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Sociala medier 
 i kommunens tjänst

ledare

Nu är det en dryg månad sedan vi 
genomförde höstens konferens tillsammans 
med Sambruk och planeringen av vårens 
konferens är i full gång. Vårt tema runt 
sociala medier ligger helt rätt i tiden och 
det är frågor som berör alla kommuner. Hur 
ska vi som kommuner hantera och nyttja 
sociala medier som Facebook, Linkedin, 
Google+, twitter, bloggar mm. 

Veckan efter vår konferens var det dags för 
Kvalitetsmässan i Göteborg. Vi gratulerar 
Upplands Väsbys kommun som blev årets 
IT-kommun. Kommunen fick priset för 
att de använder IT såväl för bättre service 
mot medborgarna som intern utveckling 
och styrning. Just medborgardialogen 
berömdes speciellt med bl a ”ett-klicks-
ärenden”. Hoppas vi kan få höra mer om 
dessa satsningar till våren.

I en undersökning som genomförts under 
hösten svarade två av tre kommuner att 
man har sidor på Facebook. Denna kanal 
används för att informera, rekrytera och 
öppna för dialog med våra medborgare. 
Ett exempel är Norrköpings kommun som 
har tagit ett innovativt grepp och börjar 
lägga ut sina livsmedelsinspektioner på 
Facebook för att nå fler och öka intresset av 
säker livsmedelshantering. Det är stort att 
Facebook placerar sitt nya datacenter för 
Europa i Luleå.

Hur ska vi utveckla våra organisationer för 
att klara morgondagens krav från medborga-
re och medarbetare? Vi måste kunna erbjuda 
en arbetsplats som stödjer kunskapsdelning 
i digitala, mobila och sociala miljöer. Detta 
och mycket mer ska vi beröra på vårens 
KommITS-konferens i Karlstad.

Vårens konferens ska bli den första helt del-
tagardriva konferensen. Gå in på KommITS 
Facebookssida och först av allt ”gilla den” 
så får ni automatiskt fortlöpande informa-
tion. Men ta också chansen att påverka 
nästa konferens, vilka ämnen vill du 
diskutera, vet du någon bra föreläsare som 
ska vara med, har du något bra exempel 
från verkligheten du vill ta upp mm.
www.facebook.com/kommits#!/groups/
kommits/

Till sist en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År från oss på KommITS.

Inge Hansson
Styrelseledamot KommITS, konferensgene-
ral för vårkonferensen 2012 och till vardags 
IT-chef på Karlstads kommun.

©Dan Lepp



3

KommITS  nr 4/ 11

Innehåll

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 KommITS Höstkonferens 2011, ©Dan Lepp
Produktion & annonsförsäljning Timing Scandinavia AB
Projektledare Elle Anbratt, elle@timingscandinavia.se
Redaktion Daniel Becker, danielkommits@gmail.com
Texter Daniel Becker och Mats Rydström
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

Redaktörn i vinterskrud
Att följa Kjell Erikssons TV-program 5000 har 
onekligen fått min hjärna att börja jobba. Okej, visst 
är det avkopplande och lättsamt å ena sidan, men å 
andra sidan har han verkligen något spännande på 
tråden? För hur bra känner du dina facebookvänner, 
är dom verkliga vänner? När Kjell klampar in på en 
bröllopsfest och bjuder på lite skämt med en nätvän, 
visar det sig ganska snabbt att det spontana infallet 
ställer vänskapen på prov. Kommer han träffa alla 
dessa tusentals namn i verkligheten? Jag väntar med 
spänning på fortsättningen.

Under tiden roar jag mig med att sukta efter 
välpreparerade skidspår. Nyligen besökte jag flitiga 
Luleå, som jobbat hårt på Ormberget för att 
förbättra och modernisera längdskidåkningen för 
kommunens invånare. Jag blir så imponerad av dessa 
initativ för att höja standarden och kanske ro hem 
ett större mästerskap, eller helt enkelt ge möjligheter 
att (höja standarden på) förbättra folkhälsan. De 
senaste två snörika vintrarna och hälsotrenden med 
mer skidåkning verkar onekligen vara här för att 
stanna. I de mest oväntade situationerna hamnar jag 
i samspråk med valla-amatörer och nybörjar-löpare, 
som vill ha träningstips.

I detta nummer har vår skjutjärnsjournalist Mats 
Rydström intervjuat bland annat avtalsexperten 
Kenth Berg. Ärligt talat skulle inte du vilja ha en sådan 
för hemmet? Tänk dig någon, som ständigt uppdatera 
dig vilken försäkring du bör teckna, eller varför inte 
hitta den bästa banken?

Läs, njut och begrunda, så syns vi nästa år!
Redaktör Daniel Becker.

PS. Missa inte tidningens egen facebookgrupp, snart 
kanske det är jag som intervjuar alla tidningens 
vänner? DS

Saknar du något i tidningen? maila gärna redaktionen 
på: danielkommits@gmail.com
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och godtrogenhet har 

åtminstone funnits sedan 
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Provokatören summerar 

höstkonferensen
Jens Ingelsäter kom hem från Hotell 11 med en ny titel: IT-provokatör. 
Här är hans summering av intrycken från KommITS höstkonferens,

kommits höstkonferens summeras

©Dan Lepp
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För en tryggare värld

Att lita på företagets 
spamfilter kan vara lika 
dumt som att flyga JAS 
utan hjälm.

Open Source for Open Minds

Öppna processer

www.inherit.se/kommun

för en öppen förvaltning

för ökad kvalitet och effektivitet

Öppna lösningar
i harmoni med
verksamheten

WWW.QBRANCH.SE   

DeT bLeV eTT KÄRT ÅTeRSeenDe när KommITS-
konferensen åter igen hölls i Göteborg och på Hotell 11. Nu var 
det inte bara platsen i sig, som gjorde konferensen till en positiv 
upplevelse. Föreläsningarna höll överlag god klass med intressanta 
ämnen och frågeställningar som ligger i tiden.

Nätverkandet var på topp vilket för egen del resulterade i, förutom 
ett par affärer, en ny ”titel” nämligen IT-provokatör. Jag tackar och 
tar emot! Men det är det som är så ”gött” på KommITS, det är högt i 
tak och människor som vanligtvis inte möts står helt plötsligt mitt 
emot varandra och debatterar både stora och små frågor, vilket na-
turligtvis innebär ett både roligt och värdefullt erfarenhetsutbyte.

FORTS På NÄSTA SIDA
©Dan Lepp
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for Unikum

Satsa på säkra och smidiga lösningar 
för molntjänster i skolan.

Vill du bli 
skolans hjälte? 

www.unikum.net/skolanshjalte

Temat för höstkonferensen var ”Från 
mappar till appar - plattformar och proces-
ser för framtiden”. Här blir det tydligt att 
själva begreppet appar kan innefatta i prin-
cip vad som helst. Och sen så finns det så 
klart bra appar och, ska vi säga, mindre bra 
appar. För att få lite ordning och struktur 
så har jag delat upp apparna i tre katego-
rier. ”Lek-appar”, ”mindre-bra-appar” och 
”riktigt-bra-appar”. Det som kännetecknar 

en ”lek-app” är att nöjet går före nyttan, 
vilket i sig inte bör underskattas.

Samtidigt så tycker jag att den här katego-
rin av appar bör riktas till privatkunder, 
inte mot kommunen och kommunens med-
arbetare. Leka, ja det får vi göra på fritiden. 
När det kommer till ”mindre-bra-appar” 
så blir det tydligt att flera leverantörer vill 
rida på den framgång och det intresse som 

appar idag väcker. Här ska det visas att vi 
minsann hänger med den senaste trenden. 
Detta blir sällan bra. Minns hur det var 
när alla systemleverantörer helt plötsligt 
skulle erbjuda webb- och portalgränssnitt. 
Gräsliga skapelser, som egentligen bara 
webbifierade i grunden dåliga och inlåsta 
system. Noll innovation och noll nytta. 
Stuprören förlängdes till webben. Likhe-
terna är tyvärr slående. FORTS På NÄSTA SIDA

kommits höstkonferens summeras

©Dan Lepp
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”Här berättade 
 Britt-Inger Berntsson
 om den fantastiska resa 
 som IT-avdelningen 
 och skolan gjort 
 tillsammans”
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Bättre kundrelationer 
och effektivare 
kommunikation

Allt hänger ihop

Empowered 
by Innovation

nec.se

Har du höga krav på 
IT inom vård, skola 
och omsorg?
Vi har satt service i system 
och hjälper dig hela livet.

tieto.se /branscher/offentlig-sektor

Knowledge. Passion. Results.

Nu har Tieto IT-stödsystem som hjälper medborgarna 
genom livets alla skeden med hjälp av interaktiv 
kommunikation. Det handlar om system för dagisplacering, 
skolportaler, operationsvård och äldreomsorg med 
säkerhet, drift och samordning inbyggt från start. 
Fördelarna är ökad tillgänglighet och koordination, minskad 
administration och mer tid till verksamheten. 

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag för mer information.

BYT PARTNER!
WWW.OFFICEITPARTNER.SE

Men som tur är finns det den sista 
kategorin ”riktigt-bra-appar”. Det som 
kännetecknar dessa appar är enlig mig att 
de tillför verklig nytta. De är innovativa och 
förenklar eller förbättrar för användarna. 
Mobilitet och flexibilitet när det fungerar 
som bäst.

Det hade så klart varit intressant att peka 
ut vilka appar, som hör hemma i respektive 
kategori, men detta överlåter jag åt er läsare.

Bland föreläsningarna jag vill lyfta fram, är 
Uddevalla kommuns ett givande exempel. 

Här berättade Britt-Inger Berntsson om den 
fantastiska resa som IT-avdelningen och 
skolan gjort tillsammans. Det var inspire-
rande att höra henne tala om hur viktigt 
det är med ledarskap, och hur vi kan och 
ibland måste våga förändra oss själva, och 
den kultur som finns inom kommunen.

Att vi ser alla våra användare som våra 
kunder kan tycks vara en självklarhet år 
2011. Här vet jag tyvärr att det finns många 
IT-avdelningar, som fortfarande lever som 
på 90-talet. Det är därför inte alls konstigt 
att det är just hos dessa kommuner, som 

det uppstår problem mellan IT-avdelningen 
och skolan. Här gäller det att ta tag i frågan 
innan det är försent, och innan skolan 
vänder sig till en annan leverantör. Inte 
roligt att stå där med lång näsa och undra 
vad som hände. Ta lärdom och inspireras 
av Uddevalla och Britt-Ingers erfarenheter.

Nästa gång ses vi i Karlstad! Jag ser redan 
fram emot konferensen, att bli inspirerad, 
att få debattera och kanske provocera.

Jens Ingelsäter, IT-provokatör
Directory Systems - www.dirsys.com

kommits höstkonferens summeras
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Världens svåraste annons.

Världens enklaste lösning.
Hur pratar man om det som ingen vill höra? Hur sätter man ord 
på de fasansfulla övergrepp på barn som fotas, fi lmas och sprids? 
På NetClean är vi ledande på tekniska lösningar som stoppar 
spridningen av barnpornografi skt material. Men att berätta om 
vad som pågår, just nu på 750 000 datorer runt om i världen, är 
vår allra svåraste arbetsuppgift. 

Världsnyheten NetClean ProActive Appliance är en hårdvara som 
installeras på en kvart och som hindrar barnpornografi skt material 
från att cirkulera på ert nätverk. Och med tanke på vad den s ätter 
stopp för, borde det vara världens mest självklara beslut.

Ring 031-719 08 00 eller besök netclean.com för att veta mer.
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Är certifikatens tid förbi?
Den senaste tiden har det varit en stor 
diskussion kring om man ska kunna lita 
på certifikat. I synnerhet certifikat som 
används till SSL/TLS för att autentisera 
serversidan. Attackarena mot Comodo, 
StartCom och DigiNotar har givit rejäl fyr 
till brasan och flera förstå-sig-på’are dömer 
ut certifikaten en gång för alla.
 
Vi kan konstatera att det finns ca 1.500 
certifikatutfärdare i världen, som anser sig 
vara värda att lita på. Den vanliga 
användaren, du och jag, kan 
omöjligen veta vilka utfärdare 
som är slarviga. Holländska 
staten valde att lita på 
DigiNotar, vilket de idag 
har all anledning att 
ångra.
 
Förfalskade identiteter 
och godtrogenhet  har 
åtminstone funnits sedan 
Adam träffade Eva och 
den illvillige ormen bjöd 
på en tugga. Tilltron till 
certifikaten bygger också på 
en godtrogenhet, där vi litar 
på att webbläsarleverantörer 
och operativsystemleverantören 
endast valt ut de utfärdare som 
andas tillit. Det kan givetvis 
diskuteras huruvida detta är en 
bra eller dålig modell. Vidare 
kan konstateras att certifikat 
tillförskaffade genom brottsliga 
metoder inte kan spärras på ett 

enkelt sätt och att ansvaret för att opålitliga 
certifikat finns i omlopp är högst oklart.
 
Mot bakgrund av detta bör man givetvis 
ställa sig frågan hur vi nu skall se på 
certifikat, inte minst i skenet av SSL/
TLS-autentisering.  Ska man tro de värsta 
olyckskorparna så kan vi nu inte vara säkra 
på att det verkligen är de sajter man tror sig 
gå emot som svarar på ditt anrop. I nästa 

mening propageras det för HSTS 
(HTTP Strict Transport Security) 

vilken är en teknik för att få 
webbläsaren att komma ihåg att 
en viss webbplats enbart skall 

besökas via HTTPS (SSL/
TLS). Men, då erfordras 
ju någon form av 
certifikat och var det 
inte där skon klämde?
 

DNSSEC är otvivelaktigt 
ett steg i rätt riktning. 

Tekniken minskar 
möjligheterna till manipula-

tion av DNS-svar vilket i 
sin tur minskar risken att du 

hamnar på en helt annan sajt 
än tänkt. Ett tänkbart nästa steg 
efter DNSSEC, och som snart 
ligger inom räckhåll, är DANE 
(DNS-based Authentication 
of Named Entities). DANE är 
en DNS mekanism, som kan 
ersätta eller komplettera en 
PKI. Exempelvis kan en hash 
av en publik nyckel publiceras 

i DNS, vilken ger möjlighet att verifiera den 
publika nyckeln innan användning för att 
säkerställa att den inte komprometterats.
 
DNSSEC och DANE bygger på att vi har 
tilltro till DNS. Den filosofiske kan givetvis 
börja fundera på vad det är för egentlig 
skillnad mot att ha tilltro till en PKI. I 
grund och botten är det asymmetrisk 
kryptering vi talar  och det är fortsatt 
samma utmaning - att fastställa vems den 
publika nyckeln är.
 
Det råder inga tvivel om att systemet med 
certifikat är i viss gungning. Det vore dock 
högst märkligt om det inte fanns mer eller 
mindre oseriösa aktörer bland de ca 1500 
utgivare, som vill göra sig gällande idag.  
Konkurrensen aktörerna emellan är tyvärr 
ofta fokuserad på pris och rimligen leder 
prispressen till avkall med omedvetna 
risker till följd. De seriösa aktörerna måste 
helt enkelt bli bättre på att prata för sin 
produkt och våga ge betydande garantier.
 
Vi kommer garanterat att se fler aktörer, 
som går under över en natt. Detta till 
trots, så är certifikaten en betydande del 
i vår nuvarande IT-infrastruktur. Detta 
är ingenting som förändras över en natt 
och det finns inget självklart alternativ till 
certifikat. Däremot finns en rad intressanta 
komplement som tillsammans gör att den 
viktiga infrastrukturen kan ta ett viktigt 
steg i riktningen mot att bli mer robust än 
vad den är idag.
TexT: Thomas Nilsson 
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www.dustin.se
08-553 44 777  |  licens@dustin.se

Vi levererar
programvaror,
licenser och 
konsulttjänster.
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perfektidesignad KommIT 2011 – roligt, utvecklande 
och professionellt. Stort tack för i år!

Örebro var först med Nationell 
Patientöversikt och blir snart också 
först med Mobil Patientöversikt. Vi 
ringde upp Jan Edquist, IT-arkitekt på 
Örebro Läns Landsting för att kolla hur 
det går med projektet.

KommITs tidskrift har tidigare tagit upp in-
förandet av SITHS-kort och HSA-katalogen, 
Sjunet och NPÖ i flera olika artiklar och 
fick på årskonferensen bevittna nästa steg i 
utvecklingen. I Örebro ska personal inom 
vården kunna logga in med en mobilappli-
kation och få detaljerad patientinformation 
oavsett var man befinner sig, säkert och 
smidigt, med Mobil Patientöversikt: MPÖ.
– Vi var först i Sverige med Nationell 
Patientöversikt, vi har hållit på längst och 

sett behovet: Det räcker inte att man kan gå 
till sitt kontor för att hämta informationen, 
utan man måste ha den när man är ute hos 
patienten, säger Jan Edquist. Ett exempel 
kan vara ett hembesök, där sjuksköterskan 
med appen och sitt tjänstekort kan logga 
in i NPÖ och läsa patientens journal, se 
vilka mediciner denne tar, vilka eventuella 
allergier som kan finnas med mera.

– Den stora vinsten med MPÖ är att man 
får informationen där man behöver den, 
när man är utanför sjukhuset. Det gäller 
framför allt distriktsköterskor, men också 
dagjour och kanske också ambulansförare.

Skulle en framtida möjlighet även 
inkludera patienten, brukaren, själv?

Mobil patientöversikt, 
en patientdröm



13

KommITS  nr 4/ 11

www.jayway.com/agenda
040 - 602 3100

Er dagordning i det digitala samhället

Agenda
Hantera era dokument med läsplattor och ni sparar både pengar och 
miljö. Agenda är specifikt utvecklat för kommunpolitikerns behov. 

annons_170x51.indd   1 11/16/11   12:20 PM

”Törs ni lämna fast pris på ett införande?”
En standard installation av Operation Manager (SCOM), Service Manager (SCSM), 
Connguration Manager (SCCM), beräknas ta runt 80 timmar att genomföra per produkt. 
Detta kan vi erbjuda till ett fast pris över hela landet.

www.lumagate.se - sales@lumagate.se - 08-665 33 00

– Ja, det är mer av en teoretisk idé för 
framtiden att patienten själv har tillgång till 
informationen om sig själv. Då väljer man 
ut information som patienten förstår.
 ⁃ 
en hel del data ska slussas åt olika håll, 
har det varit en stor utmaning att lösa?
– Att tillverka tjänsten har inte varit 
så svårt, den bygger ju på att det finns 
gränssnitt i Nationell Patientöversikt. Det 
vi nu väntar på är en Bluetoothdrivrutin 
till själva kortläsaren för tjänstekortet, så 
därför har vi inte MPÖ i drift ännu.
 ⁃ 
Hur lång tid kommer det att ta? Kör ni 
igång i hela länet sedan?
– Jag vet inte hur lång tid det kommer att 
ta, jag kan inte lova något exakt, då det är 
ett amerikanskt företag som håller på med 
drivrutinen. När den väl finns på plats är 
tanken att vi ska köra igång ett pilotprojekt 
först.
 ⁃ 
Vilka har varit inblandade i utvecklingen?
– En sjuksköterska från kommunen, och själv 
har jag varit med som IT-arkitekt från Örebro 
Läns Landsting och så har Tieto, som ju också 
står för NPÖ, lagt ner en hel del timmar.

Utvecklingen har först skett till Android-
enheter, men även iPhones och surfplattor 
eller ultraportabla datorer med pekskärm 
ska kunna användas framöver. Inloggning-
en sker med SITHS-kort via en kortlä-
sare som kopplar upp sig mot den mobila 
enheten via krypterad Bluetooth. Huruvida 
detta innebär stora investeringar i mobila 
enheter för personalen i kommuner och 
landsting återstår att se, men tekniskt sett 
kan appen användas säkert på befintliga 
mobiler utan problem.

Ingenting lagras i enheten! Informationen 
hämtas via Sjunet som är hälso- och sjuk-
vårdens nätverk, och alltså inte Internet. 
Inloggningen är säker och krypterad, och 
skulle du lägga ifrån dig telefonen blir du 
automatiskt utloggad, om den är för långt 
ifrån blåtandsläsaren.

Har ni samarbetat nationellt med MPÖ?
– Nej, det här är ett projekt mellan Örebro 
Kommun och Örebro Läns Landsting, 
men tanken är ju att detta är något som 
alla kommuner och landsting ska kunna 
använda. 
TexT: Mats Rydström

Mobil patientöversikt, 
en patientdröm

Här Hämtas informationen

Vad? Patientuppgifter, kontakter, 

bokningar, diagnoser.

Från! Primärvårdens journalsystem 

och från specialistvårdens patientadmi-

nistrativa system.

Vad? Journalanteckningar.

Från! Primärvårdens journalsystem 

och från ett system för slutanteckningar 

inom specialistvården.

Vad? Information om patientens 

läkemedelsordinationer.

Från! Primärvårdens journalsystem, 

patientens uthämtade läkemedel hämtas 

från Apoteket.

Vad? Information om laboratorieprover.

Från! Ett landstingsgemensamt system 

för klinisk kemi.
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SmartDocuments 
Standardiserar och automatiserar 
er dokumentprocess – Enkelt och effektivt

Utdata-
hantering

Dokument-
produktion

Integration

e-tjänster

Central 
hantering 
av mallar, 

grafi sk profi l,
innehåll

www.smartdocuments.se

SmartDocuments standardiserar 

och automatiserar er dokumentprocess 

- enkelt och effektivt

Utdatahantering

Dokumentproduktion

Integration med era system

e-tjänster

mallar

innehåll

grafisk profil

Central hantering av:

Papperslösa möten med iPad?

Lär dig mer på atea.se/ipad

Tätare samarbete, bättre uppföljning 
och inte så benhårt fokus på 
det tekniska – det är några av 
avtalsexperten Kenth Bergs recept för 
lyckad upphandling. 

Kenth Berg, som höll ett av de bästa 
föredragen på KommITs årskonferens i Gö-
teborg, är jurist på advokatbyrån Lindahl 
inom deras kompetensgrupp för teknologi, 
media och telekom. Han hjälper ofta kom-
muner med rådgivning i IT-upphandlingar, 
vid tvister eller outsourcingprojekt. Han 
har en jur. kand. från Uppsala Universitet 
och har även studerat vid Leiden University 
i Holland. Tidigare har han bland annat 
arbetat som jurist på branschorganisatio-
nen för direktmarknadsföring, SWEDMA.

– Erfarenhet från både privat och offentlig 
sektor på både kund- och leverantörssidan 
ger mig en bra branschförståelse, samt en 
bra insyn i de frågor respektive sida och 
sektor värdesätter, samt vilka frågor som är 
förhandlingsbara, säger han till KommITs.
Han menar att ett ökat kunskapsutbyte 
och samarbete kommuner emellan, och 
genom olika typer av samverkansforum, är 
viktigt för fortsatt framgång inom IT- och 
e-förvaltningsområdena.

– Kommunerna köper IT för ofantliga 
summor varje år och de verksamhetskritis-
ka IT-projekten bara ökar och ökar. Det är 
viktigt att dela med sig av sina erfarenheter 
av misslyckade köp, inte bara av lyckade 
projekt. I detta syfte är jag övertygad om att 
KommITs är ett ypperligt forum.

Vilken är den största fallgropen för 
kommunerna när det gäller 
IT-upphandling?
– Att inte lägga tillräckligt med energi på 
att ta fram en passande samverkansmodell, 
det vill säga den del av avtalet som hanterar 
leverantörens och kommunens samar-
bete under avtalstiden. En vanlig miss 
är att kommunen helt enkelt accepterar 
leverantörens mall, vilken kanske inte 
alls passar. Samverkansmodellen måste 
innehålla lämpliga rutiner och processer 
avseende ändringshantering, rapportering, 
uppföljning, utvärdering, tvistelösning 
samt mekanismer som i ett tidigt skede 
möjliggör identifiering av systematiska 
brister i leveransen.

Vässa dina upphandlingar
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Läs mer på www.edbergogroup.se/earkiv

Leta, leta, leta - känner du igen dig?
Visste du att vi använder 80 % av tiden för att leta efter dokument och bara 20 % för själva innehållet?  
Offentlig förvaltning ser ett växande behov av enklare access till digital information. Oavsett om du är 
handläggare, politiker, företagare eller medborgare kan ephorte 5, för innovativ ärendehantering och 
eArkiv, ge ett stöd i vardagen.

Ge ett tips på en bra metod att få ett bättre samarbete!
– Flertalet undersökningar visar att kundens och leverantörens 
förväntningar om leveransen sällan stämmer överens. Parterna bör 
tydliggöra sina förväntningar och behov. Ett utmärkt verktyg är att 
genomföra en workshop, och diskutera igenom avtalet från första 
till sista sidan, för att identifiera de punkter, där parterna ser olika 
på vem som ska göra vad.

Bristande uppföljning är ett ofta återkommande ämne i våra 
intervjuer och ett utbrett problem – håller du med?
– Jag håller fullständigt med om att det är en oacceptabelt dålig 
uppföljning i majoriteten av alla IT-projekt, både inom privat och 
offentlig sektor. Ett sätt att hantera detta är att i avtalet bygga 
in mekanismer som säkerställer en kontinuerlig utvärdering av 
leveransen.

Kan du ge ett exempel på hur man kan göra det?
– Man kan till exempel koppla utvärdering och uppföljning till ett 
antal incitament hos leverantören. Avtalet kan ange att en extern 
part – efter att leveransen exempelvis pågått i två år – går in och 
utvärderar leveransen, intervjuar både IT-folket hos kommunen 
och slutanvändarna ute i till exempel skolan och vården. I det 
fall leverantören uppfyller några på förhand uppställda kriterier 
belönas denne antingen med en ekonomisk bonus eller kanske en 
option på ett extra avtalsår. 

FORTS På NÄSTA SIDA

”Flertalet undersökningar
 visar att kundens och 
 leverantörens 
 förväntningar 
 ... sällan 
 stämmer 
 överens”



16

KommITS  nr 4/ 11

Digitjänst erbjuder färdiga e-tjänster på en plattform som 
kan ta dig längre än du trodde var möjligt inom din budget!

bli med i utvecklingen!

M 076-77 18 199  E info@digitjanst.se  W www.digitjanst.se 

Gör som Tomelilla och Svedala -

Kostnadseffektiva e-tjänster som alla kommuner har råd med

Inventera ALLT ! 
 

Presentera HELA er IT-miljö grafiskt ! 
 

Dokumentera automatiskt ! 

www.duostation.se 

Kenths föredrag vid årskonferensen inled-
des med fyra grundläggande frågeställning-
ar, där vi framför allt fastnade för de två 
första: Ligger fokus på den övergripande 
målsättningen, eller stirrar ni er blinda på 
detaljer? Ligger fokus på den funktion som 
ska upphandlas, eller är ni vilse i en alltför 
omfattande teknisk specifikation?

Noggrannhet med detaljerna gör inte 
automatiskt att projektet har större 
chans att levereras till belåtenhet...
– Så kan det faktiskt vara. Vissa kommuner 
lägger otroligt mycket energi på detaljerna 
i den tekniska specifikationen och missar 
den övergripande målsättningen. Man ser 
inte skogen för alla träden. Oftast behövs 
inte en så pass omfattande specifikation, 
utan det kan räcka att kortfattat ange den 
funktion som behövs. En mer kortfattad 
funktionsbeskrivning kan även innebära 
att en större flexibilitet uppnås i leveransen.

enbart förseningsviten kan vara ett för 
trubbigt påtryckningsmedel. Du talar i 
stället om ”step-in”. Vad avses?
– Om den befintliga leverantören inte 

klarar att leva upp till kraven i avtalet 
avseende Service Desk kan kommunen be 
en annan leverantör att ta över detta på den 
första leverantörens bekostnad, i stället för 
att kommunen får ett par tusenlappar i vite, 
men fortfarande inte har någon fungerande 
Service Desk. Den nya leverantören ”step-
par” alltså ”in” och tar över leveransen.

Många tycks vilja undvika att tänka 
på eller prata om den oundvikliga 
avvecklingsfasen. Vilka är de viktigaste 
frågorna att reglera i avtalet?
– Särskilt fokus bör ligga på att reglera 
vilka skyldigheter leverantören ska ha att 
biträda kunden vid flytt till annan leve-
rantör, eller tillbaka till kund. Därutöver 
måste avtalet ange om leverantören ska 
vara skyldig att leverera tjänsterna enligt 
avtalade servicenivåer under avvecklingen. 
Slutligen bör ersättningen för avvecklingen 
vara reglerad i avtalet.

Vad skulle kommunala och privata 
upphandlare kunna lära av varandra?
– Även om de flesta kommuner avskyr LOU 
mer än något annat, medför lagstiftningen 

en hel del positivt. Kommunerna tvingas 
att tänka igenom och reglera ett stort antal 
frågor innan projektet påbörjas. Ett exem-
pel är transition. Inom privat sektor är det 
vanligt att transition påbörjas innan avtal 
har tecknats, vilket innebär att kunden 
hamnar i ett mycket sämre förhandlings-
läge när avtalet ska förhandlas och ingås. 
För kommunen har avtal tecknats och 
vanligtvis ett gediget underlag redan tagits 
fram och granskats av båda parter innan 
transition påbörjas, vilket gynnar det 
fortsatta samarbetet. Privat sektor kan lära 
sig en hel del från LOU-processen.

Vilka styrkor finns på den privata sidan?
Vi kan inte komma ifrån att det i vissa 
fall finns mer resurser inom privat sektor, 
vilket innebär att duktiga konsulter kan 
anlitas i större omfattning, vilket ger 
kunden bättre förutsättningar att skapa 
ett mer flexibelt, anpassat och bättre avtal. 
Förhoppningsvis är det något vi kommer få 
se en förändring inom de närmaste åren, då 
kommunerna successivt blir bättre på att 
skriva IT-avtal.
TexT: Mats Rydström foTo: Daniel Becker



17

KommITS  nr 4/ 11

Att införa IPv6 internetprotokoll 
version 6 – en praktisk vägledning 
heter en färsk rapport från Post & 
Telestyrelsen (PTS-ER-2011:18) som finns 
att ladda ned från deras hemsida på pts.
se. Den beskriver i detalj bakgrunden till 
IPv6-standarden och hur ett genomförande 
bör gå till.

– Vi vill ge praktisk hjälp till de organisa-
tioner som tänker införa IPv6. När vi själva 
införde IPv6 på PTS hade vi haft stor nytta 
av en sådan här vägledning. I arbetet med 
vägledningen har vi bland annat använt 
våra egna erfarenheter, säger Göran 
Marby, PTS generaldirektör i ett uttalande.
Dagens fyra miljarder adresser håller på 
att ta slut, men med utökningen i och med 

det nya protokollet finns utrymme som 
räcker långt efter att luften tagit slut. Och 
det gäller att börja i tid, då regeringen vill 
att landets myndigheter har infört IPv6 
senast år 2013.

För att göra detta på ett säkert sätt ska IPv6 
införas parallellt med befintliga IPv4, vilket 
kallas för dual stack, så att man inte tappar 
kopplingen till den överväldigande majo-
ritet av Internet som fortfarande använder 
IPv4 – vilken spås leva kvar ända till 2025.
.SE medverkar också till utvecklingen och 
har ett par kostnadsfria informationskur-
ser, som du kan kolla in på deras webb-
plats: www.iis.se/internet-for-alla/ipv6/e-
utbildning. TexT: Mats Rydström

Så inför du IPV6!

UTIfRÅn OCH In
1. Internetanslutningen
2. Brandvägg och säkerhetsfunktioner
3. DNS
4. Webbplatser
5. E-postsystemen
6. Webbsurf mot Internet
7. Åtkomst av andra IPv6-resurser på Internet

fyRA fASeR föR IPV6
• Inventering av IT-miljön, anpassning 
av upphandlingsunderlag och översikt 
av utbildningsbehovet.
• Planering av adresser, beställning av 
Internetanslutning med IPv6, upphandling 
av utrustning. Se över processer, rutiner 
och säkerhetskrav.
• Genomför stegvis utifrån och in! Aktivera 
först IPv6 i Internetanslutningen och följ 
ordningen i vidstående ruta.
• Förvalta genom att övervaka, följa upp, 
anpassa och hantera störningar.
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Tack alla ni som besökte oss på KommITS!
Vi gratulerar vinnaren till Sveriges första 
RFID banracing! Vi välkomnar de övriga 
100 förarna att förnya sin racinglicens vid 
2012 års tävling!

www.pascard.se       |        www.nexussafe.com

GRATTIS!
Nexus och PAS Card erbjuder smarta kortlösningar som gör det  
möjligt för en kommun att med ett intelligent ID-kort logga in i 
datorn och få tillgång till samtliga passer-, tid-, lunch- och  
”print-on-demand” system.

Mona ekesryd i Haninge Kommun 
utnämndes vid Offentlig IT-forumet i 
maj till årets IT-chef, för sitt lyckade sam-
ordningsarbete med närliggande kom-
munerna Nynäshamn och Södertälje. På 
KommITS årskonferens talade hon om just 
detta under vinjetten Ett lyckat samarbete – 
gemensam outsourcing.

Vilka vinster har ni gjort med er 
gemensamma outsourcing?
– Det största vinsten är samarbetet mellan 
kommunerna. Som IT-chef är man rätt 
ensam och det känns tryggt och utveck-
lande att ha två kollegor att stöta och blöta 
med. Vi hoppas att framledes få till en mer 
gemensam miljö och jobba mer åt att köpa 
tjänst. Kommunerna är ju rätt lika i sitt 
utbud, men det lokala perspektivet måste 
alltid få göra sitt avtryck ändå.

Har du fått kämpa för att få gehör för 
dina idéer?
– Att göra stora förändringar genom att 
gå från ett teknikfokus till ett verksam-
hetsfokus tar tid och fordrar uthållighet. 
Jag har haft stort stöd från den lokala IT-
styrgruppen i Haninge, som består av våra 
direktörer samt två utsedda förvaltnings-
chefer. Mitt sätt är att vara transparent 
för vad vi står inför hela tiden, aldrig mörka 
läget utan säga som det är.

Vilka är dina tips för ökad samordning 
och framgångsrika projekt?
– Jag tror på transparens och att man delar 
med sig av sina goda såväl som dåliga 
exempel. Om du ger information så får du 
också tillbaka. Ganska basic tycker jag.

Vilka projekt kommer ni att jobba med 
under 2012?
– Infrastrukturen är en viktig fråga, den 

måste kunna bära alla nya tjänster. IT i 
skolan är en stor utmaning och där behövs 
ett nytänkande, det är viktigt att vi på IT-si-
dan inte bromsar utvecklingen utan stödjer 
den. Ett annat stort projekt är att fortsätta 
stödja utvecklingen inom kommunens 
mjuka sektor nämligen omsorgen. För att 
lyckas behövs mandat, mod och uthållighet 
från hela kommunledningen. 

Gemensam outsourcing
• Gemensamma IT-drifttjänster i alla 

kommuner
• Gemensam förvaltningsmodell
• Samverkansavtal mellan kommunerna
• Ett avtal, gemensam förvaltningsorgani-

sation och gemensam servicedesk
• Poolning av resurser mellan kommunerna
• Skapa förutsättningar för samverkan om 

andra IT-system
• Utveckling baserad på gemensam vision

Årets IT-chef har ordet TexT: Mats Rydström

VI VET VAD 29 KOMMUNER TYCKER OM 
SOCIALA SAMARBETSVERKTYG. 
SNART DU OCKSÅ.

Scanna in QR-koden med din smarta telefon så kommer du till resultatet av 
vår marknadsundersökning från KommITS-konferensen i Göteborg 2011.
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Vill du bli Sveriges bästa 
utbildnings-kommun?
Kontakta Peter Bachmann (Akcay-Schwarz Consultning GmbH)
Mail: peter.bachmann@a-s-consulting.de

Vill du bli Sveriges bästa
utbildnings-kommun?

Mer Info:
www.a-s-consulting.de/sverige.html

Kontakta Peter:
Peter Bachmann
(Akcay-Schwarz Consulting GmbH)
Mail: peter.bachmann@a-s-consulting.de

Följetongen om regeringens e-delegation och deras 
pågående arbete får ett nytt kapitel. Sedan mars 2009 
utreds hur framtiden ska se ut och ett betänkande har just 
publicerats.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – vägen till ef-
fektivare e-förvaltning heter senaste budet (SOU 2011:67). I mars 
2014 ska ett förslag till arbete på lång sikt lämnas, så vidare snabbt 
går det inte. Den nu publicerade skriften innehåller inga direkta 
förslag till regeringen, utan är formulerad som iakttagelser inför det 
fortsatta arbetet.

Undersökningen som gjorts, visar att statliga myndigheter tillhan-
dahåller sammanlagt 610 e-tjänster, men den uttalade huvudmål-
sättningen – att skapa förutsättningar för samordning mellan olika 
myndigheter på IT-området – går det trögt med. Endast 37 procent 
av myndigheterna har samverkat i utvecklingsprojekt och 35 pro-

cent delar it-infrastruktur. 
Samverkan med kom-
muner och landsting är 
näst intill obefintlig. Kost-
nads/nyttoanalyser an-
vänds ofta av hälften av 
myndigheterna, men är 
inte det så centralt att det borde vara samtliga? 
Uppföljning sker i än mer begränsad omfattning.

På resultatsidan ser det bättre ut: 60 procent av myndigheterna 
har höjt sina servicenivåer och lika stor andel har effektiviserat 
sina arbetsprocesser. Största hindret för framtida utveckling är fi-
nansiering, det näst största lagar och regelverk, och på tredje plats 
kommer kompetensbrist.

Läs betänkandet i sin helhet på edelegationen.se/betankanden
TexT: Mats Rydström

Senaste nytt 
från e-delegationen

LEDANDE OBEROENDE KONSULT INOM GEOGRAFISK IT
Läs mer på  

www.sweco.se/GIT

Ibland utvecklar vi e-tjänster för kommuner, ibland resursplanerar vi för skolan eller ökar effektiviteten  

              
              

  i transportsektorn. Oavsett verksamhet krävs nya lösningar för att möta dagens och  

              
              

              
              

              
morgondagens utmaningar. Det är där vi kommer in i bilden. 
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Vi kan projekt.

www.itop.se

TACK! 
 

För ett trevligt evenemang där vi fick chansen 
att berätta hur vi ser på IT i en värld där  

svärdet byts mot pennan och  
där mappar byts mot appar. 

 
Vi ser fram emot att träffa dig igen för  

nya intressanta diskussioner på  
nästa KommITS 2012!

Läs mer om oss:

www.kerfi.se

Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört en 
undersökning av kommuners attityder och ambitioner som i 
oktober presenterades i skriften E-förvaltning och e-tjänster i 
Sveriges kommuner 2011. Vi har självklart lusläst den!

Parallellt med e-delegationens nya betänkande och undersökning 
av hur det ser ut hos de statliga myndigheterna presenterar SKL 
sin rapport (finns att ladda ned från skl.se/rapporter), i vilken ett 
antal intressanta fakta framkommer. 63 procent av kommunerna 
säger att e-förvaltning har hög eller mycket hög prioritet. Samtidigt 
saknar 45 procent en strategi för e-förvaltning, 22 har en och 
resten jobbar på det.

Så används 
kommunernas 
e-tjänster
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© 2011 Novell, Inc. All rights reserved. Novell and the Novell logo are registered trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries.

We’re your Novell—again.
www.novell.com/backtobasics

re: focus*

*Business speak 
  for “don’t forget 
  what you do best.”

150 kommuner är redan kunder, 
dra nytta av deras framgångar.
Vi utgår från människan och formar tekniken utifrån den, inte 
tvärtom. Därför lägger vi också stor vikt vid att lära känna våra 
kunders verksamhet och medarbetarna som bär den framåt. 

ITś a promise

pu
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en
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Satsningarna på e-tjänster avtar kraftigt i mindre kommuner, 
som inte mäktar med att på egen hand utveckla tjänster, och de 
största hindren anges vara finansiering, IT-miljö och möjligheten 
till verksamhetsförändringar.
– Enkäten visar att över 80 procent av kommunerna erbjuder 
e-tjänster, vilket är en bra siffra. Samtidigt är det tydligt att små 
kommuner har svårt att på egen hand möta de krav, som en 
utvecklad e-förvaltning ställer, säger avdelningschefen Gunilla 
Glasare på SKL.

Undersökningen visar att samverkan är hyfsat god, åtminstone 
jämfört med motsvarande siffra inom myndighetsvärlden. Tre 
fjärdedelar av kommunerna samverkar med andra kommuner 
om utveckling av e-förvaltning – dubbelt så hög grad som för 
statliga myndigheter. 55 procent av kommunerna samverkar inom 

kommunförbund, regionala samverkansorgan och med lands-
tingen. Däremot är samverkan med statliga myndigheter mindre 
vanligt, bara en tredjedel kommuner gör det.

Nedan redovisar vi de vanligaste e-tjänsterna. Intressant är också 
att titta på hur många ärenden som genereras per tjänst, vilka 
inte helt stämmer överens med prioriteringen. Till exempel har 
42 procent av kommunerna en e-tjänst för att boka idrotts- och fri-
tidsanläggningar, men endast två procent av dessa ansåg att tjäns-
ten var en av tre som levererade flest ärenden. Tjänsterna för att 
ansöka om förskola (37%), grundskola (31%) och gymnasiepro-
gram (22%) var däremot tydliga ”vinnare”, liksom för att följa 
utförandet av äldreomsorg, och att boka och låna om böcker – den 
enskilt mest vanligt förekommande e-tjänsten i Sveriges kommu-
ner. TexT: Mats Rydström

Kommunernas 10 vanligaste e-tjänster
De 223 svarande kommunerna tillhandahåller e-tjänster enligt följande:
1. Boka och låna om böcker – 66%
2. Låna e-böcker och andra digitala medier – 54%
3. Ansöka om gymnasieprogram – 52%
4. Göra felanmälan, lämna synpunkter och ge förslag – 48%
5. Ansöka om förskola – 46%
6. Boka idrotts- och fritidsanläggningar – 42%
7. Följa elevernas individuella utvecklingsplaner (grundskola) – 38%
8. Söka lediga jobb inom kommunen – 38%
9. Kommunikation mellan föräldrar och förskola – 35%
10. Ansöka om skolbarnomsorg – 33%
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Migration & Consolidation
Quest’s migration and consolidation solutions efficiently move 
and restructure user accounts, data and systems without 
impacting users or business productivity. You can trust us to:

•	  Accommodate even the most complex migration scenarios
•	  Perform impact assessments prior to the migration
•	  Enable true coexistence during the migration
•	  Restructure with ease during the migration

© 2011 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. Quest, Quest Software and the Quest Software logo are 
registered trademarks of Quest Software, Inc. in the U.S.A.  and/or other countries. All other trademarks and 

registered trademarks are property of their respective owners. ADW-Komm-MigrationZeroImpact-A6-KS

ZERO OVERTIME
ZERO OVER BUDGET
ZERO DISRUPTIONS
ZERO DATA LOSS
ZERO IMPACT
ZERO COMPETITION

Secure & Safe 
EasyApp
Smartphone och 
märkning är allt du 
behöver för enkel
kontroll.

2D-

Secure & Safe - EasyApp 
ger dig information om 
objekten, och möjlighet 
att ändra, direkt på plats.

Ring oss: 042-29 99 40
www.secureandsafe.se

Secure & Safe - EasyApp

Objekt ID
121145 001 12345678

>Placering
Ekonomi; Storgatan 12; 1 Vå 

id

ÄndraSpara

Objekt typ
Dell XPS 17; Laptop >
Status
Drift

drift

Användare
Kalle Andersson

EasyApp Scan Mer

KommITs systerorganisation 
SOCITM i England firade sitt 25-årsjubi-
leum i samband med sin årliga höstkonfe-
rens som i år hölls i Birmingham - Eng-
lands näst största stad och en av de äldsta.

KommITs representerades av Christian 
Bonfré, vice ordförande och internationell 
kontakt för LOLA samt Lennart Smith, 
styrelsesuppleant. Med oss på resan skulle 
vi haft vinnaren från vår egen vårkonferens 
– Åke Svensson, Järfälla kommun – men 
dessvärre fick Åke förhinder och hade inte 
möjlighet att delta. Synd för både honom 
och oss. Resan gick enligt plan trots det 
stormiga vädret dagen innan.

Samverka, uppfinn och designa om var 
temat för konferensen. Flera av passen hade 
fokus på den mycket ansträngda ekonomin 
i allmänhet och inom den offentliga sek-
torn i synnerhet. Samverkan och kreativitet 

i olika former är därför en förutsättning för 
att försöka hantera kostnadsminskning-
arna. Det ekonomiska läget återspeglades 
även i deltagandet vid konferensen som 
dessvärre var lägre än vanligt. 

Det som särskilt ”stack ut” var torsdagens 
pass om appar i offentlig verksamhet i 
USA och Kanada. SOCITM-stipendiaten 
Jamie Kirk genomförde under 2011 en 
studieresa och kartläggning över hur långt 
man kommit inom detta område och vilka 
trender som finns. Undersökningen pekar 
med stor tydlighet på att mobilitet är det 
starkaste tillväxtområdet just nu vad gäller 
offentliga eTjänster. Nyttjande av smarta 
telefoner och läsplattor ökar kraftigt.

Behovet och användande av öppna 
offentliga data återkom också i flera av 
föredragen.

Sammanfattningsvis var föredragen i 
huvudsak analyser av nuläget och vad som 
varit. Vi hade förväntat oss mer vision 
och strategi men endast några av passen 
innehöll detta. Analyserna var också på en 
väldigt övergripande nivå och tyvärr lyste 
de goda exemplen med sin frånvaro. Allt 
som allt var konferensen välorganiserad 
och allt flöt på bra.

Samtidigt som konferensen gick av stapeln 
inledde offentliganställda i England en 
strejk mot försämringarna i pensions-
systemet. Den största på 30 år. Det gjorde 
att vi blev lite oroliga för hemresan men allt 
fungerade som vanligt!?

Nästa konferens att se fram emot blir Kom-
mITs vårkonferens i Karlstad i maj 2012. 
Alla är hjärtligt välkomna!
Lennart Smith
(Vid läsplattans virtuella tangentbord).

Reseberättelse från SOCITM 2011
soCitm
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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
Gävle kommun
Slottstorget 1, 801 84 Gävle
Telefon: 026 - 17 95 96
Telefax: 026 - 64 48 90
E-mail: lennart.smith@gavle.se

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

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

Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
Chef 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
Finnboda varvsväg 19B, 131 73 Nacka
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte 
för IT-ansvariga i kommunerna.

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av 
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av 
representanter för ca 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 Uppsala. Förutom att anordna konferenser, för närvarande 
två per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med 
ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion 
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och 
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum 
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter 
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kom-
muner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.

målsättning

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

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

varför ska min kommun bli medlem?

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

medlemskap

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun. 
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen 
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem 
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar 
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret 
2011/2012 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.



Den lilla orten Venjan utanför Mora 
blev helt plötsligt i fokus för de stora 
tidningarna i landet. En person som bor på 
orten uppger att han är el-allergiker. Detta 
har resulterat i att man från Mora och Orsa 
kommun föreslagit Teracom att rikta sina 
master på sådant sätt att orten där mannen 
bor blir näst intill en strålningsfri zon. Man 
hade nog inte väntat sig riktigt att dessa 
drastiska åtgärder skulle medföra ett sådant 
mediedrev. Kanske var det inte riktigt 
genomtänkt heller då man nu valt att backa 
från detta förslag och alltså inte kommer att 
uppfylla mannens önskemål.

Detta är inte första gången som frågan 
om strålning kommer upp på de 
lokala politikernas bord, och som 
kanske underliga beslut tas. Den 
lilla kommunen Gullspångs 
politiker valde tidigare i höst 
att bromsa installationen 
av några trådlösa acces-
stationer i en skola 
just med hänsyn 
till ev. strålning. 
Dessa pani-
kåtgärder, 
där man

efterfrågar mer forskning innan man 
går vidare med 
utbyggnaden 
av trådlösa 
nätverk, sker 
inte på grund 
av politiker, som 
funderat själva, 
utan 

snarare 
på grund av 

att det finns 
de som driver 

frågorna aggressivt. 

I stort sett samtliga 
kommuner och statliga 

myndigheter har fått ett 
utskick från en privatper-

son, som lyfter fram skadan 
av strålning. En enda person 

kan på detta sätt sätta käppar i 
hjulen för en utveckling som än så 

länge inte har bevisats vara skadlig. 
Nu finns det många, som direkt vill 

argumentera för att det visst finns sådana 
bevis. Jag kan bara säga att jag har tagit del 
av dessa.
Givetvis finns det goda avsikter i att en 
politiker vill vara säker på att en skolmiljö 
inte bidrar till ökad strålning. Men att 
invänta forskning som kommer att bevisa 
att strålningen antingen är farlig eller 
ofarlig kommer troligtvis aldrig att inträffa. 
Åtminstone kommer man aldrig att vara 

helt säker. Samtidigt måste vi fundera över 
om vi kan bromsa utvecklingen? 

Mobila nätverk är inte längre en kom-
munal angelägenhet utan en nationell, 

trådlösa nätverk är idag ett måste i en 
rörlig värld och arbetsmarknad. Vi borde 

i så fall bromsat utvecklingen av bilar, då 
dessa definitivt är skadliga för miljö och 
människor, både vad gäller utsläpp som 
kollisionsrisk. Vi borde heller inte satsat 
på kolkraft eller olja, men utan dessa hade 
vi inte utvecklats och stått där vi står idag. 
Vi borde kanske också slopat att bygga 
ut vindkraftverken, för vi kan idag inte 
med 100% säkerhet säga att dessa inte är 
skadliga för flora och fauna. 
 
Visst ska vi nyttja försiktighetsprincipen, 
men vi måste också väga den gentemot 
nyttan. Med tanke på den enorma utveck-
ling vi sett de senaste 20 åren så måste 
jag säga att strålning eller inte strålning 
till trots, den värld vi idag lever i saknar 
motstycke.
Frågan är ändå infekterad, de som hävdar 
att forskningen har mörklagts menar att 
IT-branschen har en stark lobby gentemot 
politiker och forskare. De, som hävdar 
att ingen forskning kan påvisa skador, 
har kanske inte heller rätt, och drivs  av 
kommersiella krafter. Det enda vi vet är att 
vi ingenting vet...bara det att vi måste vara 
kloka och låta utvecklingen föra oss framåt, 
på ett eller annat sätt.
TexT: Jan Svärdhagen 

Strålande panikåtgärder
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