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Hoppas att alla känner sig utvilade efter en
av de bästa somrar som vi haft i Sverige så
länge jag kan minnas. Vid skrivande stund
sitter jag och tittar ut på ett soligt rådhustorg i Falkenberg; sommaren vill inte
riktigt släppa greppet. Men hösten kommer
oavsett om vi vill eller inte och med den
alla tekniska nyheter och konferenser
inom alla områden. Världen har precis fått
se den senaste versionen av Iphone, det
känns dock inte så uppmärksammat och
unikt som det gjorde för något år sedan.
Framför allt inte när de inte kommer till
Sverige förrän lagom till jul, men även så
är konkurrenterna närmare än nånsin, och
det skall bli intressant att se vad Microsoft
kan göra med Nokia i familjen.
Men till konferenserna, KommITS
medverkar i 3 olika konferenser i år, först
ut så testar vi det som många har efterfrågat
- en teknikkonferens som vänder sig till
våra tekniker i offentlig sektor som ofta
är ensam i sin roll och kan behöva få lite
omvärldsbevakning, och det till en verkligt
låg kostnad! Sedan har vi naturligtvis vår
höstkonferens som även i år genomförs
tillsammans med Sambruk och i Sveriges
IT-kommuns hemmaarena, UpplandsVäsby.

En utmärkelse som de kommer att ha
några veckor efter våran konferens och
sen blir det intressant att se vem som tar
över den pokalen på kvalitetsmässan, det
är väl värda aspiranter på den titeln även
denna gång. Den tredje konferensen som
vi deltar i är LOLA-konferensen i Bryssel
som handlar om öppen data och vad EU
kan göra åt det. Vi märker att intresset är
stort och öppna databaser kommer vara en
självklarhet om några år så det är viktigt att
följa utvecklingen och se hur vi kan införa
det på hemmaplan i våra kommuner.
Som sagt en hektiskt höst och jag hoppas
att vi ser många av våra läsare på våra träffar, det är nätverkandet som är det viktiga
i KommITS, det är av kollegor som man får
de bästa tipsen som sedan kan realiseras av
våra partners, så missa inte dessa tillfällen.
Vi ses i höst.
Ordförande KommITS
Thorbjörn Larsson

Bara i år har vi hjälpt över 500 skolor
och kommuner att halvera sina itkostnader och bidra till en bättre miljö.
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Välkommen till oss på KommITS så berättar vi mer.
08-50 10 90 10 • inrego.se
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Dubbelchans?
En fråga som jag förundrats över under en
längre tid är varför KommITS-syskonföreningar inte är fler till antalet? Vid senaste
sammankomsten under GMIS-konferensen var det Belgien, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige
och USA som möttes upp och delade på
erfarenheter. De sju länderna utgör ett
nätverk sedan länge.
Efter att ha läst Lennart Smiths GMISblogg från konferensen verkar det finnas
chanser att det blir flera som samarbetar.
Då kan den internationella sammanslutningen LOLA växa sig starkare med de
sju medlemmarna som bas. Även våra
nordiska grannar Danmark och Finland har
visat intresse, men inte riktigt tagit steget
fullt ut. Jag följer utvecklingen med spänning. Tänk vilka möjligheter detta skulle
kunna öppna för? I programförklaringen
står följande ”...samarbeta för att uppnå
fördelar för dessa organisationer, deras
medlemmar och medborgare de tjänar”.
Leker man med tanken att nätverket
skulle växa till trettio? Tänk vilken tyngd
det skulle kunna få i IT-frågor inom EU och
andra internationella sammanhang.
KommITS växlar upp denna höst med
teknikdagar, en nyhet för alla IT-tekniker
att få nörda loss ordentligt. Två dagar att
förkovra sig i workshops där ett dussintal leverantörer presenterar nyheter
och lösningar på ett intimt sätt. Ordet
samarbete har väl aldrig varit så hett som
nu. Vi på redaktionen följer detta med
stor nyfikenhet och hoppas att detta blir
ett återkommande evenemang.
Fullständig GMIS-rapport:
www.gmis2013.blogspot.se
Saknar du något i tidningen? Maila dina
tankar till mig.
danielkommits@gmail.com
Redaktör tidningen KommITS
Daniel Becker Robertsson
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Kan vi lära
av Upplands
Väsby?
Parollen är ”Just do
IT”, ett lån från Nikes
80-talskampanjer, och
ledorden för konferensen
kunde inte passa bättre än i
Upplands Väsby:
”Det är dags att gå från
ord till handling. Från idé till
resultat”.
En knapp halvtimme norr om Stockholms
innerstad, ligger kommunen som står som
värd för KommITS stora höstkonferens som
hålls tillsammans med Sambruk den 5-7
november.
"Just do IT" är precis det som kommunen
gjort de senaste åren. Med en folkmängd på knappt 42 000 invånare har de
enträget satsat smart på IT med maximerad
nytta för medborgarna i fokus, vilket bland
annat lett till att de fick pris som Sveriges
IT-kommun vid Kvalitetsmässan 2011.
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Senast vi talade med kommunens IT-strateg
Per-Ola Lindahl var kort efter den utmärkelsen, i början av 2012. Inför värdskapet
för KommITS-konferensen tog vi ett nytt
snack för att följa upp vad som hänt sedan
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”Det är spännande
att se hur grupper
och samarbeten börjar
växa fram redan innan
vi har lanserat”
dess och hur han ser på den närmaste
framtiden. Sedan sist har Upplands Väsby ofta
besökts av andra kommuner, svenska som utländska, som vill veta mer om deras arbete.

en verktygslåda för det dagliga arbetet och
den bygger vi ut ytterligare.

– Ja, vi ordnade flera konferenser och
tog emot många besök från kommuner
i hela Sverige och även Finland. Det var
fantastiskt roligt och stimulerande att få
berätta vad vi gör men också att träffa representanter från andra kommuner och
utbyta erfarenheter och idéer. Givetvis har
det också inneburit många inbjudningar
till seminarer och konferenser.

– Ett annat exempel är djupare integration
till vårt diariesystem Lex. I stället för
att man behöver ladda hem kopior av dokument till sin dator, spara om, ladda upp
igen på intranätet och beskriva, så har vi
gjort det enkelt för redaktörer att länka
direkt till ett dokument i Lex, som är
det enda stället där det skall finnas. Och
kanske viktigast av allt: Vi har utvecklat funktionalitet för att påminna om
och belysa information som börjar bli
gammal och behöver översyn, att ägarskapet för alla delar och sidor är tydligt, och
att det även är lätt att se vilka sidor som är
”mina”. Intranätet är inget utan sitt innehåll
och detta är kanske den viktigaste förutsättningen för att lyckats hålla informationen relevant och intressant.

Vad vill ni visa upp och inspirera andra kommuner med
på höstkonferensen?
– Vi vill bland annat visa vår skolportal,
vårt helt nya intranät, tjänsten VäsbyJämföraren, vårt ledningsverktyg och hur vi
har digitaliserat hela vår beslutsprocess.
Okej, låt oss höra om intranätet, till att
börja med!
– Några funktioner som vi brukar lyfta
fram är något man har pratat om på
KommITS i flera år: det sociala intranätet.
Det är spännande att se hur grupper och samarbeten börjar växa fram
redan innan vi har lanserat, men vi har
öppnat för allmän beta-test. I övrigt har vi
även här involverat verksamheten under
hela resan och utvecklat funktionalitet för
att förenkla – såsom vårt processverktyg
som låter en redaktör bygga ett ”nästa stegflöde” mellan befintliga sidor, exempelvis
mellan olika beställningsformulär för en
anställande chef, och ”nyttig informationssidor” för en nyanställd medarbetare. Vårt
intranät, Insidan, är i nuvarande version
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Kan du ge fler exempel på ny spännande funktionalitet?

Vad är ert huvudsakliga fokus nu på
områden som system för er personal
eller den interna driften?
– Vi är mitt uppe i införandet av Pulsen
Combine (ett utvecklingsprojekt tillsammans med Nacka och Täby, reds anm) för
hela socialtjänsten och under våren har vi
i bred dialog med kommunens anställda
utformat krav och önskemål på IT-arbetsplatsen. Vi arbetar med att bygga upp en
vass och effektiv systemförvaltningsorganisation med tydliga roller och ansvar, och
vi konsoliderar SQL-databasen. I början av
nästa år byter vi också arbetsplatsdatorer.

Kan du berätta lite mer om hur ni
resonerar om teknik och plattformar?
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Lokal hjälp
viktigt för Partille
Att kunna få lokal support på orten var viktigt när
Partille kommun skulle hitta en ny mobilleverantör.
Med 2000 mobila användare gäller det att både support och
utlämning av nya telefoner och tillbehör flyter smidigt. Därför
var inte pris det enda kriteriet när Partille kommun norr om
Göteborg skulle hitta en leverantör av mobiltelefoner för de
närmsta åren.
– I upphandlingen var det viktigt för oss att den leverantör
vi valde kunde erbjuda snabb hjälp på plats här i Partille
med serviceinriktad personal som kan hjälpa de anställda på
kommunen att komma igång med sin nya smartphone säger Per
Wikström, it-chef, Partille Kommun.
Lokal närvaro hade också Phone House som tog hem upphandlingen genom sin butik i köpcentrat Allum. Där kan nu
kommunens personal hämta ut sina nya telefoner färdiga att
använda direkt i butiken. Källa: w w w.telekomidag.se

Mobile Device Management
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100% hostad
Enkel att använda
duostation.se/mdm

– Under hösten påbörjar vi en pilot, inkluderat slutanvändarna,
för att utvärdera vilka möjligheter som finns med ny hårdvara.
Eftersom vi blir allt mer mobila, och verksamheten vill att vi
rör oss åt det hållet, så ser vi gärna att datorn och surfplattan är
samma maskin. Så spar vi några kronor på att bara köpa mobil och
dator – plattan ingår. Det händer jättemycket spännande på
den fronten just nu! En typisk dator tror vi är en Windows 8-baserad surfplatta med dockningsstation för skrivbordsarbete, eller
en ultrabook med pekskärm. Men detta kikar vi på närmare i höst
– viktigast är att det funkar med verksamhetens behov.

Om vi ser tillbaka så införde ni under 2012 en skolportal för
elever, föräldrar och personal. Hur har mottagandet varit?
– Mottagandet från föräldrarna har varit mycket positivt och även
från elever och personal på de skolor som har avsatt resurser för
att utbilda och använda den. Vi har anställt en mycket duktig
IT-pedagog vars uppdrag är att stötta skolorna i användning av
portalen och IT i övrigt, för att utveckla pedagogiken. Vi ska
utveckla skolportalen och utveckla och främja användningen av
digitala läromedel och Office 365.

Hur kommer det sig att ni valt Office 365 – vad har det
för styrkor gentemot alternativen – och vad använde ni
tidigare?
– Vi har varit i gång på Microsofts molnlösning för skolan sedan
mars 2012, när det fortfarande hette Live@Edu. Detta har sedan
ersatts av Office 365 och alla Live@Edu-kunder migrerades över
under våren. När vi började prata om molnet redan tidigt 2011 såg
inte marknaden ut som i dag, och eftersom vi höll på att introducera skolportalen som hade en del integrationer med Live@Edu på
plats så blev det ett naturligt val i vår redan etablerade Microsoftmiljö. Tidigare har vi haft mail och lagring i huset, men nu finns
allt det i molnet, och det är ingen underdrift att säga det spar oss
mycket tid att slippa drifta detta själva.
Sist vi talades vid berättade Per-Ola om ett-klicks-ärenden, ett
projekt som gick under arbetsnamnet Kommunautomaten, som
gick ut på att hantera enkla ärenden i det närmaste automatiskt.
Som exempel nämner han sophantering – något som ju ”bara ska
funka” utan att ta för mycket administrativ tid.
– Vi använder detta för några ärendetyper inom miljö- och hälsa,
där några få parametrar krävs för att kunna fatta beslut och
där uppgifterna kan hämtas från olika databaser – bland annat
ansökan om uppehåll i sophantering, vilket man kan få om man är
bortrest ett halvår. Ansökan, kommunikation med sökanden och
beslut sker digitalt. Om ansökan är komplett är det enda handläggaren behöver göra ett klick så är beslutet klart. Målet är att få ett
helt automatiskt flöde. Produkten utvecklas och allt fler kommuner använder den.

Du nämnde inledningsvis VäsbyJämföraren, för att medborgarna ska kunna jämföra offentliga och privata alternativ.
Hur har det gått med den?
– Vi har uppgraderat den och nu kan man enkelt jämföra kvaliteten
mellan olika förskolor, skolor, hemtjänst och så vidare. Den har
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också en koppling till vår kommunkarta
så att man till exempel kan få utplottat alla
skolor eller en viss typ av skola som finns
inom, till exempel, en radie på fem kilometer från bostaden. Det har varit mycket
framgångrikt! Vid skolvalet i vintras kunde
vi se att den användes flitigt för att få
information inför valet av skola.

En hållbarhetsstrategi ska jobbas fram och
i målsättningen finns att halvera den samlade klimatpåverkan till 2020, inklusive
såväl kommunen med dess medborgare och
företag som alla som passerar igenom. På
IT-sidan jobbar man redan med gröna projekt, till exempel den virtuella körskolan
Eco Driving Simulator.

I somras fick Upplands Väsby också utmärkelsen Sveriges främsta miljökommun
av tidningen Miljöaktuellt, ett pris som
delades ut under Almedalsveckan av miljöminister Lena Ek. Sedan tidningen började
med kommunrankingen – som omfattar
96 procent av landets alla kommuner – har
Upplands Väsby klättrat från en inte särdeles imponerande 167:e-plats, hela vägen till
toppen. En stark och snabb resa.
– Det känns givetvis fantastiskt att
Upplands Väsby får ett sådant erkännande. Samtidigt ska vi komma ihåg att
vi har mycket kvar att göra om vi vill ha
ett hållbart samhälle. Det ska vi ta itu med
nu, sa då kommunalrådet Ann-Christin
Larsson Frickner (C).

– Vi använder Eco Driving Simulator för att
utbilda alla våra medarbetare som kör bil
i tjänsten, men har även erbjudit samtliga
medarbetare utbildningen. Vid några
tillfällen har vi också erbjudit Väsbyborna
genom att finnas på torget. IT har varit
och är ett verktyg för att bli så bra på
miljöområdet, också med webbutbildning i
miljökunskap, styr- och reglerteknik. Och
vi har radikalt minskat vår energianvändning, säger Per-Ola.
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Han sammanfattar läget med att kommunen befinner sig i en konsolideringsfas och
att de jobbar med att ta fram en övergripande strategi för e-förvaltningen:
– Det första utkastet från IT-strategigruppen är klart, där vi gått igenom de för-

väntningar och krav vi själva har och har
plockat upp från verksamheterna.
Nästa steg är att starta dialogen med alla
kontor och vidareutveckla strategin med
nya tankar. Vi har stor fördel av att vi som
kommun är ganska mogna. Vi har i många
år haft ett solitt utbud av e-tjänster och
detta var en bidragande faktor till utmärkelsen som Sveriges IT-kommun 2011, och
därför blir snacket snabbt ganska konkret.

Vad återstår och hur ser tidsramarna
ut?
– Vi behöver arbeta mer med organisationsoch förvaltningssidan samt effektmätning/
realisering, processförbättring/automatisering samt ekonomisk styrning/resurser. De
är de mest prioriterade frågorna nu – tekniken har vi koll på! Förhoppningsvis är vi
klara med strategin till början av 2014 och
kan påbörja projekten i snabb takt därefter,
avslutar Per-Ola.
Text:
Foto:

Mats Rydström
Upplands-Väsby kommun.
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DE KRIGAR OM GÖTAPRISET
Ett kortspel, en melodifestival och ett projekt för mer jämlik vård. Av 241 bidrag är det nu 6 kvar i kampen om Götapriset. Götapriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. De sex projekten har slutnominerats bland 241
insända bidrag och den slutliga vinnaren utses på Kvalitetsmässan i Göteborg i November. De sex finalisterna är: Källa: kvalitetsmässan.se

More Than
One Story
More Than One Story är ett kortspel
utvecklat för att bygga broar mellan
människor i alla åldrar, från alla
bakgrunder och kulturer. Det används
för integration i över 30 kommuner.

Synvändan
i Essunga
kommun
Under några intensiva år vände
skolorna i Essunga kommun ett negativ
kunskapsresultat till ett positivt med
samma personal och samma budget.

Högkostnads- Väsby
koll i Värmland melodifestival
Slukrånglat med högkostnadsskydd,
kontanter och kölappar
Landstinget i Värmland håller reda
på patientens högkostnadskort vilket
innebär att anmälan är snabbare och
enklare.

En årlig sångtävling för personer med
intellektuell funktionsnedsättning.
Så många som möjligt ska få stå på
scen och delta på sin nivå. Målet är att
utveckla festivalen till ett rikstäckande
arrangemang.

Ta med en vän
Genom kampanjen ”Ta med en vän”
i nordöstra Göteborg, finner man
nya verktyg och metoder att nå ut till
patientgrupper som man tidigare haft
svårt att nå. Det bidrar till att göra
vården mer jämlik.

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen
Nio olika myndigheter med nio olika
uppdrag arbetar tillsammans för att utveckla medarbetare och verksamheter över
myndighetsgränserna.

Målmedveten

IT-satsning

stärker
framtiden
8

De flesta kunder får vad de beställer…
…men känner sig ändå inte riktigt nöjda.
Vi på Advania kan din verksamhet och vet
hur IT-miljön ska utvecklas för att driva kommunen framåt.
Passa på att träffa oss i vår monter på KommITS
så berättar vi mer.
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Dumpade priser vid teknikupphandlingar
Anbud 3:

3896

Anbud 2:

2000

kr

Att konsulter dumpat priserna på
sina timmar till sjukligt låga nivåer
för att vinna i upphandlingar
har vi tidigare sett – liksom att
lågprisvaruhus för hemelektronik
lockar med priser på äldre,
sämre produkter för att sedan
hoppas sälja dyrare, bättre diton.

På sistone har de två ohederliga metoderna
mötts och ett exempel är de vilda västernanbud som förekommit på smartphoneområdet.
Enligt Upphandling 24 så fick Lunds
Universitet i slutet av 2012 ett anbud
på upphandling av mobiltelefoner där
leverantören TDC erbjöd iPhone 4S för
bara 54 kronor. Som jämförelse kostar de
från 3 836 kronor plus moms via Apples
egen webbshop. Flera andra smartphonemodeller låg också på en bråkdel av marknadspriset. Att TDC offererade så billigt var
för att de visste att de skulle slippa leverera
de aktuella telefonerna och när upphandlingen väl blir av skulle kunna erbjuda en
ny modell på en helt annan prisnivå.
– Vi bedömde risken som låg att vi skulle
behöva leverera så många iPhone 4S av den
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Anbud 1:

54
typen, säger TDC:s försäljningschef Joakim
Harging rakt på sak till Upphandling 24.
De fem andra ramavtalsleverantörernas
priser på samma iPhone-modell startade
på betydligt högre 2 000 kronor. Vinnare
blev bolaget Stjärna Fyrkant. Priset? 3 896
kronor, precis som det officiella priset. De
erbjöd i stället, enligt tidningen, ”ett till
synes extremt generöst rabattprogram för
mobiler och tillbehör”. Trenden håller dock
i sig enligt en anonym intervjuad person på
en av leverantörerna som säger:
I dag krävs att man går in 17-25 % under
inköpspris för att vinna upphandlingen.
Vi gick nyligen in med priser 7-8 % under
inköpspriset men det räckte inte.
Apple, och de flesta andra tillverkare,
släpper varje år nya modeller och att lista

kr

ut när under ett år som detta sker är inte så
svårt – Internet översvämmas inför varje
generationsskifte av allt från rykten till
bekräftade uppgifter om släppdatum och
prestanda på kommande modeller. Det
ställer krav på att upphandlare skaffar sig
kompetensen att avgöra vad som är på gång
inom aktuellt område för att göra rätt val.
Kammarkollegiets ramavtal för mobiler
började användas i slutet av 2012 och
väntas omsätta 40 miljoner kronor under
2013, enligt en uppskattning från en
leverantör – vilket står i bjärt kontrast mot
Kammarkollegiet som uppger att ramavtalet bara omsatte 1,8 miljoner kronor under
årets första kvartal. Däremellan tycks det
alltså finnas rejäla vinster att plocka ut.
Text:

Mats Rydström,
Upphandling 24

Källa:
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Teknikfokus
i huvudstaden
öppnar hösten

I Stockholm den 24-25 september blir
det en ny statsning med fokus för ITtekniker, Teknikdagarna. Eftersom det
är viktigt att ha rätt och följsam teknik
som stödjer våra verksamheters behov
och krav. Två halvdagar med teknik för
dig inom IT i offentlig sektor. Flertalet
leverantörer och systemintegratörer
kommer gå på djupet med vår dagliga
IT-miljö, helt enklet.

En nischad teknikkonferens varför då?

Vi på tidningen ringde upp en av initativtagarna i KommITS styrelse Inge Hansson för
att ta reda på mera.

Blir det något övergripande tema?

– Vi kände att vår- och höstkonferenserna
har succesivt bytt fokus och kommit allt
längre ifrån tekniksidan. I synnerhet på
hösten eftersom vi samarbetar med Sambruk nu för tiden. Vi vill hålla en mera intim
konferens för IT-teknikerna, så att det skall
kunna delta i workshops och kunna komma
och klämma och känna på grejerna. Allt
bygger på vad leverantörerna vill lyfta fram.
För det är dem som håller i innehållet.

Kan du utveckla visionen med denna
inrikting?
Vi har fått feedback efter de senaste konferenserna att det saknas teknikfokus, vi vill
möta det behovet och hoppas att det slår
väl ut. De övriga två konferenserna har gått
över till mer och mer verksamhetsfokus
och då tror vi på denna ide. Det finns ett
gap att fylla så nu testar vi.

Kommer detta att återkomma?
Tanken är så nu, så nu testar vi denna
gång.

En tendens jag kan se är att det blir en hel
del fokus på säkerhet, trådlösa nät och
mobilitet för att nämna några trådar.
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Halon
En av leverantörerna och utställarna är svenska Halon Security de är
teknikledande inom e-postsäkerhet-lösningar, routers och lastbalanserare.
Företagets prisbelönta säkerhetslösningar används av stora
webbhotell, företag av alla storlekar, icke-kommersiella och statliga
organisationer samt kommuner och ger skydd för miljontals
användare över hela världen. Deras CEO är Peter Falck får jag tag i
en solig sensommartorsdag för att bena ut begreppen.

Vad kommer ni tala om på konferensen?
- Halon kommer prata om att implementera DMARC (Domainbased Message Authentication, Reporting and Conformance) i en
organisation, vilket tillåter en avsändare för att ange att deras e-post
skyddas av SPF och/eller DKIM. DMARC ger en rådgivning till
mottagare vad man gör om ingen av dessa autentiseringsmetoder
passerats. DMARC tar bort gissningsleken från mottagarens hantering av dessa misslyckade meddelanden, begränsar eller eliminerar
användarens exponering för bedrägliga och skadliga meddelanden.

Vilka lösningar är aktuella i år och nästa år?
Halons prisbelönta anti-spam är den tveklöst med flexibla och
ambitiösa på marknaden, stöd för dom senaste teknikkrav för
kommuner och myndigheter, som fullt IPv6 stöd, DKIM, DNSSEC,
mm. Med Halons lösning undanröjs risker med att riktiga e-post
meddelande försvinner samt onödig och tidskrävande karantän
hantering. Det är ingen slump att Sveriges mest krävande organisationer använder den.

Hur många kommuner
arbetar ni med idag?
Drygt 20 kommuner och
statliga verk använder
Halons e-post säkerhetslösning idag bland annat
Västra Götalandsregionen med över 45 000
användare.

Hur kan ni hjälpa
teknikavdelningarna
på Sveriges kommuner
i framtiden?
Vi kan säkerställa att
Sveriges kommuner
kan fortsätta använda
e-post på ett säkrare sätt
i framtiden och dessutom
följa dom direktiv och
lagkrav som gäller för personlig integritet som PUL-lag. Dessutom
säkerställa att e-posten innehåll inte läses av externa svenska och
utlänska tjänsteleverantörers personal.
Text:

Daniel Becker

Interlan
Interlan har lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor med t ex omfattande uppdrag för
applikationspaketering samt deployment och managering av IT-miljöer med egna konceptet USource.
Interlan är framstående inom kommunikation och säkerhet, loggning samt
implementering av IPv6 och DNSSEC.
Torbjörn Eklöv är delägare med inriktning
på säkerhet och ledning. Han kommer till
på konferensen. Redaktionen ringde upp
honom för ett par frågor.

Vad vill ni nå ut med?
Vi kommer visa Usource – ett system för
allt du behöver inom en kommun, oehört
lätt att använda och kräver ingen lång
utbildning direkt. Det är både lätt och
KommITS nr 3/12

logiskt. Det är ett koncept för effektivisering och automatisering av IT-miljöer, med
andra ord.

Har ni några kommunkunder idag?
Vad jag vet med detta system har vi idag ett
50-tal företagskunder med olika lösningar.
Vad det beträffar DNSSEC så är det runt ett
trettiotal kommuner som vi hjälper idag.
Jag jobbar bland annat med Gävleborg och
Kalmar idag avslutar Torbjörn.

Interlan kommer även visa hur SIEM
(Security Information and Event Management) med hjälp av rätt verktyg kan ta
en aktiv roll, i att effektivisera säkerhet
och verksamhet. Presentationen sker
tillsammans med Logpoint. Logpoint gör
SIEM enkelt och anpassningsbart med
ett fokus på att det skall kunna användas
aktivt i verksamheten, från första linjens
support till specialistfunktioner och kritisk
funktioner.
Länk:
Text:

www.interlan.se
Daniel Becker
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Män kollar på burken,
kvinnor minglar?
Smartphone-användandet fortsätter att öka hos både män och kvinnor,
men det finns skillnader mellan könen i vad vi helst använder dem till.
Det visar en ny svensk undersökning.
Företaget Episerver, som utvecklar plattformar för digital marknadsföring,
har låtit 1000 svenskar svara på frågor om hur och var de använder sin
smarta telefon. Resultatet från undersökningen visar att det finns
relativt stora skillnader i telefonbeteendet mellan män och kvinnor.
Exempelvis är det betydligt fler män (44 procent) än kvinnor (35 %)
som mobilsurfar på jobbet medan fler kvinnor gör samma sak på
bussen och hemma.
Vad vi använder telefonen till skiljer sig också åt. Betydligt fler
kvinnor, 64 procent jämfört med 44 procent av männen, ägnar sig åt
sociala medier. Männen läser nyheter vilket kvinnorna inte gör i
lika hög utsträckning. Färre män spelar spel i telefonen vilket
uppvägs av att de istället tittar mer på video via olika play-kanaler
och Youtube. Men det mest populära användningsområdet delas av
både män och kvinnor, omkring tre fjärdedelar av de svarande
uppger att de använder sin smartphone för att söka efter information.
Källa:

www.telekomidag.se

UPPDRAG | MARINA LÄROVERKET

DUSTINS LÖSNING
INNEBAR TRÅDLÖS
REVOLUTION.
Jonathan Paulsen IT-ansvarig
MARINA LÄROVERKET
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LÄS MER OM UPPDRAGET PÅ DUSTIN.SE/KUNDREFERENSER ELLER
RING 08-553 44 000 SÅ HJÄLPER VI DIG ATT HITTA RÄTT IT-LÖSNING.
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Lärandet är en
del av vardagen
Det är förundrande hur fort den tekniska utvecklingen går. Samtidigt så bidrar denna utveckling
att kommuner och företag får problem, inte minst vad gäller kompetensutveckling av personal.

Kanske är det
så att våra
traditionella
datorer bara
är en kort
passus i vår
utveckling?
Vi är i ett livslångt lärande och vi måste
hela tiden ha medarbetare som är har
förmågan till att ta in ny information och
värdera den. Personalen måste också hela
tiden lära om och lära nytt då utvecklingen
går så snabbt. Detta skiljer sig totalt från
vårt gamla industrisamhälle där man år
efter år kunde göra samma sak utan att
fortbilda sig. Låt oss ta ett exempel: Tänk
alla powerpointutbildningar vår personal
har gått på eller kurser i hur man arbetar
med ordbehandling typ Word.
Nu förändras spelplanen, Microsoft har
problem och andra företag vill mer än
gärna ta över marknaden för kontorsarbete.
Eller tänk om vårt sätt att hantera datorn
snart kommer att ändras markant i och
med att nya tekniker kommer. Produkten
MYO, som inte har släppts ännu, bygger
på att vi hanterar olika elektroniska
prylar genom att ett armband känner av
mina muskelrörelser. Jag byter slide på
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presentationen genom att röra ett finger.
Jag höjer musiken på datorn genom att
knäppa med fingrarna eller jag styr kanske
den radiostyrda bilens hastighet genom att
höja eller sänka handen. Kanske är det så
att våra traditionella datorer bara är en kort
passus i vår utveckling?
I en värld som är föränderlig måste vi ha
personal som också är förändringsbenägna.
Personal som förstår att gränssnittet ändrar
sig lite i samband med en uppdatering
eller att vi inte kan ha en kurs för minsta
lilla förändring. Jag håller själv många
föreläsningar och kurser och jag funderar
ofta över hur mycket som verkligen landar
rätt, hur många kan ta in informationen
och förvalta den? Ingen vet.
Jag bevittnade vid ett landsting ett sorgligt
skådespel där ett journalsystem skulle införas. Där satt 100 sjuksköterskor och fick se
en liten muspekare röra sig över skärmen

under två timmar. De som satt längst bak
såg ingenting alls för att skärmen var för
liten och de som till äventyrs såg något förstod ändå inte då man inte fick prova själv,
lokalen var dessutom mycket varm. Pengar
bara rinner ut ur organisationen om vi inte
tänker om vad gäller kompetensutveckling
och eget lärande.
Vår största utmaning blir att skapa en
lärandekultur inom alla organisationer där
lärandet är en del av vardagen. Där medarbetare tar eget ansvar i högre utsträckning.
Där det kollegiala lärandet blir viktigt
och där personal istället för att vänta på
utbildning eller bara ser problem istället
säger...OK, nu kör vi...Just Do IT.
Länk till MYO:
https://www.thalmic.com/en/myo/
Text:

Jan Svärdhagen – Föreläsare/Pedagogisk utvecklare
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Årets IT-kommun 2013-2014
Västerås, Karlstad och Haparanda har nominerats till utmärkelsen Sveriges
IT-kommun 2013. Kul då både Karlstad och Västerås är KommITS kommuner.
Västerås ligger exempelvis i framkant när det gäller IT inom
hemtjänsten där äldre via bildtelefoni, elektronisk brevlåda och
övervakningskamera ges möjlighet att bo kvar längre i den egna
lägenheten.
-Vår målsättning är att bli den kommun som på bästa sätt använder
IT som stöd för att skapa förenkling och service för medarbetare,
företag och invånare, säger Mikael Lagergren, e-strateg i Västerås
stad (bilden till höger).
Karlstad kommun är också nominerade.
-Vi är nominerade. Vi har gjort en medveten satsning de senaste
sju åren på att koppla allt till verksamhetutveckling. IT är en
Stödfunktion. Vi samarbetar även med många av de andra kommunerna i Värmland bara för att nåmna några saker som talar för
kommunen, säger Inge Hansson IT-chef på kommunen.

Har ni jobbat länge på denna utnämning/nominering?
– Vi började vår förändring av kommunens IT-verksamhet 2006
och det har varit en lång resa där vi uppnått mycket av det vi

förutsatte oss. Nomineringen
bekräftar att vi är på rätt väg och
har satsat rätt med vårt fokus på
verksamhetsutveckling med IT
som stöd.

Vad tror ni avgör i slutändan
gentemot Västerås och
Haparanda?
– Vi hoppas att vårt kvalitetsarbete och ISO 20000 cerifiering för att säkra bra IT-leveranser ska
vara avgörande. Sedan är samverkan oerhört viktigt och nödvändigt. Så kanske kan vår roll i Värmlandssamarbetet ske oss någon
pluspoäng när vinnaren utses, avslutar Inge Hansson.
Bakom priset, som delas ut i november, står bland andra Sveriges
Kommuner och Landsting och tidningen Dagens Samhälle. De två
andra nominerade kommunerna är Karlstad och Haparanda.
Text: Daniel Becker
Källa: sverigesradio.se
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Var inte så naiv!
Många har misstänkt något, men inte
förrän nu bekräftar Edward J Snowden det
flera redan befarat. Amerikansk underrättelseverksamhet har ett signalspaningsprogram (PRISM) som liknar Sveriges
FRA-lagstiftning där intressanta punkter
tappas på information.
Visst finns det skillnader i ambitioner,
kraft och förmåga mellan amerikansk och
svensk underrättelseverksamhet men i
sak finns det fler likheter än olikheter. En
likhet är att respektive lands författningsreglering inte tillåter att signalspaning
medvetet riktas på inhemsk trafik. Hur väl
författningsregleringen följs kan självfallet
diskuteras. Till detta ska läggas all den
insamling som sker i de dolda av såväl
onda som goda krafter. Ju större avstånd
och ju fler aktörer, desto större risk. Kort
och gott, tro inte annat än att din trafik kan
avlyssnas.
För ett par år sedan förde vi en djupare
dialog med en av de större molnleverantörerna där vi önskade möjligheten att bygga
kryptogränssnitt i deras molntjänster.
Ur ett tekniskt perspektiv kom vi ganska
långt, men ur ett juridiskt och affärsmässigt perspektiv tog det tvärstopp. Vi fick
nämligen det klara beskedet att hela deras
idé bygger på att de ska kunna ta del av
informationen. Jag erkänner gärna att jag
blev förvånad över det tydliga svaret men
samtidigt är jag glad att svaret just tydliggjorde det vi redan anade.
Jag förvånas fortfarande över de som påstår
att vår lagstiftning är otidsenlig. Det är
inte den det är fel på om någon, vind för
våg, skickar våra personuppgifter till mer
eller mindre okända aktörer som inte kan
ge klara besked hur de hanterar informa-
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”Inte skulle väl du skicka dina
hemligheter med vykort, berätta
för allt och alla om dem och än
mindre annonsera dem?”
tionen. Om du hanterar information som
har någon form av skyddsvärde borde det
vara utomordentligt självklart att du som
informationsägare ser till att informationen
skyddas i rörelse, vila och långtidsförvaring
samt bara tillgängliggörs för den som
har rätt till informationen. Allt annat är
otänkbart.
Att bli upprörd över att någon kan läsa
din e-post (som du skickar i klartext),
kan följa dina beteenden på nätet (som du
gör i klartext) och ta del av allt du delar

i sociala medier (som lagras i klartext) är
väl det som är förvånande. Inte skulle väl
du skicka dina hemligheter med vykort,
berätta för allt och alla om dem och än
mindre annonsera dem?
Det är dags att vakna upp och konstatera att skyddsvärd information faktiskt
behöver skyddas. Jag vill inte påstå att
madrassen är bästa placeringen, men att
globalisera sin information kräver sin
kvinna eller man. Tro inte annat.
Text:

Thomas Nilsson – Säkerhetsexpert på www.certezza.se
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Styrelsens besök i USA
tillsammans med
systerföreningarna i LOLA.
GMIS-Konferensen öppnades av Chief
CIO för hela North Carolina, Chris Estes.
Han höll ett kort anförande om skillnaden
mellan att leda och styra sin personal och
om vikten av utbildning och kunskap för
organisationen.
Nästa pass hölls av Paul Glen CEO hos
utbildnings- och konsultföretaget Leading
Geeks. som Han har bl.a. skrivit boken
”Leading Geeks: How to Manage and Lead
the People Who Deliver Technology” - Att
leda nördar - hur man hanterar och leder
de människor som levererar teknologi.
Passet kändes för oss inte helt tidsenligt
men det har kanske att göra med olika
ledarstilar i USA jämfört med Europa och
Sverige.
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Geoff Stovall, CIO i Charlotte höll ett intressant pass om hur Charlotte arrangerade
2012 års Democratic National Convention
och vad som krävs för att hålla ett sådant
konvent. Konventet hålls vart 4:e år. Förra
gången var 2008 och då under republikanernas styre.

En stor skillnad mellan 2008 och 2012 är
att då fanns i princip inte sociala medier.
En helt ny infrastruktur behövde byggas
upp och AT&T, Verizon m.fl. gjorde
stora investeringar. Video- och
kamerasystem blev därför mycket
mer strategiska och viktiga 2012 än
2008. Flera hundra enheter monterades upp för konferensen inkl. ett dussintal övervakningsplatser/-centraler.
Utrustningen monterade delvis ner
men en hel del lämnades kvar och
används idag för bl.a. säkerhetsövervakning i Charlotte.
Andra dagen började tidigt kl.
07:15 med ett frukostpass - en tuff
utmaning för talaren Barry Strock
från Barry Strock Consulting Associates
- då relativt få hade vaknat. De som valt
att komma åt sin frukost samtidigt som
man lyssnade på dagens första föredrag.
Föredraget var dock intressant och
handlade om 10 uppgifter som behövs
i beslutsprocessen för att studera,
analysera, upphandla och installera
IT-system.
Tim Henning från IT-leverantören SHI
höll nästa pass om att skydda, lagra
och säkra data. Utvecklingen går från
server till virtuell server til virtuellt
datacenter. Hur säkrar man sitt data
i en sådan miljö? Hög tillgänglighet och
disaster recovery en absolut nödvändighet. Utvecklingen går mot kontinuerlig
(avbrottsfri) tillgänglighet.
Tredje dagen började även den tidigt
– 07:30, sovmorgon jämfört med igår
med Ryan Spelman (Director of Alliance

Program Management Center of Internet
Security) höll ett säkerhetspass. Cybersäkerhet – att konfrontera ett växande hot.

Få tror eller vet inte att de i sin roll som
anställda utgör en potentiell säkerhetsrisk MEN alla som har något som helst
informationsutbyte med myndigheter
eller offentliga verksamheter kan medvetet
eller omedvetet vara en säkerhetsrisk. Hur
hantera detta? Bort med traditionell lösenordshantering och ersätt med kort, eller
ännu bättre fingertryck-/ögonavläsning.
Separera datorer för ekonomiska transaktioner från annan verksamhet minskar
risken för intrång av ekonomiska skäl. Hur
konfronterar vi hot?
1. Få inte panik!
2. Gör en riskanalys. Ta reda på hur man
identifierar avvikelser från det normala.
3. Förstå hur man hanterar problem som
uppstår.
Det näst sista passet innehöll en presentation av konferensens internationella gäster
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som var och en kortfattat berättade vad
som just nu är aktuellt i respektive land.
Eddy van der Stock från VICTor i Belgien
presenterade den övergripande paraplyorganisationen LOLA och VICTor.
Christian Bonfé gjorde en uppskattad och
kul presentation av Sverige och KommITS och redovisade lite om den Digitala
agendan.
Arend van der Beek från VIAG i Nederländerna berättade om att hur man arbetar
med öppna data och standardisering av
offentliga data. Man arbetar även med
registrering av gator, innevånare, företag,
fastigheter. Uppgifterna görs tillgängliga
för alla offentliga myndigheter så att nya
tjänster kan tas fram och kan nyttjas av alla
innevånare. Kommunsammanslagningar
diskuteras.

MISA Canada har nyligen lanserat sin nya
webbplats som bl.a innehåller intressegrupper för större kommuner. Gemensamma
upphandlingar är även något man arbetar
med (jfr. Skl Kommentus).
Mike Manson från ALGIM, Nya Zeeland berättade att man minskat antalet
kommuner med nästan 70%. NZ har 4,4
milj. innevånare och det finns 40 milj
får! ALGIM arbetar med att genomföra en
enkät med tillhörande benchmarking hos
samtliga kommuner. ALGIM är även värd
för den internationella LOLA-konferensen
2014. Skulle vara spännande att få lära veta
mer om Nya Zeeland på plats.

medlemmar. Hade varit mycket intressant
att få höra mer om vad man i praktiken gör
ute ”i verkligheten”.
Sammantaget känns det som att vi i Sverige
ligger väl framme i jämförelse med USA.
Nu återstår en veckas semester för egen
del varför jag avslutar bloggandet för den
här gången. För KommITS del är det nu
Teknikdagarna 24-25/9 och höstkonferensen 5-7/11 som gäller. Passa på att anmäla
dig till dessa båda evenemang!
Text:
länk:

Lennart Smith
www.gmis.org

GMIS-konferensen är över. En intensiv
vecka som gick fort. För egen del tyckte jag
konferensen var ”lite tunn” med avseende
på redovisade praktikfall från GMIS olika
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Prylnyhet - Algiz 7
Surfplattorna blir vanligare, överallt i samhället, och kan vara
nyttiga i praktiskt arbete utomhus för olika yrkesgrupper. Det
har Handheld Scandinavia tagit fasta på, som levererar mobila
lösningar till bygg-, skog-, logistik-, gruv- med flera branscher samt
räddningstjänster och det militära.
Nyligen presenterade de en uppdaterad version av surfplattan
Algiz 7 med tvåkärnig Intel Atom-processor på 1,6 gigahertz,

Mobile Device Management

128 gigabytes fast flashminne, gigabit ethernet och starkare
säkerhet överlag, samt gps och en 5-megapixelkamera. Algiz 7 kör
Windows 7 och har en 7 tum stor pekskärm som även ska vara
tillräckligt ljusstark för utomhusbruk. Enligt tillverkaren står den
emot såväl fukt, fall, vibrationer och extrema temperaturer enligt
militär standard och med IP65-klassning är den dammsäker och
klarar vattenstänk. Visst är den betydligt tyngre och dyrare än
brett tillgängliga kommersiella konsumentprodukter med samma
skärmstorlek, men ändå hyfsat lätthanterlig med 1,1 kg. Priset för
en modell med 3G-modem är 19 000 kronor exklusive moms.
Text:

Mats Rydström

Prisas för
e-förvaltning
Årets mest innovativa e-förvaltningsutveckling
i offentlig verksamhet stod kommunerna
Skellefteå och Sundsvall för.
Det blev Skellefteå och Sundsvalls kommuner som tog hem
årets Guldlänken under The Swedish eGobernment
Awards, som premierar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen i offentlig verksamhet.
Sundsvalls kommun fick pris för sitt projekt CommunityBase, en behovsstyrd tjänsteutveckling som också spridit
sig vidare till andra kommuner.
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100% hostad
Enkel att använda
duostation.se/mdm

Mitt Skellefteå heter den andra vinnarens satsning på
utvecklingen av dialogen med medborgare och kunder.
Det har bland annat handlat om bättre e-service och
kundtjänst med hjälp av olika kanaler, det senaste tillskottet är en app.
Källa:

kvalitetsmagasinet.se
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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 kommuner 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 hemsida. 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
2013/2014 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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fö r e n i n g e n ko m m it s s t y r e l s e :

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: 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
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avsändare :

returadress :

Cela Grafiska AB
Svarvargatan 6
462 56 Vänersborg

KommITS
c/o Munkedals kommun
(att: Marianne Olofsson)
Forum
455 80 Munkedal

Just do IT !
- Det är dags att gå från idé till resultat KommITS och Sambruks höstkonferens 2013
Hotell Scandic Infra City, 5-7 november
förverkliga e-samhället och resultaten av dessa.
från branschens företag som bygger och levererar e-lösningar.
www.kommits.se/konferens eller www.sambruk.se/konferens
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