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Ledare

Sol och moln
Sommar, sommar, sommar... ja, i alla fall
när jag ligger i hängmattan och skriver
detta.
Det satt långt inne men äntligen är värmen
här, och lite efterlängtad ledighet. Eller
kanske man passar på att hämta igen det
som man inte hann med i våras.
I vilket fall som helst så ser vi väl fram
emot hösten med tillförsikt. Bredbandsutbyggnaden tar fart med nya medel,
e-hälsoprojekten avlöser varandra och
KommITS Teknikkonferens närmar sig.
I år ska vi förse våra tekniker med fördjupning om hur man anpassar sin lokala miljö
till molntjänsterna och hur man löser allt
från inloggningstjänster till kontroll på
PUL, sekretess och säkerhet. Säker matnyttigt för många som står inför att koppla upp
sig till molnet med dess oanade möjligheter
och kapacitet.
Njut av sommaren – det behövs inför den
stundande hösten!
Torbjörn Larsson,
ordförande i KommITS styrelse
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FIBER ÅT ALLA!
– Karin Ahl om en livsviktig digital infrastruktur

Få är så insatta och engagerade när det gäller fibernät som Karin Ahl. Här berättar SSNf:s nya ordförande
varför bredbandsutbyggnaden är viktig och varför hon är en så hängiven fiberambassadör.

Bredband och fibernät var temat
under Digitaliseringsdagarnas första
kväll. Först ut var Karin Ahl, välkänd debattör och fiberförespråkare
och nyvald ordförande för branschoch intresseorganisationen Svenska
Stadsnätsföreningen, SSNf.
Hon är dessutom tidigare ordförande
för den europeiska branschorganisationen FTTH (Fibre to the Home) Council
Europe, och till vardags marknadsansvarig på företaget Rala Infratech, som
levererar material för fibernät.
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såväl tjänster från e-samhället som
underhållningstjänster. Vi har heller
inte någon segregering mellan stad
och landsbygd, tätort eller glesbygd.
Analyserna som görs kan också tydligt
peka på att de samhällsvinster som
finns är finansiella likväl som miljömässiga och hälsoinriktade.

Om vi börjar väldigt grundläggande: Varför
är en utbyggnad av fibernätet viktig?
– Utan digitaliseringen stannar vår
utveckling av. Utan tillgång till en
infrastruktur som bär den digitala
utvecklingen så kommer inte vårt
samhälle på någon nivå att överleva.
En fiberuppkoppling gör det möjligt att
arbeta, studera och ta del av samhällets e-tjänster oavsett var i landet du
bor. Digitaliseringen driver konkurrenskraft och attraktion, nyföretagande och innovation.

Vilka är de viktigaste stegen på vägen dit?
Och de största bromsklossarna?
– Ett väldigt viktigt steg är att kommuner och lokalpolitiker är engagerade och bidrar till att underlätta
så att projekten kan rullas ut. Även
om det naturligtvis inte ska göras på
bekostnad av kvalitet – och riskbedömningen måste göras i proportion
till vad som uppnås. Men att ha med
det offentliga som en bas i den lokala
infrastrukturen är otroligt viktigt,
både för förtroendet och för affären.
Samtidigt så måste kommunikationen
till slutkunden bli tydligare, enklare
och effektivare så att valmöjligheterna
presenteras på rätt sätt, givet det vi
idag vet om framtida tjänster.

Hur ser drömscenariot ut, ett ”perfekt fibersamhälle”?
– I det perfekta fibersamhället har vi
från alla delar av samhället valt att
använda fibernäten för leverans av
tjänster. Fibern finns tillgänglig öppen
och transparent, på samma villkor
för alla som vill ha åtkomst till den.
Vi har också sett till att nätet bär

För den som inte vet – vad är och gör
Svenska Stadsnätsföreningen?
– SSNf är en intresseförening som
samlar lokala nätägare som kommuner, kommunala stadsnät, energibolag
och privatägda fibernät och driver
frågor och projekt som medlemmarna
ser som viktiga och centrala för sin
verksamhet.

Du har förstås utmärkt internationell
koll genom ditt tidigare uppdrag i FTTH
Council Europe. Hur ligger Sverige till i
”fiber-VM”?
– Sverige ligger väldigt bra till i den
ranking som FTTH Council Europe
presenterar varje år. Det märks tydligt
att det är en liten boom på marknaden, det återspeglar sig. Jag tror dock
att vi kommer att behöva se en något
större ökning de kommande åren om
vi ska behålla vår plats i rankingen.
Det kanske är en bra morot för våra
lokala projekt att höra om vad som
planeras i andra länder. Jag hoppas
det, för sammantaget är det enbart
positivt att fler länder jobbar på med
att förstärka sina investeringar och
politiskt förankra dessa lokalt.
Hur kommer det sig att du är så hängiven
denna fråga? Hur föddes engagemanget?
– Jag är statsvetare i botten. Mitt
engagemang har fötts genom att jag
haft turen att träffa på otroligt spännande människor som lyft in mig i
spännande frågor och projekt. Tidigt i
min karriär fick jag i uppdrag att vara
med och kartlägga det bredbandsstöd
som fanns då. Det gav mig möjlighet
att träffa kommuner från norr till
söder, där alla hade olika historier
och sätt att jobba med den här frågan.
Det har lett till att intresset är fortsatt
djupt.
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Under våren gjorde SVT den stora bredbandsgranskningen #ettsverige. Vad var
det viktigaste som kom fram där?
– Det viktigaste utifrån mitt perspektiv
var att få se och höra hur allmänheten
där ute faktiskt värderar möjligheten att vara uppkopplad. För många
människor är en fiberuppkoppling
ett måste för att man ska kunna fortsätta arbeta eller studera på orten.
Fibernätet är i dag som vilken samhällskritisk infrastruktur som helst.
Någon sa tidigt i programmen att ”om
jag inte är uppkopplad så finns jag
inte”. Då kan jag inte bo kvar här, då
kan jag inte ha kvar mitt företag här
och jag får inte ihop mitt liv.
I pressmeddelandet där du presenteras
som ny ordförande deklareras att SSNf nu
ligger i framkant, med en styrelse som till
övervägande del består av kvinnor. Och
i ett inlägg på din hemsida ryter du till
om mediers oförmåga att hitta kvinnliga
IT-experter. Hur står det till med jämställdheten i IT-världen?
– Det finns otroligt många duktiga
svenska branschföreträdare. Jag
tycker det är olyckligt att inte försöka
hitta fler och bredda sitt perspektiv. Vi
måste alla engagera oss mer om vi vill
se och få till stånd en efterfrågad och
behövd förändring i vår sektor. Det
kommer vi alla att vara vinnare på!
Text: Ulf Benkel • Foto: SSNf

Namn: Karin Ahl
Är: Sälj- och marknadschef på Rala,
ordförande SSNf.
Bor: Mantorp utanför Linköping.
Familj: Två barn och man och en massa
vänner och bekanta.
Ålder: Blir 37 i år.
Använder helst nätet till:
Allt! Vi är en uppkopplad familj.
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Bredbandsvisioner
och ”gubbgoogling”
Under konferensens programpunkt om bredband gav SSNf:s ordförande
Karin Ahl en bild av fiberläget i Sverige och övriga Europa, och Västra
Götalands infrastrukturchef Max Falk berättade om regionens digitala
agenda. Därefter följde ett samtal som leddes av SKL:s Jörgen Sandström.
Svenska Stadsnätsföreningens ordförande Karin Ahl drog ner en hel del
skratt när hon berättade om en ung
person som introducerat begreppet
”gubbgoogling”:
– För de yngre generationerna är det
naturliga att googla om man vill veta
någonting. Men om man inte är uppkopplad får man fråga en gubbe – vilket då kallas att gubbgoogla.
Huvudpoängen med anekdoten var att
illustrera att uppkoppling är en självklarhet för de generationer som aldrig
upplevt en värld utan internet, och att
en bra digital infrastruktur är en nödvändighet inför framtiden.
Max Falk, chef för Avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur på Västra
Götalandsregionens utvecklingssekretariat, berättade om regionens digitala
agenda, som nu är på remiss. Där
talas bland annat om en enklare vardag för privatpersoner och företag,
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smartare och öppnare förvaltning som
stödjer innovation och delaktighet och
högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
– Det finns en enorm samhällsekonomisk nytta med fiberutbyggnad, och
VG-regionen stöttar därför anslutningspunkter i utsatta områden, sa
Max Falk, som även berättade om det
regionala bredbandsbolaget Netwest,
som samlar kommuner och stadsnätsägare i Västra Götaland.
Samtalsledare för den avslutande diskussionen var Jörgen Sandström, chef
för IT-sektionen, Avdelningen
för Digitalisering, på
Sveriges Kommuner
och Landsting. Han
inledde med att fråga
hur bredband passar
in bland övrig infrastruktur som vägar
och järnvägar.

roll, och det finns
former för diskussioner. Att skapa forum
är viktigt, så att vi kan hjälpa, lära
av och stötta varandra, sa Karin Ahl,
som även gav en bild av hur det pratas
om bredband ute i Europa:
– Där handlar mycket om samhällstjänster, inte bara sådant som rör hushåll utan även till exempel lyktstolpar.
Man pratar också om driftsäkerhet
och om balansen mellan fast och
mobilt bredband, hur de passar ihop.
Karin Ahl berättade också att Litauen
och Sverige är de länder som
leder fiberutvecklingen i
Europa, och som övriga
länder tittar på.
– Hur mycket kostar
fiberutbyggnaden?
frågade Jörgen
Sandström.

– Det har inte alls varit
självklart från början att
det betraktas på samma sätt.
Nu går det åt rätt håll, men vi är inte
riktigt där ännu, sa Max Falk.

– Även om Västra
Götalandsregionen stöttar bristområden så går även
marknaden in med mycket pengar,
påpekade Max Falk.

– Hur får vi ordning på stadsnäten?
undrade Jörgen Sandström.

– Det har investerats mycket – men
det är också mycket kvar. Och ofta
handlar det om dyra anslutningar. Där
krävs kapital – och former för samverkan, sa Karin Ahl.

– Fiber till hundra procent av hushållen kommer vi nog aldrig att få
se. Men stadsnäten börjar hitta sin

Text: Ulf Benkel • Foto: Kim Westlye
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För höga krav
eller för låga
ambitioner?
Det är dags att ta
it-användarnas
krav på allvar.

tdc.se/inspirationsteknologi
It och telekom för företag och organisationer.
Och för människorna som jobbar där.
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Interndebitering för IT.
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– informationssäkerhet i fokus
på Digitaliseringsdagarna

Det pratades flitigt om informationssäkerhet under KommITS vårkonferens i Göteborg.
Två som fördjupade sig i ämnet, under varsitt mycket uppskattat breakoutpass, var SKLjuristen Jeanna Thorslund och Tjörns kommuns IT-chef Göran Engblom.
Båda betonade två viktiga aspekter:
En tydlig ansvarsfördelning är en grundbult i säkerhetsarbetet.
Informationssäkerhet är en angelägenhet för betydligt fler än bara kommunens IT-avdelning.

”Se inte juridiken
som ett hinder!”
Jeanna Thorslund, jurist på SKL, pratade under
Digitaliseringsdagarna under rubriken ”Juridik och
säkerhet – käpp i hjulet eller stöd för verksamheten?”.
En alternativ rubrik hade kunnat vara: Bättre att
stämma i bäcken än i ån. En av hennes huvudpoänger
var vikten av ett ordentligt förberedelsearbete.
– När kommuner arbetar med informationssäkerhet är det inte ovanligt att
man ser de juridiska aspekterna som
ett hinder eller något krångligt som
bara tar tid. Men om man betraktar
arbetet som en expedition där flera ska
gå åt samma håll, då kan lagar och
regler snarare fungera som en kompass, sa Jeanna Thorslund, jurist och
samordnare för informationssäkerhet
på Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, under sitt breakoutpass på
KommITS-konferensen i Göteborg.
– Om man har gjort en ordentlig analys
av juridik och säkerhet så blir det en
trygghet istället, ett stöd att ha med
sig. Vilket är något som många verksamhetschefer efterfrågar, betonade
Jeanna Thorslund, som arbetar på
Center för eSamhället, Avdelningen för
Digitalisering, på SKL.
Synen på juridiken som ett hinder
bygger ofta på förutfattade meningar,
menar hon:
– En svårighet och en utmaning är inte
samma sak som ett hinder. Om man
hoppar över juridiken för att man har
bråttom och vill komma igång är risken
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stor att det leder till att många frågor
får lösas senare istället – vilket kan bli
både svårare och dyrare, säger Jeanna
Thorslund, som menar att en tydlig
ansvarsfördelning är en av de allra viktigaste frågorna att ha löst innan man
inleder ett säkerhetsarbete.
– Vem har ansvaret och vem gör vad?
Om man inte kan ge ett tydligt svar på
det, då behöver man prata mer. Lös
det först – och använd juridiken som
ett stöd. När man är klar med det, då
har man en gemensam bild inför det
fortsatta arbetet och saker riskerar inte
att falla mellan stolarna.
Ansvarsfrågan är inte minst viktig för
kommunal verksamhet när det gäller välfärdsteknologi, menar Jeanna
Thorslund, och exemplifierar med
nätuppkopplade medicinpåfyllare, nattkameror på äldreboenden, låstaggar
och mobila vårdcentraler.
– Är denna information skyddad och
vem ansvarar för det skyddet? Det är
en fråga som måste besvaras tidigt.
”Informationsägare” är ett bra begrepp
– alltså den som är formellt ansvarig
för informationsprocessen. I kommunala sammanhang är det oftast en politisk

nämnd, och det är ett ansvar som inte
kan avtalas bort, utan det står i lagen.
Över huvud taget omfattar många kommunala tjänster personuppgifter, och
Jeanna Thorslund inskärper att det är
de respektive verksamheterna – inte
IT-avdelningarna – som har ansvar
för den informationshanteringen. Hon
menar också att många säkerhetsrisker
inte handlar om teknik, utan om bristande rutiner:
– Säg till exempel att man lagt mycket
tid, kraft och pengar på tekniska
lösningar för att skydda känslig information – men sedan slarvar med tilldelningen av behörigheter. Eller har
oklara rutiner för hur man gör när
någon byter jobb. Då har alla tidigare
ansträngningar gjorts i onödan. Alla
länkar i kedjan måste fungera.
Jeanna Thorslund berättade under
breakoutpasset även om det webbverktyg för informationsklassificering
– ”KLASSA” – som SKL håller på att ta
fram, samt rekommenderade webbplatsen informationssakerhet.se, som
Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) står bakom.
Text: Ulf Benkel • Foto: Kim Westlye
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”Säkerhetsarbetet
blir aldrig färdigt”
Kontinuitet är ett nyckelbegrepp när Tjörns kommun arbetar med säkerhetsklassningar.
– Säkerhetsarbetet får inte stanna av, det måste ständigt hållas aktuellt, säger IT-chefen Göran Engblom.
För några år sedan fick säkerhetsarbetet i Tjörns kommun något av en
nystart.

länska ö-kommunen, som har 15 000
invånare och cirka 1 200 kommunanställda.

– När vi tidigare arbetat med sådana
här frågor har säkerhetsklassning varit
en av de svåraste delarna. Det blir lätt
att det känns övermäktigt att behöva
svara på mängder av frågor, säger
Göran Engblom, som sedan år 2000 är
IT-chef i Tjörns kommun.

– Vi insåg att vi måste komma vidare,
med en ny plattform och strategi, så
vi förankrade arbetet hos kommunledningen, anordnade workshoppar och
gjorde analyser. Tajmingen visade sig
vara perfekt, eftersom det samtidigt
fanns ett stort fokus på flexibilitet och
mobilitet. Man kan säga att vi hade
en morot i form av extern åtkomst
och nya mobila arbetsverktyg, och en
piska i form av säkerhetsklassning. Vi

Under Digitaliseringsdagarna i
Göteborg pratade han om informationssäkerhetsarbetet i den bohus-

kunde marknadsföra förändringarna
genom att erbjuda flexibilitet, men
samtidigt ha klassningsarbetet som ett
krav, berättar Göran Engblom.
En ny arbetsmodell togs fram i samarbete med Göteborgsföretaget DirSys,
och har varit i bruk sedan förra året.
– Vi är fortfarande på ”krypstadiet”,
mycket jobb återstår, säger Göran
Engblom, vars IT-avdelning består av
cirka åtta tjänster.
Arbetet med säkerhetsklassning bygger på dialog. Förvaltningar och kom-
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– informationssäkerhet i fokus
på Digitaliseringsdagarna

"Vi måste kunna stå för den
offentliga informationen"
– Göran Engblom
munala bolag bjuds in till en sittning
där säkerhetsaspekterna analyseras.
– Vi tittar på risker, utsatthet, utbildningsnivån inom verksamheten med
mera, och gör bedömningar och riskanalyser. Vi har ett poängsystem där
vi både väger in sannolikheten för att
vissa situationer ska uppstå, och vilka
konsekvenser de i så fall skulle få. En
handlingsplan med föreslagna insatser
tas också fram, säger Göran Engblom,
som poängterar att struktur och tydlig
ansvarsfördelning är några nycklar till
att systemet fungerar.
Kontinuitet är en annan viktig princip:
– Vi arbetar med riktlinjer som ska
vara dynamiska och leva – inte bli
hyllvärmare. Detta är inget som blir
färdigt, det händer saker hela tiden
och då är det viktigt att säkerhetsarbe-

tet kan förändras i takt med det dagliga arbetet. Det ska vara en naturlig
del av verksamheten och kunna ses
över och revideras om nya behov uppstår, säger Göran Engblom.

Göran Engblom kan konstatera att två
vinster med Tjörns nya sätt att arbeta
med informationssäkerhet är större
förståelse hos kommunledningen och
större medvetenhet hos systemägarna.

Han betonar att informationssäkerhet
inte bara handlar om IT, utan är en
större fråga än så.

– Men en mer oväntad effekt är att
de systemansvariga har kunnat lyfta
problem som de känt att ingen lyssnat
på innan. De här frågorna har tidigare
varit lite diffusa för många, men nu
har mycket blivit tydligare, inte minst
vem som är ansvarig för vad. Det har
gjort att de systemansvariga nu har
kunnat ta upp ganska grundläggande
frågor som kanske inte kommit fram
tidigare. Sådant som hur man lägger
upp nya användare, byter lösenord,
med mera, säger Göran Engblom.

– Det inbegriper så mycket, och säkerhetsrisker kan även vara exempelvis
bristande arbetsrutiner: Anställda som
använder varandras lösenord, flyttar
filer på USB-minnen, skickar information till fel adress. Målet för allt vårt
säkerhetsarbete är att skydda kommunens informationstillgångar, och
då inte bara sett ur sekretessynpunkt.
Även det som är offentligt måste skyddas, just därför – vi måste ju kunna stå
för den offentliga informationen.

Text: Ulf Benkel • Foto: Tjörns kommun och Kim Westlye
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Fattas beslut i din kommun?
Acando Insidan tar din kommun
rakt in i den digitala tidsåldern med
beslutsstöd och samarbete baserat
på Microsofts produkter.
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Röster om
konferensen
Möten och mingel,
samtal och aha-upplevelser,
inspiration och debatt.
Under KommITS Digitaliseringsdagar, 5-7 maj på Clarion Hotel
Post i Göteborg, avhandlades ämnen som bredband, digitalisering,
informationssäkerhet och välfärdsteknologi.
Dessutom gavs förstås möjlighet att träffa och utbyta tankar med
kolleger från hela Sverige (och några gäster från andra länder).
Vi frågade fem besökare vad de tyckte om konferensen.
Foto: Kim Westlye
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Röster om
konferensen

Patrik Mårtensson, IT-Samordnare,
Söderhamns kommun.
Hur var konferensen?
– Den var, som de föregående, intressant.
Det fanns alltid något spår som var spännande
att lyssna på.
Vad var bäst?
– Eftersom jag i grunden har hotell- och restaurangutbildning så gillade jag såklart Jan
Boris-Möller, men annars är det svårt att välja
vad som var bäst. Allt var intressant på sitt
sätt.
Något ämne som intresserade extra mycket?
– Jag håller i wifi-utbyggnaden i kommunens
egna lokaler, så jag tycker såklart att det
ämnet var mest intressant för oss för tillfället.
Men som sagt så tycker jag att de flesta ämnen
som togs upp var intressanta.
Vad vill du att det pratas ännu mer
om under kommande konferenser?
– Om framtiden och det som sker just nu och
om hur kommunerna kan samverka tillsammans på ett enklare sätt.

Marina Årelid, business unit
marketing manager, Enfo Zipper.
Vad tyckte du om konferensen?
– Det var första gången för mig på KommITS.
Intressant agenda som speglar både bredd och
djup. Kundcasen tycker jag var spännande.
Vad var bäst?
– För mig var det intressant att få prata med
så många kommunrepresentanter och höra
vad de har på sin agenda. Bäst var ju så klart
att vi hade många som ville se vårt startkit för
kommuner som snabbt vill komma igång med
självbetjäning.
Var det några av de teman som togs
upp som intresserade dig extra mycket?
– Digitalisering intresserar mig mycket. Inte
bara vad det finns för system och teknik som
digitaliserar verksamheter utan även de processer och rutiner som behöver finnas på plats
för att det ska fungera bra.
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Fredrik
Nilströmer,
verksamhetschef IT,
Ulricehamns
kommun.

Vad tyckte du
om konferensen?
– En mycket bra uppdatering på vad som
händer i Sverige
när det gäller
digitalisering.
Vad var bäst?
– Regeringskansliets
dragning vad mycket
bra, de erkände
att regeringen kan
bidra med mycket
mer genom att skapa
bättre incitament i
viktiga frågor.

Vilka ämnen skulle du vilja att det pratades
ännu mer om vid framtida konferenser?
– Det är många där ute som har behov och
intresse av att effektivisera och automatisera
arbetsflöden och processer. Det finns också
många sätt som det kan göras på, självbetjäning är ett sätt. Hur ska man motivera för sina
överordnade och chefer att en investering bör
göras och hur kan man räkna på detta?
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Claudia Falk, systemförvaltare,
Upplands-Bro kommun.
Hur var konferensen?
– Mycket bra. Bäst var nätverkandet med
andra kommuner och chansen att träffa
och prata med relevanta leverantörer.
Omvärldsbevakning – vad det är som händer
och vad som finns. Av ämnena som togs upp
var informationssäkerhet det som intresserade
mig mest.

Agneta Wistrand, federationstjänster, .SE (Stiftelsen för
Internetinfrastruktur).

Några teman som
intresserade dig
extra mycket?
– Jag är mest
intresserad av
välfärdsteknologi.
Vilka ämnen vill du höra
mer om på kommande
konferenser?
– Möjligheter för
digitalisering inom
äldreomsorgen och
funktionsnedsättningsområdet, samt
distansundervisning
i skolan.

Vad tyckte du om konferensen?
– Välarrangerad konferens på en trevlig och
bra belägen plats. Mycket värdefullt med att
ha samlat så mycket kommunal IT-kompetens
från så många kommuner på ett och samma
ställe. Roligt med olika typer av inslag i programmet.
Vad var bäst?
– De personliga mötena, att få möjlighet att
knyta nya kontakter och personligen träffa
befintliga kontakter som vi bara haft kontakt
med via e-post och telefon. Jag tycker också
att många av föreläsningarna var väldigt
givande.
Var det några av de ämnen som togs upp som
intresserade dig extra mycket?
– Vi på .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur,
är i första hand intresserade av infrastrukturfrågor så för oss var det mycket som var nyttigt. Det vi jobbar intensivt med för stunden är
identitets- och behörighetsfederationer för den
svenska skolan och motsvarande för vård- och
omsorgssektorn.
Vilka ämnen skulle du vilja att det pratades ännu
mer om vid framtida konferenser?
– Federativ samverkan. Federationer är kraftfulla och kan göra mycket nytta inom många
områden så jag tycker att det skulle vara
mycket intressant att kunna identifiera fler
möjligheter med federativ samverkan.
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Vad önskar du dig inför framtida konferenser?
– En bra blandning. Oftast åker man flera
stycken och delar upp sig.

Molntjänster
i fokus på höstens
Teknikdagar
KommITS teknikdagar 2015 arrangeras
14-15 oktober på konferensanläggningen
7A Odenplan i Stockholm. Temat är ”Integrera
molntjänster med befintlig IT-miljö?” och bland de
många ämnen som kommer att diskuteras finns
självbetjäning, dynamisk kapacitet, publika moln,
privata moln och hybridmoln.
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Mer information finns på www.kommits.se

Två blev ett i Falkenberg
De flesta kommuner har en publik hemsida och ett separat intranät.
Falkenberg valde en ny lösning: En enda sammanslagen webb.
– Det blir enklare och tydligare och mindre dubbelarbete, säger
kommunens IT-ekonom och projektledare Mattias Törngren.
När Barn- och utbildningsförvaltningen
i den halländska kustkommunen
Falkenberg behövde ett nytt intranät
blev det startskottet för ett annat sätt
att tänka kring webben.
– Vi fick en
chans att
skapa något
nytt, genom
att slå ihop
intranätet
med den
publika hemsidan till en
enda kommunal webb,
falkenberg.
se. I kommunala sammanhang är
detta ovanligt, men i
övriga webbvärlden är
sådana lösningar vanligare, till
exempel har ju många dagstidningar
en del material inlåst och resten öppet,
berättar Mattias Törngren, IT-ekonom
och projektledare i Falkenbergs kommun.
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Efter klartecken från kommunledningen inleddes arbetet med en samlad
webbstruktur tillsammans med webbutvecklare från Bouvet Sverige AB.
Sedan den nya lösningen sjösattes tidigare i år har de positiva reaktionerna
varit i klar majoritet, och flera andra

kommuner har hört av sig med frågor
och även kommit på studiebesök.
Fördelarna är flera, menar Mattias
Törngren:
– Man slipper dubbelpublicering, det
blir bara en teknisk miljö och en informationsstruktur att hålla reda på och
informationen blir tydligare. Dessutom
är nyordningen helt i linje med tanken
om kommunal öppenhet och uppmuntrar en kultur där man delar med sig av
information.
Utvecklingsarbetet fortsätter genom att
webbadresserna blir färre – och användarna fler:
– Vi har nu reducerat antalet adresser.
Tidigare var det lite spretigt. Så småningom är tanken att även plocka in
turist- och destinationsinformationen
i den nya strukturen. 3 500 anställda
använder redan webben, och till hösten när även skolornas elever tillkommer blir det cirka 10 000 användare.
Under ett breakoutpass på KommITS
vårkonferens radade Mattias Törngren
upp några vanliga argument för att
behålla en uppdelad webbstruktur, och
bemötte dem:
– Ett argument för en separerad webb
är att man besparar hemsidans besökare en massa intern information. Jag
hävdar att all information som du inte
är ute efter är oväsentlig information.
När du som kommuninvånare söker
efter exempelvis maxtaxan för förskoleavgifter så är, just då, all annan
information ointressant. Om den övriga
informationen är publik eller intern
spelar ingen roll.

Mattias Törngren jämför med en vanlig
googling:
– På nätet finns mängder av information som du inte är intresserad av,
och i allmänhet upplever man inte det
som något problem. Vi ska inte låsa
in information för att vi är rädda för
att ”kludda ner” webben, den filtreringen får vi lösa genom exempelvis
bra sökfunktioner och en bra struktur.
Dessutom vet jag inte om det är vi som
ska bestämma vad invånarna är intresserade av och inte.
För de kommunanställda är informationen på den interna, inlåsta delen av
webben anpassad efter vilken roll man
har och vilken del av organisationen
man tillhör.
– Viss information är helt intern och
syns bara när du är inloggad. De
anställda har individuella startsidor
och en anpassad struktur – du ser det
du behöver i ditt jobb. Alla behöver
inte heller få alla interna nyheter och
driftsmeddelanden. Och interna diskussioner sker i grupper.
Säkerhetsaspekten är ett annat argument som brukar användas för en uppdelad webblösning.
– När det gäller den tekniska säkerheten så kan vi få samma skydd som
internetbankerna om vi vill. Och känslig information ska ändå inte ligga på
webben.
Text: Ulf Benkel • Foto: Kim Westlye
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Från väderprognosen i Norrköping
till sjukvården i Göteborg.
Vi bygger Sverige med it.

atea.se

Säkrare och enklare inloggning
för alla dina enheter

SITHS eller egenutgivning - spelar
ingen roll.
Gör som flera andra kommuner: kom igång
med certifikatbaserad inloggning och
single sign on.
Hantera certifikat för alla datorer, mobila
enheter och smarta kort från ett gränssnitt.

Kom till SecMakers
monter så berättar vi mer!

08-601 23 00
info@secmaker.com
www.secmaker.com
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KÖP INTE NYTT – UPPDATERA!
Med vår Unversal Desktop Converter programvara
(UDC) kan du använda dina gamla PC´s och tunna
klienter som fullt managerbara tunna klienter några
år till, för en kostnad på under 500:- per dator, inkl
manageringen.
På KommITS kommer vi att visa hur det fungerar
och även tillsammans med SITHS smartcard
autentisering med Net iD från Secmaker. Självklart
kommer vi också att visa våra kompetenta tunna
och Zero klienter.

Testa UDC utan kostnad: www.igel.com/udc

För mer information:
Kent Söderlund | 070-267 16 16 | soderlund@igel.com

twitter.com/igel_technology

facebook.com/igel.technology

Many functions. One device.

Varför valde
Försvarsmakten oss?
Vi gör det löjligt enkelt att
komma åt känslig information.
OneGate från MobilityGuard innebär säker
klientlös åtkomst till informaton och målsystem.
Så säker att Skatteverket och Försvarsmakten
har valt den. Åtkomst från vilken plats som helst,
via vilken enhet som helst. Innehåller tvåfaktors

autentisering och funktioner som Single Sign-On
och identitetsfederation. Maila oss på
info@mobilityguard.com för att få veta mer
om hur vi kan hjälpa just er. Besök också
gärna vår hemsida www.mobilityguard.com
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Unified Access Management
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Burdusa
matnyttigheter

Enkel och
säker
inloggning
i skolan.

Kocken Jan Boris-Möllers
föreläsning om teknik och
matlagning var en uppskattad
programpunkt på konferensen.
Med drastisk, ibland burdus
humor raljerade han bland
annat över den omåttliga
kokboksutgivningen och vår fixering vid att äta utomhus, gav
handfasta grilltips och kallade
marinader ”djävulstyg”.
Han demonstrerade hur han
som kock har användning
för sin utbildning från Lunds
tekniska högskola, genom att
bland annat prata om energiåtgång och råvarors densitet,
och var påfallande icke-digital
genom att använda penna och
blädderblock. Text: Ulf Benkel •

Experter på eKlient beställningsautomation
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www.smartsourcing.se
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info@smartsourcing.se

Sma r ta
IT- lö sninga r fö r
effek tiva med a rb eta re

Mer än bara en mus!

. Effektivare arbetsplats . Minska sjukfrånvaron . Prisbelönt design

www.contour-design.se | info @ contour-design.se

83mm x 109mm.indd 1

Kista Science Tower
08-587 633 00

envokeit.com
info@envokeit.com

09/03/15 10.17

Vår nya tekniska plattform är från grunden anpassat för

Molnet • Mobiler • Social Teknologier
Med vår lösning kan handläggaren kommunicera med era kunder
oavsett kanal de väljer.
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Vi hjälper kommuner att sänka kostnaden
för användargenererad datalagring genom
insikt och kontroll.
WWW.NORTHERN.SE / KONTAKT@NORTHERN.SE
USER DATA MANAGEMENT SEDAN 1995
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Provider of secure identity solutions

Din oberoende
affärskonsult inom ICT
Vi ger dig verktygen som ökar din kund- och affärsnytta,
effektiviserar arbetet inom din organisation och skapar
besparingar. Telemanagement har ett komplett
tjänsteutbud som stödjer dig hela vägen från strategi
och upphandling till implementation och uppföljning
av kostnader och avtal.
Varje år genomför vi ett 60-tal upphandlingar
av telekom- och IT-lösningar till ett värde av över
1,5 miljarder kronor. Med oss får du en partner
som har mycket god kunskap vad gäller LOU och
avrop från offentliga ramavtal.

www.telemanagement.se

Tack för årets vårkonferens!
Vill ni veta mer om oss
eller komma i kontakt,
besök gärna www.phenixid.se

PhenixID är grundat
av personal från

www.phenixid.se

info@phenixid.se

FÖR LÄRANDE UTAN AVBROTT.

Upp med
händerna för ett
problemfritt Wi-Fi

Meru Networks har stort fokus på skola och kommun med
tusentals nöjda användare. Vi erbjuder en stabil och pålitlig
lösning med hög prestanda till er trådlösa miljö.
Läs mer på www.merunetworks.com.

© 2015 Meru Networks. All Rights Reserved.

KommITS nr3/2015

21

22

KommITS nr3/2015

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara

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

i första hand små och medelstora kommuners intresse i

Ordförande
Torbjörn 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: torbjorn.larsson@falkenberg.se

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 skötsockså av styrelsen.
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
2014/2015 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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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
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
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
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
Jörgen Sandström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Telefon: 08 - 452 79 68
E-mail: jorgen.sandstrom@skl.se
Lotta Nordström, Nacka kommun
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Telefon: 08-718 8716
E-mail: lotta.nordstrom@nacka.se
Marie Fryklöf
Östersunds kommun
831 25 Östersund
Telefon arb: 063 - 14 49 10
E-mail: marie.fryklof@ostersund.se
Roger Nilsson
Ystads kommun
Ledning och utveckling
Piparegränd 3
271 42 Ystad
Telefon arb: 0411-577 009
E-mail: roger.nilsson@ystad.se
Postadress
KommITS c/o Marianne Olofsson,
Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal
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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

IT-integritet
på agendan i
Nederländerna
Digitaliseringsdagarna gästades av representanter från
KommITS utländska systerföreningar. Frank Kerkhoven
från nederländska VIAG knöt kontakter och lärde sig mer
om vad man diskuterar inom IT-området i Sverige.
Frank Kerkhoven är seniorkonsult i kommunförvaltningen
i Zaanstad, nära Amsterdam i nordvästra Nederländerna,
och styrelsemedlem i KommITS systerförening VIAG – en
smidig förkortning för det betydligt längre Vereniging van
Coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering in
Nederlandse Gemeenten (ungefär ”Föreningen för informations- och automatiseringssamordnare i de nederländska
kommunerna”).

– Något vi diskuterar i VIAG är informationsintegritet och
samkörning av register. Vem ska ha tillgång till vilka personuppgifter och hur ska vi använda dem? Vi har möjlighet
att ta reda på en massa saker om medborgarna – men
betyder det att vi bör göra det? Vi pratar även en hel del om
att allt mer välfärdsansvar läggs över på kommunerna. Från
statligt håll förstår man inte alltid att nya ålägganden också
kräver ökade resurser.

Berätta om VIAG!
– Föreningen bildades för omkring 25 år sedan, när kommuntjänstemän som arbetar med de här frågorna kände
ett behov av ett nätverk. Våra medlemmar finns inom alla
IT-relaterade områden. Under de här åren har så mycket
hänt inom tekniken att vissa yrkesgrupper inte finns längre,
medan andra helt nya har tillkommit. Nederländerna har
över 400 kommuner, de flesta väldigt små. VIAG:s roll är att
skapa nätverk, arbeta med kunskapsbyggande och representera kommunerna, även på statlig nivå.

Vilka är de största framtidsutmaningarna?
– Det viktigaste är nog just att ge en röst åt kommunerna, så
att man på statlig nivå förstår vilka resurser de behöver för
att utföra sina uppgifter. Det är också stor skillnad på vilken
typ av problem man har i en landsbygdskommun jämfört
med en stor stad som Amsterdam. Molntjänster behöver vi
också diskutera. Om vi ska samla in personliga uppgifter om
invånare i Nederländerna, så ska de kanske inte samlas på
en server i USA!

Vad diskuteras inom det kommunala IT-området i Nederländerna,
är det andra ämnen än i Sverige?
– Ämnena är ungefär desamma, skillnaden består i var tonvikten ligger. Till exempel är Sverige ett till ytan betydligt
större land än Nederländerna, och därmed är utbyggnaden
av bredbandsinfrastrukturen ett mer omfattande projekt och
större samtalsämne hos er.

Vad tycker du om Göteborg och konferensen?
– Göteborg verkar väldigt trevligt. Lite som en stor småstad,
som Amsterdam. Det viktigaste med mitt besök är att knyta
kontakter och lära mig mer om vad som diskuteras på ITområdet i Sverige. Och då även höra om sådant som blivit
mindre bra, så att vi inte begår samma misstag...
Text: Ulf Benkel • Foto: Kim Westlye

