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trevlig sommar!

Ordförande har ordet

Tiden rinner iväg. Jag fick reda på igår 
kväll att det var studentskiva till helgen 
och reagerade starkt – Redan!? 
Fast när du läser det här är det 
redan midsommar och snart är 
semestrarna igång. Får du ångest 
över allt arbete som skall vara fixat 
och ordnat innan dess? Jag tror att vi 
sitter i samma sits allihop. Det som 
är typiskt är att sommaren kommer 
lika fort varje år.

Några som helt klart inte tycker 
våren går lika fort är våra elever, de 
väntar ivrigt på att bli utsläppta på 
härligt sommarlov. I år har vi i Fal-
kenberg 850 elever som tar med sig 
skolan på lovet, dvs. sin laptop som 
de har haft som redskap i sitt lärande i 2 år 
nu. Vi hade studiebesök från Haparanda 
i går och var ute på en skola för att se hur 
eleverna jobbar och använder sin dator. 

De roliga är att de inte alls tycker detta är 
märkvärdigt utan ser det som det norma-

laste som finns. 
Börjar man bli 
gammal eller? 
Som en elev 
sa, ”det är ett 
vuxenproblem 
att bekymra sig 
om hur datorn 
används eller 
vad som hotar 
på Internet”. 
Datorn blir 
snabbt ett 
lika självklart 
hjälpmedel 
som miniräk-

naren eller atlasen. Det vi i gruppen med 
deltagare från Haparanda och Falkenberg 
kunde konstatera var: Varför gör inte alla 
detta? Och hur lång tid kommer det att ta 

innan vi har en statlig satsning på detta? 
Det senare lär nog dröja, men man vet 
aldrig, det är snart val igen …

Jag vill också framhäva det initiativ som 
Thomas Wennersten från Trollhättan tagit 
upp: KITch. En grupp på Linkedin där 
man verkligen kan skapa kontakter och 
hämta information. Registrera dig där om 
ni inte redan är det. Där finns mycket att 
hämta. Bra jobbat Thomas!

Återstår bara att önska er alla en skön 
semester och fin sommar så ses vi till 
hösten! Glöm inte att boka in Globen v.45, 
det kommer att bli grymt!! Har ni något 
som ni vill visa upp eller tipsa om så maila 
kansli@kommits.se så skall vi se om vi kan 
ta med det, det är de goda exemplen som 
skall lyftas fram på våra konferenser!!

Glad sommar! 

www.securethecloud.com

We Secure the Cloud

Software as a Service 

Skolportaler 

Skolval 

E-tjänster

Federation 
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InnehållRedaktörn filosoferar
demokrati är dyrt. detta kanske inte ter 
sig som en nyhet för många, men för mig 
som står utanför den kommuala dörrarna 
och kikar in, blir det mer och mer tydligt 
att det kommunala självstyret bör luckras 
upp i framtiden. i synnerhet ifall de små 
kommunerna som Malå i västerbotten 
med sina 3369 invånare skall kunna spela i 
samma gren som botkyrka med sina 
80 055 invånare. Hur skall de små 
kommuner kunna levera kostnadseffektiv 
service till invånarna utan att samarbeta? 

den kommun som tillhandahåller it-stöd 
åt en annan för betalning bryter mot kom-
munallagen står det skrivet i lagboken. att 
kommunerna skulle bedriva kommersiell 
verksamhet känns kanske inte heller helt 
vattentätt. Men att som idag trassla in sig 
i dyra och dåliga system som omdebatte-
rade rexnet känns väl till syvene och sist 
inte så prisvärt?

Hur det än går verkar solen ta oss med 
på en resa mot ledighet. när jag nyligen 
besökte Hälsingland och orten Järvsö, blev 
jag ytterst facinerad av gästfriheten och 
det välvårdade kulturarv som hälsingarna 
vårdar ömt. där känns en dyr it-politik 
oändligt långt borta. Glad sommar på er 
vardagshjältar.

Har du tips till redaktionen, mail mig 
omgående.

daniel robertsson

Utgivningsfakta kommitS ges ut av föreningen kommunal it-sam verkan 
och utkommer med fyra nummer per år. iSSn-nummer 1404-719
Ansvarig utgivare Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Redaktionsråd Lars Flintberg, thorbjörn Larsson, Yvette Heikka Mukka 
och Marianne Olofsson
Omslag "Marciela från Mark". Foto: daniel robertsson
Produktion & annonsförsäljning timing Scandinavia ab
Projektledare andreas nyman, andreas@timingscandinavia.se
Redaktion daniel robertsson, danielkommits@bredband.net
Grafisk form andreas Hummerdahl, andreas@spabadsbutiken.se
Tryck Munk reklam ab, www.munkreklam.se
Postadress kommitS c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum, 
455 80 Munkedal | tel: 070 - 698 62 58 | e-post: kansli@kommits.se

Medarbetare
Andreas Hummerdahl - Layout : 
Hoppas att han ska ta sig genom som-
maren utan att bränna axlarna – igen.

Mats Rydström - Reporter: tar 
båten ut till Möja för sill och nubbe.

Jens Ingelsäter - Krönikör: Simmar 
långt och länge på västkusten.

Thomas Nilsson - Krönikör: 
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Hittills har denna process inneburit att 
sjuksköterskor fått skicka upp till nio fax i 
olika omgångar för att utbyta information. 
Opraktiskt, tidskrävande och med risk för 
fel. Med Samordnad Vårdplanering och 
KLARA ska detta på sikt bli automatiskt, 
men vägen dit är lång.

Christian Bonfre är IT-chef i Svenljunga 
kommun och representant för Sjuhärads-
kommunerna i en samordnande infra-
strukturgrupp mellan regionen och de fyra 
kommunförbunden i Västra Götaland, där 
det tekniska angående KLARA:s genom-

Klara knyter samman 
118 vårdcentraler
kLara är ett it-stöd som tas fram i ett projekt mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland för att lämna över 
patienter som är färdigvårdade – det vill säga klara – på sjukhus till hemsjukvård, hemtjänst eller annat i kommunal regi. 

förande stöts och blöts. Ett mycket stort 
projekt har det visat sig.

– Alla 49 kommuner har varit involverade 
på ett eller annat sätt och sedan har det 
funnits ett antal arbetsgrupper så sam-
manlagt är det ju jättemycket folk som varit 
involverade. Hundratalet!

Finns det några uppgifter om total 
budget och kostnad för KLARA-
projektet?
– Det är oerhört svårgreppbart och ett av 
problemen vi har då vi inte har någon trans-

parent kostnadsredovisning. Det är regionen 
som driver projektet och det sker egentligen 
utan specificerad budget, vilket ju är lite scary 
kan jag lugnt säga, skrattar Christian.

Hur länge har projektet pågått och 
var på tidslinjen befinner ni er nu?
– I knappt två år kan man säga. Upphand-
lingsfasen är klar och likaså första delen av 
installationsfasen så nu är det utrullning 
och driftssättning som återstår. Vi är i 
implementeringsfasen där vi i kommunerna 
håller på att koppla upp oss mot KLARA, 
att se så att tekniken fungerar.

TEXT & FOTO: Daniel Robertsson
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Hur ligger ni till i din egen kommun Svenljunga?
– Vi är rätt väl förberedda, faktiskt. Personalen, sjuksköterskorna, 
är redo att sätta igång med utbildningsinsatsen och vi håller på att 
förbereda implementation och start i slutet av september.
 
Christian beskriver huvudanledningarna till satsningen som ef-
fektivisering men man har fått göra avkall på den totala automa-
tiseringen, åtminstone i detta första skede. Och i testfasen måste 
KLARA köras parallellt med de gamla faxarna, vilket han säger 
sker i grannkommunen Herrljunga.

– Den teoretiska tanken var att den information som är adekvat 
ska överföras automatiskt från regionens vårdsystem till respektive 
kommun. Regionen valde att i första steget göra en webbaserad 
plattform, så det blir inte någon automatisk informationsöverföring 
mellan vårdsystemen från början, vilket jag tycker är lite synd. 
Men det är ett första steg mot att kvalitetssäkra informationen och 
undvika att vi har en massa faxar.➭

“det Sker eGentLiGen 
utan SPeCiFiCerad budGet, 
ViLket Ju Är Lite SCarY 
kan JaG LuGnt SÄGa”

Användarna är nyckeln
till en bra webb

www.mogul.com

Microsoft Citizen Service Platform 
– bättre service till medborgarna
Läs mer på www.microsoft.se/csp
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Å andra sidan krävs då inga direkta hårdvaruinvesteringar 
och det blir systemoberoende?
– Ja, det är dubbelarbetet som blir investeringen. Att man får titta 
i sitt eget vårdsystem och i KLARA, och så får man föra över infor-
mationen manuellt från KLARA till vårdsystemet och vice versa.

Hur är reaktionen ute hos personalen i vården?
– De tycker att det här kommer att bli jättebra, när det väl är klart, 
men att man går lite för långsamt fram. Av de nio stycken faxarna 
som ska sändas för en färdigvårdad patient så berör det första 
steget i KLARA bara två av dessa, så vi kommer att få leva i ett års 
tid i en dubbelmiljö med både fax och KLARA. Det känns inte bra 
från en verksamhetssynpunkt, plus att man får föra över vårdinfor-
mationen manuellt. Men vi ser ju en långsiktighet med detta och 
det kommer att bli bra i slutänden. Det måste bli det! Det är den 
enda vägen att bygga ihop systemen på detta sätt.

KLARA-projektet är synnerligen omfattande med 49 berörda 
kommuner, 17 sjukhus och 118 vårdcentraler i regionen, och inte 
minst 45 000 anställda. Falköpings Sjukhus var först med en pilot-
installation, sist i införandekedjan hamnar Sahlgrenska Sjukhuset 
och däremellan alla de andra.

Och fastän det som sagt initialt inte blir fråga om en helautoma-
tisering av den tidigare faxbaserade processen så innebär det ett 
viktigt steg på vägen mot en mer effektiv och säker patienthante-
ring ■

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.

w
w
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Sentensia – din partner när det gäller e-förvaltning.
Sentensia skapar verksamhetsnytta och IT-effektivitet med uppdrag inom organisationsutveckling, IT-styrning och 

IT-upphandling. I omställnings- och förändringsarbete skapar vi trygghet genom vår erfarenhet och breda kompe-

tens. Ta kontakt med oss om du har behov av vägledning i utveckling eller förändring av organisation och IT-miljö.

www.sentensia.se

Trollhättan får KTH utbildning.
Högskolan väst i trollhättan blir så kallat Cisco academy training 
Center för Sverige, danmark, norge & island. Högskolan tar 
över funktionen från ktH i Stockholm. Högskolan väst får en 
lednings- och samordningsfunktion för all utbildning kopplad till 
Ciscos nätverkssystem inom ramen för högre utbildning och 
gymnasieutbildning
källa: www.idg.se

Sms-kollekt i öster
Snart ska kyrkobesökare i Finland kunna donera pengar med 
mobilen. krykan tar strid för en kollekt för 2000-talet, skriver 
reuters. nuvarande lagar tillåter inte krykor via sms samlar in 
pengar i nokias hemland. Frågan tas upp på ett landsomfattande 
kyrkomöte inom kort. 
- kyrkan är redo för en modernisering, säger initativtagaren Matti 
Pikkarainen.
källa: www.computersweden.se

Noterat
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It has become a tradItIon for the 
committee of the various LOLA member 
organizations to invite representative 
delegates from the boards of other national 
societies to attend their home annual con-
ference. This is a much valued part of the 
information exchange and collaboration 
between the various national societies 
that are part of LOLA. On this occasion, 
conference delegates from Holland, United 
Kingdom, Denmark and the United States 
where present. The societies represented all 
participate in Lola. Lola stands for Linked 
Organizations of Local Authorities and 
serves as an informal international discus-
sion forum for local authority IT-societies. 

annual conference of Swedish 
IT-managers local authorities
Last month robin Paalvast, ViaG (netherlands) and Stephen Hopson, Socitm 
(uk) visited the annual conference of kommits. Here’s their report:

Vi kan skydda dina 
barn mot pedofiler.

by

Barnens skydd på Internet

249:-/årOrd. pris: 279:-Köp och ladda ner nuUppge rabattkod: ot-intro-12www.oopsytrixy.se

*
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Eller mot vuxna med sexuellt intresse av barn.

Vi är Oopsy&Trixy. Programvaran som hjälper dina barn 
när de chattar eller surfar. Vi varnar när faran närmar sig 
och utbildar samtidigt om säkerhet på Internet. 
Som en digital barnvakt, kan man säga.

Köp och läs mer om oss på www.oopsytrixy.se. 
Just nu kostar en licens bara 249* kronor 
om året. Priset för att surfa oskyddat 
kan vara mycket högre.

*gäller t o m 2009-06-20
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So that’s a short introduction of how we 
are organized internationally but what can 
we learn from our visit to Sweden?  An 
in-depth analysis would take too long but 
we would like to share some of the key 
learning points. One of the good things 
about IT usage in Sweden is that there is 
not only free internet access from the hotel 
rooms but also in the city park. Internet 
access is a public service like roads and 
schools! Students are able to sit in the park 
with their laptop computer and study. And 
speaking about schools, In some of the 
local authorities, like Falkenberg, every 
student is given a laptop for free. That gives 
new possibilities in the way kids are edu-
cated and diminishes the social exclusion.

One of the keynote speakers was Micael 
Dahlén. He wrote a book called Nextopia. 
In his speech lasting about an hour he 
described the changes that we are facing. 
These changes are already clearly visible 
if we observe the behavior of our kids; 
they see no barriers and want to experi-
ence everything immediately but only for 
a few minutes. Then after they have had 
an experience, they want to move on to 
something new, another new experience. 
This is also what is happening within our 
own behaviors.  Notice what happens 
when you carry out a google search and 
find something  completely new among the 
many hits; there is an increased level of 
excitement and interest but then you will➭ 

aLwaYS LOOkinG FOr 
SOMetHinG biGGer, better, 

FaSter, CHeaPer, SMaLLer.

Nå framgång med Elevdator!
• Ge dina elever de bästa av förutsättningar
• Stärk din skolas konkurrenskraft
• Nyttja helhetslösning paketerad för skolan

Läs mer om Elevdator på www.atea.se/elevdator

En elev -en dator

Jessica Samuelsson

OFFICI E LL SPONSOR
TI LL SVE NSK FR I I DROTT

Genom att samla all kommunikation hos en och samma 
leverantör sparar ditt företag mycket tid och resurser. Vi på 
TDC kan, som enda företag i Sverige, erbjuda en helhetslös-
ning för tele-, data- och bildkommunikation,  
skräddarsytt för just era behov.

Vill er organisation också uppnå mer?
Hör av dig till oss på www.tdc.se eller 
08-519 81 000, så berättar vi mer!

- Har du tid?

- Ja. Vi har TDC.
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find that after a short while, you lose inter-
est or look for better experiences and move 
on; always looking for something bigger, 
better, faster, cheaper, smaller.
 
Although there was no collaboration 
between the speakers, presentations 
followed a similar theme, the key mes-
sage of Google was more or less the same: 
we are speeding up and things move 
faster and faster. Google did an excellent 
presentation entitled “itopia” this essen-
tially looked at information predictions 
of the past compared with the benefit of 
hindsight – spookily accurate, given that 

some of these predictions were from 1934. 
Google tries to increase revenue streams by 
constantly developing new applications and 
by meeting expectations for an increasingly 
hungry and impatient market. They’re 
also analyzing the typed search-words 
on Google and using this as an indication 
what’s hot or not. In a PowerPoint graphic 
the speaker made it clear that Web 2.0 if 
off topic nowadays and cloud computing is 
the newly emerging trend that is generating 
interest.

The Danish gave presentation on the 
extensive use of Open Office in schools. 

Very interesting – blew away all the urban 
myths about quality and support. The basic 
message was ‘people don’t like change’, ‘IT 
professionals and teachers are resistant’ 
but ‘the product is sound, kids like it and it 
saves a shed load of money’.

At the conference we had a short Lola 
meeting to welcome our Danish colleagues 
as possible new members. We spoke about 
the purpose, ambitions and objectives that 
Lola has and its reasons for existence. It 
was acknowledged that many good ideas 
were not progressing due to differing local/
national priorities and capacity constraints. 

CLOud 
COMPutinG iS 

tHe new 
eMerGinG trend

Lösningar för IT-säkerhet  
och IT-drift på ett enkelt sätt
Inuit AB · 08-753 05 10 · www.inuit.se®

Delar av vår produktportfölj:

Tack för alla intressanta möten på KommITS! 

Vi hjälper kommuner, företag och  
organisationer att effektivisera sin  
IT-drift och nå en hög säkerhetsnivå.  
Vårt fokus ligger inom informations-
säkerhet, nätverksövervak ning, 
ITIL helpdesk,  AD administration 
och Grön IT.

Välkommen till Inuit med  
dina IT-frågor!

– Vi ser fram emot en fortsatt spännande dialog
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So the question was asked “What is realistic?” Past experiences 
have shown that we shouldn’t set our ambitions too high; we do 
not have the time to complete in-depth analysis of the situation 
in each of the different countries but we do see significant benefit 
from information sharing.  We do see opportunities for Lola as 
a European collaboration platform and as a combined pressure 
group to counterbalance the position of global vendors like Oracle 
and Microsoft. Another opportunity is to get EU funding for 
collaborative working at a European level within Lola. We could 
collaborate on issues like social exclusion or disaster management 
and on developing better practice. We all face similar issues but 
often the timing is not the same.

And last but not least, we end with a slogan that we heard at the 
conference which holds true for many new IT-developments: “Fake 
it, till you make it!” ■

Har ni råd
att välja fel?

www.upkeeper.se

System Management

Tid till ROI

INSTANT
System Management

med upKeeper™

Tid till ROI

Usb-slips öppnar dörrar?
Saknar du den rätta it-framtoningen vid konferensbordet? Om 
du bär slips kan lösningen finnas. tyska dialog05 har tagir fram 
en slips med både usb-anslutning och kontaktens välkända 
logotyp i blått på vitbotten. det är en prototyp men syftet 
med anslutningen är oklar. Företaget deklarerar dock stolt att 
produkten är det ”bästa sättet att skapa affärskontaktet”
källa: www.idg.se

Tel 08-635 09 00, 031-890 460, www.itf.se

HAR DU RÅD ATT 
INTE VIRTUALISERA?
Du har säkert inte undgått allt prat om virtualisering på 
sistone. Men vad innebär det egentligen för ditt företag? 
Vad bör du tänka på och vilka fallgropar ska du undvika?

Vi på ITF var först i Sverige med servervirtualisering och 
har samlat på oss en hel del erfarenhet genom åren. Något 
som vi gärna delar med oss av på vår webbplats. Vi kan 
erbjuda prisvärda och väl beprövade paketlösningar som 
utvecklats i nära samarbete med våra partners.

Välkommen till virtualisering.nu eller ring oss för en 
intressant och lönsam diskussion!
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Redan för två år sedan möte jag Marciela 
Alvarez på KommITS konferens i Luleå. 
Då var hon relativt nyexaminerad och 
nyanställd på IT-enheten i Marks kommun. 
IT-chefen Rickard Lindström hade tagit 
med stora delar av personalen på IT-enhe-
ten till konferensen. På Itopia i Helsingborg 
fick Marks kommun även chansen att visa 
upp hur de implementerat tanken med 
Unified Communication. Eftersom vi i 
detta nummer av tidningen tittar närmare 
på Klara-projektet tänkte vi se hur Marks 
kommun tänker kring detta och framtiden. 

Vilken tjänst har du?
– Jag är IT-koordinator för socialför-
valtningen inom kommunen. Jag tar 
verksamheten in i IT-världen. Jag är länken 
mellan dessa två enheter helt enkelt. Denna 
tjänst startade i och med att jag anställdes. 
Tidigare hade kommunen en koordinator 
för alla förvaltningarna medan jag är 
specialiserad på socialförvaltningen. Att 
projektleda alla utmaningar för socialtjäns-
ten kräver ansträngning.

Apropå utmaningar vad siktar ni på 
framöver? 
– Ett planeringssystem för hemtjänsten 
drar vi igång i september för två pilotgrup-
per. Med förhoppningvis en 3G-lösning för 
att logga sina insatser.

Klara-projektet? 
Jag sitter med i VG-regionens planering 
som vi succesivt inför. Rutinen är igång 

Marciela alvares 
– Från Chile till 

IT koordinator

Intervju
TEXT & FOTO: Daniel Robertsson



13

och i höst drar även IT-stödet igång. Jag är 
projektledare även för detta vilket kommer 
beröra 175 användare i kommunen.
 
Hur kommer det att funka?
– Varje kommun kommer att ha ett kom-
munikationstorg att logga in på för att sköta 
vårplaneringen. De kommer innebära att 
sjukvården, kommunen och de anhöriga 
kan logga in via samma portal och få upp-
gifter om patienten. Idag sköts mycket via 
fax inom vården men det kommer succesivt 
försvinna. Primärvården, sjukhuset och 
kommunen kommer att behöva synkroni-
sera sina ärenden och tanken är att insynen 

i vårdprocessen kommer att öka för de 
närstående. Systemet är behörighetsstyrt så 
både kommunen och landstinget kommer 
dela på detta verktyg.

Du menar att jag som patient kommer 
också kunna logga in och kika på mitt 
ärende?
– Först genomförs detta internt inom 
sjukvården och kommunerna. Sedan 
distribuerar kommunerna i Västra Götaland 
ut detta på lite olika sätt. I Mark har vi jour-
nalsystemet safe doc som vi måste synka 
med Klara, så att de pratar med varandra.

Det ligger ett stort ansvar på kommu-
nerna då att inför detta på sitt sätt?
– Klara kommer ägas på VG regionen och 
driftas därifrån.

Har Marks kommun även privat 
utförare inom sjukvården?
– Lagen LOU genomförs nu så framöver 
kommer det bli fler privata aktörer och de 
kommer även kunna redovisa sina uppdrag 
via Klara. Även inom hemtjänsten. Budge-
ten kommer ligga hos socialtjänsten.

Inom hemtjänsten också?
– Där har vi köpt ett system via Tieto som 

heter laps care. Allt detta för 
att göra arbetsfördelningen mer 
rättvis för alla de inom hem-
tjänsten och öka informationen 
för personalen via en laserpenna 
som registrerar alla moment. 
Detta har blivit ifrågasatt som en 
övervakningsfunktion av de an-
ställda, men faktum är att enligt 
andra kommuner som redan 
infört detta så har det slagit väl 
ut och de anställda känner sig 

mer trygga och vet vad de skall göra.

Det är många män som jobbar med IT 
inom kommunvärlden, vilket bemö-
tande får du?
– Bara bra. Ända sedan jag startade för över 
två år sedan har jag blivit vänlig bemött. 
Det går utmärkt att vara kvinna. Eftersom 
jag är utbildad inom vård och omsorgsin-
formatik och inte tekniker i botten är jag 
en adminstrativ IT-person. Men det går 
riktigt bra. Mitt sydamerikanska ursprung 
upplever jag enbart som en positivt sida i 
denna värld.

Sydamerika? Vart då?
– Chile, jag flyttade till Sverige 1993 som 
21-åring och det har alltid lockat mig att 
arbeta inom vården och sedan fastnade jag 
för IT, och jag såg framtiden. Vilket har gått 
riktigt bra.

Hur gick det när du var 
nyexaminerad?
– Jag minns att jag såg annonsen en sen 
söndagkväll via internet och så fick jag det. 
Det var magiskt. Det är roligt. Jag har ett 
annat ursprung och jag märker att mitt➭ 

”det GÅr
utMÄrkt att 
Vara kVinna”
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Via inspelade bilder, 
text och tal skapas en guide som 

hjälper dig att utbilda 
dina medarbetare.  SmartAss™ 

Server är navet 
i systemet och 
hanterar all in-
formation, på 
Intranet och 
  Internet.

info@smartass.se
www.smartass.se

Kunskapsstöd till 
användare av system 
och applikationer
Med hjälp av SmartAss™ kan 
de personer i organisationen 
som arbetar med dokumenta-
tion, utbildning eller support 
snabbt och enkelt producera 
guider, som visar hur en upp-
gift i ett system skall lösas. 

Guiderna publiceras på en 
server. Där kan användare söka 
upp lämplig guide för att se 
svar på sin fråga. 

SmartAss™ guider är ett snabbt 
och effektivt sätt för att infor-
mera/utbilda när det kommer 
nya programversioner eller 
nya rutiner skall införas. 

SmartAss™ ersätter manualer 
och annan dokumentation. 

Vi har även standardguider för 
bl.a. Office som våra kunder 
får tillgång till.

Skapa!

Använd!

Publicera!

Användarna söker 
enkelt upp guiden.

Kommunansvarig säljare:  Jan Wronkow,  Tel: 031-773 86 11

Tack till a
lla

Säkerhets
medvetna!

 
För er som missade att besöka oss på Kommits erbjuder vi nu 

er att delta i vårt kostnadsfria webinar om DLP-lösningar. 

Mer om våra säkerhetslösningar på www.cryptzone.se

DLP-webinar för Kommuner!   
Tis. 16 Juni,  Kl: 10.00 - ca 10:30

Mer info och registrering på:  www.cryptzone.se/kommits

förflutna är en positiv egenskap på jobbet 
och jag är uppskattad för den jag är.

Hur är din relation till Chile i dag?
– Min familj är tillstor del kvar där och vi 
håller kontakten via nätet med webbka-
mera och sådant. För första gången på 16 år 
var jag faktiskt där förra året och besökte 
mamma och pappa och alla de andra. Det 
var stort.

Hur kändes det?
– Vi fick lära känna varandra på nytt för 
ingen känner mig som vuxen. Men det var 
nyttigt och spännande.

Du skall bli mamma på nytt har jag 
hört, hur kommer det gå och din 
relation med Chile?
– Jag kommer åka tillbaka och hälsa på 
men mitt vuxna liv finns här i Sverige. Och 
snart bli familjen större. Men med tanke 
på den nya tekniken, gör det klart mycket 
lättare och roligare.

Vad händer när du är mammaledig, 
kommer det en vikarier under tiden?

– Vi diskuterar detta men troligvis startar 
vi inte några nya projekt och med tanke på 
finanskrisen kommer vi nog ligga lågt. Att 
sätta sig in i min roll tar en hel del tid så vi 
får se, vi delar nog upp sysslorna på de som 
är kvar.

Marciela minglar vidare på konferensen 
och vi önskar henne lycka till och vi 
har all anledning att årekomma till 
henne och deras nya projekt.

Intervju forts.
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Vårens KommITS konferens hölls i Hel-
singborg som bjöd på typiskt vårväder med 
ömsom regn, sol och starka vindar. 

När det gäller själva konferensen så bjöds 
på en hel del spännande och tänkvärda 
seminarier. Utbytet av erfarenheter är ett 
vinnande koncept och utgör själva kärnan 
i konferensen. Det var glädjande att se 
flera nya kommuner och deltagare på 
konferensen. 

Förhoppningsvis vi får se några av dessa 
nya medlemskommuner hålla föredrag på 
nästa konferens. Det blir nämligen trist om 
det alltid är samma kommuner som håller i 
presentationerna. 

Överlag var presentationerna bra och den 
avslutande paneldiskussionen med bland 
annat professor Bo Dahlbom var lysande. 
Underbart att höra honom uttala sig om 
säkerhetsfrågor kontra nytta och funktion. 

När det gäller SKL: s dragning så måste jag 
säga att jag var lite besviken denna gång. 
Intet nytt under solen är här ett lämpligt 
uttryck för att beskriva deras framförande. 
Jag tror att det är viktigt att man från kom-
munernas eller för den delen KommITS 

sida inte blir allt för “bundis” med SKL. 
Istället måste tydliga krav ställas på SKL 
kring deras inriktning och arbete så de kan 
stötta kommunerna i de många nationella 
frågor som nu är aktuella.
 
Middagen med tillhörande samtal och dis-
kussioner var speciellt givande och intres-
sant denna gång. Microsoft-förespråkare 
”drabbade samman” med OSS-anhängare 
och debatten var stundtals intensiv men 
samtidigt hjärtlig och respektfull. Som så 
ofta i dessa sammanhang blir diskussionen 
lite onyanserad och debattörerna hamnar 
allt som oftast i något som kan liknas vid 
ett skyttegravskrig där allt är svart eller 
vitt. Själv fick jag agera som medlare och 
vi kunde vid två bord enas kring några 
intressanta formuleringar som skrevs ner 
på en servett! Efter viss tolkning och rätt-
stavning kan jag nu publicera de viktigaste 
punkterna:  
 
•	 Konkurrensen	från	Open	Source	

baserade alternativ innebär att de 
etablerade alternativen tvingas förbättra 
sina produkter och erbjudanden vilket 
är positivt utifrån kundperspektiv

•	 Det	är	viktigt	att	se	till	helhetens	när	
det gäller kostnader för IT

•	 Licenskostnaden	är	en	liten	del	av	den	
totala kostnaden

•	 Relevanta	jämförelser	mellan	olika	
alternativ är a och o

•	 Det	är	ofta	viktigare	att	ett	system	
stödjer eller följer öppna standarder 
än om programmet bygger på Open 
Source eller inte

•	 Det	är	svårt	att	räkna	fram	vad	olika	
former av inlåsningar i slutändan ger 
för kostnader 

 
Att debattörerna, oavsett läger, drar sina 
egna slutsatser kring detta är en helt annan 
femma. Eftersom ämnet uppenbarligen 
är fortsatt hett så föreslår jag någon form 
av paneldebatt vid nästa konferens. Jag 
ser redan fram mot nästa konferens som 
hålls den 4 - 5 november, denna gång i 
Stockholm. Temat skall enligt uppgift vara 
”Mindre pengar eller mer FÖR pengarna?” 
vilket kan öppna upp för spännande 
föreläsningar. Det skulle vara toppen om 
det går att få dit Stockholms Stad så att 
de kan redogöra för sina satsningar inom 
IT och hur de ser på den ekonomiska 
utvecklingen. 
 
Tack för ordet.
Jens Ingelsäter, krönikör

rapport från ett blåsigt Helsingborg
Vårkonferensen 2009
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De tre olika aspekterna av Grön IT brukar sammanfattas som att 
handla om följande: för det första miljöeffekterna av produktion 
och distribution av IT-utrustning, för det andra om brukandet av IT 
inklusive energiförbrukning och annan resurs- och materialanvänd-
ning, för det tredje om nya användningssätt för att minska miljöpå-
verkan. Detta kan konkret vara att ersätta fysiska resor till och från 
möten med videokonferenser.

GITindex lanserades i februari 2008 och ger dig en statusrapport på 
hur din kommun eller organisation står sig på området jämfört med 
andra i Sverige.

Testet kan göras på nätet och består av tio frågor med flervalsmöjlig-
heter och utförliga svarsalternativ. Och är också ett slags reklam-
verktyg för det Stockholmsbaserade analys- och rådgivningsföretaget 
Exido som tillhandahåller tjänster som att ställa en grundlig diagnos 
och utforma utvecklingsplaner. 

Resultatet redovisas med siffror och staplar i olika kategorier från 
insikt om problemen till efterlevnad av handlingsplan, samt om 
utvärdering sker.

Testet finner du på www.gitaudit.com/gitindex.aspx

Hur är det med Grön IT? 
TEXT: Mats Rydström

Enterprise 2.0 för dokumenthantering och
samarbete i moderna organisationer

www.opentext.com - info@opentext.se - 018-681600

FUJITSU HJÄLPER ER FÅ KONTROLL. 
BÅDE PÅ IT OCH KOSTNADER.
Nya krav? Förändrade behov? Låt Fujitsu ta hand om er IT. Ni får en trygg, 
fl exibel och funktionell IT-miljö. Som dessutom kan bli en ren sparbössa!

http://se.fujitsu.com
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Sveriges ordförandeskap i EU inleds i 
juli och för att sätta fokus på IT-frågor 
planeras en studie och en EU-konferens 
som kommer att hållas i Visby den 9-10 
november under namnet Visby Agenda: 
Creating impact for an eUnion 2015.

Där man ska ta fram en gemensam hand-
lingsplan och plattform för framtida beslut 
om samarbete inom IT-frågor från 2011 till 
2015 – en fortsättning på det nuvarande 
pågående projektet i2010 - ett Europeiskt 
informationssamhälle för jobb och tillväxt.
– Vi behöver lyfta blicken för att se vilka de 
framtida utmaningarna är och vad vi måste 

Europas IT-framtid 
avgörs i Visby
Som nytt ordförandeland i eu bjuder Sverige in till konferens i Visby i november 
där riktlinjerna för en gemensam handlingsplan fram till år 2015 ska dras upp.

göra för att uppnå målsättningarna för ett 
framtida IT-samhälle. Risken är annars att 
vi fastnar i gamla hjulspår och inte ser vilka 
andra möjligheter och utmaningar som kan 
uppstå inom det här området som utvecklas 
så snabbt, säger infrastrukturminister Åsa 
Torstensson.
 
Näringsdepartementet har beställt en studie 
kring framtidens informationssamhälle, 
som kommer att göras av konsultföretaget 
SCF Associates Ltd, och ska resultera in 
den rapport som kommer att utgöra under-
lag för konferensen. Rapporten publiceras 
den 1 september.

– Genom att lyssna till företrädare för 
näringsliv, politik och många av informa-
tionssamhällets olika intressegrupper ska 
de anlitade experterna beskriva vilka de ser 
som de viktigaste politiska frågorna för ett 
europeiskt informationssamhälle fram till 
år 2015. IT och tillgång till en god elektro-
nisk infrastruktur är en förutsättning för 
vår konkurrenskraft och en god ekonomisk 
utveckling. Därför är vi angelägna om att vi 
inom EU arbetar tillsammans med denna 
prioriterade och gränsöverskridande fråga, 
säger Torstensson ■

Projekt1:Layout 1 09-05-20 16.08 Sida 1

TEXT: Mats Rydström
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IQsupport - Expertjhälp och rådgivning till din IT-organisation
Ibland räcker de egna resurserna inte till. Just nu erbjuder vi alla kommuner tre månaders testavtal 
för endast 5 000:- Detta ger dig expertsupport inom infrastruktur för Novell, Microsoft och Citrix. Läs 
gärna mer på www.systeam.se/iqsupport. 

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom 
management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk 
infrastruktur och drift.

Mest sågat den senaste tiden är Malmö stads märkliga storsatsning 
i den grafiska onlinecommunityn Second Life – ungefär två år efter 
att detta virtuella luftslott började betraktas som passé. Vad Malmö 
stad ska uträtta i Second Life 2009 är oklart mer än att förbruka 
drygt 800 000 kronor i EU-bidrag, till vilket kommunen själv fick 
skjuta till 300 000 kronor.

– Vi är medvetna om att Second Life kanske inte är den absoluta 
framkanten längre, säger socialdemokraten Carina Nilsson till 
Sydsvenskan.

Förhoppningsvis blir det billigare satsningar då Malmö upptäcker 
Myspace och Facebook och lejer konsulter för att skapa profiler 
där. Törs man hoppas på 2011?

Att bygga vettiga vägar och se till att få fart på spåren i Östeuropa 
gynnar alla EU-medborgare. Att bygga Malmö i Second Life gynnar 
bara en programmeringsfirma och det tillfälligt, sammanfattar 
Malin Siwe hela galenskapen i en krönika i Dagens Nyheter ■

Malmös sågade 
hjärnsläpp TEXT: Mats Rydström

Bredband på flyg i höst
amerikanska row 44 ska leverera bredband till flygbolaget 
norwegians flygplansflotta. i höst kan passagerarna surfa snabbt på 
internet och sända sms underflygningen. norweigan blir det första 
europeiska flygbolaget med denna typ av bredbandslösning.
källa: www.norweigan.no

Dina vininköp registreras
Spritköp loggas länge på Systembolaget. efter uppgifter sparas 
loggarna från köp av öl, vin och sprit på kort i Systembolagets 
databaser i upp till tio år. 
enligt personuppgiftslagen ska personuppgifter inte lagras längre 
än vad som behövs i verksamheten, säger datainspektionens 
genraldirektör Göran Gräslund, som påbörjat en granskning.
källa: www.datainspektionen.se

PTS ordnar EU-konferens
Post- och telestyrelsen anordnar i november en internationell 
konferens om nätsäkerhetsfrågor, som en del av Sveriges 
ordförandeskap i eu. Syftet är att deltagarn från näringsliv 
och statsförvaltning ska utbyta erfarenheter kring initativ 
för att möta utmaningarna i att skapa ett robust och säkert 
informationssamhälle.
källa: www.computersweden.se

Noterat

OSLAGBARA ERBJUDANDEN 
SOM INNEHÅLLER ALLT FÖR LÄRARE OCH ELEVER!
I nära samarbete med Intel och Microsoft kan Dell erbjuda skolor en 
helhetslösning för lärare och elever. Lösningen kräver minimal inblandning 
från skolan och behöver inte belasta IT-avdelningen.

Dell Latitude E4300 
tunn, lätt och tålig i 
läckra färger

Dell Latitude XT2 
innovativ pekdator med 
multipekskärmteknik 

Dell Latitude E5400 
kostnadsoptimerad 
och fl exibel

Dell Latitude 2100
Minidator utformad 
för skolor

FÖR MER 
INFORMATION: 
08-590 05 100 
skolteam@dell.com
www.dell.se/skolor
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Sveriges Kommuner och Landsting publicerar en topplista över 
kommuner som säkrats med vad som kallas DNSSEC, och för 
den oinvigde kan beskrivas som säkerhetshöjande tillägg till 
de dommännamnservrar som pekar ut var innehåll på Internet 
finns.

På listan återfanns i pressläggningsögonblicket Bollnäs, Gävle, 
Leksand, Ockelbo, Olofström, Ovanåker, Perstorp, Sandviken, 
Söderhamn, Trollhättan och Örkelljunga. Av totalt 290 kom-
munala domäner. Bland myndigheterna var det endast fyra av 
221 domäner som säkrats på detta sätt.

I SKL:s trestegsraket för bättre DNS-säkerhet, och minskad risk 
att bli utnyttjad i distribuerade attacker, föreslår de en enkel 
kontroll med webbverktyget DNScheck på dnscheck.iis.se som 
ett första steg. I det andra att få kontroll över Kaminskybuggen 
som gör att angripare kan tillfälligt ta över domännamn och 
leda till phishing, detta kan testas på www.kaminskybuggen.se

Steg tre är att införa tilläggen i DNSSEC vilket alltså går 
långsamt, men ändå, framåt ■

Säkra regioner
TEXT: Mats Rydström

Sveriges nya Symbol 
för högsta IT-Kompetens

Effektiv Klienthantering 
IT-Produkter & Logistik

Dokumenthantering
Drift & Hosting
 Virtualisering 
Affärssystem

IT-Konsulter 
Datalagring 

 

042-450 14 00   Helsingborg   www.officeitpartner.se

Med Unified CoMMUniCations från NEC Philips får du en 
komplett kommunikationslösning. Våra UC-lösningar inne-
fattar bland annat IP-telefoni, närvarostatus, samtalshan-
tering med fullständig integration med din företagsväxel, 
videokonferens, chatt, avancerade telefonistfunktioner och 
kontaktcenters. Tillsammans med Microsofts koncept för 
Unified Communications skapar vi marknadens vassaste 
kommunikationslösningar för våra kunder. 

neC PHiLiPs är enligt analysföretaget Gartner Group, 
tillsammans med NEC en av världens största leverantörer 
inom området företagstelefoni. Företaget erbjuder lösning-
ar för alla storlekar av organisationer och speciallösningar 
för en rad olika branscher, såväl lokalt som globalt. 

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig ring vår  
säljare Roger Moe på telefon 08–598 523 43. 
Mer information hittar du även på www.nec-philips.se 

Vi har lösningar för 
Unified Communications 
som andra i branschen 
bara drömmer om.

Noterat
Kurs i Wikipedia?
i höst håller mittuniversitetet en 7,5 poängskurs i wikipedia. den 
riktar sig till webbutvecklare, lärare, bibliotekarier, studenter.
Sakfel i studenternas uppsatser kommer från wikipedia. det 
används allt mer i den akademiska världen. Vi vill förmedla källkritik 
snarare än att blunda för fenomenet, säger Magnus eriksson, 
universitetsadjunk i datatekonk vid Mittuniversitetet.
källa: www.miun.se

SJ på rätt spår?
Statens järnvägar har valt redpill Linpro som leverantör av 
applikationsförvaltning för sin open sourcebaserade soa- och 
integrationsplattform. Genom sin inegrationsplattform har SJ under 
de senaste åren snabbare fått fram nya tjänster och applikationer 
till nytta för kunderna. SJ har till exempel kunnat etablera den 
nya tjänsterna biljettauktion på tradera, sms-biljetter och Sjs 
evenmangssatsning. Sj:s it-enhet har stora krav från verksamheten 
och marknaden att snabbt leverera nya tjänster och affärskoncept. 
Helmilgheten ligger inte i tekniken utan i hur vi organiserar arbetet 
genom vårt integrationscenter SJ iCC, säger anders Hedenros, 
cio på SJ. Vi är glada att ha vunnit Sjs förtroende i hård konkurrens 
säger Lars Larsson, affärsområdeschef på middleware på redpill 
Linpro.
källa: www.uh24.se
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Virtualiseringen är absolut här för att stanna. Den är definitivt 
ingen dagslända och den kommer troligen vara lika självklar som 

ett världsomspännande IP-nät. Det finns givetvis massor kvar innan 
virtualiseringen är fulländat. Till skillnad från det världsomspän-

nande nätet, som är allt annat än proprietärt, så är den virtualisering 
som nu sker så proprietär som den bara kan bli. Förhoppningsvis 

nyktrar aktörerna till och kan enas kring öppna standarder. 

Nygamla risker i en 
virtualiserad vär(l)d 

Krönika
TEXT: Thomas Nilsson LÄNK: certezza.net
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Jag tror få har varit så lyriska som just 
kring virtualiseringen. Merparten av alla 
tidigare problem är som bortblåsta. Tyvärr 
går tåget på sina håll så snabbt så att allt 
säkerhetstänk också är helt bortblåst, trots 
att virtualiseringen har större påverkan på 
vår informations- och IT-säkerhet än vad 
kanske många tror.

Många har kommit långt i sitt säkerhetsar-
bete. Exempelvis är zonindelning utifrån 
informationsklass inte längre en utopi utan 
snarare en realitet hos allt fler. Likaså går 
skydden i och mellan de olika zonerna allt 
oftare i harmoni med vad de egentligen är 
satta att skydda. När infrastrukturbygget 
nästan var perfekt, så kommer en virvel-
vind i form av virtualisering och vänder 
upp och ned på allting. Riktigt så illa är 
det kanske inte och det behöver definitivt 
inte vara illa. Däremot krävs det ånyo en 
kraftsamling för att inte säkerhetsarbetet 
skall backa ett par nivåer.

Läckageoro
Det finns en läckageoro i den virtuella 
miljön och det finns det givetvis fog för. Det 
fanns det redan när VLAN introducerades 
1998 och givetvis är 802.1Q standarden 
inte fulländad utan det handlar om att 
anstränga sig vad gäller design, implemen-
tation och konfiguration. Annars kan man 
fortsätta med galvaniskt åtskilda nät mellan 
olika säkerhetszoner. Det samma gäller i 
den virtuella miljön. Det läcker titt som 
tätt, oftast mellan gäst och värd. Det tätas 
och det uppstår nya läckor. Om vi har tänkt 
någorlunda sunt så behöver läckorna inte 
vara ett säkerhetsproblem.

Nätoro
Det finns en nätoro när 
den virtuella miljön helt 
plötsligt är en stor del av 
infrastrukturen. Vad händer 
med alla nätbaserade skydd 
som brandväggar, IPS, inne-
hållskontroller med flera? 
Självklart kommer de i sin 
nuvarande form att vara 
fullständigt verkningslösa. 
Den som tror sig stoppa en mask med en 
nätbaserad IPS kommer att bli lätt olycklig 
när den virtualiserade miljön blivit helt 
komposterad. Några har uttryckt sig stark 
och sagt att virtualiseringen är slutet på 
nätsäkerhetseran. Riktigt så illa behöver det 
inte vara, utan ånyo behövs lite ansträng-
ning för att se hur den virtualiserade miljön 
passar in säkerhetstänket. Givetvis skall 
ni inte anpassa ert säkerhetstänk, som för-
hoppningsvis vilar på en stabil grund, utan 
den virtualiserade miljön skall anpassas 
och kompletteras med nödvändiga skydd 
som kanske tidigare var avsedda för en 
fysisk infrastruktur.

Plattformsoro
Det finns en plattformsoro som inte är 
grundlös med tanke på att äggen helt 
plötsligt hamnar i väldigt få korgar. Detta 
brukar de flesta dock ha en plan för, inte 
minst ur ett tillänglighetsperspektiv, och 
är därmed inte så sårbar som man först 
kanske tror. Det som kanske inte är lika 
känt är att den plattform som är satt till 
att hantera en mängd virtuella servar inte 
har det underliggande skydd som krävs. 
Exempelvis har vidareutveckling av hård-
varan för att förbättra skyddet mellan olika 

gäster medfört helt nya typer av sårbarheter 
som i sin värsta form innebär att en gäst 
obemärkt kan starta en egen hypervisor 
ovanpå den egentliga värdens hypervisor. 
Utvecklingen fick motsatt effekt men det är 
knappast förvånande att ny teknik innehål-
ler nya sårbarheter. Det är den krassa verk-
ligheten. Nytt är däremot att fokus breddas 
ytterligare, från att ha varit relaterad till 
operativsystem, tjänster och tillämpning så 
är helt plötsligt ting som hårdvara och BIOS 
under lupp i jakten på sårbarheter. Troligen 
ser vi ännu bara toppen av isberget på det 
här området.

Trots orosmolnen så finns det ingen anled-
ning att ha dem som enda ursäkt till att inte 
virtualisera. Däremot gäller det att inse att 
virtuell säkerhet i sig inte kommer att ge 
några besparingar. Det kommer att kosta 
och sanningen är den att kostnaden uppstår 
även om inget aktivt säkerhetsarbete görs i 
den virtuella miljön. Jag behöver knap-
past tillägga att den oplanerade kostnaden 
är oförutsägbar och i bästa fall bara sur i 
smaken. 

Det är som alltid bättre att förekomma än 
att förekommas, inte minst i den virtuella 
vär(l)den ■

Prova Sveriges
största e-tjänst 

för skolan Unikum är Sveriges största e-tjänst för skolans arbete med IUP, 
omdömen, mål och dialog hem-skola. Passar perfekt i kommunens 

portal, och är klart att kopplas till skolans administrativa system. 

Kontakta oss för att prova gratis i din kommun.

 Unikum – Unikt lärande AB • 08-720 16 00 • kontakt@unikum.net • www.unikum.net

”VirtuaLiSerinGen 
Är SLutet PÅ 

nÄtSÄkerHetSeran”
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Hur kan Websense hjälpa dig?

Websense har gedigna kunskaper 
om webben och hur människor 
använder den, till skillnad från 
många andra leverantörer av 
säkerhetslösningar. Vi hjälper mer 
än 50 000 företag världen över, 
både stora och små, med att möta 
utmaningarna i den nya webb 
2.0-världen.

Ladda ned en online-demo, en 
beställningsdemo eller en 
kostnadsfri utvärderingsversion av 
våra webb-, e-post- och 
datasäkerhetslösningar.

www.websense.com/evaluations

Ja!

Ja!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Swedish_yes_170x109mm.pdf   10/03/2009   09:04:47

Spara pengar idag - Stärk verkSamheten imorgon
Lotus Symphony är den enda programsvit du behöver för 
att skapa dokument, presentationer och kalkylblad.

Kontakta Cecilia Wollard, cecilia.wollard@se.ibm.com 
för mer information.
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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, Söderhamns kommun
Oxtorgsgatan 19, 826 80 Söderhamn
Telefon arb: 0270 - 750 05
Telefax: 0270 - 753 00
Mobiltel: 070 - 587 35 50
E-mail: lennart.smith@soderhamn.se

Jörgen Sandström, Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg
Telefon arb: 08 - 381 67
Telefax: 08 - 570 483 05
Mobiltel: 070 - 623 99 73
E-mail: jorgen.sandstrom@varmdo.se

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

Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
IT-servicekontoret, 177 80 Järfälla
Telefon arb: 08 - 580 296 06
Telefax: 08 - 580 297 00
Mobiltel: 070 - 480 85 01
E-mail: yvette.heikka_mukka@jarfalla.se

Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
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 155 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå 
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och 
den största är Umeå. Förutom att anordna konferenser, för närvarande två 
per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med ett 
antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion 
och med systerföreningar i USA, 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 
2008/2009 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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Ibland händer det oväntade och det 
oväntade kommer alltid som en blixt från 
klar himmel. Det mest fascinerande är att 
det oväntade dessutom bara händer en 
gång...allt därefter är förväntat och det blir 
aldrig som första gången. Vi ser det om och 
om igen inom IT-sektorn, helt oväntade 
lösningar eller tjänster kan poppa upp från 
ingenstans och bli formidabla succéer, för 
att nämna några kan Skype, Playstation, 
Facebook, iPhone och Twitter utgöra 
exempel för just detta. Så snart vi sett en ny 
klar stjärna födas så finner vi snart ett stort 
antal aktörer som försöker att klona idén 
eller göra något liknande, sällan eller aldrig 
lyckas de göra det oväntade igen.

Inom tjänste- och 
produktutveckling för 
IT-sektorn så tror jag att 
ovanstående resonemang 
är någorlunda korrekt. 
Inom utbildningsområdet 
där jag verkar är det lite 
annorlunda. I min tjänst 
som strategisk ansvarig 
för utvecklingen inom 
nätbaserad utbildning vid 
Högskolan Dalarna ser jag 
att det oväntade faktiskt 
kan upprepas. Högskolan Da-
larnas språkämne höll för ca fem 
år sedan att läggas ned på grund av dåligt 
söktryck, idag är språkinstitutionen den 
starkaste växande språkavdelningen ibland 
Sveriges lärosäten, och även internationellt 
sett unik. 

Orsaken till expansionen är att lärarna 
gemensamt utvecklade språkutbildningar 
som idag är helt nätbaserade. Med tretton 
språk och ett ständigt ökat tryck på våra 
utbildningar måste vi fråga oss hur denna 
utvecklingen var och är möjlig? Oavsett 
vilket språk vi tar kan göra samma utveck-

lande resa och det är lika väntat oväntat 
varje gång. Visserligen vet vi vilka delar 
som är viktiga för att kunna arbeta fram-
gångsrikt med språk på nätet och många 
lärosäten besöker oss med förhoppning om 
att få en förklaring till hur vi har lyckats. 

Problemet är att vi inte 
kan berätta det för det är 
så många faktorer som 
bidrar till framgången. 
En viktig faktor är dock 
att vi dels arbetar helt 
nätbaserad men än 
viktigare är det som det är 
det mest fundamentala för 
varje enskild individ i världen...att bli sedd. 
Genom att arbeta med många realtidsmöten 

via webbkonferenser där ljud 
och bild och delade ytor 
är en förutsättning så blir 
faktiskt studenterna sedda 
och bekräftade. Vi har idag 
studenter i ca 60 länder 
och en del av dessa kan gå 
upp mitt i natten 
för att delta i 
ett semina-

rium online, 
för att göra det 
måste det var 

något riktigt viktigt 
som står på agendan. 

När IT kan stödja och dessutom 
förbättra lärprocesser, då händer 
något spännande. En del kanske 
menar att detta säkert passar för 
vuxna studenter med stor 
motivation, det kan 
kanske vara korrekt. 
Faktum är att jag i 
samtal med en rektor 
på en liten Dala-orts högstadieskola där vi 
gemensamt högskola och grundskola ut-

vecklat språk på nätet för barn från årskurs 
6 och högstadiet vittnar om något annat, 
för första gången har sju killar i årskurs 6 
valt att läsa moderna språk i årskurs 7. 

Dessa elever i årskurs 6 har arbetat med 
online-språkundervisning 
och vill fortsätta med det. 
Är det för att de är killar 
och gillar datorer? Skulle 
inte tro det, det handlar 
om samma fundamentala 
behov som vi alla andra 
har...vi vill bli bekräftade 
och online går det till och 
med bättre än att göra det i 

ett klassrum. Det oväntade har hänt igen, 
var det väntat? Kanske inte riktigt men jag 
anade det. Det är helt klart att vi har en 
helt ny familj med teknik-medierad praktik 
som är viktiga för lärandet men som måste 
mer systematiskt analyseras och men inte 
minst prövas. 

Vi prövar hela tiden och vi finner vägar 
som fungerar. När 
vi har den enskilde 
individen i fokus och 
möter denne så har 

vi rätt ansats. Om vi 
dessutom kan möta 

denne varhelst hon eller 
han befinner sig i världen 
så har vi kommit ett steg 

längre, frihet under ansvar. 

Den övergripande frågan måste vara: 
Vad kan teknologin göra som är 

rätt så annorlunda och hur kan 
vi nyttja dessa resurser för att 

extrapolera existerande metoder 
till att bli ännu bättre? Kan vi tänka i 

dessa banor kan mycket spännande hända.

Utbildningsutopi?

Lika VÄntat 
OVÄntat 

VarJe GÅnG

SPrÅK-
UTBIlDNING

la
FOrMaCIóN 
lINGüíSTICa


