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Så var det dags för 2005 års höstkonferens.
Vi har valt att nu sikta på  ”e-kommunen”.
Under de knappt tio år som KommITS fun-
nits till så har frågan om att för-
bättra servicen till medborgarna
med hjälp av modern teknik alltid
varit med på ett eller annat sätt.

Hos oss i Sverige har kommuner-
na getts ganska fria händer att
utforma sina e-tjänster, medan däre-
mot exempelvis i England har sta-
ten med hjälp av hårda direktiv och
stora statsbidrag styrt utvecklingen
av e-tjänster. Det här har lett till att
hos oss så har många samarbetsfor-
mer mellan kommunerna utvecklats
och fler är på gång.
Samarbetsfrågorna har också ständigt varit på
tapeten på våra konferenser, och här är det

inte bara modern teknik som gäller. 
Mina erfarenheter visar att samarbetsprojekt
aldrig lyckas om inte de inblandade parterna

VILL samarbeta full ut utan hänsyn till särin-
tressen och personlig prestige. Här spelar det

mindre roll hur fina idéerna är och hur infra-
strukturen ser – finns inte den rätta inställ-
ningen så blir det inte bra. Se till att männis-

kor med den rätta personkemin sam-
arbetar och titta inte bara på tjänste-
ställning och tekniska meriter när ni
väljet deltagare till samarbetsprojekt
för ett lyckat resultat.

I och med höstkonferensen 2005
kommer jag att dra mig tillbaka
som KommITS:are och vill därför
tacka alla duktiga och glada jag
genom åren mött på våra
KommITS-träffar. Och naturligtvis
vill jag framföra ett jättetack till alla
styrelseledamöter, som gjort ett jät-
tejobb med alla program och

bidragit med alla kreativa idéer. 
– Henric Skoog, ordförande KommITS

Förbättrad service med modern teknik 

Läs även om Henrics upplevelser längs den
Transsibiriska järnvägen på sidorna 28-30
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Ska vi offra dom unga?
Ett av landets största problem är den höga arbetslöshe-
ten, främst bland unga vuxna (18-24 år). Idag är över 
40 000 ungdomar i de åldrarna öppet arbetslösa, en
ökning med 20 procent under det senaste året. Under de
senaste tre åren har åldern för ungdomars första fasta
jobb stigit från 25 år till 28 år. 

Det är bra fart på hjulen. Trots att många företag har
fyllda orderböcker nyanställer man inte i någon högre
utsträckning. Istället ökar produktiviteten (produktionen
per anställd) från en redan mycket hög nivå. På många
håll är det nästan omöjligt att få in en fot på arbetsmark-
naden om man inte har kontakter. Detta leder till att
många unga tappar framtidstron och mår väldigt dåligt
med ångest och depressioner som följd.

”Mellan 1987 och 2002 minskade självmorden i Sverige med
en tredjedel, enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2005,
samtidigt som fenomenet nu blir allt vanligare bland unga
män. Med sådan statistik kan man inte argumentera. Här har
vi uppenbarligen en stor grupp – framtidens medborgare, väl-
jare och skattebetalare - som inte tycker sig ha någon plats.”
– Niklas Ekdal i Dagens Nyheter 22 okt-05

Förutom att det är tungt för den som drabbas så är det
också ett stort samhällsproblem. Varje arbetsför ungdom
som inte lyckas få ett jobb kostar samhället stora pengar.
Ju längre tid som går innan hon/han får jobb desto större
risk att hamna i ett utanförskap där drogmissbruk inte är
helt ovanligt och i dess sällskap ibland också kriminali-
tet. Då kan vi prata kostnader i den högre divisionen!
Förutom allt lidande.

Vad kan vi då göra för att vända den här trenden?
Klappa den unge på axeln och säga ”Om du bara sänker
dina krav och accepterar låg lön, enformigt jobb etc så
ordnar det sig nog. Har du sökt på McDonalds?”. Om det
vore så enkelt – på varje ledigt jobb går det många
arbetssökande. 

Dessutom tycks politiker av alla kulörer inrikta sig på
att på olika sätt, alltifrån ökade rehabiliteringsinsatser till
sänkta ersättningsnivåer, få ut stora delar av dem som
idag är sjukskrivna i arbete. Till vilka jobb då? Blir det
lättare för arbetslösa ungdomar att få jobb när också
många av dem som nu är sjukskrivna ska tillbaks ut på
arbetsmarknaden? 

Vad finns det då för alternativ till en klapp på axeln 
(eller en spark i baken)?

Ska vi dela på de jobb som finns? En metod som de
flesta verkar överge, även de som haft testverksamhet en
tid (p.g.a. avundsjuka från övriga anställda enligt elaka
tungor). Men med tanke på tempot på dagens arbetsplat-
ser med många sjukskrivna som följd borde ett delande
av befintliga arbeten dels medföra att fler arbetslösa ung-
domar kan komma in på arbetsmarknaden, dels att färre
sjukskrivs p.g.a. överbelastning.

Eller ska vi stimulera produktionen och producera mer
vilket förutsätter att vi kan få avsättning för alla produk-
ter och tjänster. Med tanke på konkurrensen från övriga
världen är det kanske inte så enkelt. Dessutom kan man
fråga sig hur länge vi kan öka vår konsumtion med tanke
på begränsade resurser och ändliga tillgångar av råvaror
(t.ex. olja). Men vi kan ju producera nyttiga produkter
som t.ex. miljövänlig teknik, eller annat som stödjer en
hållbar utveckling, så ökad produktion kan vara ett sätt
att minska arbetslösheten.

En annan väg skulle kunna vara att anställa fler i offent-
lig sektor, t ex inom äldreomsorgen, men till det krävs
mer skattepengar och att höja skatten brukar inte vara
populärt. Om inte samhällets kostnader för arbetslösa
ungdomar minskar i minst samma utsträckning, då
behövs inte några ökade skatteintäkter.

Eller är det våra arbetsmarknadslagar, t.ex. LAS, som 
är problemet? Som gör att rörligheten är alltför låg på
arbetsmarknaden när alla bevakar sin plats i kön, hur
utless man än är på jobbet? Är ett avskaffande av LAS 
en lösning på ungdomsarbetslösheten?

Eller är det kanske sänkt skatt på arbete i utbyte mot
höjd skatt på t.ex. energi som är lösningen? 
Eller avdragsrätt för hushållsnära tjänster (”pigavdrag”)
eller andra liknande lösningar?

Att något måste göras om vi inte ska offra en stor del av
det uppväxande släktet är klart, men vad ska vi göra? 
Det är lätt att inse att det inte finns några enkla lösning-
ar. För att tala med Tage Danielsson:
”UTAN TVIVEL ÄR MAN INTE KLOK!”
– Lars Markbäck

KommITS.nr4/05



Nästan 50 kommuner har svarat på frågor-
na. Av dem svarar 9 att begäran in någon
form har lämnats till it-avdelningen. Några
kommuner svarar att deras användare har
frihet att eftersända sina mail själva. Övriga
svarar nej, en del med kommentarer.

Rent tekniskt är det förstås en enkel sak
att ställa om posten till en privat mailadress.
På SKL påpekar man dock att det inte inne-
bär att handlingar som vidarebefordras eller
studsas till en privat mail ändrar karaktär.
En allmän handling som ställts till kommu-
nen är alltid en allmän handling, var den än

förvaras. Detsamma gäller sekretesskyddat
material, som enligt lag ska diarieföras. 

Framför allt när det gäller sekretesskyddat
material kan man också ifrågasätta hur
effektiv säkerheten kring materialet är. Har
några familjemedlemmar också tillgång till
den privata lådan är en sådan aspekt. Finns
det några avtal som garanterar att serverper-
sonalen på den privata servern iakttar
denna sekretess, är en annan.   

Här är de kommentarer som lämnats:
KOMMUN A:
Våra användare har friheten att eftersända sin
epost utan att behöva "begära" det.

KOMMUN B:
Frågan har inte kommit upp... (...kanske bero-
ende på att man kan göra det själv?)

KOMMUN C:
1. Ja!
2. Att kunna läsa mailen vid frånvaro, 

semester, mm
3. Vi har hänvisat till kommunens webmail som

ju kan läsas från godtycklig PC.
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Hur gör ni?
Det är inte helt ovanligt att kommunernas it-avdelningar får frågan om det
går att ordna systematisk vidarebefordran av inkommande mail till tjänste-
män och politiker till privata mailadresser. 
KommITS ställde frågan till ett hundratal kommuner om detta
har kommit upp. Frågorna ställdes på följande sätt:

Bakgrund

En kommunal tjänsteman eller politiker begär att få inkommande 
mail på sin kommunadress eftersända till en privat mailadress. 

1. Har frågan kommit upp i ”din” kommun?

2. Vad har varit motiveringen bakom begäran?

3. Hur har begäran besvarats?
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KOMMUN D:
1. Svar: Ja    
2. Undvikande av "offentlig handling", andra

skäl? 
3. Vår policy är att inga mail vidarebefordras.

Om behov finns av e-post får man en adress
på kommunen. E-post kan läsas med web-
klient på Internet. 

KOMMUN E:
Frågan har inte kommit upp ännu hos oss. Men
de flesta e-postsystem har funktioner där använ-
daren själv kan aktivera vidarebefordran till val-
fri adress så det är möjligt att det existerar.

KOMMUN F:
1. Ja
2. Krångligt, "folk har lärt sig våra privata

adresser"
3. Begäran har i regel avslagits med ett antal

argument bl a de viktigaste är säkerhetsni-
vån tillsammans med dosa åsidosätt 
• avsänd post sänds i 

kommunens namn 
• helheten med information i 

portal, Intranät och e-post tappas
• leverans av handlingar kan 

säkerställas i vårt e-postsystem vilket inte 
kan garanteras i andra e-postsystem

KOMMUN G:
1. Ja, vi har fått frågan från politiker.

2. Ville inte hålla koll på två brevlådor.
3. Vidarekopplingen genomfördes. Har numera

avslutats och ersatts med annan lösning.

KOMMUN H:
1. Ja!
2. Arbetar tillfälligt hemma och lyckas inte

koppla upp mig mot kommunens nät.
3. Detta strider mor vår säkerhetspolicy. Vi

hjälper till med mer instruktioner om hur du
kopplar upp dig hemifrån

KOMMUN I:
Ingen tjänsteman har ställt frågan

KOMMUN J:
Nej, hanteras av den anställde själv men är i
princip inte aktuellt pga webåtkomst utifrån till
kommunens mail
KOMMUN K:
1  Svar ja, men mycket restriktivt.
2. Motiveringarna har varit olika. 

Ofta beroende på personliga 
orsaker.

3. Vi har hjälpt på olika sätt. Det 
sätt som vi använder är att om 
man önskar läsa sin mail från hemadress, så
leverar vi en säkerhetsnyckel med vars hjälp
man kommer åt sin mail på arbetsplatsen
via terminallösning. Denna är utmärkt då
den ger möjligheter att nå sin mail på arbe-
tet i princip World Wide.

KOMMUN L:
Vi har inte mött frågan kanske
mest beroende på att användaren
själv hanterar sin post under
ansvar och har möjlighet att själv
vidarbefordra sin epost. Jag tror
dock inte att detta sker i någon
större omfattning eftersom man
når sin epost via webklient.

KOMMUN M:
Nej. Vi har istället sett till att de
kan nå sin e-post hemifrån.

KOMMUN N:
1. svar JA (endast politiker)
2. att kunna läsa den kommunala 

e-posten på sitt arbete/eller på 
hemadressen

3. inte godkänts utom i ett fall

KOMMUN O:
Frågan har ej dykt upp i vår kommun, men vi
hade antagligen varit positiva till att lösa detta.

KOMMUN P:
1. Ja
2. Vissa politiker har ingen kommunal mail-

adress eller vill jobba hemma
3. Till tjänstemän: använd WebMail, 

Till politiker: nej

LIKNANDE FRÅGESTÄLLNING

Vi hade en liknande frågeställning i somras.
Det bestämdes att samtliga i kommunhuset
skulle ställa om sin mail till en "förvalt-
ningsbrevlåda" som "ansvarig tjänsteman"
skulle läsa av och se om det var något
offentligt material som skulle besvaras. 

Tanken var god, men vi höll dessutom på
med löneförhandlingar och förhandlingsun-
derlag och "strategier" gick ut till samtliga
förvaltningschefer. En chef var på semester
och hade ställt om sin brevlåda till den
"offentliga” brevlådan... inte bra!

Två frågor uppstod då. 
Är det bra att ställa om lådan? 
Räcker det inte med att den som skickat får
en frånvarokvittens där det står när tjänste-
mannen återkommer och ger en 
alternativ väg in?
Vilken information skall gå med mail?
Självklart inte sekretessklassat, men hur
hanterar man sådant som ändå inte "bör"
komma ut – arbetsmaterial osv. Vi anam-
made frånvarokvittensen med informerade
om alternativ väg. 

Rätt eller fel, men den lämpligaste för oss!
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Grålistning har använts åtminstone något år
inom universitetsvärlden, och ansvariga för
datadriften på flera universitet är närmast
lyriska över metoden. Bland andra Umeå,
Uppsala, Lund och KTH i Stockholm
använder grålistning. I kommunala kretsar
är metoden inte så vanlig än, enligt vad
KommITS erfar. Men i alla fall Uppsala och
Kalmar använder den.

Okända avsändare avvisas
Grålistning innebär att alla inkommande
mail avvisas vid första ankomst. Mailet
identifieras med ip-adress på den sändande
servern, avsändaradress och mottagaradress
och registreras i en mindre databas kopplad
till mottagarservern. Samtidigt sänds ett fel-
meddelande, enligt grålistestandard felkod
451, till avsändarservern som innebär att
meddelandet temporärt avvisats. I normala
fall kan ett sådant felmeddelande innebära
tex att mottagande server är överbelastad
för tillfället. 
En normalt konfigurerad smtp-server tolkar
det som att ett nytt försök att sända mailet
ska göras. När det sker, och ett mail med
samma identifikation återkommer inom en
viss tidsrymd släpp det igenom. Om meto-
den kombineras med vitlistning släpps för-
stås mail från kända och godkända avsända-
re fram på vanligt maner. 

Fördröjningen på ett grålistat mail som
återkommer kan vara alltifrån några minu-
ter till någon timme beroende på avsändar-
serverns konfigurering.

Eftersom den överväldigande delen av
spammen som sänds idag skickas som
engångsutskick, till exempel från kapade
datorer, blir grålistningen effektiv. Mailen

avvisas och återkommer aldrig. 
– 50 procent av de mail som fastnar i vårt

gråfilter återkommer aldrig och är således
spam, berättar Tommy Hellberg som är
Postmaster på Uppsala kommun som har
anväsnt gråfiltrering under ca ett halvår.

– Som vi ser det är den största nyttan med
gråfiltret att det är effektivt mot virus, som
ju ofta skickas via mail. Sådan mail skickas
nästan alltid som engångsutskick.
Från universitetens sida menar man att
uppemot 90 procent av allt spam stoppas
med grålistning. 

Tommy Hellberg menar att det behövs en
del fingertoppskänsla för att sätta upp ett
gråfilter. 

– Vi har funnit att det finns en del helt
legitima servrar som inte konfigurerats för
repetition. För en kommun är det inte ok
att avvisa legitima mail så, för oss har det
inneburit en del arbete med att komma till
rätta med det. Bland annat försöker vi påpe-
ka detta för serverägarna som inte alltid är
medvetna om problemet.

I Kalmar har man också mycket goda erfa-
renheter. Där hade man stora problem med
spam, och brukarna låg på IT om att få till
stånd en förbättring, så för ca ett år sedan
införde man grålistning. 

– Nu får vi mycket beröm istället, berättar
Anders Saur, it-chef i Kalmar.

– Vi kan titta på det här dygnets log från
gråfiltret. Det är 8547 träffar på filtret. Av
dem innehöll 17 virus och 590 av dem är
spam. Då ska man komma ihåg att ofta går
spam till flera lådor i kommunen så besvä-
ret som vi slipper undan är mycket större
än siffrorna visar.

– Det har inte någon gång uppdagats på

att legitima mail inte har kommit fram, men
självklart förs loggar så att vi kan kontrol-
lera om misstanke finns.
Mailen i Kalmar passerar en yttre server där
virusscanning och gråfilter är placerat.

Kringgå
En invändning metoden möter är att spam-
marna ju är ganska snabba på att hitta
metoder att kringgå ett spamförsvar.
Speciellt när det är så här uppenbart som i
fallet med grålistning. Men som uppfinna-
ren, Evan Harris (www.greylisting.org)
mycket riktigt påpekar, för att kunna kring-
gå grålistningen fordras helt andra resurser
än de spammarna använder idag, intelligen-
ta servrar som sätts upp med tydliga ip-
adresser. Det strider till dels mot spammar-
nas arbetsmetoder. Helt plötsligt kan man
inte använda tillfälliga och kapade datorer
för avsändning. Visst är det möjligt att sätta
upp tillräckligt intelligenta servrar för repe-
terade sändningar även för spammarna men
möjligheterna att hålla dessa oidentifierade
är i längden inte lika enkelt. Dessutom har
problemet i en handvändning flyttats över
från mottagaren till avsändaren.

– Vi tror att grålistningen kommer att vara
utrangerad om ett par tre år, menar Tommy
Hellberg på Uppsala kommun, det är vad
bedömare i branschen också säger. 

– Men om de tvingas sätta upp mer intelli-
genta sätt att reläa sin mail kommer det att
göra spammarna lättare att identifiera. 
Och en känd spammare är lätt att svartlista. 
I Kalmar ser man ingen avmattning i filtrets
effektivitet ännu. 

För ögonblicket är intrycket att gråfiltre-
ringen har givit användarna en del lugn och
ro i arbetet mot spam och virus.

Metoden som gör att spam inte längre är något problem. Ja, så har den beskrivits grålistningen.
Redan på namnet hörs det att det är en variant av svartlistning, som svartlistar kända spamavsändare,
och vitlistning som innebär ett godkännande av vissa e-postservrar.

Grålistning

Effektivt spam- och virusstopp

Liten fördröjning
men utan spam
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Nominera kandidater
till KommITS
resestipendium

KommITS
höstkonferens
på Arlanda Sky City
Nu räknar vi ner dagarna inför KommITS 
höstkonferens på Arlanda Sky City, Arlanda
Conference & Business Centre,
den 16 och 17:e november 2005.
Temat den här gången är: 
E-kommunen kommer – är vi redo?

Program med detaljer kring arrangemanget
finns på www.kommits.se

KommITS delar varje år ut ett resestipendium
till en person som är anställd i en kommun
som är medlem i KommITS. Stipendiet utgörs
av en resa till vänföreningen SOCITM:s årliga
konferens någonstans i England. 

SYFTET med stipendiet är bland annat att: 
– Främja det internationella samarbetet mel-

lan KommITS och våra internationella vän-
föreningar

– Möjliggöra för våra medlemmar att: 
– öka kunskapen om vad som händer inom

IT-området runt om i världen. 
– skapa egna internationella  kontakter och

erfarenheter inom IT-området

KRITERIERNA för att kunna vinna detta stipen-
dium är:
– Kommunen där man jobbar ska vara med-

lem i KommITS 
– Den sökande ska skicka in en skriftlig moti-

vering på varför just han/hon ska vinna.
Den bästa motiveringen vinner.

VINNAREN utses av en stipendiekommitté
bestående av ett antal styrelsemedlemmar. 
Ansökan ska vara inskickad till KommITS
kansli före den 30 juni respektive år. 
För information och ansökningsanvisningar
kontakta kansliet.

BAKGRUND TILL PROGRAMMET

Svenska Kommunförbundet och
KommITS har identifierat ett behov av
kompetensutveckling för IT-samordnare,
IT-chefer och IT-strateger inför framtida
utmaningar inom kommunal verksamhet.
Nya organisationsformer införs och kom-
munalt stödjande företag skall samverka
med kommunal verksamhet i allt större
utsträckning. Teknikinslagen i verksam-
hetsmiljön intensifieras och medför ett
accelererande behov av kompetensutveck-
ling kring nya system för ärendehante-
ring.

Mellan 2000 och 2002 har ca 50 kommu-
ner deltagit i det första steget av program-
met IT-ledning i kommuner. Deltagarna
har efter genomfört program bildat nätverk
som kontinuerligt träffas. Det har även bil-
dats verksamhetsrelaterade nätverk över
kommungränser. Som exempel kan näm-
nas ett antal ekonomichefer som gemen-
samt driver IT-relaterade frågor.

Under 2002 har deltagare väckt tanken
för ett andra program. Detta program
inriktas på att bygga strukturer inför infö-
randet av e-service inom en kommun
med perspektiv på medborgare och verk-
samhet, på ekonomi och IT.

GENOMFÖRANDE

Utvecklingsprogrammet genomförs i 4
block under 4 – 5 månader och genomförs
som internat. Den röda tråden i utbildning-
en är att införa e-service i en kommun.

Block 1
Vad är e-service samt hur långt har vi
kommit? Vad kan man vinna? Vilka har
kommit långt? Uppgift ges till deltagarna
som innebär att ta fram ett direktiv och
projektplan för införandet av e-service.
Redovisning sker i block 4.

Block 2
Kostnader för utveckling, införande och för-
valtning. Vinsterna med e-service ekono-
miskt, arbetsmässigt och ur kundperspektiv.

Block 3
Vad innebär införandet av e-service för
medborgare, ledning och medarbetare?
Hur kan ett införande av e-service kon-
kret genomföras?

Block 4
Genomgång av varje deltagares förberedel-
ser inför eget införande av e-tjänster
Kvällsarbete dag 1 i varje block till ca 22.00.

FÖRKUNSKAPER

Steg 2 vänder sig både till Dig som behö-
ver fördjupa dina kunskaper inom områ-
det, och till Dig som genomgått IT-led-
ning i kommuner steg 1. Programmet
erbjuder många tillfällen till diskussioner
där alla kan få ny kunskap och delge
andra egna erfarenheter. En verksamhets-
relaterad chef kan med fördel delta i kur-
sen så att IT- och verksamhetsledning
gemensamt kan förbereda det konkreta
arbetet.

HANDLEDARE

Programmet följs av programmets pro-
jektledare Bengt Svensson, Svenska kom-
munförbundet. Kursledare är Johannes
Helfrich som arbetar praktiskt med förän-
dringar av större organisationer inom IT-
relaterade områden. Dessutom föreläser
specialister i olika sakområden vid varje
programblock i syfte att sprida kunskap
och erfarenheter från kommunal övergri-
pande nivå och för att ge influenser från
näringslivet. I varje block genomförs ett
studiebesök.

Mer information, program och anmälnings-
blankett finns på www.kommits.se

IT-ledning i kommuner
Ett utvecklingsprogram för dig som arbetar i IT-relaterade ledarbefatt-
ningar från IT-samordnare till IT-strateger.

MER OM PROGRAMMET kan du läsa på:
www.svekom.se/infoit/itledning
www.kommits.se

HAR DU FRÅGOR och funderingar 
ta gärna kontakt med:

KommITS: Anette Knutsson, 
Strömstads kommun,
anette.knutsson@stromstad.se
tel. 0526-191 35

Svekom: Bengt Svensson,
bengt.svensson@svekom.se
tel 08-452 74 30

Innehåll: Johannes Helfrich,
johannes@pedtek.se 
tel. 070-665 05 50

Referens: Eva-Marie Marklund, 
IT Västerbotten,
eva-marie.marklund@itvasterbotten.org
tel. 090-13 62 80
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FÖRENINGEN KOMMITS STYRELSE:

Ordförande 
Henric Skoog, 3 Degerfors kommun

693 80 DEGERFORS
mobil: 070-483 55 13

henric.skoog@degerfors.se

Vice ordförande 
Anette Knutsson, Strömstads kommun

Adm. kontoret, 452 80 STRÖMSTAD
tfn.: 0526-191 35, 070-541 91 65

tfx: 0526-191 10
anette.knutsson@stromstad.se

Kassör 
Marianne Olofsson, Munkedals kommun

Ekonomiavd., 455 80 MUNKEDAL
tfn: 0524-183 18
tfx: 0524-181 10  

mobil: 070-397 15 63
marianne.olofsson@munkedal.se

Sekreterare
Britt-Inger Lindell, Upplands Väsbys kommun

Dragonvägen 86, 194 80 Upplands Väsby
tfn: 08-590 978 09
tfx: 08-590 898 76

britt-inger.lindell@upplandsvasby.se 

Ledamot
Lars Öhman, Nacka kommun 

131 81 NACKA
tfn: 08-718 87 16, fax: 08-718 90 22 

mobil: 070-431 87 16
lars.ohman@nacka .se

Ledamot
Åke Nygren, Leksands kommun

Box 303, 793 27 LEKSAND
tfn: 0247-802 12, fax: 0247-144 65

ake.nygren@leksand.se

Ledamot
Bo Dahl, Sävsjö kommun

IT-avdelningen, Djurgårdsgatan 1 
576 80 SÄVSJÖ

tfn: 0382-15 200, 070-568 40 05
tfx: 0382-15 210

bo.dahl@savsjo.se

Ledamot
Thorbjörn Larsson, Falkenberg kommun

311 80 FALKENBERG
tfn: 0346-886 258, 070-698 62 58

fax: 0346-105 90
thorbjorn.larsson@falkenberg.se

Suppleant
Peter Petersson, Vallentuna kommun

Tuna Torg 1
186 86 VALLENTUNA

tfn: 08-587 850 07
fax: 08-511 720 20

peter.petersson@vallentuna.se

Suppleant
Lars Flintberg, Sandvikens kommun

IT-strateg, 811 80 Sandviken
tfn: 026-24 16 47, mobil: 070-320 67 92

lars.flintberg@sandviken.se

Kansli
Box 638

631 08 Eskilstuna
tfn: 016-34 44 11

(vardagar 11-13, 16-17)
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 represen-
tanter för ca 120 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå i norr
och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och den stör-
sta 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 Svenska kommunförbundets IT-sektion och
med systerföreningar i USA och Storbritannien. Men den kanske viktigaste
funktionen är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte – där det finns goda
möjligheter att knyta kontakter som är till stor nytta i det dagliga arbetet.
Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform, och vi är
leverantörsoberoende.

KOMMITS 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/ADB-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.

KOMMITS ORGANISATION. 
Föreningen är ideell och fordrar, som alla andra liknande organisationer, ide-
ellt engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas på
externa kontakter, informationsspridning, organisation av nationella konferen-
ser och möten. Sedan början av år 2000 har vi administrativ hjälp av en kans-
lifunktion i Eskilstuna. Där produceras även föreningens tidning och hemsida.

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 – ett diskus-

sionsforum bakom lösenordsskydd på föreningens hemsida
www.kommits.se.

– 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 medlem-
skap. Medlem ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha
samordningsansvar i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.)
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2004/2005 är 2 000 kronor.
Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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E-kommunen kommer 
– är vi redo?

Program 

E-kommunen är snart en verklighet. 
Vad kräver medborgarna och vad kräver beslutsfattarna ute i kommunerna? 
Som it-anställd får du på vår höstkonferens ett gyllene tillfälle att ta del av det 
senaste i branschen och höja din beredskap inför den kommande e-kommunen.

Välkommen till KommITS höstkonferens på Arlanda!

Dag 1 – onsdag 16 november

09.00 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Inledning
Henric Skoog, ordförande KommITS

10.05 Välkommen till Sigtuna
Anna-Karin Lundström, Kommunstyrelsens ordförande

10.15 Utan internet stannar Sverige
Bo Dahlbom, forskningschef för Svenska IT-institutet 
och professor vid IT-universitetet.

Med internet förenklas och automatiseras administrationen
i myndigheter, kommuner och näringsliv. Tjänstemännen
lämnar kontoren och blir mobila säljare med ständiga
kundmöten i ett samhälle dominerat av innovation och
marknad. Internet är tjänstesamhällets viktigaste teknik: för
polisarbete och försvar, för sjukvård och utbildning, för el-
distribution och banktjänster, för logistik och lagerhante-
ring. Om internet går ner kan vi inte ens köpa en liter
mjölk.

Bo Dahlbom är forskningschef för Svenska IT-institutet och
professor vid IT-universitetet i Göteborg. Han är ledamot av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, medlem av rege-
ringens IT-politiska strategigrupp och ordförande i IT-före-
tagens råd för mobila tjänster. Hans senaste bok heter
Makten över framtiden.

12.00 Lunch

13.00 Hur kan man nyttja IT för att effektivisera kommunen,
och vilka är de största utmaningarna? 
Lennart Jonasson, stadsdirektör i Nacka kommun

Beteendevetare. Har jobbat som direktör på Svenska 
Kommunförbundet, som affärsområdeschef på Mercuri 
Urval och som socialchef m.m. Särskild utredare om 
Skolans ledning och styrning

13.30 EDI-lösningar – Svefaktura
Kerstin Wiss-Holmdahl, förbundsjurist på 
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting, Statskontoret och
Kammarkollegiet bedriver gemensamt sedan flera år tillbaka
ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk
handel. En standard för en enkel elektronisk faktura har
tagits fram i syfte att effektivisera inköps- och fakturahante-
ringen hos såväl köpare som säljare. Standarden benämns
Svefaktura och har börjat implementeras. Vad pågår kring
detta arbetet om att få fram en gemensam standard kring e-
faktura för småföretag? Och hur hjälper det oss att få en
kostnadseffektivare hantering av inköps- och fakturaproc-
serna i kommunerna. 

FORTS. PÅ SIDAN 13

H Ö S T K O N F E R E N S
Sky City, Arlanda Conference & Business Centre, 16, 17 november 2005
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14.00 Besök hos utställarna och kaffe med kaka

15.30 E-legitimation – en offantlig angelägenhet
Bengt Svensson, IT-strateg, Sveriges Kommuner och 
Landsting

Statskontoret har upphandlat e-legitimationer för offentlig
sektor. Hittills har dessa främst använts av större statliga
myndigheter. Hur ser utvecklingen ut? Kan modellen också
bli intressant för kommuner?

16.00 Sambruk – Inre och yttre verksamhetsutveckling 
av kommunala e-tjänster
Janne Dicander, projektledare Sambruk

16.30 E-tjänster i Sveriges kommuner
Ulrica Löfstedt, doktorand på Institutionen för 
Informationsteknologi och medier

Utvecklingen av e-tjänster i Sveriges kommuner har börjat
ta fart, men hur långt har utvecklingen kommit? Under
våren har det genomförts en studie för att analysera utveck-
lingen av kommunala e-tjänster. Resultatet av denna studie
samt förslag på vidare forskning inom området presenteras.

Ulrica Löfstedt är doktorand på Institutionen för
Informationsteknologi och medier vid Mittuniversitetet i
Östersund. Hennes doktorandstudier och forskningsområ-
de är inriktat mot samhällets informationssystem med fokus
på kommunala e-tjänster.

17.00 Utställaraktivitet

19.00 Fördrink med flygplanskänsla ... 

19.30 Middag
Gemensam middag med underhållning och dans

Dag 2 – torsdag 17 november

09.00 Bladservrar – att blada, eller inte blada, det är frågan
Niclas Söderlund, chefredaktör på Nätverk & 
Kommunikation

”Bladservrar är dyra, de ger ifrån sig för mycket värme och
de är krångliga att administrera. Dessutom har de för kort
livstid för vår treårs avskrivningscykel.” Vi har alla hört och
läst om farhågorna, men hur är det i egentligen i praktiken?
Niclas reder ut begreppen runt tekniken, och berättar om
tänket kring när man bör gå över till en bladserverstruktur
– och när man absolut ska låta bli.

09.30 Spam-hantering inom offentlig sektor
Staffan Wikell, förbundsjurist, 
Sveriges Kommuner och Landsting

Problemet med oönskad mail bara växer. Vad säger lagen 
om detta? Vad kan och får vi göra med problemet?

10.00 Besök hos utställarna och kaffe med kaka

11.00 Bli en bättre beställare med 
Vägledningen 24-timmarswebben 
Funda Denizhan, avdelningsdirektör på Statskontoret 

I framtidens Sverige behöver den offentliga förvaltningen
göra mer saker med mindre resurser. Därför har Nämnden
för elektronisk förvaltning (e-nämnden) tagit fram

Vägledningen 24-timmarswebben. Den innehåller rekom-
mendationer för utveckling av webb och e-tjänster i offent-
lig sektor. Vägledningen ger råd i såväl strategisk planering
som i det konkreta utförandet.

Funda Denizhan, avdelningsdirektör på Statskontoret och
projektledare för Vägledningen 24-timmarswebben, berättar
hur riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben kan
användas för att ställa krav på leverantörer och samtidigt
hjälpa oss att bli bättre beställare.

11.30 Årsmöte

12.10 Lunch

13.00 Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet
Stefan Persson, affärsutvecklare IT Management, 
Atea Sverige AB

Sänkta kostnader, effektivare IT-organisation och nöjdare
användare är en ekvation som många funderar på hur man
får ihop. Atea genomför TCO-analyser, Total Cost of
Ownership, enligt Gartner Groups analysmodell i syfte att
mäta den totala kostnaden för att införskaffa, äga och för-
valta en IT-miljö över tiden. Vi har utfört ett stort antal
TCO-analyser för kommuner runt om i Sverige. Hur kan
våra samlade erfarenheter hjälpa din kommun?

Stefan Persson har gjort fyra TCO-analyser enligt Gartners
modell och presenterar här 
resultatet och vad man kan få fram av en TCO-analys.
Stefan har en tioårig bakgrund som systemkonsult och pro-
jektledare inom IT Infrastruktur. Han är certifierad på
Gartners Groups Total Cost of Ownership-metodik.

13.30 SOA – från data till process
Anders Kingstedt, konsultchef, Know IT

Kraven på organisationers IT-stöd ökar hela tiden.
Användarna vill ha bättre stöd och kraven på anpassning
till en föränderlig verklighet är stora. Samtidigt ökar mäng-
den system och olika tekniker som måste samarbeta
(Internet, stordatorer, PC etc). SOA – en tjänsteorienterad
IT-arkitektur – är arkitekturen som kan kommuniceras med
verksamheten i termer som verksamheten förstår. I SOA
beskrivs IT-funktionaliteten som tjänster som direkt kan
mappas mot verksamhetsprocessernas behov. Vår föreläs-
ning beskriver varför, vad och hur – kravbilder, vägar till
måluppfyllelse och de möjliga vinster och mervärden som
kan skapas med SOA.

Anders Kingstedt arbetar som konsultchef på IT-konsultföre-
taget Know IT. Med 15 år i branschen arbetar Anders med
att utveckla Know IT:s erbjudande kring integration vid
sidan av sin roll som konsultchef. Med en bred erfarenhet
från en mängd olika projekt och branscher är Anders en
ofta anlitad talare på olika typer av branschevenemang, inte
minst då process- och verksamhetsstöd med hjälp av IT står
på agendan.

14.00 Bensträckare, frukt serveras

14.15 Hett just nu
Programpunkt om ett rykande färskt ämne

15.00 Dagen avslutas

H Ö S T K O N F E R E N S
Sky City, Arlanda Conference & Business Centre, 16, 17 november 2005



Var sjätte småföretag anser att
reglerna om offentlig upphandling är
ett tillväxthinder. Några av de vikti-
gaste hindren uppges vara företa-
gens kostnader för att ta fram
anbud, kort tidsram, höga krav och
risken att bli underkänd på grund av
triviala misstag. Det visar en färsk
rapport som Nutek har tagit fram om
de hinder som småföretag kan upp-
leva när de deltar i offentliga upp-
handlingar.

Andra hinder för småföretagen är att de
upphandlande enheterna använder olika
utvärderingsmodeller och att företagen kan
tvingas binda upp resurser under lång tid
utan att vara säkra på att få ett kontrakt.
Det finns också en misstro mot kompeten-
sen och integriteten hos de tjänstemän som
arbetar med offentliga upphandlingar. 

– Små företag kan bidra till att förnya och
effektivisera offentliga verksamheter. Det är
därför viktigt att onödiga krav och krångel
inte hindrar småföretagen från 
att delta i offentliga upphand-
lingar, säger Kjell Jansson, 
Nuteks generaldirektör.

Tolv procent av små-
företagen, eller omkring 
23 000 företag, lämnade 
minst ett anbud i en 
offentlig upphandling 
under förra året.
Sammanlagt lämnade småföretagen 
120 000 anbud i offentliga upphand-
lingar och vann omkring 41 000 kontrakt.

– Det är inte upphandlingsreglerna det är
fel på. Det handlar istället om att få myn-
digheter att göra upphandlingar så att små-
företagen inte missgynnas, menar GD Kjell
Jansson.

Nutek föreslår därför att myndigheter som
gör upphandlingar ska ges stöd så att de

kan formulera bättre förfrågningsunderlag
som inte missgynnar småföretag.
Regeringen bör formulera en nationell upp-
handlingspolicy som innebär att småföretag
och nya aktörer bör ges bättre möjligheter
att delta i upphandlingar, med låga inträ-
deshinder och med hänsyn till de mindre
företagens förutsättningar. 

De krav och villkor som ställs i förfråg-
ningsunderlagen måste också stå i propor-
tion till det förväntade värdet på leverans-
kontraktet. Nutek bör därför få i uppdrag
att mäta företagens administrativa kostnader
för att delta i offentliga upphandlingar.
Även myndigheternas kostnader för offentli-
ga upphandlingar bör mätas. 

– Rapporten Småföretag och offentlig upp-
handling – hinder och möjligheter för små före-
tag att delta i offentliga upphandlingar,
R2005:21, bygger på två undersökningar som
utförts av SCB på uppdrag av Nutek.

15

KommITS.nr4/05

Småföretag missgynnas
i offentliga upphandlingar

300 000
tester 
genomförda

– Det är tydligt att det finns en stor efterfrå-
gan på konkreta säkerhetstest. Vi tittar nu på
hur vi kan vidareutveckla vår webbplats för
Internetsäkerhet med fler tester, säger Johan
Mårtensson, chef för Sveriges IT-incidentcen-
trum, Sitic, på PTS. 

Vart fjärde test gult eller rött 
Datorsäkerhetstestet Testa datorn ger använ-
daren grönt, gult eller rött ljus beroende på
vilken sårbarhet det upptäcker. Vid grönt ljus
är säkerheten god. Vid gult ljus har testet
upptäckt sårbarhet som kan behöva åtgärdas,
medan rött ljus betyder att användaren ome-
delbart bör höja datorsäkerheten. 
– Totalt 7 procent av testerna har visat rött

ljus och 19 procent gult ljus. Med tanke på
att varje oskyddad datoranvändare utsätter
både sig själv och andra för risker, är siffrorna
lite för höga, säger Johan Mårtensson.

Över trehundratusen tester har
nu genomförts på Post- och tele-
styrelsens, PTS, webbtjänst som
ger konsumenter möjlighet att
testa säkerheten på sin dator.
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.eu
PTS godkänner svenska offentliga
organs registreringar av domännamn
under toppdomänen .eu 

Den 7 december 2005 blir toppdomänen .eu
tillgänglig för registreringar i hela EU-områ-
det. Den europeiska organisationen EURid,
där svenska NIC-SE är en av ägarna, är regis-
treringsenhet för den nya toppdomänen. 

Vem kan registrera .eu-domännamn? 
I ett första steg som inleds den 7 december
2005 kommer registreringar från offentliga
organ (public bodies) och innehavare av
varumärken att hanteras. Efter två månader
kommer även innehavare av andra namnrät-
tigheters registreringar att behandlas. Totalt
kommer denna inledande fas av förtursre-
gistrering att pågå under fyra månader.
Därefter är .eu öppen för andra registrering-
ar enligt först-till-kvarn-principen. Redan
nu går det dock att lämna in ansökningar
till ombuden. 

Vad är ett offentligt organ? 
Med offentliga organ menas offentlig verksam-
het som utövas genom staten och kommuner-
na, det vill säga inom den offentliga organisa-
tionen. Denna definition av inkluderar till
exempel riksdag, regering, statens förvaltnings-
myndigheter, kommuner, kommunstyrelser,
landsting, landstingsstyrelsen samt kommunala
nämnder. Definitionen exkluderar till exempel
kommunala bolag och stiftelser, arbetslöshets-
kassor och de statliga affärsverken.

Hur registrerar man? 
Registreringen sker via särskilda ombud,
som registrerar domännamnen hos EURid.
En lista på dessa ombud finns på EURid:s
webbplats www.eurid.eu. Inga ansökningar
ska skickas direkt till PTS. 

Vad gör PTS? 
Post- och telestyrelsens, PTS, roll begränsar
sig till att enbart granska och godkänna de
registreringar från svenska offentliga organ
som inkommer till EURid under den inle-
dande fyramånadersperioden. En registrering
ska vara behandlad senast efter 90 dagar. 

Hur gör PTS? 
PTS har publicerat riktlinjer för vilka som får
registrera domännamn, det vill säga vilka som
faller under begreppet offentliga organ eller
”public bodies”, tillsammans med riktlinjer för
vilken information som krävs vid registrering. 
PTS granskar att: 
• den sökande är ett offentligt organ. 
• det sökta domännamnet är det offentliga

organets fullständiga namn, en allmänt
känd förkortning eller namnet på ett geo-
grafiskt område som organet ansvarar för
förvaltningen av. 

• den sökande har rätt att företräda det
offentliga organet. Ansökan ska underteck-
nas av generaldirektör, kommundirektör,
landstingsdirektör eller motsvarande. Till
ansökan ska bifogas ett dokument som
styrker den sökandes behörighet. 

Mer information: 
Kontaktperson vid PTS är Kajsa Ritzén
Frisell, e-post: toppdoman.eu@pts.se. 
På www.eurid.eu finns information om den
nya toppdomänen och en tidplan. 
Se även www.nic.se.
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Ny toppdomän – .travel
Den 3:e oktober lanserades toppdomänen .travel. Toppdomänen är
ämnad för reseindustrin tex. resebyråer, turistbyråer, hotell, bilut-
hyrningsfirmor, bussblag, flygbolag och nöjesparker mm.

Förhandsskyddade namn finns på en lista hos Tralliance. Svergies
kommuner och län är skyddade och finns på denna lista. Skälet till
att dessa namn registreras separat är för att dessa namn aldrig ska bli
tillgängliga som domäner utan att den som vill registrera namnen blir
godkänd av sin lokala myndighet. När någon vill registrera ett orts-
eller stadsnamn måste de ordna ett brev från sin lokala myndighet
som säger att de har rätt att marknadsföra den här regionen. Här

kommer myndigheter att bli tvungna att skriva på detta brev och gå i
god för att de som vill använda en domän verkligen är seriösa.

Vi årsskiftet kommer domänen att öppnas för alla. 
Här gäller "först till kvarn".
Mer information finner ni hos Tralliance på
www.tralliance.travel/advisory-9-15-05.htm
En guide finns på www.tralliance.travel/docs/PreAuthGuideV3.pdf
Frågor kring domänen kan ställas till: 
Hansi Carlson, IT-strateg , Sveriges Kommuner och Landsting

FOTO: PONTUS FORSEMALM
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– Den här säkerhetsluckan gör t ex att IT-brottslingar kan
gömma information på hårddisken, eller omvänt att känslig
information inte raderats, säger IT-säkerhetsforskaren Arne
Vidström vid FOI.

FOI bedriver omfattande forskning om IT-säkerhet för bättre
metoder att hantera de nya hot och sårbarheter som ökad
användning av datorer för med sig, t ex dataintrång. 

– Nya hårddiskar följer en standard som är så omfattande och
komplicerad att det är oerhört svårt att bygga verktyg som
garanterar att man kan hitta eller kan radera all information,
berättar Arne Vidström.

FOI har analyserat det vanligaste gränssnittet mot hårddiskar i
dagens datorsystem, det så kallade ATA-gränssnittet. 

– Vi har kunnat visa på brister i många av dagens verktyg för
att radera och undersöka hårddiskar, berättar Arne Vidström.
Verktygen, så kallade forensiska IT-verktyg, används till exempel
av polisen. Den funktion i standarden som hanterats dåligt heter
Device Configuration Overlays (DCO). Funktionen kan bland
annat användas för att få en disk att rapportera en mindre stor-
lek än den verkliga.

När de fakta som FOI presenterade blev kända i branschen
vidtog ledande tillverkare av forensiska IT-verktyg genast åtgär-
der för att täppa till säkerhetsluckorna. Även säkerhetsföretaget
Secunia, som förmedlar rekommendationer för IT-säkerhet,
publicerade snabbt FOI:s upptäckt. – www.forskning.se

Säkerhetsluckor i hårddiskar 
täpps till genom FOI-upptäckt
Ny forskning vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, 
har lett till att ledande produkter för diskradering uppdaterats
och nya säkerhetsrekommendationer utfärdats.



Rehabilitering av utbrändhet i offentlig sektor
Personal inom vården drabbas ofta av depression och utmattning.
Bland kvinnorna står mentala diagnoser för 32 procent av de långa
sjukskrivningarna. I gruppen "socialt arbete" är siffran 33 procent,
undersköterskor 27 procent samt sjuksköterskor och barnmorskor
40 procent. I topp ligger de kvinnliga läkarna med cirka 50 procent.

Nu anslår försäkringsorganisationen AFA 28 miljoner för fortsatt
arbete inom forskningsprojektet ”Depression och utbrändhet i
människovårdande yrken”. Projektets mål är att få fram kunskap
och en metodik för att rehabilitera långtidssjukskrivna offentligan-
ställda med utmattningssyndrom. – www.waymaker.se n
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Webbplatsägare är enligt lag skyldiga att
lämna viss information till besökare på
sidan. Vilken information som ska lämnas
hänger ihop med vilka funktioner som
sidan presenterar. Men kraven finns i
många olika lagar. För att underlätta för
myndigheter har e-nämnden givit ut en
vägledning i ämnet, Vägledning för infor-
mation som enligt lag ska lämnas på webb-
platser, med en genomgång av vilka lag-
krav som gäller i olika situationer. Men
eftersom lagkraven hänger ihop med

funktioner och inte med vem som äger
webbplatsen blir kraven desamma för
myndigheter så väl som för andra offent-
liga organisationer och för näringidkare. 

Vägledningen tar bara upp informa-
tionsskyldigheter som är reglerade i lag,
men innehåller även rekommendationer
om hur informationen lämpligen bör pre-
senteras för besökaren och andra genom-
tänkta råd. All information bör presente-
ras samlat menar e-nämnden. I de fall

besökaren avkrävs samtycke eller annan
viljeförklaring bör den juridiska informa-
tionen kvitteras genom att besökaren får
bekräfta att han har läst den och att han
godkänner villkoren.

Som stöd för redaktörer och informatö-
rer har även en checklista sammanställts
för de situationer där information skall
lämnas enligt lag. 
Vägledningen finns även i en webb-
version. – www.enamnden.se

Vägledning för information 
som enligt lag ska lämnas på webbplatser
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Använder kommunen cookies på sin hemsida? Finns det,
någonstans på kommunens webbplats, ett formulär där
besökaren ska fylla i sina personuppgifter för att komma
vidare? Eller kan kommuninvånarna köpa eller hämta
offentliga publikationer via kommunens hemsida? 
Om svaret är ja på någon av dessa frågor innebär det att
webbplatsens ägare har särskild och lagstadgad informa-
tionsskyldighet gentemot besökaren. Beroende på en

webbplats innehåll och utförande finns det lagkrav på att
särskilda upplysningar ska finnas. Det finns också krav på
hur sådana särskilda upplysningar ska presenteras.
Problemet är att reglerna om vilken information som måste
lämnas finns i flera olika lagar. Kraven är därför svåra att
överblicka. Ur e-nämndens vägledning för information som
enligt lag ska lämnas på webbplatser vill därför nu
KommITS översiktligt återge de lagar som är aktuella.

Informationsskyldighet på webbplatser

Vilka är lagkraven?

Cookies
Om kommunens webbplats utnyttjar cooki-
es i någon form och sidan är allmänt till-
gänglig kan lagen om elektronisk kommuni-
kation bli tillämplig. Det innebär att besöka-
ren ska informeras om att webbplatsen
innehåller cookies, och för vilket ändamål
dessa används. Här är PTS tillsynsmyndig-
het, www.pts.se.

Personuppgifter
Personuppgiftslagen, allmänt kallad PUL
gäller för behandling av personuppgifter på
webbplatser och i e-tjänster. 
Den eller de som är personuppgiftsansvariga
för en webbplats eller en e-tjänst ska själv-
mant ge en användare information om den
behandling som sker av dennes personupp-
gifter. Informationen skall innefatta uppgif-
ter om, vem som är personuppgiftsansvarig,
vad som är ändamålet med behandlingen,
och all övrig information som behövs för att
den registrerade ska kunna ta till vara sina
rättigheter i samband med behandlingen.
En rad specialfall och undantag finns som
kan göra att informationen inte alltid
behövs i varje enskilt fall. Det är datain-
spektionen som är tillsynsmyndighet,
www.datainspektionen.se.

Anslagstavlor och chattar 
Lagen om ansvar för elektroniska anslags-
tavlor (BBS-lagen) är tillämplig på till exem-
pel webbplatser där
var och en eller en
grupp av användare
kan tillföra meddelan-
den och läsa eller
annars få del av
andras med-delanden,
alltså chattar eller
elektroniska anslags-
tavlor, t.ex. i formen
av medborgarforum
och diskussionsplatser
Den som tillhandahål-
ler en elektronisk
anslagstavla ska lämna information till var
och en som ansluter sig till tjänsten om sin
identitet, och i vilken utsträckning inkomna
meddelanden kan läsas av andra användare.
Den som tillhandahåller en elektronisk
anslagstavla skall också ha uppsikt över
sådan tjänsten som ”skäligen kan krävas
med hänsyn till omfattningen och inrikt-
ningen av verksamheten” och har skyldighet
att hålla den ren från hets mot folkgrupp,
barnporr och så vidare 

Redaktionellt material
Material, bilder, text etc, som ges ut via en
redaktion för en tryckt periodisk tidskrift

eller ett radioprogram, eller
där utgivningsbevis medde-
lats, ska utse en ansvarig
utgivare för innehållet på
webbsidan. För dessa sidor
gäller yttrandefrihetsgrund-
lagen, och med den krav
på att viss information ska
finnas. Bland annat ska
verksamhetens namn fram-
gå, liksom vem som är
ansvarig utgivare och vem
som utsett denne.
Utgivningsbevis söks hos

Radio- och TV-verket, som är tillsynsmyn-
dighet på området, www.rtvv.se.

e-handel
Bedriver kommunen e-handel? Ja frågan är
kanske inte så enkel att besvara som det
tycks vid första påseende. Lagen om elek-
tronisk handel och andra informationssam-
hällets tjänster (e-handelslagen) blir tillämp-
lig när en e-tjänst tillhandahålls på en
webbplats. Lagen kan även vara tillämplig
på myndigheters och andra offentliga orga-
nisationers webbplatser. För att avgöra när

Regler om informationsskyldighet finns i:
• personuppgiftslagen (1998:204; PUL) och särskilda s.k. registerlagar,
• lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor 

(BBS-lagen),
• lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och 

hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen),
• lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informations-

samhällets tjänster (e-handelslagen),
• lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (eKomlagen) samt
• yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Regler om skyldighet att informera finns även i lagen (2000:832) 
om kvalificerade elektroniska signaturer. 
Sådana e-legitimationer används emellertid inte för närvarande.

KommITS.nr4/05
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e-handelslagen är tillämplig på en myndighet måste frågan avgöras om
huruvida myndigheten tillhandahåller en tjänst och om tjänsten nor-
malt utförs mot ersättning. 

E-nämnden skriver i ärendet: Begreppet ”tjänst” är vidare i e-handel-
slagen än i annan lagstiftning och mycket av myndigheters verksamhet
på Internet kan komma att bedömas som tjänster… Det innebär att
även e-tjänster såsom försäljning av publikationer som erbjuds av myn-
digheter och andra vars verksamhet inte allmänt kan betecknas som
kommersiell kan omfattas av direktivet.

Kravet på information till en besökare när e-handelslagen är tillämplig
är tämligen omfattande. Framför allt måste avsändaren, i detta fall den
offentliga organisationen, vara definierad med namn, adress, gällande e-
postadress, organisationsnummer med mera.

Om en webbplatsägare vid tillhandahållandet av e-tjänster anger pri-
ser på varor eller tjänster ska dessa anges klart och otvetydigt. Om
skatt och leveranskostnader tillkommer ska detta anges särskilt. 
En webbplatsägare ska, på ett klart och otvetydigt sätt innan en tjänste-
mottagare beställer en informationssamhällets tjänst, informera om hur,
rent tekniskt, ett avtal ska ingås och en rad andra upplysningar om vad
som sker därefter.

Att sälja på distans
Att sälja eller hyra ut en vara eller en tjänst via webben till en konsu-
ment innebär omfattande informationsskyldighet enligt distans- och
hemförsäljningslagen. 

Avgörande för bedömningen av om distansavtalslagen är tillämplig på
en webbplats är frågan om ägaren via webbplatsen tillhandahåller varor
eller tjänster i näringsverksamhet. Sammanfattningsvis kan konstateras
att så torde vara fallet då det är möjligt för en enskild att på webbplat-
sen sluta avtal med tex en myndigheten rörande ekonomisk verksam-
het.

Frågan är hur gränsen ska dras mellan ett avtal och myndighetsutöv-
ning. När en myndighet säljer t.ex. böcker och skrifter till medborgare
torde det inte finnas någon tvekan om att ett avtal sluts mellan två par-
ter. Att försäljningen görs utan vinstintresse från myndighetens sida
leder inte till annan bedömning. Distansavtalslagen blir därvid tillämp-
lig oavsett om den överlåtande parten är en myndighet.

Informationen som ska framgå i de fall där distansavtalslagen gäller är
omfattande. Det ska framgå vem som säljer, vad som säljs, hur betal-
ning kan ske och så vidare i ett antal punkter. Till sist ska också regler-
na för ångerrätten framgå.

Även onlinebetalning
Om webbplatsen tillhandahåller en funktion för onlinebetalning kom-
mer även distansavtalslagen att omfatta den tjänsten. Även här är infor-
mationsplikten omfattande med ett tjugotal punkter som ska finnas
med. – www.enamnden.se

KommITS.nr4/05
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Och man är också beredd att avsätta pengar
för att det ska hända något. ”För att slippa
ställa verksamhet mot utveckling så tilldelas
administrativa utvecklingsenheten 1 500
Tkr för utveckling av it-verksamheten…”
Orden är hämtade direkt ur Social-
förvaltningens verksamhetsplan för året. 

På socialförvaltningen i Skellefteå finns det
fyra it-anknutna tjänster – en tekniker, en
samordnare, en systemadministratör och en
it-utvecklare. Det är Tommy Peterson som
är it-utvecklare.

– Vi har för närvarande en total budget på
ca 12-13 miljoner för IT inom socialtjänsten
varav det mesta förstås går till drift. Men
1,5 miljoner är avsatta till bestämda utveck-
lingsprojekt, berättar han. 

– Det mest uppmärksammade projektet
har varit just Skärgårdshemmet, där trådlös
uppkoppling används för direktkonsultatio-
nermed läkare och övervakning av bland
annat hjärtsjuka. 

På Skärgårdshemmet, ett äldreboende i
Skelleftehamn, genomförs ett telemedicin-
projekt. Det går ut på att kunna göra mer
precisa bedömningar av en patients tillstånd
på distans och på så sätt undvika onödiga
sjukhusintagningar. Projektet har uppmärk-
sammats både i lokalpressen och även
nationellt. Mer om det finns att läsa i arti-
keln här intill.  

Hemtjänst 
Men Skärgårdshemmet är inte det enda pro-
jektet. Inom hemtjänsten utvecklas ett sys-
tem för digital daglig planering som ska
kunna optimera resor och andra insatser för
hemtjänstens personal. 

– Det största värdet med planeringssyste-
met är att det utgör en kvalitetssäkring av
det dagliga arbetet, påpekar Tommy
Peterson. Inga uppgifter faller mellan stolar-
na. Det skapar god ordning.

–Vi räknar med att personalen var och en
tidigare använde 30 minuter till daglig pla-
nering. Idag kan en av dem planera arbetet
åt 10 stycken på cirka en timmes tid.
Dessutom frigör
det tiden för hem-
tjänstpersonalen
just när de behövs
som bäst ute hos
kunderna – på
morgonen.

Personliga 
assistenter
Ett tredje it-stöd
som är under
utveckling i
Skellefteå är ett
rapporteringssys-
tem för personliga
assistenter. Via
telefon kan de lämna en daglig rapport till
ett standardiserat talsvar. Uppgifterna går
sedan direkt in i en databas och kan där
behandlas efter behov. 

– Eftersom Försäkrningskassan ska betala
delar av kostnaden för assistenterna så
genererar databasen underlag för pengaflö-
den, vilket kanske är den primära tanken
bakom systemet, menar Tommy Peterson.

– Men man får som biprodukt ett antal
uppgifter som kan användas för noggranna-
re planering och uppföljning. Man kan
bland annat se det verkliga utfallet av assi-
stenttid både på individ- och på områdesni-

vå. I ett manuellt system skulle man ofta
inte upptäcka när behovet förändras utan
insatserna görs mer på en slags genom-
snittsbedömning. Här kan vi göra mycket
finstämda uppföljningar där utfallet sedan
omsätts i planeringsarbetet.

De ansvariga kan utifrån ett webbgräns-
snitt avläsa uppgifterna som sedan går rakt

in i det övergripande verksam-
hetssystemet. Överföringen sker
automatiskt var 10:nde minut.

Ambitiöst
Den gemensamma nämnaren för
de projekt som Tommy Peterson
talar om är förstås att de i för-
längningen anses kunna spara
pengar genom effektivisering.
Och socialförvaltningens it-verk-
samhetsplan är omfattande. Även
om de tre här nämnda är de stör-
sta och viktigaste projekten så
finns det fler. Ett försök med att
införa handdatorer för vissa sjuk-
vårdshandläggare har avbrutits.

Utvärderingen visade att det helt enkelt var
för mycket tekniskt mankemang, för stora
driftsstörningar, och nu söker man nya sätt
att minska antalet arbetsmoment för dessa
handläggare. En utveckling av en ansökan
om försörjningsstöd via internet har påbör-
jats och så vidare. 

Tillsammantaget ger utvecklingsarbetet vid
Skellefteå kommuns socialförvaltning
intrycket av att vara både innovativt och
ambitiöst. Det handlar förstås mycket om
en positiv inställning och att se möjligheter.

Skellefteå

Socialtjänsten bedriver it-utveckling
IT-utvecklingen ska styras av verksamheten och inte tvärtom. Det är nog en
sanning som de flesta it-strateger kan hålla med om. I Skellefteå kommun
har man tagit konsekvensen och har sedan fyra fem år en egen it-utvecklare
– men inte på it-avdelningen utan på socialtjänsten. 

Tommy Peterson, it-utvecklare
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Ett av de utvecklingsprojekt som Skellefteå kommuns socialtjänst driver är det trådlösa patientöver-
vakningssystemet på äldreboendet Skärgårdshemmet. Det används också som ett beslutstöds-
system för vårdpersonalen för att bedöma om en patient behöver mer avancerad vård.

I Skellefteå kommun inremitteras till lasa-
rettet dagligen 1-2 patienter från särskilt
boende  och 6-7 patienter från eget boende.
Antalet som kommer in till lasarettet är
högst under helgen och minst inför helgen.
Sammantaget så läggs varje dag 7-9 patien-
ter som har någon form av kommunal vård
och omsorg in vid Skellefteå lasarett. En
studie i Jönköping visade att ungefär 35 %
av motsvarande patientgrupp läggs in i
onödan. I Skellefteås del skulle det innebära
att 3-4 patienter per dag skulle slippa att
åka in till sjukhuset.

Systemlösning
Systemet är ett beslutstödssystem som förstär-
ker specialistläkares medverkan, i detta fall

geriatriker, i den kommunala hälso- och sjuk-
vården vilket även höjer kvaliteten och säker-
heten i äldres läkemedelsanvändning. Det
underlättar för vårdpersonalen att bedöma
behovet av transporter in till sjukhus men även
för (uppföljning och) övervakning kan syste-
met nyttjas. Projektet bedrivs vid ett kommu-
nalt gemensamhetsboende för dementa.

Ledstjärnor för systemutformningen har
varit användarvänliga lösningar med
modern trådlös kommunikation (Wimax,
WLAN, GPRS, RFID och Bluetooth).
Tekniken har i detta fall gjort det möjligt att
glömma krångliga och kompetenskrävande
handhavanden och helt fokusera på vårdta-
garen och verksamheten. 

Systemet består av två delar:
- en videokommunikationsdel (liten bärbar
PC med videokamera och trådlöst nät
inbyggt) för videokonsultation. För stor
flexibilitet så används även Wimax istället
för fiber. 
- en sensordel (Resväska med utrustning för
kommunikation och plats för sensorer) med
ett baspaket för att identifiera patienten
samt etablera kommunikation mellan mät-
utrustningarna och databasen. Sensorerna
kan kombineras för att lösa flera olika syf-
ten exempelvis så kan väskan inredas för
hjärtsviktspatienter där då man fokuserar på
vikt, blodtryck och blodsocker. En annan
patient kan få sin väska inredd med andra
typer av sensorer. Databasen med webbsida

Skellefteå

Trådlös patientövervakning på heltid
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som nyttjas för lagring och presentation av mätvär-
den. Databasen finns i ett skyddat nät och med sepa-
rat behörighetskontroll för inloggning.

Systemet nyttjas så att den personal alternativt patien-
ten utför mätningar kontinuerligt och när så behövs
så etablerar man en videokommunikation mellan vår-
dare och specialist. Dessa kan se och höra varandra
via sina respektive PC, som kan vara fasta eller bärba-
ra. De har också tillgång till apotekets recepttjänst
och sina respektive journaler. Man kan då med stöd
av mätvärden, journalanteckningar, visning av inspe-
lade eller direktupptagna videosekvenser fatta beslut
om patienten skall förflyttas för mer kvalificerad vård
eller kunna vara kvar i den trygga miljön som hem-
met eller det särskilda boendet erbjuder. Systemet är i
dag i bruk på ett av kommunens särskilda boende
och på lasarettets geriatriska klinik.

Förväntade effekter - kostnader
Varje inläggning kostar ungefär 10000 kr inkluderande
vård på lasarett, ambulanstransport samt personalens
insats för att göra patienten transportklar. Skulle vi
kunna minska inläggningen motsvarande detta exempel,
som för övrigt troligen är i underkant, så skulle samhäl-
lets kostnader minska med cirka 40 000 kr per dag bara
i Skellefteå kommun. Här finns då inte med de kostna-

der som skulle indirekt minskas för exempelvis hemtjän-
stens personal i form av omplaneringar som genererar
övertid och ändringar i scheman samt all administrativ
hantering kring in- och utskrivning av patienter mellan
kommun och landsting. Dessutom frigörs tid för lasaret-
tets personal som kan nyttja tiden för andra patienter.
Den minskning som man kan direkt räkna hem består
nog i personalens arbete att göra patienten transport-
klar i olika lägen samt de direkta transportkostnader-
na. Kostnaderna för hemtjänstens minskade sväng-
ningar i resursbehov är i sig ganska stora i dag och
dessa minskar med detta system. 

Kvalitets- och effektivitetsförbättringar
Specialisterna på lasarettet använder sina kunskaper på
ett mycket effektivt sätt vilket kan öka tryggheten för
patienten avsevärt. Det är svårt att värdera trygghet
samt nyttjande av specialister men om verkningsgraden
skulle öka bara med en liten del så torde den övergri-
pande vinsten vara stor eftersom tillgången på specia-
lister inte är direkt stor på de mindre orterna.
Hittills har användningen av systemet visat att tillgång-
en på specialisttid har ökat samt att kunskapen om
demenssjukdomar förbättrats bland personalen. 
En timmes videokonsultation mellan boendet och spe-
cialisten räcker gott för att hantera avdelningens 15
patienter. 

De gör mer än ringer med mobilen 
Allt fler svenskar har upptäckt nyttan
och nöjet med mobilen och blivit flitiga
användare av mobila tjänster. På ett år
har användningen av Telias mobila data-
tjänster ökat med över 300 procent.
Antalet kunder som kan använda mobila
datatjänster har fördubblats på ett år och
uppgår nu till en miljon. 
PC-korten, som gör att man kan jobba
mobilt med sin bärbara dator och kopp-
la upp sig mot Internet och företagets
intranät, står för 20 procent av den tota-
la förbrukningen av datatrafik i Telias
mobilnät. 

– Det är ingen tvekan om att vi ser ett
genombrott i att använda mobilen till mer
än vanliga röstsamtal, säger Erik
Heilborn, chef för företagsmarknaden på
TeliaSonera Sverige. 

Mänsklig IT
”Det är viktigt att inte se för snävt på
IT och begränsa diskussionen till enbart
tekniken, utan att vi sätter in den i sitt
sociala och kulturella sammanhang.”
– Anders Hedin vid Vinnova angående
utgivningen av en bok om IT-historia
och IT-framtid.

notiser•notiser•notiser•
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Den nya IT-myndigheten brukar den kallas.
Eller e-myndigheten. Men enligt förslagen
ska det heta Förvaltningsutvecklingsverket
eller något snarlikt. För liksom med 24-tim-
marsutvecklingen handlar det inte i för-
sta hand om IT även om IT är ett viktigt
verktyg i verksamhetsutveckling i offent-
liga organisationer. 

Det är Lena Jönsson med tidigare erfa-
renhet från bland annat försvarsdeparte-
mentet och konstitutionsutskottet som
just nu är i slutfasen av utredningen om hur
den myndigheten ska se ut och arbeta. Lena
Jönsson kommer också att leda myndighe-
ten, med arbetsnamnet Förvaltnings-
politiska myndigheten (FPM), som general-
direktör när den går igång i januari 2006. 

Behovet av en sammanhållen 
statlig förvaltning. 
Varför en nyinrättad myndighet i dessa dagar
när myndighetssverige alltmer ifrågasätts?

– De frågor som vi kommer att handha har
tidigare varit splittrade på flera parter, berättar
Lena Jönsson. Verket innebär en renodling av
regeringens stabsstöd som i detta avseende
hamnar under ett tak dvs. en effektivisering. 

– Behovet av interoperabilitet, alltså möj-
ligheterna till ett nära samarbete i och mel-

lan organisationer ökar. Det finns ett behov
av organisatorisk, teknisk och legal intero-
perabilitet. System och organisationer måste
också kunna tala med varandra, prata

samma språk. Det gäller såväl
mellan statliga myndigheter som
mellan kommun och stat. Vi
uttrycker det som behovet av en
sammanhållen statlig förvaltning
och det är det som är själva
utgångspunkten för vårt upp-
drag. IT är då ett viktigt verktyg

men inte det enda. 

Uppgifter 
I de förslag som ligger kommer FPM att ha
ett ganska brett spektrum av uppgifter. Det
övergripande är att följa upp och utveckla
den sammanhållna statliga förvaltningen.

Förvaltningsutvecklingsverket?
Den nya IT-myndigheten brukar den kallas. Eller e-myndigheten. 
Men enligt förslagen ska det heta Förvaltningsutvecklingsverket eller något snarlikt.  
För liksom med 24-timmarsutvecklingen handlar det inte i första hand om IT 
även om IT är ett viktigt verktyg i verksamhetsutveckling i offentliga organisationer. 

IT och e-tjänster
Den nya myndigheten ska främja användningen av
enhetliga kvalitetskrav och riktlinjer samt utveckla
användbarheten av och tillgängligheten till den offentliga
sektorns information och elektroniska tjänster. 
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Myndigheten ska kunna ge ut föreskrifter
för gemensamma grundfunktioner. 

Från Statskontoret tar man över samord-
ningen av IKT-upphandlingar för offentlig
sektor. Kompetensförsörjning och utbild-
ning i statsförvaltningen finns också på bor-
det. En intressant uppgift, som i allra högsta
grad är framåtsträvande, är att FPM ska fun-
gera som en slags länk mellan relevant
forskning och praktisk verklighet. 

– Vi ska kommunicera forskning och
forskningsresultat till den statliga förvalt-
ningen, men också i motsatt riktning, dvs.
förmedla statsförvaltningens behov av ny
forskning till forskare och forskargrupper,
berättar Lena Jönsson. 

Vad är det då som är nytt med den ”nya”
myndigheten? De flesta arbetsuppgifter
övertar FPM från andra organisationer. 

– Att vi får ett samlat ansvar för det som
tidigare delvis varit spritt på flera händer.
Dessutom höjs ambitionsnivån på flera olika
punkter. Arbetet med att analysera och
utveckla den strategiska kompetensförsörj-
ningen inför generationsväxlingen till exem-
pel. Staten behöver vara en attraktiv arbets-
givare för att hålla en hög kompetens. 

– Även när det gäller våra uppgifter med
forskningen blir det en ambitionshöjning
gentemot tidigare, menar Lena Jönsson 

Var kommer kommunerna in 
Även från Kommuner och landsting är intres-
set för den nya myndigheten stort. Varför?
FPM blir en myndighet för statsförvaltningen. 

–  I direktiven för FPM anges att vi ska

samarbeta med både landsting, kommuner
och näringsliv, och det kommer vi att göra. 

–  Det som fungerar bra i en offentlig orga-
nisation fungerar ofta bra även i en annan.
Det utvecklingsarbete vi driver kommer
även andra än statliga myndigheter till del,
t.ex. som erfarenheter och exempel. 

– Det finns ett behov av bättre kommuni-
kation. Det gäller inte bara för statliga myn-
digheter. Kommuner och landsting men
även näringslivet behöver kunna kommu-
nicera med staten och med varandra. Det en
gör påverkar den andre. Med det menar jag
till exempel behovet av interoperabilitet
mellan olika datasystem och e-tjänster. Här
blir vägledningar och föreskrifter för gemen-
samma grundfunktioner viktiga. Det behövs
också en semantisk interoperabilitet, där
ord betyder samma sak i vilken organisation
man än befinner sig i. Till sist behövs också
en legal interoperabilitet så att olika organi-
sationer kan ”gå åt samma håll”. 

–  Därför är det inte så konstigt om intresset
för FPM från andra offentliga aktörer är stort. 

Men Lena Jönsson vill inte nu peka ut något
prioriterat arbetsområde för FPM. Det är för
tidigt menar hon. De slutliga anvisningarna
från regeringen är ännu inte givna utan
kommer i ett regleringsbrev under decem-
ber. Men cirka 100 miljoner kronor är äska-
de för verksamheten under det första året. 

Ett slags rådgivande organ på tio personer ska
inrättas som en stödjande grupp för generaldi-
rektören, och verket kommer att lyda under
finansdepartementet. Myndigheten köper sin

IT-drift från Statskontoret under det första
verksamhetsåret. 

1 januari 2006 skall en ny myndighet med 
förvaltningspolitisk inriktning börja verka.

Den nya myndigheten, som ännu inte är namngiven,
kommer att utgöra en del av regeringens stabsstöd och
ha breda och övergripande arbetsuppgifter inom det
förvaltningspolitiska området.

Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) avvecklas
och verksamheten överförs till den nya myndigheten.
Från Statskontoret överförs bl.a. främjandeuppdrag
gällande elektronisk samhällsinformation och moder-
nisering av statlig förvaltning samt ansvaret för inköps-
samordning inom området informations- och kommu-
nikationsteknik. Därutöver avvecklas Nämnden för
elektronisk förvaltning 
(E-nämnden) och Delegationen för främjande av elek-
troniska tjänsters ("24-timmarsdelegationen") uppgif-

ter och de verksam-
heterna förs också
över till den nya
myndigheten.

Regeringen har till-
satt Lena Jönsson
som särskild utre-
dare, med uppdrag
att genomföra bil-
dandet av den nya
myndigheten med
stöd av ett utred-
ningssekretariat.

Lena Jönsson kommer även att utses till generaldirek-
tör för den nya myndigheten.

Förstudie i Albanien 
Know IT har fått i uppdrag att genomföra en för-
studie avseende utvecklingen av IT-baserade
informationssystem för Albaniens hälsovårdsmi-
nisterium. I uppdraget ingår även att bistå med
teknisk assistans för implementationen av nya
kommunikationslösningar. Uppdraget kommer
att utföras på plats i Tirana, Albaniens huvudstad,
och utförs av Know IT:s konsulter från Umeå. 

Utan extra kostnad 
Bredbandsbolaget uppgraderar sitt LAN-nät
och erbjuder alla sina kunder med fiberupp-
koppling en nedladdningshastighet på upp till
100 megabit per sekund, och det utan extra
kostnad. Arbetet påbörjas i oktober och väntas
bli klart under andra kvartalet 2006. 75 pro-
cent av alla fiberkunder att kommer vara upp-
graderade till årsskiftet.

Det papperslösa samhället? 
Swiss Post International (SPI) öppnar ett nytt
dotterbolag i Sverige, SPI Sweden. Swiss Post
International erbjuder utskick av internationell
direktmarknadsföring (massutskick) samt dag-
lig distribution av företagspost. 

E-post i mobilen på frammarsch i Sverige 
En ny undersökning från Gallup visar att
mobil e-post är på frammarsch. Över 50 pro-
cent av affärsanvändarna förväntar sig kunna
använda e-post i mobilen inom ett år, mot de
14 procent som använder tjänsten idag. 

Den främsta fördelen uppges vara flexibiliteten
– att inte vara bunden till kontoret, följt av att
man är mindre beroende av den bärbara
datorn samt möjligheten att kunna svara snab-
bare på e-post.

Lobba öppet 
Sju av tio svenskar tycker att riksdagen bör
kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar
sina lobbyinguppdrag. Det visar en ny
Sifoundersökning beställd av pr-byrån
Westander. Två riksdagsledamöter, från olika
politiska läger (mp och m), har nu lagt motio-
ner som förespråkar ökad öppenhet vid lobby-
ing. 73% av svenskarna anser att riksdagen bör
kräva av pr- och lobbyfirmor att de öppet redo-
visar sina lobbyinguppdrag. Bara 11% är emot
förslaget, medan 16% inte har någon åsikt. 
Såväl EU-parlamentet som USA:s kongress har
tydliga krav på öppenhet och registrering av
lobbyister. Också Tyskland och Litauen har
regler för lobbying, samt delvis Danmark och
Luxemburg. I Sverige har däremot alla initiativ
till reglering av lobbying hittills röstats ned i
riksdagen. – www.waymaker.se
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Från Moskvas Jaroslavsky station avgick
tåget mot Beijing mitt i natten, klockan var
23.53. Perrongerna var trots den sena tim-
men fyllda med fullastade resenärer som
skulle österut. Den robusta tågvärdinnan
visade in oss i vår trånga kupé, ”room 3”,
första klass, en kupé med bara två bäddar
och vi föll snart in i en orolig sömn på de
60 cm breda britsarna.

9oo mil järnväg låg framför oss, och i sju
nätter skulle vi kampera på ett tåg som mest
påminde om en rullande campingplats.
Kallt vatten, toa som var öppen ut på spå-
ret, varmvatten som hämtades i plastburk
och picknick ”på rummet”.

Transmanchurien
Vi hade valt den Transmanchuriska vägen
som gick över Omsk, Krasnojarsk, Irkutsk,
Ulan Ude, Chita, Harbin till Beijing. 

Första morgonen väcktes vi burdust i sol-
uppgången av den ena tågvärdinnan som
ville ha våra biljetter, dem som vi redan
lämnat till henne när vi steg ombord. Full
kalabalik uppstod i kupén; tågvärdinnan i
yllekofta och knäkorta pyjamasbyxor med
rosetter och vi i underkläder genomsökte
alla väskor och skrymslen i en timme innan
det så småningom visade sig att de saknade
biljetterna låg på hennes lilla kontor i bakre
delen av vagnen.                

Transsibiriska järnvägen i september 2005 

Ett resebrev
Efter att genom en slump funnit en bra respartner var det ingen tvekan längre;
jag skulle dra iväg på Transibiriska järnvägen och genomföra den gamla 
drömmen om att ge sig ut i det ”oändliga”.
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Resten av resan gick betydligt smidigare
och det byråkratiska inslaget inskränkte sig
till att vi då och då fick skriva ett litet
omdöme om tågservicen i järnvägens ”logg-
bok”. Nu var det bara att verkligen slå sig
till ro, koppla av, glömma tid och rum och
framförallt inte ha långtråkigt  i en miljö där
det egentligen inte händer särskilt mycket.

De första 300 milen reser man genom änd-
lösa björkskogar och nedlagda åkermarker.
Hus och fabriker är helt förfallna. Emellanåt
ser man gamla fångläger med rostig taggtråd
och raserade vakttorn. Här låg Gulag.

Alla järnvägsövergångar är
bevakade av kvinnor som bor
i ett litet hus vid sidan av spå-
ret och som står i stram givakt
när vi passerar. Hon fäller upp
en hög plåt i vägbanan så att
inga bilar kan köra över när
tågen passerar.

Tågtrafiken på Transsibiriska
järnvägen är intensiv med
både jättelånga tåg med råva-
ror på väg västerut och med

överfulla persontåg. Vårt tåg, som heter
Vostok, stannar bara på de större stationer-
na. Vi turister från väst utgör bara en mino-
ritet av resenärerna, de flesta är ryssar och
folk från de östra delarna av Ryssland och
norra Kina.

Fyra ätbara rätter
Trots information om motsatsen visade sig
restaurangvagnen vara riktigt bra med fyra
ätbara rätter, kallt öl och thé. Naturligtvis
serverades även Borsjtj, den ryska rödbets-
soppan. Men det fanns också kyckling och
fisk. Restaurangvagnen blev den naturliga

mötesplatsen för vår lilla internationella
skara från väst. 

Ville man inte äta restaurangens mat
kunde man på en perrong vid de korta
uppehållen inhandla hemlagad korv, nyrökt
fisk, piroger eller annat smått och gott.
Ingen bråkade om man tog med sin egen
mat in på restaurangen bara man beställde
något drickbart som till exempel den
utmärka ryska ölen EFES.

Tiden rann iväg på något märkligt sätt.
Man glömde snart vilken dag det var, och
klockan ändrades ideligen när vi överskred
nya tidszoner, sammanlagt 7 stycken. Till
slut var klockslagen oväsentliga.
Tågvärdinnan höll reda på var vi var och
såg till att vi kom av och på tåget vid de
ganska sällsynta men efterlängtade tågstop-
pen. Dessutom låste hon våra kupéer så fort
de lämnades tomma.

Landskapet ändrade sig drastiskt när vi
närmade oss Bajkalsjön. Denna enorma sjö 
är över 60 mil lång och sägs vara världen 

FORTS. PÅ S.30
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djupaste. Runtomkring oss reste sig höga
fjäll och tåget stannade och tog upp flera
turistgrupper som rest runt sjön på järnvä-
gen BAM

Vid en station köpte vi nykokta sötvatten-
skräftor och hux flux blev det kräftskiva
med våra nyvunna vänner. Vodka inhandla-
des i restaurangvagnen och medhavt knäck-
ebröd med mjukost gjorde lyckan fullstän-
dig.

Kvar i Ryssland men in i Asien
Bortom Bajkalsjön börjar det asiatiska
Ryssland. Fortfarande är förfallet lika stort
som tidigare men landskapet blir mer
omväxlande med breda floder, höga berg
och en och annan ryttare som spränger
fram över steppen.

Vi kom till staden Ulan Ude som ligger i
den ryska republiken Byruatia (som vi för
övrigt inte hade en aning om att den existe-
rade). Republiken sträcker sig i alla fall från
Bajkalsjön bort mot den kinesiska gränsen
och är byggd på etniska grunder.

I makligare takt rullade vi vidare eftersom
vi nu bytt till diesellok. Svart rök och låg
fart fick oss en att tro att det är koleldat tåg
som gäller. Tåget var nu mer än 20 vagnar

långt och fullproppat med män-
niskor. I andraklassavdelningen, i
4-bäddskupéerna, kokades det
nudlar och grönsaker och doften
av vitlök låg tung.

Gränsöverskridande
Gränsövergången till från
Ryssland till Kina var ett kapitel
för sig. Hjul skulle bytas. Den
ryska tull- och passpolisen skulle visa upp
att dom minsann förde traditionerna vidare
från tiden före 1990 då det gällde att visa
sin makt. 

Efter en väntan på sex timmar i gränsstaden
Zabaikalsk, som mitt i allt förfall hade ett
internationellt casino (!), åkte vi sakta vida-
re mot Kinas gränsstad Manzhouli där vi
mottogs av välklädda och vackra kvinnliga
passpoliser som med modern IT lotsades in
oss i landet. Perrongerna glänste och soft
musik spelades i högtalarna.
Ordningsvakter stod i givakt och allt var
skinande rent. Här visades en riktig propa-
ganda-station upp. I gränsbutiken råkade
jag ut för en viss blodspillan när en flaska

ramlade i golvet och glas-
flisorna träffade mina
bara ben. Utan att jag
hann blinka var golvet
rengjort och benen
omplåstrade. Vilken kon-
trast mot den ryska servi-
cen!!.

När resan startar igen
passerar vi jättelika majs-
fält (blivande pop-corn?)
och en mängd ankdam-
mar vaktade av unga
”gåsapågar”. Utanför sta-
den Harbin med 9 miljo-
ner invånare stod olje-
pumparna tätt ute på fäl-
ten och rikedomarna från
oljan återspeglades i sta-
den många nybyggda
skyskrapor.

Stadens liv och kiv
Sista delen mot Beijing passerar järnvägen
under den kinesiska muren, som vi kallar
den. Tyvärr var det för mörkt för att se

något men ett par dar senare tog vi bussen
till The Great Wall och fick vår promenad
åtföljt av ett vackert certifikat..

Mycket tidigt på morgonen den sjunde
dagen anlände vi till jättestaden Beijing med
sina 14 miljoner invånare. Vi kastades ut
mitt i morgonrusningen bland människo-
massorna och längtade tillbaka till vår
trånga och insuttna kupé. Hade vi blivit
asociala?. 

Vi trodde att vi skulle slåss om att bli först i
duschen på det fina hotellet, men vi hade
vant oss vid våtservetter och kalla avriv-
ningar. Tågets gungande och alla ljud fanns
kvar. Men tryggheten från tåget försvann
snabbt i den Beijings täta och stinkande 
trafik.
Snabbt anpassade vi oss efter den långa och
trevliga resan till stadens liv och kiv. Men
efter att på detta vis ha summerat vår långa
resa kvarstår ändå en fråga. Varför blev alla
böcker som vi släpat med oss inte lästa?  

Beijing i september 2005
– Henric Skoog, ordförande KommITS.
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Framtidens utmaningar kräver samverkan!
I kommuner och landsting pågår sedan länge samverkan på IT-området. Man delar på tekniska
grundfunktioner och stödsystem. IT-system samordnas alltmer internt i den egna organisationen.
Målet är att administration och kärnverksamhet ska bli tillgänglig för förtroendevalda, tjänstemän och
medborgare när och där den behövs, helt oberoende av var informationen produceras.

Om vi ska klara att bevara och utveckla
vår välfärd är nya arbetssätt som tar till-
vara informations- och kommunikations-
samhällets alla möjligheter och utveck-
lingen av e-baserade tjänster två viktiga
strategier. Som allt genomtänkt utveck-
lingsarbete börjar det inifrån. Därför kan
det dröja ett tag innan resultat syns i
form av webbtjänster riktade direkt mot
medborgarna. Istället skapas möjligheter
att efter lokala och regionala förutsätt-
ningar nå de nationella målen, samt att
använda de gemensamma grundfunktio-
ner och standarder som nu tar form. Man
kan jämföra det med en butik, där det
knappast hjälper att ha skyltfönstret fullt
av flotta erbjudanden om varuförsörjning
och logistik inte fungerar och butiksper-
sonalen saknar möjligheter att arbeta på
ett effektivt sätt.

Nu anser staten att kommuner och
landsting måste skynda på arbetet med
att utveckla sina webbtjänster. Om inte
tempot ökar hotar ansvarig minister
Sven-Erik Österberg med att sätta in
åtgärder. Men att stressa fram fler isolera-

de lösningar utan förankring i de pro-
blem som ska lösas är fel strategi. Fokus
måste ligga på verksamhetsutveckling och
genomtänkta system. Annars blir e-tjän-
sterna hängande i luften och det finns en
stor risk att vi lägger pengar på tjänster
som är lätta att sätta i "skyltfönstret" men
är mer eller mindre irrelevanta för med-
borgarna eller ineffektiva dem som arbe-
tar i den offentliga sektorn.

Vi behöver inga pekpinnnar. De starka
lokala och regionala drivkrafterna behö-
ver istället mötas av framåtsyftande statli-
ga insatser. Staten bör därför koncentrera
sig på att:
• fullfölja sitt åtagande kring bredbands-

utbyggnaden 
• undanröja juridiska hinder för samverkan
• ta ansvar för att ordna en långsiktig

finansiering av e-legitimationer som
svarar mot hela vårt samhälles behov. 

• ge kommunerna stöd för att ta fram e-
handlingsplaner. 

• stödja uppbyggandet av ett kompeten-
scenter kring teknikutveckling och
öppen källkod.

Statliga myndigheter och departement
måste också bättre samordna sitt arbete
internt och med kommuner och landsting.
Många statliga aktörer känner sig frustrera-
de över att staten själv inte kommit längre
i denna strävan. Brist på gemensamt stat-
ligt agerande tvingar idag fram särlösning-
ar som driver upp kostnader och hämmar
utvecklingsarbetet. Här behövs tydliga sig-
naler från den politiska ledningen.

Endast med långsiktig, strategisk verk-
samhetsutveckling kan vi uppnå en effek-
tiv, sammanhållen e-förvaltning i med-
borgarens tjänst. 

Ulf Johansson, direktör och Bengt Svenson,
projektledare, Sveriges Kommuner och
Landsting

Drygt 19 miljoner till Svenska EU-projekt
EU-kommissionen har beviljat sju projekt i
Sverige sammanlagt 19 364 390 kronor. 

– Det är mycket glädjande att Sverige fått ige-
nom sju spännande projekt i den mycket
hårda europeiska konkurrensen, säger Ulf
Melin, ny generaldirektör för den statliga myn-
digheten Internationella programkontoret. 

Ett IT-projekt finns med bland de sju svenska
projekten. Det är  Högskolan i Gävle som ska
utveckla nätbaserade kurser för yrkesverksam-
ma inom IT-sektorn och miljösektorn. I pro-
jektet ingår åtta partners från fem länder.
Totalbudgeten är 3 666 484 kronor och EU-
bidraget är 2 734 054 kronor. 

Projekten genomförs inom ramen för EU-pro-

grammet Leonardo da Vinci, som i Sverige
handläggs av Internationella programkontoret

Musik driver teknik
Efterfrågan på digitalt musikinnehåll via inter-
net ökar allt mer och många konsumenter är
nu beredda att betala för sig. Det visar bland
annat siffror från USA, där den legala nedladd-
ningen ökat från 84,7 miljoner nedladdade
låtar under de tre första kvartalen 2004 till
230,5 miljoner låtar under samma period 2005

Lunarstorms senaste attitydundersökning ”Äger
Duger Suger” visar att möjligheten till nedladd-
ning av musik lett till att det totala musiklyss-
nandet har ökat. Musik är också det man skul-

le ha svårast att klara sig utan.
Att nätet blir viktigt på allt fler områden dri-

ver på både teknikutveckling och datamognad.
Det är en utveckling som både ställer krav på
24-timmarsutvecklingen och stödjer den. Om
målet någonstans långt borta är att ”all” offent-
lig service ska ske via digitala media så är kra-
vet först att ”alla” är hemma på nätet.

Telia meddelar att man ska börja distribuera
musik både via mobiltelefonen, Internet och
på sikt digital-tv. Ett samarbete har inletts mel-
lan Telia och skivbolaget EMA Telstar.

– Distributionskanalerna för musik förändras.
Idag laddar du ner låtar från nätet istället för
att köpa dem i skivbutiken, säger Indra Åsan-
der på TeliaSonera Sverige.
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Telias alla telestationer drivs med hjälp av
det vanliga elnätet. Skulle ett strömavbrott
inträffa tar ett reservsystem över driften.
Reservsystemen består i dagsläget av batteri-
er och dieselaggregat.

Den första telestationen med bränslecell-
steknik finns i närheten av Lovsjö i Småland.
Bränslecellen på den aktuella telestationen
fungerar nu som kraftkälla vid eventuella
elavbrott. Vid en störning räcker gaslagret i
upp till fem dygn vid kontinuerlig drift. 

En bränslecell producerar själv elektricitet
vid behov. Tekniken bygger på att vätgas
och syre leds genom bränslecellen och
genom en kemisk process bildas elektricitet,
värme och vattenånga. Bränsleceller har
bättre tillförlitlighet, högre verkningsgrad
och lägre driftskostnad än dagens reservag-

gregat. Dessutom är tekniken skonsammare
mot miljön. De direkta utsläppen består
enbart av vatten. Bränslecellen har få rörliga
delar, vilket minimerar slitage och under-
hållsbehov.

Förhoppningen är att pionjärtestet kom-
mer att förändra och framför allt förbättra
framtidens backup-system. Erfarenheterna
så här långt indikerar att tekniken håller
vad den lovar. 

– Vi kommer noga att övervaka och utvär-
dera dessa tester och förväntar oss att bräns-
lecellstekniken kommer att minimera stör-
ningar i samband med stora elavbrott och
annan yttre påverkan. En annan av viktig
fördel med den här tekniken är de miljö-
mässiga vinsterna, säger Ove Alm, nätchef
på TeliaSonera Sverige

Bränsleceller för säkrare teletrafik
Telia invigde nyligen Sveriges första telestation med bränsleceller 
som reservkraft. Syftet är att öka driftsäkerheten vid elavbrott. 
Pionjärstationen ligger i norra Småland.
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God beställarkompetens 
A och O för lyckad investering
Vid införandet av ett verksamhetsstödjande system i en organisation har det visat sig att god beställarkompetens är helt och hållet
avgörande för hur väl man lyckas. Detta gäller både den förväntade avkastningen på investeringen och själva implementeringen.

Ett byte av verksamhetsstödjande system
innebär oftast att bytet/projektet ses som
ett IT-projekt trots att det borde vara ett
verksamhetsprojekt, det vill säga drivet av
verksamheten och med verksamheten som
mottagare. Systembytet påverkar stora
delar av verksamheten och detta arbete
måste kunden själv ansvara och planera
för. Ofta missbedömer beställaren grovt
tidsinsatsen och resursbehovet för att driva
igenom de förändringar som ett systemin-
förande medför. Medarbetarna och använ-
darna förstår ibland inte heller varför det
nya systemet införs och har svårt att se
helheten i förhållande till den egna insat-
sen. Detta resulterar i värsta fall i att man
arbetar enligt gamla rutiner i det nya syste-
met och inte alls utnyttjar den potential
som det nya systemet ger möjlighet till.

Leverantörerna av verksamhetsstödjande
system har å sin sida som främsta mål att
sälja licenser – inte de nyttovärden syste-
met kan generera. Det är svårt för leve-
rantörerna att motivera konsulttjänster
kring produkten eftersom det uppfattas
som att produkten är komplex. Det är
därmed svårt att motivera att konsulttjän-
sterna realiserar nyttan av investeringen. 

Beställaren å andra sidan har som driv-
kraft att få så mycket funktionalitet som
möjligt för pengarna. Både kund och
leverantör vet att det är en överetablerad
marknad vilket resulterar i ett priskrig. I
huvudsak innebär detta att nödvändiga
konsulttjänster skalas bort. Prislappen är
avgörande eftersom den upphandlande
parten i slutänden är styrd av budget och
inte av den nyttoeffekt systemet ska
åstadkomma. Leverantören vet å sin sida
att det ska mycket till för att kunden ska
avbryta projektet när man väl har startat

och är därför beredd att ta en stor risk
avseende prislappen. 

De ekonomiskt ansvariga för projektet
har ofta en ganska diffus bild av vad sys-
temet innebär och efter hand som projek-
tet fortskrider släpper vederbörande
intresset för vad som händer. När väl
budgeten för projektet har börjat över-
skridas på grund av att de icke synlig-
gjorda kostnaderna dykt upp, så ska den
skyldiga utses – oftast leverantören. Detta
är tyvärr i nästan samtliga fall en realitet
förr eller senare. 

Den enskilde användaren rådfrågar sin
konsult hur systemet bör användas på
lämpligaste sätt. Konsultens svar är ”Hur
vill du ha det?”. Dessutom finns det en
inneboende rädsla från användaren då
syftet med att köpa systemet de facto ofta
är att effektivisera processerna i organisa-
tionen. Det krävs en annan drivkraft och
helhetssyn. Allt från fastställande av själva
syftet med projektet, via upphandlingen
av systemet till val av partner till kommu-
nikationen internt och externt vad som
egentligen projektet syftar till att uppnå.

Att tänka på innan man 
köper verksamhetssystem:
• Säljaren säljer ett system och vill inte

för ett ögonblick nära tanken att det är
komplicerat att installera.

• Köparen vill ha så mycket funktionalitet
som möjligt för pengarna och missbedö-
mer och eller förstår inte insatsen när
det gäller verksamhetsförändringarna. 

• De ekonomiskt ansvariga släpper grep-
pet om projektet tidigt på grund av
komplexiteten och ser dessutom inte
nyttan varför han/hon bör lägga ner allt-
för mycket tid och kraft på projektet. De

ser ofta verksamhetssystemet som en
kostnad och inte som ett verktyg.

• Konsultorganisationens drivkraft är
debitering – inte bara bra referenser.
Mig veterligen finns det inga imple-
mentationsorganisationer där konsulten
får bonus utifrån kundnöjdhet. Oftast
är det bara debiteringsgraden som är
drivkraften och inget annat.

• Användaren sätter sig på tvären efter-
som man inte tagit del av eller helt för-
stått projektet. Man har heller inte lagt
en strategi för hur effektiviseringen av
processerna och förändringsarbetet
skall hanteras.

Hitta den verkliga potentialen
För att uppnå det absolut optimala med
verksamhetssystemsbytet krävs det en
annan drivkraft och helhetssyn. Allt från
själva syftet med projektet, upphandling-
en av system, val av partner, till kommu-
nikationen internt och externt vad pro-
jektet egentligen syftar till att uppnå.

Det är min fasta övertygelse att om man
ökar beställarkompetensen genom att
beställaren blir medveten om bakomlig-
gande drivkrafter så ökar sannolikheten
för att den verkliga potentialen utifrån ett
utvecklande verksamhetsperspektiv verk-
ligen kan tillvaratas. De verksamhetsstöd-
jande systemen är i allmänhet mycket
kvalificerade och intelligenta. Det krävs
dock en insikt och ett förhållningssätt för
att stringensen i projektet skall kunna
bibehållas och att projektet inte tar slut
då man driftsatt systemet. Det är faktiskt
efter detta tillfälle som det verkliga pro-
jektet påbörjas – nämligen att tillvarata
och utveckla nyttan i det verksamhets-
stödjande system som man investerat i.
– Lena Ridström, VD Axido




