtminstone de 

viktigaste. De som ännu 

inte gjort det, kan fortsätta 

resan fram till den punkten. 

Sedan är det tre saker som skall på 

plats. Oavsett vilket rättesnöre du väljer, 

så är två av tre självklara, nämligen riskhantering och 

incidenthantering. Dvs lär av egna och andras erfarenheter 

samt dra lärdom av era misstag. Rätt naturliga ingredienser.

Det tredje som skall på plats är en länk mellan omvärldskraven och 

skyddskraven. Oavsett om detta benämns säkerhetsarkitektur, informa-

tionssäkerhetsklassningsmatris eller konsekvensverktyg, så måste länken 

till. Först när den länken finns så kan den som leder och samordnar 

informationssäkerhetsarbete flytta fram från baksätet. Det är fullständigt 

omöjligt att möta alla krav, som kommer i allt raskare takt, om det inte 

finns en färdig plan att möta dem med. Färdig och färdig, föresten. En 

plan är aldrig färdig, saken är den att planen skall vara i en sådan form 

att den är tillräckligt färdig, sedan krävs det ett ständigt förändrings- och 

förbättringsarbete. 

vardagligt finlir helt enkelt.

säkerhetskrönika

thomas nilsson

vd, certezza

”Ett säkerhetstänkande och ett risktänkande är som ett tvillingpar.
Rätt kombinerat så är det en enastående kombination.”


