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Jag, Anette Knutsson, har fått förtroendet att 
vara KommITS ordförande under år 2006. 
Det är en stor ära för mig och jag ska göra 
mitt bästa för att förvalta det förtroendet.
 

Till vardags arbetar jag som IT-chef i 
Strömstads kommun, Västkustens pärla 
som jag som lokalpatriot tycker… Ström-
stad är en liten välmående kommun i norra 
Bohuslän med drygt 11 500 invånare, 
en siffra som stadigt ökar varje år. Mest 
känd är väl Strömstad som en populär 
turistkommun med vacker skärgård, där 
både Kosteröarna och Svinesundsbron 
ingår. Men kommunen har ju också blivit 
rikskänd för den enorma Norgehandel som 
förekommer här, då gäller det dagligvaror, 
sprit, tobak och fastighetsaffärer. 

Jag var med när KommITS bildades för 
10 år sedan i Göteborg. Vi var ett antal 
it-ansvariga från flera av Sveriges kom-
muner som ansåg att vi behövde ett forum 

där vi kunde träffas för att skapa kontakter 
och diskutera med kollegor från andra 
kommuner. Många av oss kände sig ganska 
ensamma ute i kommunerna när det gällde 
att diskutera it-frågor. Därför bildades 
KommITS. 

KommITS skulle verka för små och 
medelstora kommuner – från början fick 
kommuner som hade mer än 80 000 
invånare inte vara medlemmar. Men efter 
några år kom önskemål från de större 
kommunerna om att dom också ville vara 
med. Då ändrades stadgarna så att ALLA 
kommuner får vara medlemmar. Ett bra 
beslut tycker jag. Vi har mycket att lära av 
varandra oavsett storlek på kommun. 

Idag har KommITS 140 medlemmar. 
Själv har jag haft otroligt mycket glädje och 
nytta av att vara KommITS-medlem. Jag har 
känt att jag tillhör ett nätverk, att jag har 
vänner och kollegor runt om i landet – från 

Fortsätt bilda nätverk! söder till norr – som jag kan ringa till för att 
diskutera med eller för att få stöd och råd av. 

Min målsättning som ordförande är att 
föreningen ska fortsätta vara nätverksbil-
dare bl a genom att anordna intressanta 
konferenser där vi både får möjlighet 
att införskaffa ny kunskap och att träffa 
kollegor och leverantörer. KommITS ska 
bevaka vad som sker nationellt, men också 
internationellt och det genom att samarbeta 
med vänföreningar i bl a Holland, England, 
Belgien och USA. KommITS ska samman-
fattningsvis bidra till att stärka it-chefen i 
sin roll nu och i framtiden. En målsättning 
är också att de kommuner som idag inte 
är medlemmar i KommITS ska komma att 
bli det.

Jag hoppas vi ses på KommITS vårkonfe-
rens den 10-11 maj i Göteborg. Då firar vi 
10-årsjubileum. Det får ni inte missa, det 
blir en konferens med ”guldkant”!

Carpe Diem
– Anette Knutsson, KommITS ordförande
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”Allt som du 
 någon gång 
 sökt på i Google 
 ligger för evigt 
 lagrat tillsammans 
 med din dators 
 ip-adress”

Internet, data- och TV-spel tar mer och 
mer av våra ungdomars tid i anspråk. Även 
vi något äldre ”ungdomar” ägnar mycket 
tid framför bildskärmar och tangenter 
eller joysticks. Det måste vara en fara för 
samhällsutvecklingen att så mycket tid 
förspills med något så onyttigt eller kanske 
till och med farligt. Internet är ju fullt av 
porr, våld och andra hemskheter som t 
ex bombrecept och självmordsinstruk-
tioner. Och data- och TV-spelen är fyllda 
med våld. Är det den sanna bilden av 
verkligheten?

Eller – om vi väljer ett annat perspektiv, 
hur kan vi då beskriva samma företeelser? 

För att undvika missförstånd vill jag 
påpeka att jag bestämt tar avstånd från 
de avarter som finns både på Internet 
och i vissa dataspel. T ex är det mycket 
positivt att man i dagarna bestämt sig 
för att juridiskt pröva om man kan fälla 
tillverkare eller spridare av ett dataspel 
där man bl.a. styckar sina offer efter att ha 
dödad dem på något ”raffinerat” sätt. Det 
behövs onekligen en sanering för att få bort 
inhumana spel från marknaden, på samma 
sätt som det förs en kamp mot pedofili på 
nätet. Och varför ska vi män finna oss i 
att män ofta framställs som iskalla robotar 
vars enda uppgift består i att med vapen 
massakrera sin omgivning?

Internet som en källa till kunskap är 
det inte många som ifrågasätter. Nätet 
har också på ett nästan revolutionerande 

sätt ökat möjligheterna till kontakter över 
gränserna och därmed skapat en ”rundare” 
värld. Alla kontakter mellan människor i 
olika länder och olika kulturer måste väl 
vara positiva och på sikt minska risken för 
framtida konflikter och krig.

På ett mer närliggande plan är nätet 
också en arena som har hjälpt många en-
samma att finna vänner eller partners och 
livskamrater som dom kanske annars inte 
skulle ha träffat. Alla gillar ju inte dans 
eller studiecirklar, som tidigare nästan 
var de enda alternativen för att skapa nya 
sociala kontakter. 

Hur kan det komma sig att många 
ungdomar, som i skolan inte kan lyssna 
koncentrerat på läraren i en lektion klarar 
att fokusera på ett avancerat spel i timmar? 
Skolan kan kanske lära sig något av 
speltillverkarna?

Att Internet också är en källa till att 
sprida kunskap om demokrati och mänsk-
liga rättigheter i diktaturer är ett annat 
tungt vägande argument på plussidan, 
åtminstone innan Google ställde upp på 
den kinesiska regimens krav att censurera 
ord som ”human rights” och ”democracy” 
i sin sökmotor. Varför hörs inga protester 
om denna eftergift till de mänskliga 
rättigheternas belackare i media och från 
övriga näringslivet? 

Apropå Google så har det skrivits flera 
böcker (bl.a. ”The Google Story” av David 

Vice) om risken med att ett företag får en 
så extremt stor kontroll över informationen 
i världen. Allt som du någon gång sökt 
på i Google ligger för evigt lagrat tillsam-
mans med din dators ip-adress. Dessutom 
undersöker man möjligheten att kartlägga, 
och lagra, alla människors gener! Man 
har också planer på att bygga upp en 
global mobiltelefonkatalog. Sedan en tid 
finns G-mail, Googles nya e-postprogram 
som sannolikt blir en stor konkurrent till 
Microsofts Hotmail . Till skillnad från 
alla(?) andra e-postprogram uppmanas 
man i G-mail att inte radera sina mail utan 
allt ska lagras i den gigantiska databasen 
för att kunna återsökas vid behov. Och i 
Google-Earth kan man se varje fläck på 
jorden vilket upprört vissa länder. Vilket 
blir nästa projekt?

Vad händer om all denna information 
kommer i orätta händer? Här kan vi tala 
om ett globalt hot mot den personliga 
integriteten! Det är inte bara Thomas 
Bodström som ibland tar lite lätt på den.

 
Och det är inget obetydligt företag vi 

pratar om. Idag har Google ett betydligt 
större börsvärde än t ex Coca-Cola, tre 
gånger större än McDonald’s eller tio 
gånger GM:s! Inte illa för ett bolag som 
börsintroducerades för mindre än ett och 
ett halvt år sedan!

CARPE VITAM 
– Lars Markbäck

Det farliga nätet



Malmö stad utsedd till årets IT-kommun
Malmö utsågs 15 november till Sveriges IT-kommun 2005. Priset delas ut till den kommun 
som lyckats bäst med att uppvisa goda initiativ och resultat inom e-service och e-demokrati, 
samt bidragit till kvalitetshöjande och kostnadsbesparande IT-innovationer i kommunal verksamhet. 

– Fantastiskt roligt. Jag ser det här som 
ett oerhört glädjande och uppmuntrande 
resultat av den målmedvetna satsning som 
vi har gjort på att utveckla e-servicen och 
e-demokratin i Malmö. Det säger Daniel 
Persson (s), ordförande i den politiska 
IT-styrgruppen i Malmö.

Expertgrupp granskade 
Utmärkelsen delades ut av statsrådet Ulrica 
Messing vid KvalitetsMässans invignings-

gala i Göteborg på tisdagen. Malmö fick 
utmärkelsen i konkurrens med en rad 
andra svenska kommuner, av vilka Malmö, 
Umeå och Sandviken var nominerade till 
en slutomgång. Kommunerna har gran-
skats av en expertgrupp och bedömts av 
en jury under ordförandeskap av tidigare 
förbundsdirektören i Svenska Kommunför-
bundet Evert Lindholm.

Lättare för medborgarna
– Vi har trots tuffa förutsättningar vågat 
satsa på att utveckla e-servicen i kom-
munen. Vi hoppas kunna erbjuda ökad 
tillgänglighet och genom IT ge en större 
flexibilitet för medborgarna i kontakten 
med kommunen, säger Daniel Persson. 
Detta inspirerar oss att utveckla olika 
försök inom e-demokratin för att ge 
medborgare ökat inflytande. 

  Flera delar glädjen över utmärkelsen 
– En härlig uppskattning av det arbete vi 
gjort, vilket inleddes med bl a en kraftfull 
utbyggnad av IT-infrastrukturen för att 
lägga grunden för ett IT-stöd som ger 
bättre effektivitet i kommunens arbete, 
säger Claes-Olof Olsson, IT-direktör i 
Malmö stad.

Webben vårt viktigaste verktyg   
– Vi är jätteglada för priset. Vi vill genom 
vårt arbete verka för att ge Malmöborna 
en enkel väg till kommunens service och 
information. Här är webben vårt viktigaste 
verktyg och en naturlig mötesplats mellan 
medborgare och kommun. Och naturligtvis 
sporrar oss priset till att satsa ännu mer på 
webbens innehåll, säger Mikael Stamming, 
informationsdirektör samt ordförande i 
styrgruppen för e-service.

• Roaming updates för 
mobila användare

• Ny rapportmodul
• Ny spammodul
• Automatiskt underhåll      

av agenterna (repara-
tion, uppgradering etc)

• Automatisk detektion        
av oövervakade klienter

• Ny policy-hanterare för 
enkel administration av 
avancerade säkerhets-
policys

• Kon gurerbar risk-
tröskelhantering med 
diagramrapporter

• Stöd även för 64-bitars 
WinXP och Win2003 
server.

Ny EnterpriSecure med TruPrevent

Panda Software ligger steget 
före virusmakarna med nya 
TruPrevent Technologies: ett 
intelligent försvars system mot 
dagens hot och det perfekta 
komplementet till be ntlig 
antiviruslösning.

TruPrevent Technologies 
analyserar programprocessers 
beteende och blockerar de som 
uppför sig som virus och hot 
eller bryter mot de nierade 
säkerhetspolicys. Nu kan du 
stoppa virus och annan mal-
ware även om ditt antivirus-
program inte är uppdaterat 
mot det speci ka hotet!

www.pcm.se

Nyhet!
Panda AdminSecure 2006

Juryns motivering lyder enligt följande: ”Malmö är den stora 
industristaden som moderniserats och blivit den vitala kunskaps-
staden. Malmö belönas för sitt IT-strategiska arbete att utveckla 
service och demokrati. Det har skett en imponerande kraftsamling 
på kommunledningsnivå för att snabbt skapa en modern och 
effektiv IT-miljö och ett bra stöd till medborgare och verksamheter.”

Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och 
Landsting,  KvalitetsMässan, VINNOVA, IT-företagen, 
24-timmarsdelegationen, Intel, Microsoft och TeliaSonera. 
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Stor efterfrågan på lösenordstest på nätet
Över 200 000 teckenkombinationer har nu testats på Post- och telestyrelsens, PTS, webbtjänst Testa lösenord. 
Den lär ut hur man skapar starka lösenord.

• Lösenord är personliga och får inte överlåtas 

• Ett lösenord ska bestå av minst åtta tecken 
och bestå av minst tre av de fyra teckenupp-
sättningarna versaler, gemener, siffror och 
ickealfanumeriska tecken (specialtecken). 

• Lösenordet får inte vara detsamma som 
användarnamnet eller bestå av delar av 
användarnamnet. 

• Lösenordet får inte vara knutet till personlig 
information som till exempel namn, person-
nummer och telefonnummer. 

• Ett lösenord får inte vara en vanlig tecken-
kombination, ett ord eller en vanlig kom-
bination av ord som finns i ordböcker eller 
används i dagligt språkbruk, oberoende av 
språk. 

• Ett lösenord får inte vara ett ord som är 
skrivet baklänges. 

• En användares lösenord som används 
inom organisationen får inte vara likadant 
som andra lösenord som används utanför 
organisationen. 

• Lösenord ska bytas var tredje månad och 
får inte vara likadant som ett tidigare nyttjat 
lösenord. 

• Lösenord bör inte skrivas ned. 
 En anteckning om lösenordet ska 
 behandlas som en värdehandling.

Webbtjänsten har funnits på PTS webb-
plats för Internetsäkerhet i två månader 
och hittills har drygt 220 000 teckenkom-
binationer testats och fått grön eller röd 
gubbe – stark eller svag teckenkombina-
tion. För att en kombination ska få godkänt 
måste den klara sex deltest, bland annat en 
körning mot uppslagsverk. 
Tjänsten är en del i PTS satsning på att öka 
Internetanvändarnas kunskap om säkerhet 
på nätet, så att de inte utsätter sig själva 
eller andra för onödiga faror. 
– www.pts.se/internetsakerhet.

Förslag på lösenordspolicy

Så skapar du ett starkt lösenord
Blanda versaler och gemener, 
specialtecken och siffror
Använd minst åtta tecken
Använd inga kända ord, namn 
eller nummer, tex telefonnummer
Använd ingen information som 
kan kopplas till dig, 
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Moduler till 
Nilex HelpDesk:
 Gruppfunktion

 Webgränssnitt
 SLA

 Kalender och 
 Projektsimulering

 Aktivitetsstyrning

 Integrator mot 
 AD, eDirectory

Moduler till 
Nilex Inventariesystem:
 Webgränssnitt

 Streckkodsinventering PDA

 Inläsning/Nyregistrering PDA

 Licenshantering

 Anskaffning/ Inköp

 Integrator mot MS SMS, 
 ZENworks, CapaSystems, Snow

Nilex HelpDesk hjälper till att hålla reda på alla typer av ärende inom olika 
verksamheter såsom IT-Support, Teknisk Support, Fastighetsunderhåll, Beställning/
Inköp, Projekt, Installationer, Förslag och klagomål etc.

Nilex Inventariesystem är ett komplett system för att registrera, organisera och 
administrera alla typer av inventarier såsom IT, möbler, maskiner, och konst etc.

NilexPlus
®

är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
™

certifi erat IT Service Management System, som består av: 
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.
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Under perioden augusti-september 2005 besökte 2,9 miljoner 
personer offentliga webbplatser, vilket motsvarar 60 procent av 
alla aktiva internetanvändare i Sverige. – www.regeringen.se

II-stiftelsen

Rune Brandinger
ny ordförande för 
II-stiftelsen
II-stiftelsen ansvarar för Internets svenska toppdomän .se. 

Brandinger har lång erfarenhet från både industri och forskning och 
har ägnat sig åt styrelsearbete på heltid sedan 1993. Han utses enligt 
stiftelsens stadgar av ISOC-SE, den svenska grenen av Internet Society.

Rune Brandinger har bland annat varit VD och koncernchef för Södra 
Skogsägarna, ordförande i Statskonsult AB, VD på försäkringsbolaget 
Valand och datachef på Skandia. Därtill har han ägnat sig åt styrelse-
arbete sedan 1993, utbildat företagsstyrelser och även skrivit böcker i 

N
OT

IS



Så gör vi 

Toppdomäner 
Punktnet, punktorg, punktbiz, punktnu, punktcom, för att inte tala om punktse, punktdk, punktuk och punktit. 
Frågan är, hur många toppdomäner med tillhörande felstavningar och möjliga kombinationer bör jag som kommunens 
ansvarige registrera för att vara säker på att kommunens namn inte hamnar i felaktiga händer på nätet och missbrukas?

Frågan har kommit upp sedan stockholm.
com lanserats som porrdomän av någon 
med näsa för affärer och insikt i hur ett 
domännamn i sig själv kan skapa trafik 
på hemsidan. En enkel feltanke eller 
felstavning, och man är där. När det sedan 
uppdagats att den viktiga  punktse-do-
mänen ”invaderats” av ful- och felstavade 
företags- och kommunnamn, där  enskilda 
företag satsat flera hundratusen kronor 
på att registrera domännamn som 
liknade kända företagsnamn eller namn 
på kommuner, ja då var frågan etablerad. 
Registreringen av punktse-domäner är ju 
numer fri, så att en sökande kan registrera 
vilka kombinationer som helst bara de inte 
redan är registrerade. 

Så har vi gjort
Efter en kort och högst ovetenskaplig enkät 
till några kommuner av olika storlek verkar 
ändå vissa enkla svar på frågan framstå. 
Det går självklart inte att skydda kom-
munnamnet, det vill säga det geografiska 
ortnamnet, med ett otal registreringar. 
Därtill är toppdomänerna och tillika 
namnvariationerna alldeles för många. För-
hållningssättet verkar vara detsamma på 
små och stora kommuner. Man registrerar 
de domännamn och i de toppdomäner 
som man verkligen vill använda. I något 
fall förekom det att den ansvarige ”styrde” 
vissa domännamn som kan förknippas 
med kommunen till välrenommerade 
företag eller organisationer för att på 
så sätt låsa dem. 

En uppfattning som var vanlig är att 
datamognaden har hunnit så långt i 
Sverige att medborgarna nu vet att det är 
under toppdomänen punktse som man 
finner kommunens officiella hemsida och 
information. I den mån någon missbrukar 

ett ortsnamn via någon domän så får man 
ta hand om det på samma sätt som vilken 
annan desinformation som helst, verkar 
inställningen vara.

Kommunförbundet
På SKL, Sveriges kommuner och Lands-
ting, bevakar man utvecklingen. När nya 
toppdomäner som kan vara relevanta för 
kommuner upprättas informeras det om 
saken på hemsidan, www.skl.se  Men det 
är framför allt vad som händer med topp-
domänen .se som SKL intresserar sig för. 

– Via avtal med NIC.se har vi till 
exempel kunnat ”spärra” kommunnamn 
med svensk stavning, dvs å, ä och ö för 
kommunernas räkning, berättar Hansi 
Karlsson som arbetar med webbfrågor på 
SKL. Det var också i samarbete med dem 
som vi avslöjade fulregistreringarna av 
varianter av kommundomäner på punktse 
under förra året, och på så sätt blev det 
”angreppet” stoppat.
Inte heller SKL bevakar hur toppdomäner 
utan egentlig bäring på kommunerna,
tex punktbiz, utvecklas. 

Avslutade domäner
Dock finns det fortfarande anledning att 
varna för ett näraliggande fenomen. Det 
förekommer att kommuner eller andra 
offentliga aktörer använder en domän 
tillfälligtvis för att driva ett tillfälligt 
projekt, kanske under en annan toppdo-
män än punktse. Kanhända bör man fråga 
sig när projektet avslutas om domänen 
verkligen ska läggas ned. Den blir då 
tillgänglig på sedvanliga villkor för andra 
aktörer, Sådana domännamn är mycket 
attraktiv eftersom trafiken på dem redan är 
etablerad. Och brukarna har redan hunnit 
att förknippa den med det kommunala 
projektet. Om den då fortsättningsvis 
används för tvivelaktiga syften kan 
förvirringen bli stor och verkligen skada 
kommunens rykte. SKL rekommenderar 
därför att man tänker over om det inte kan 
vara värt att behålla domänen även efter 
det att projektet avslutas.
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Nominera kandidater 
till KommITS
resestipendium

KommITS
vårkonferens
på QH 11
Nu räknar vi ner dagarna inför KommITS 
vårkonferens på Quality Hotel 11, Göteborg,
den 10 och 11 Maj 2006.
Temat den här gången är: 
Tillbaka till framtiden

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 

mellan KommITS och våra internationella 
vänföreningar

– 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 
stipendium är:
– Kommunen där man jobbar ska vara 

medlem i KommITS 
– Den sökande ska skicka in en skriftlig mo-

tivering 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 Kommuner och Landsting (SKL) 
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 ärendehantering.

Mellan 2000 och 2005 har ca 75 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 
bildats verksamhetsrelaterade nätverk 
över kommungränser. Som exempel kan 
nämnas ett antal ekonomichefer som 
gemensamt driver IT-relaterade frågor.

Under 2002 har deltagare väckt tanken för 
ett andra program. Detta program inriktas 
på att bygga strukturer inför införandet 
av e-service inom en kommun med per-
spektiv på medborgare och verksamhet, på 
ekonomi och IT.
 

genomförande

Utvecklingsprogrammet genomförs i 4 
block under 4 – 5 månader och genom-
förs som internat. Den röda tråden i 
utbildningen 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 förvaltning. Vinsterna med e-ser-
vice ekonomiskt, arbetsmässigt och ur 
kundperspektiv.

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

Block 4
Genomgång av varje deltagares förbere-
delser 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 behöver 
fördjupa dina kunskaper inom området, 
och till Dig som genomgått IT-ledning i 
kommuner steg 1. Programmet erbjuder 
många tillfällen till diskussioner där alla 
kan få ny kunskap och delge andra egna 
erfarenheter. En verksamhetsrelaterad chef 
kan med fördel delta i kursen så att IT- och 
verksamhetsledning gemensamt kan 
förbereda det konkreta arbetet.

handledare

Programmet följs av programmets projekt-
ledare Bengt Svensson, SKL. Kursledare är 
Johannes Helfrich som arbetar praktiskt 
med förändringar 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 
övergripande 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 
ledarbefattningar från IT-samordnare till IT-strateger.

mer om programmet kan du läsa på:
www.skl.se
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

SKL: Bengt Svensson
bengt.svensson@skl.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
tfn. 090 13 62 80
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föreningen kommits styrelse :

Ordförande 
 Anette Knutsson, Strömstads kommun

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

 fax: 0526 191 10
 anette.knutsson@stromstad.se

Vice Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenberg kommun

IT-avdelningen, 311 80 FALKENBERG
 tfn: 0346 88 62 58, 070 698 62 58

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

Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun

IT-strateg, 811 80 Sandviken
 tfn: 026 24 16 47, 

070 320 67 92
lars.flintberg@sandviken.se

Kassör 
Marianne Olofsson, Munkedals kommun

 Ekonomiavd., 455 80 MUNKEDAL
 tfn: 0524 183 18,  070 397 15 63

tfx: 0524 181 10  
  marianne.olofsson@munkedal.se

 
 Lars Öhman, Nacka kommun 

131 81 NACKA
tfn: 08 718 87 16, 070 431 87 16 

fax: 08 718 90 22 
 lars.ohman@nacka .se

 
Åke Nygren, Leksands kommun

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

ake.nygren@leksand.se

Thomas Hallberg, Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg

tfn: 0456 161 00, 070 677 40 33 
fax: 0456 153 05

thomas.hallberg@solvesborg.se 

Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga

tfn: 0325 184 46
fax: 0325 185 01 

christian.bonfre@svenljunga.se

Monica Candler, Täby kommun
Kommunledningskontoret, 183 80 Täby

tfn: 08 768 92 23, 070 428 92 23
fax: 08 768 92 01

monica.candler@taby.se

Daniel Antonsson
Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall

tfn: 060 19 14 90, 070 669 14 90
fax: 060 59 14 90

daniel.antonsson@sundsvall.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 
representanter för ca 140 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå 
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och 
den största är Umeå.
Förutom att anordna konferenser, för närvarande två per år, arbetar vi bland 
annat med att skapa bra samarbetsformer med ett antal leverantörer. Vi har 
också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion och med systerföreningar i 
USA 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, 
ideellt engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas 
på externa kontakter, informationsspridning, organisation av nationella 
konferenser och möten. Sedan början av år 2000 har vi administrativ hjälp 
av en kanslifunktion 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 

diskussionsforum 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 represen-
terar 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 2004/2005 är 2 000 kronor. Medlem-
skapet medför inga övriga förpliktelser.



KommITS höstkonferens 2005
Nästan exakt tvåhundra personer, i huvudsak IT-människor från den offentliga sektorn, 
samlades till en it-fest på Arlanda Conference Center dagarna den 10 och 11 november 2005. 
Det var KommITS som var värd för konferensen med temat E-kommunen kommer – är vi redo?

De tvåhundra delegaterna som samlades 
till KommITS höstkonferens fick lyssna till 
många olika ämnen som anslöt till huvud-
temat E-kommunen kommer – är vi redo? 
Om man först skulle drista sig till att svara 
på den frågan som en sammanfattning av 
konferensen så skulle det nog bli att det 
pågår mycket arbete för att se till att vi är 
redo när e-kommunen är utbyggd. Men 
vi är inte där ännu. För väldigt mycket 
återstår.

E-kommunen är komplex. Därför spände 
programpunkterna över många ämnen, 
som till exempel elektronisk fakturahan-
tering, hur internet kommer att förenkla 
kommunens framtid, liksom hur man får 
medborgarna, dvs kunderna, att större del 
i ”arbetet” i en kommun när de kom-
munanställda blir allt förre. Den viktiga 
e-legitimationen fick också en egen punkt. 
För den som är intresserad av en djupare 
återblick finns förläsarnas underlag på 
www.kommits.se

En oaviserad programpunkt
En mer udda programpunkt på denna 
konferens var en som inte var annonserad 
i förväg. Det var David Lagerlöf från 
organisationen Ecpat som kom för att 
berätta om hur internet utnyttjas av män 
för att få kontakt med minderåriga för 
sexuella syften. ”De är alltid uppkopplade 
– dygnet runt. Ibland undrar men hur 
de ens hinner jobba” var en sentens från 
Davids föreläsning. Läs även om Ecpats 
verksamhet och hur den så att säga i vissa 
delar sammanfaller med it-vardagen på 
sid 28.

Som vanligt fick delegaterna tillfälle att 
göra en utvärdering av konferensen till 
innehåll och utförande. Frågorna som 
de fick besvara var bland annat: Vad är 
ditt helhetsintryck av konferensen? Vad 
fick dig att anmäla dig, och motsvarade 
konferensen dina förväntningar. Dessutom 
bedömdes konferensanläggning, hotell, 
mat och underhållning. Konferensanlägg-
ningen fick genomgående högt betyg inte 
minst med tanke på hur lättillgänglig den 
är. Dock hade man del synpunkter på 
kringutrymmen som matsalar etc.
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Några röster ur utvärderingen

Vad tyckte du om innehållet i föredragen?
• Väldigt varierat, en del var topp och en del var dopp
• Bra
• Samlat helt OK
• Bo Dahlbom är en stor inspiratör, annars var Nacka, Statskontoret och Malmös stad bäst
• Ecpat var bra, men de borde ha en egen konferens
• Ecpat var höjdpunkten
• Parallella föredragsspår för olika målgrupper vore bättre
• Mycket bra, har stor nytta av det i mitt arbete
• En mycket bra blandning av aktuella ämnen som rör sig i en IT-chefs huvud just nu
• Föredragen var intressanta och givande. Viktiga punkter som föreläsarna lyckades bra med
• Alla föredragen var bra och några mycket bra
• Intressant att ta del av hur andra kommuner arbetar, höra deras tankar om framtiden

Helhetsintryck 
• Bra och helt i överensstämmande med temat 
• Bra, inte så mycket dötid 
• En 5:a • Två givande dagar!
• Intressant. Fick med mig många intryck och tankar att omsätta i praktiken 
• Tänkvärd. Gav inspiration till att ta tag i frågorna när man kommer hem 
• Bra, första gången jag deltar på en KommITS-konferens, ser fram emot fler 
• Ok, lite sega föredrag överlag dock

Vad fick dig att anmäla dig 
till konferensen?
• Har varit på flera tidigare och hittade 
   några intressanta föredrag på detta
• Träffa kollegor från andra kommuner
• Kollega
• Brukar belysa de aktuella IT-frågorna 
   för en IT-chef
• Tycker att programmet såg lovande ut. 
• Tradition
• Tidigare erfarenheter 
• Programinnehållet, och möjligheten att 
   träffa deltagare från andra kommuner
• Våra pågående e-kommundiskussioner
• Tips från kollega och innehållet 
   på konferensen
• Har deltagit tidigare och varit nöjd

Motsvarade konferensen 
dina förväntningar?
• Ja
• Delvis
• I stort sett
• Ja, hade inte så höga
• En 5:a
• Nja
• Ja, konferensen var mycket välarrangerad!
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10 årJ U B I L E U M S K O N F E R E N S
10, 11 maj 2006, Quality Hotel 11, Göteborg

Tillbaka till framtiden
Dags att blicka tillbaka. Men också dags att se framåt. 
Nu firar KommITS 10-årsjubileum på QH 11 i Göteborg, 
den plats där föreningen bildades. 

Det kommer att bli en konferens där vi blickar tillbaka på hur det har varit, 
ser på vad som sker nu men kanske mest intresserar oss för hur det kommer att bli.
Kommunal service i framtiden, vad – och hur – gör vi år 2016?

Om du inte redan bokat konferensen i din almanacka så gör det nu. 
Det kommer att bli en konferens med guldkant. 
Den kommer att bjuda på både allvar och nöje. Vi ses där!

1� 1�



En del smakfulla arrangemang kommer 
jubileumskonferensen att bjuda på. Som en 
sammanhållande länk kommer TV-per-
sonligheten Alice Bah Kuhnke att fungera. 
Programmet denna gång kommer i mindre 
grad än förut att bestå av rena föreläsning-
ar, och resonemang och intervjuer kommer 
att få mer plats.  Mer av goda exempel och 
genomförda projekt kommer att redovisas, 
även om naturligtvis kvalificerad spekula-
tion om framtiden kommer att ha sin plats 
en sådan här gång.

Kristallklart
Till konferensen har vi samlat ett antal 
människor som har som uppgift att se 
trender i det som sker nu och det som 
förväntas komma. Lars Dahmén, VD för 
tidningsförlaget IDG och tidigare chefre-
daktör på Computer Sweden, är ett sådant 
exempel. Lars kommer att titta både i 
backspegeln och i kristallkulan och berätta 
vad han ser från sin utsiktsplats mitt i 
nyhetsflödet. 

I kristallkulan ska också IT-visionären 
Pär Ström titta. Pär är IT-strateg, författare 
och en aktiv samhällsdebattör. Han har 
fokus på hur IT-tekniken används och 
vilka konsekvenser den får, och bloggar 
aktivt i ämnet på sin hemsida.

Pär är också en ofta anlitad kommentator 
av aktuella skeenden i TV, radio och press. 
Han är författare till fem böcker om IT. 
Han är dessutom en frekvent krönikör 
i flera tidningar, samt gästskribent på 
ledarsidor i dagspress. 

En övergripande nivå
Kommunal service i framtiden kommer 
att vara ett stort block under konferensen. 
Där kommer andra aktörer som Svenska 

kommun och Landstingsförbundet 
liksoem det nyinrättade Verva få berätta 
om hur de kommer att bidra till kommu-
nernas medborgarservice i framtiden. Det 
är Generaldirektören Lena Jönsson som 
kommer att representera Verva och Ulf 
Johansson, direktör och chef på Avdel-
ningen för tillväxt och samhällsbyggnad, 
som kommer från SKL.

På verksamhetsnivå
Ett stort block under konferensen kommer 
att belysa skolornas framtidsprobliem ur 
it-synvinkel. Kommunala IT-driftsformer, 
hur kan de se ut är en annan fråga som 
ställs. Bolagisering, egen regi eller outsour-
cing kommer att ställas mot varandra och 
represenrtanter av våra kollgor kommer att 
berätta om varför man valt endera formen 
och också hur man gör. Mycket givande för 
den som har att hantera detta problem.

En nyhet!
En nyhet med den här konferensen är att 
ett pass, onsdag eftermiddag, kommer att 
delas i två spår varav det ena är riktat mot 
hårdvara och det andra mot strategi. Du 
som anmäler dig kommer här alltså att ha 
tillfälle att välja spår – vad gillar du mest, 
hårda eller mjuka paket!?

Naturligtvis har vi överraskningar på 
lut när det gäller underhållningen på vår 
samvaroafton på onsdagskvällen. Följ 
informationen på vår hemsid och glöm 
inte att uppmärksamma vår inbjudan som 
strax kommer i din brevlåda. Där får du 
veta mer.

För att anmäla ditt deltagande, gå in på 
www.kommits.se. Du kommer mycket att se 
fram emot.

10 årJ U B I L E U M S K O N F E R E N S
10, 11 maj 2006, Quality Hotel 11, Göteborg
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Under en jubileumskonferens känns det naturligt att se bakåt. 
Men det är också spännande att se framåt –  vad kommer att hända 
med den verksamhet jag representerar under de kommande tio åren?

KommITS firar 10 på 11

Pär Ström

Lars Dahmén

Lena Jönsson

Alice Bah Kuhnke
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– Utan intresserade politiker blir det 
inget, menar Mikael Stamming som är 
informationsdirektör i Malmö. När arbetet 
med it-utvecklingen startade  tillsattes en  
E-servicestyrgrupp som gjordes ansvarig 
för införandet och utvecklingen av tjänster, 
förstås tillsammans med verksamheterna 
som ju står för kravspecifikationen. 

Ordförande för e-servicestyrgruppen var 
informationsdirektören. 

– Det bestämdes så för att markera att 
det inte är IT som äger frågorna, men det 
hela har naturligtvis skett i mycket nära 
samarbete och samförstånd med både IT 
och politiker. Nåt annat vore inte möjligt 
säger Mikael Stamming

Standardiserad IT-miljö 
och nya verksamhetssystem
– Alldeles i början av det nya millenniet 
så fastställde kommunfullmäktige Malmö 
stads nya IT-strategi. Och med utgångs-
punkt från den så har vi samlat de tidigare 
så utspridda och rätt så vildvuxna floran 
av lokala nätverkservrar så att vi på en 
plats har samlat driftsfunktion inklusive 
personal för det och supportpersonal.  
Malmö stads verksamhet är i gång 24 
timmar om dygnet 7 dagar i veckan och 
det måste naturligtvis även IT-stödet vara. 
På den här platsen kan vi nu garantera att 
verksamheten har ett fullgott IT-stöd 24 
timmar om dygnet. 

– Som en del av detta arbete har vi också 
etablerat en standardiserad IT-miljö så 
att alla datorarbetsplatser ser likadana 
ut på alla enheter i kommunen. Vi har 
också byggt ute ett eget bredbandsnät som 
omfattar alla enheter, och alla skolor i 
kommunen har nu en riktig bredbandsför-
bindelse med go kommunikation internt 
och externt med omvärlden.

– Vi har också satsat kraftfullt på att 
byta ut våra gamla verksamhetssystem, 
och utvecklat nya moderna system för 
både skoladministration, för vård- och 
omsorgsverksamheten och för individ och 
familjeomsorgen. – Claes-Olof Olsson, 
IT-direktör.          it-exempel på nästa uppslag

1�

Malmö årets IT-kommun

”Strategisk IT-enhet avgörande”
Sedan mitten av 1990-talet har vi tagit ett centralt grepp och perspektiv på IT-frågorna här i Malmö, berättar Daniel Persson, 
ordförande i den politiska IT-styrgruppen och stabschef. Här handlade det om en kraftfull utbyggnad av IT-strukturen för att 
erbjuda bredband och e-post till alla kommunala verksamheter och att centralt samordna det hela.
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Årets IT-kommun (forts. från s.17)

Förbättrad service
– Malmö stad är ju en serviceorganisation. För oss är malmöborna 
det vi ska närma oss till i alla livets skeenden. Och då har vi en 
kommunikationsstrategi som utgår ifrån malmöborna, sätter dem 
i centrum, Samtidigt vet vi ju att alla malmöbor är olika, alltså 
måste vi närma oss dem på olika sätt – rätt information till rätt 
målgrupp. Tanken är ju att den dialog vi har med malmöborna, 
via medborgarkontor osv, det sker ju bara på våra öppettider. 
Det är viktigt att malmöborna ska kunna föra en dialog med oss 
dygnet runt och den här virtuelle medborgarassistenten som finns 
inom ramen för e-servicen där kan man när som helst, dygnet 
runt var som helst få svar på frågor som man har. Den tror vi 
kommer att öppna intresset för andra former av dialog också med 
oss i Malmö stad. Vi ska vara tillgängliga dygnet runt. Vår uppgift 
är ju att lyssna när malmöborna vill tala 
– Mikael Stamming, informationsdirektör

Turistguidning via mobilen
Om du som turist vill veta mer om den plats du 
besöker i Malmö så ringer du bara ett telefonnummer, 
slår en kod som hör till den plats du är på och du 
guidas runt på platsen av en virtuell turistguide. 
Du kan få information så här dygnet runt. 
Tjänsten marknadsförs i en folder från turistbyrån.

Ville spela fiol
– När Johannes ville spela fiol så gick vi in på Kulturskolans 
hemsida och fyllde i en blankett där och ansökte, det var mycket 
enkelt och så fick man en översikt över vilka kurser som finns. 
Lätt att fylla i blanketten och så bara trycka iväg den. – En förälder

1�

”Välkommen till Möllevångstorget…”

Fo
to

: S
ac

hi
o 

Ka
to

Fo
to

: A
nd

re
as

 H
um

m
er

da
hl



– Den stora fördelen, vill jag påstå är flexibiliteten. 
Alla medarbetare har i samma ögonblick tillgång 
till samma information och därigenom kan vi serva 
våra kunder på ett bättre sätt. 
– Christer Berglund, IT-chef på VA-verket

E-demokrati
– I början av 2005 arrangerade den politiska 
it-styrgruppen en workshop om e-demokrati: Hur 
kan e-demokratiska verktyg användas som ett 
komplement. Det är viktigt att säga att e-demo-
krati handlar inte om att ersätta det mänskliga 
mötet med människor, med medborgare, med 
verksamhetsföreträdare på något sätt, men det 
kan vara ett komplement för många människor 
att man kommunicera via e-post, man vill kanske 
delta i chat, man vill kanske vara med i rådslag via 
internet. – Daniel Persson, ordförande i den politiska 
IT-styrgruppen

Kommunfullmäktige på nätet
I ett första steg lades kommunfullmäktiges sam-
manträden ut via internet. De filmas, redigeras och 
läggs ut på internet så att man kan klicka och läsa 
ärenden och följa debatten direkt i fullmäktige. 
Det skapar uppmärksamhet åt stadens högsta 
politiska församling. 
Men det här kan leda till mycket annat också. Det 
kan leda till rådslag in olika utbyggnadsområden 
i kommunen, det kan leda till olika former av 
förslagslådor, till chatt med politiker. Det finns en 
uppsjö av olika idéer och tankar, som vi kommer 
att arbeta vidare med framöver. – Daniel Persson, 
ordförande i den politiska IT-styrgruppen

Låna filmer
På pedagogiska centralen kan man låna filmer och 
radioprogram om man jobbar på skolorna i 
Malmö stad,  
–Numer kan man komma åt de här filmerna även 
över stadsnätet genom en enkel tryckning på 
datorn. Det är en fantastisk pedagogisk resurs men 
förutom det ger det även ekonomiska och miljö-
mässiga fördelar. Att distribuera ut filmer till alla 
kommunens skolor kräver en hel del organisation, 
en hel del bilkörning och en hel del tid., som man 
i och med detta fantastiska nya hjälpmedel slipper. 
– Karin Ollmén, IT-pedagog, på Pedagogiska centralen

Ett enklare gymnasieval
Detta är ett mycket lättare sätt för eleverna själva och för oss som jobbar som 
studievägledare, det underlätta när alla papper och blanketter försvinner 
i och med att eleverna själva kan gå in och söka via webben, så det här är 
absolut mycket bättre. Nu har vi mycket mer tid 
till att verkligen samtala och vägleda eleverna. 
Allting gå ju snabbare, när vi går till datorn och 
söker via webben. – Ingegärd Holmberg, syokonsulent.

Samarbete med 
andra organisationer
– Även om Malmö är en rätt stor kommun så klarar 
vi inte allt själva. Därför söker vi aktivt samarbete 
med andra kommuner och organisationer. Några av
de viktigare exemplen inom IT-området  är att vi har 
varit en aktiv part i det så kallade BAS-projektet, som
är ett regionalt initiativ för att förse hela Skåne med 
bredband. Malmö har också varit med från start i 
projektet sambruksplattformen, där vi tillsammans 
med tio andra kommuner för två år sedan tog initiativ 
för att med gemensamma ansträngningar på ett bättre 
och effektivare och framför allt billigare sätt skapa 
e-tjänster till våra medborgare. 
– Claes-Olof Olsson, IT-direktör

En enda offentlig portal
– Malmöborna ska inte behöva veta om det är staten 
som är huvudman, om det är regionen eller vi i 
kommunen. Det viktigaste är att malmöborna vänder 
sig till oss, sen kan vi länka vidare till skatteverket om 
det rör sig om skattefrågor eller till regionen om det rör 
sig om sjukvårdsfrågor. Malmöborna ska vara välkomna 
till Malmö stad, oavsett vem som är huvudman för det 
man söker. – Mikael Stamming, informationsdirektör

IP-telefoni 
– Vi har gått över till IP-telefoni bland annat för vår 
kundservice på VA-verket. Det ger bland annat den 
fördelen att det är lätt att styra kunden till rätt hand-
läggare. Det ger oss också möjlighet att ganska enkelt 
utöka antalet handläggare. Handläggaren behöver inte 
ens sitta här i våra lokaler utan kan sitta någonstans 
där de nås av vårt datanät
– Det ger oss också möjligheten att utöka servicen till 
våra kunder på ett annat sätt, och det är genom när 
kundtjänsten har stängt för dagen så får kunden en 
möjlighet att lämna ett meddelande och nästa morgon 
kan då en handläggare ringa upp kunden och hjälpa 
kunden med de frågor de har.
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INGA VIRUS. 
INGEN SKRÄPPOST. 
INGEN NEDTID.
E-POST PÅ RÄTT SÄTT.

Ingen kan garantera fullständig säkerhet och tillgänglighet till företagets e-post.
Symantec har dock ett världsomfattande rykte för att ha gjort e-post lika säker och
tillgänglig som den är viktig. Vi hjälper er att inte bara filtrera bort virus, skräppost och
spionprogram, utan erbjuder också lösningar för snabb återställning i händelse av en
olycka. Vi hjälper dig att sänka lagringskostnaderna genom att arkivera på
sekundärminne och stoppa oönskad e-post. Vi erbjuder verktyg för effektiv lagring och
att snabbt spåra e-post. Vi hjälper er att hantera er e-post på rätt sätt. Symantec.
Eftersom vi vet att det inte bara är e-post. Det gäller era affärer. För mer information,
besök www.symantec.com/esa.

SKAPA EN MOTSTÅNDSKRAFTIG INFRASTRUKTUR.

Symantec och Symantec-logotypen är registrerade varumärken
i USA och tillhör Symantec Corporation. Alla övriga märken
och produkter är varumärken och tillhör respektive ägare. 
Copyright © 2006 Symantec Corporation med ensamrätt.

IPv6

Säkerhetsproblem till följd av okunnighet
Den senaste utgåvan av Internet Security Systems (ISS) Threat IQ-rapport 
fokuserar på ett antal problem som kringgärdar IPv6, nästa generations Internetprotokoll.

IPv6 kommer tillrätta med många av 
bristerna hos IPv4. Den kanske viktigaste 
fördelen med det nya protokollet är det 
utökade adressutrymmet. Många bedö-
mare anser att alltfler enheter - däribland

handdatorer, mobiltelefoner, bilar och 
hushållsapparater - kommer kräva Inter-
netanslutning i framtiden. Det nuvarande 
IPv4-protokollet har inte tillräckligt med 
adresser för att kunna ansluta alla dessa 
apparater. 

Kunskapsluckor
Tyvärr har det uppstått kunskapsklyftor 
kring IPv6 som leder till en miljö där cy-
berkriminella inslag kan blomstra. I Threat 
IQ-rapporten redogör ISS för historiken 
och drivkrafterna bakom IPv6, dess styr-
kor och brister och de erfarenhetsmässigt 
bästa sätten att minska riskerna i samband 
med övergång till IPv6.

IPv6, som har utvecklats under många 
år, finns redan idag implementerad i 

många produktionsmiljöer, även om 
många nätverksadministratörer anser att 
de inte behöver bekymra sig över IPv6 så 
länge som IPv4 uppfyller deras nuvarande 
behov. Administratörer av IPv4 nätverk 
förbiser därför eller ignorerar ofta IPv6 och 
bygger heller inte upp kompetens kring det 
nya protokollet. 

Finns inte i vårt nät
Ett vanligt felaktigt antagande hos dem är 
att IPv6 inte förekommer i deras nätverk. 
Sanningen är att IPv6 finns i nästan alla 
IPv4-miljöer. Beroende på okunnighet, 
bristande erfarenhet och passivitet, har 
flertalet nätverksadministratörer otillräck-
liga kunskaper om IPv6. 

artikeln fortsätter på sidan 21

Internetansluten?
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Livstid

Lär barnen säkerhet 
och etik på internet
Livstid är ett skolmaterial kring barns och ungdomars trygghet och säkerhet på 
Internet. Det består av ett tryckt material utvecklat av Microsoft tillsammans med 
Medierådet och Myndigheten för Skolutveckling. Vidare har Microsoft utvecklat en 
interaktiv webbplats i samverkan med Myndigheten för Skolutveckling

Det tryckta materialet består av två delar; 
en version för barn i årskurs 6 till 9 och 
en lärarhandledning. Livstid fokuserar på 
de mjuka dimensionerna kring säkerhet 
på Internet och tar också upp ämnen som 
källkritik och nätmobbning. Elevmateria-
let är kostnadsfritt (porto tillkommer) och 
kan beställas från Gleerups Utbildning. 
Lärarhandledningen kan laddas ner på 
www.livstid.org

Interaktiv utbildning
Det interaktiva materialet består av tre 

delar som vänder sig till barn i årskurs F 
till 9, lärare och föräldrar. Barn kan, via 
interaktiva berättelser, lära sig hur man 
skyddar sig själv och sin dator. Det finns 
också möjligheter att testa sina kunskaper 
inom området. Till detta finns också en 
lärarhandledning samt en del där föräldrar 
får goda råd och aktuell information hur 
de bäst kan stödja och hjälpa sina barn 
att använda Internet på ett tryggt sätt. 
Dessutom finns det information för lärare 
och föräldrar om vilka lagar som gäller på 
nätet. 

”Man gör många dumheter 
 i livet men på nätet finns 
 ingen ångerknapp”
 – www.livstid.org

Detta faktum har inte undgått hacker-
samfundet. Där finns det å andra sidan 
mycket goda kunskaper om IPv6 och man 
har redan utvecklat kunskaper att utnyttja 
administratörernas okunnighet. Redan 
innan IPv4:s begränsningar i routing 
och adressering börjar göra sig gällande 
borde administratörerna börja planera för 
övergång till det nya protokollet. Ett starkt 
skäl för denna övergång är att illasinnad 
IPv6-trafik ofta kan passera obemärkt i 
IPv4-nätverk. 
– http://xforce.iss.net/xforce/threat_insight_ 
   quarterly/index.php 

ISS Threat IQ baseras på säkerhets-
underrättelser från ISS X-Force, 
en organisation med ca 150 säkerhets-
experter inriktade på forskning om 
it-säkerhetsrelaterade hot och risker. 
Sedan 1998 står X-Force för 53 procent 
av alla upptäckter av högriskklassade 
sårbarheter i världen. 
Bara under årets första kvartal 
upptäckte X-Force drygt tusen 
nya sårbarheter.
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24-timmarsdelegationen

”Regeringen bör bekosta e-id”
24-timmarsdelegationen överlämnade i mitten av december sin huvudrapport 
”e-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle” till förvaltningsminister Sven-Erik Österberg. 
I rapporten föreslås bl.a. att staten bör lämna bidrag till kommunerna för att utveckla sina e-tjänster 
och att regeringen bekostar införandet av e-id för hela den offentliga sektorn under de kommande åren.

– Det är viktigt att staten stödjer kom-
munerna i arbetet att utveckla e-tjänsterna 
och att elektronisk identifiering, e-id, 
används inom hela den offentliga sektorn. 
Därför föreslår vi att regeringen bekostar 
införandet av e-id för hela den offentliga 
sektorn under de kommande åren och 
stödjer kommunerna i sin utveckling av 
e-tjänster säger delegationens ordförande 
Eva Fernvall Markstedt, marknadschef på 
Apoteksbolaget.

Bidrag till e-tjänster
Staten bör lämna bidrag till kommunerna 
för att utveckla sina e-tjänster. Det föreslår 
24-timmardelegationen som på regeringens 
uppdrag har utrett hur utvecklingen av of-

fentliga e-tjänster i Sverige kan påskyndas.
e-tjänster omfattar inte bara Internet utan 
även andra servicekanaler som telefon och 
sms. Allt fler utnyttjar i dag möjligheterna 
till självbetjäning i kontakterna med 
statliga myndigheter och kommuner. Utbu-
det av tjänster har ökat och fler känner 
sig trygga med att använda elektroniska 
medier. Under perioden augusti-septem-
ber 2005 besökte 2,9 miljoner personer 
offentliga webbplatser, vilket motsvarar 60 
procent av alla aktiva internetanvändare i 
Sverige.

Samla flera huvudmän
Delegationen pekar särskilt på hur e-
tjänster kan förbättra kontakterna när flera 

myndigheter och huvudmän är inblanda-
de, exempelvis för multisjuka. Sekretessen 
sätter ofta stopp för att samma information 
ska kunna förmedlas till alla inblandade 
parter. Genom att skapa ”min sida” kan 
den enskilde kontrollera den personliga 
informationen och samtidigt ge möjlighet 
till säker kommunikation med flera parter 
inom den offentliga sektorn.
För att den offentliga sektorn ska kunna 
erbjuda e-tjänster krävs i många fall elek-
tronisk identifiering och underskrift. Ett 
betydande steg har tagits genom det avtal 
som nyligen slöts mellan nio av de största 
offentliga aktörerna och Föreningsspar-
banken, Nordea och Telia för 2006-2007.
– www.regeringen .se

Vem tar hand om dig?

Letar du efter ett data- och tjänsteföretag som kan ta totalansvar 
för ditt IT-behov, ända ut till den enskilde användaren? 
Då är du framme nu.
Vi har erfarenheten, kompetensen, produkterna och tjänsterna du behöver.
Enkel strategi med mycket varmvara.

M o r g o n d a g e n s  h e l t ä c k a n d e  I T - p a r t n e r .  I d a g .

TCM gör det.
Hela vägen.

Vem tar hand om dig?

TCM gör det.
Hela vägen.

TCM Annons2  06-03-03  15.03  Sida 1



E-ringen.se – skaffa dig 
nya kollegor utan kostnad!
Vägen till den s k 24-timmarsmyndigheten bygger man inifrån, det är de flesta 
numera överens om. En fungerande e-förvaltning – IT-stöd i verksamhets-
utvecklingen, effektiva ärendeflöden och samverkande IT-system – 
är nödvändig för att utveckla e-tjänster. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har startat ett nytt nätverk för personer som arbetar i kommun, 
landsting eller region och är ett intresse för e-förvaltningsfrågor. 

SKL:s nya nätverk för e-förvaltning, e-
ringen, är till för att skapa nytta och bidra 
till utveckling av verksamheten i kommu-
ner, landsting och regioner. Deltagandet är 
kostnadsfritt. Under senhösten 2006 ska 
verksamheten utvärderas och beslut om 
fortsättning fattas. E-ringen ger dig möj-
lighet att väcka och ställa frågor via e-post 
och få snabba svar från andra deltagare. 
Du skickar en fråga - frågan skickas till alla 
anslutna. Alla svar skickas till en särskild 
adress från vilken de direkt skickas till dig! 

Bygger databas
Alla frågor, svar och eventuella bilagor 
lagras på www.eringen.se. Som deltagare 
kan du där logga in och läsa samt ladda 
ned det som intresserar dig. Det fungerar 
alltså inte som en vanlig chat-sida utan 
trafiken är hela tiden bevakad av vår perso-
nal som förmedlar både frågor och svar. 
Frågor som väcks/tas upp inom nätverket 
ska gagna kommunens verksamhet

Delta i erfarenhetsutbytet!
Sedan lanseringen vid Kommits höstkon-
ferens har vi nu 120 anslutna medlemmar 
som representerar ca 75 kommuner. 
Hittills har det ställts 7 frågor av varieran-
de slag som alla fått ett eller flera svar. Här 
är några exempel.  IT-stöd för klagomåls-
hantering, IT-baserat verksamhetsstöd för 
elevvård-elevhälsa m.fl.
 

Vi hoppas nu att flera tar chansen och 
registrerar sig på e-ringen.se och deltar i 
erfarenhetsutbytet genom att ställa frågor 
till och besvara frågor från kollegor 
runt om i landet.
 
Det är även möjligt 
att bifoga dokument 
som publiceras 
t.ex. e – för-
valtningsplan, 
e-policy.
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 Fördelar med trådlöst nät i Stockholm. Stockholm stad, 

Landstinget, SL och Stokab har tillsammans med regionens 
samarbetsorgan IT-Forum genomfört en förstudie om fördelarna 
med ett gemensamt trådlöst nät i länet. Studien visar att Stock-
holms län skulle kunna göra avsevärda besparingar årligen genom 
nya arbetssätt. Stokab har nu utlyst en offentlig upphandling av 
WiMAX-utrustning som ett första steg till att etablera en trådlös 
infrastruktur som en del av den befintliga nät-infrastruktur som 

ska tillhandahållas på samma sätt som idag. WiMAX, Worldwide 
Interoperability for Microwave Access, är det generella namnet för 
IEEE 802.16 som är en nätverksstandard för trådlösa nätverk.

Ingen kö. Det kan vara bra att veta att det inte finns någon kölista 
till .se-domännamn hos NIC-SE. Antingen är domännamnet 
registrerat eller också är det ledigt. NIC-SE står för driften av det 
nationella registret för .SE – www.nic-se.se

2� 2�
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Kameraövervakning i skolor
Det blir allt vanligare med kameraövervakning i skolor, både i grundskolor och gymnasier.
Det visar en enkätundersökning från Datainspektionen och en rundrigning av tidningen Dagens Samhälle.

Av 207 skolor som svarade på DI:
s enkät svarade 17 att de redan hade 
övervakningskameror. Utöver det svarade 
26 stycken att de planerade att införa 
kameraövervakning. Orsaken till att man 
sätter upp övervakningskameror är att 
man vill komma tillrätta med stölder och 
vandalisering. 

Tillstånd
De allra flesta (75%)av de skolor som 
använde kameror hade dem uppsatta 
inomhus, i korridorer och vid elevskåp. 
Fem av dem hade sökt tillstånd. 

7 av skolorna hade utomhusmonterade 
kameror och alla hade, enligt DI, sökt 
tillstånd för det. I de allra flesta fall var 
också föräldrar informerade om övervak-
ningen. Alla utom en uppgav det. Och ja, 
övervakningen har effekt – framför allt 
stölder minskar där kameror finns.

Användningen ökar kraftigt
Och bilden är enligt DI klar – användning-
en av kameror i skolor kommer att öka. En 
extrapoliering av enkätresultatet tyder på 
att ca 400 skolor (av 5000) i dag använder 

övervakningskameror i någon form.  
Man tror att de snart är ett 1000-tal. 

Ett liknande resultat kom ut av tidningen 
Dagens Samhälles rundringning till de 21 
länsstyrelserna. För tre år sedan var det 15 
skolor som hade tillstånd till övervakning 
på allmän plats. I dag är den siffran 140 
stycken och en mängd ansökningar väntar 
på att behandlas. 
– www.datainspektionen.se

Datainspektionen har låtit 103 slumpmässigt utvalda företag och 
myndigheter svara på en enkät om övervakning av arbetstagare. 
Fokus har legat på Internet- och e-postanvändning men enkäten 
har också kartlagt om biometri eller kameror används för 
övervakning. Efter att enkätsvaren sammanställts har 15 företag 
och myndigheter inspekterats på plats.

Regler saknas
Brister som Datainspektionen har funnit hos arbetsgivarna är att 
hälften informerar för dåligt, eller inte alls, om vad som är tillåten 
Internetanvändning. Nära hälften har inte heller regler för hur 
kontrollen av Internetanvändningen ska gå till. Vidare har få arbets-
givare rutiner för gallring och uppgifterna sparas generellt för länge. 

De anställda har rätt att få veta
De anställda har rätt att veta vad som är tillåtet samt vilken över-
vakning som utförs. Datainspektionen anser därför att samtliga 
arbetsgivare som använder Internet och e-post i sin verksamhet 
bör ha tydliga riktlinjer för detta. I rapporten finns en checklista 
med de punkter som riktlinjerna bör innehålla. 

Undersökningen visar att det är möjligt för arbetsgivare att nog-
grant övervaka vad den anställde gör på sin arbetstid, men att få 
utnyttjar denna möjlighet. Hälften anger att de utövar någon form 
av kontroll men skälen till kontrollen är dock nästan uteslutande 
säkerhetsmässiga, tekniska eller för att utreda misstankar om 
brott. – www.datainspektionen.se

Datainspektionen har granskat hur arbetsgivare övervakar och kontrollerar anställdas Internet- och e-postanvändning. 
Undersökningen visar att endast hälften av arbetsgivarna lämnar tillräcklig information om vad den anställde får göra.

Otillräcklig information kring övervakning

©
An

dr
ea

s 
Hu

m
m

er
da

hl



2� 2�2� 2�

Fakta övervakningskameror
Man behöver bara ha tillstånd för kameror som bevakar allmän 
plats. Huruvida en skolgård är allmän plats kan variera beroende 
på omständigheter som om de är inhägnade osv. Gränsdragnings-
problem finns enligt DI. 

När det gäller kameror inne i skolorna menar de flesta att det inte 
är allmän plats. Då krävs inget tillstånd, men om man använder 

digitala kameror blir det däremot behandling av personuppgifter 
och då ska PuL tillämpas.

För digitala kameror som bevakar allmän plats finns en särskild lag 
– lagen om allmän kameraövervakning – som reglerar kameraö-
vervakning av platser dit allmänheten har tillträde Den lagen har 
företräde före PuL, oavsett vilken typ av kameror som används.

Stockholms stad blir mobilt

STOCKHOLMS STAD har tecknat avtal med TietoEnator för tjänsten 
St Erik Mobile Synch, som är stadens namn på TE Mobile Office. 
Det innebär att medarbetarna kan synkronisera sin mobiltelefon eller 
handdator direkt över internet. De behöver alltså inte gå vägen via sin 
dator för att hålla sig uppdaterade med e-post, kalender eller kontakter.
Säkerheten garanteras bland annat av att synkroniseringen är krypterad. 
– Många av stadens medarbetare har stort behov av att kunna läsa sin 
e-post var de än befinner sig. De behöver också snabbt kunna boka in 
möten, till exempel under pågående sammanträde, säger Bengt Rapp,
Stockholms stad. 

Inom Stockholms stad räknar man med att ungefär 300 användare 
kommer att ansluta sig under första halvåret. Men de potentiella 
användarna är fler än så. 
– Visar det sig att tjänsten kan utvecklas ytterligare, med till 
exempel ärendehantering för vissa personalgrupper, kan 
användarna bli väldigt många inom något år, säger Bengt Rapp. 

Mobilitet är en högaktuell fråga som kan väntas bli ännu 
hetare i framtiden. 
– Vi lever i en tid där allt färre ska kunna göra allt mer på 
kortare tid. Därför måste tillgängligheten utvecklas. 
Ökad samverkan inom äldreomsorgen och mer självservice 
för medborgare är också några av de pågående förändringar 
som kräver att allt fler tjänster görs tillgängliga i mobilen, 
säger Bent Rapp. Text: Marie Lindvall

Med hjälp av mobilen kan medarbetare i Stockholms stad numera
boka in möten vid sittande sammanträde. Att hålla sig uppdaterad
med sin e-post är heller inga problem. Allt synkroniseras med 
stadens system – trådlöst och krypterat.

Så funkar det. Tjänsten St Erik Mobile Synch innebär att enheter som 
PDA, mobiltelefon och handdator kan synkroniseras direkt över internet 
(genom standardanslutning via GPRS) utan att man först behöver koppla 
ihop sig med en dator. Användaren kopplar upp sig manuellt, eller är 
kontinuerligt ansluten, till internet. En server hos TietoEnator kontaktas 
som i sin tur ansluter till e-postsystemet hos Stockholms stad. 
Anslutningen är krypterad. När anslutningen är etablerad sker ett utbyte 
av den uppdaterade informationen mellan e-postsystemet och enheten.



Alltid uppkopplade

Barnsexbrott börjar på nätet
Internet, och den virtuella värld som det har blivit, utnyttjas som bekant inte bara för vällovliga syften. Att den används för 
att sprida barnpornografi har blivit mycket uppmärksammat. Att nätet ger många tillfällen till kontakter för män som jagar sex 
med minderåriga – kontakter som ofta tas på arbetstid – är inte lika omtalat. Så här är det…

En 30-årig man står åtalad för 38 olika 
sexbrott. Under flera år ska mannen 
ha kontaktat unga flickor på internets 
olika ungdomscommunityn. I flera fall 
misstänks han ha stämt möte via den 
falska identiteten ”Alexandra” och utlovat 
pengar för sexuella handlingar. 30-åringen 
är inte ensam utan bara en av många som 
systematiskt söker kontakt med barn och 
ungdomar i sexuella syften.

I själva verket känner många nätpedofiler 
inte ens behovet av att dölja sig bakom fej-
kade identiteter. De visar snarare upp sig med 
bild och berättar gladeligen om sig själva. 
Syftet är att vinna förtroende hos barn och 
ungdomar i en stegvis förförelseprocess där 
frågan om att träffas kommer förr eller senare.

För många av dessa män är sådana 
kontakter en del av vardagen där de är 
uppkopplade och kontaktbara nästan jämt, 
inklusive på arbetstid. Den enda tidpunk-
ten de är ”offline” är resan mellan arbetet 
och hemmet. Sådana kontakter syns inte 
heller på samma sätt som till exempel 
nerladdad barnpornografi. På senare år har 
barnpornografi på tjänstedatorer skapat 
en mängd skandalrubriker. Men kontakter 
med barn och ungdomar från tjänstedato-
rer har det hittills varit tyst om.

”Oskyldiga” frågor om sex
En av de personer som sökt kontakter med 
barn och ungdomar är ”Erik”, strax över 
femtio år. Bilden på hans presentationssida 
såg trevlig ut, texten gav intrycket av en 

livsnjutare med en estetiskt lagd person-
lighet. Erik framstod som den trygga famn 
och den fadersförebild som många barn 
och ungdomar saknar i livet.

Verkligheten var dock en annan. Eriks 
verksamhet på nätet bestod i att kontakta 
unga flickor i sexuella syften. En av de per-
soner han kom i kontakt med på ett com-
munity var Sara 14. Det Erik inte visste var 
att personen bakom Sara 14 i själva verket 
var Mats Andersson, internetanalytiker 
och verksam i företaget Netscan.

Under en längre tid har Mats etablerat 
olika identiteter på communityn för att 
studera pedofilers framfart på internet. 
Hans studie visar hur de ofta går varsamt 
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fram för att inte skrämma sitt påtänkta 
offer. Ett vanligt sätt att inleda en konver-
sation är via ett gemensamt intresse. Är 
det påtänkta offret intresserad av hästar så 
är även förövaren det. Några inleder med 
orden att de absolut inte är intresserade av 
sex som ”vissa andra”.

Trots det kommer i regel ”oskyldiga” 
frågor om offrets sexuella erfarenheter, 
eller om han eller hon är nyfiken. Senare i 
förförelseprocessen ställs frågan om de inte 
ska mötas. Ofta är någon form ersättning 
inblandad. Det kan vara allt från reda 
pengar till en lunch på Mc Donalds.

Bristande kunskap
Många barn och ungdomar har för länge 
sedan avslutat konversationen. En del 
använder en funktion på communityn 
som hindrar enskilda personer från att ta 
kontakt. Ännu fler svarar överhuvudtaget 
inte på meddelanden från vuxna utan 
avfärdar dem som ”fula gubbar”. Men det 
är långt ifrån alla.

I konversationer mellan Mats Andersson 
och vuxna som kontaktat honom som 
14-åring berättar de om tidigare möten för 
att framställa sex mellan vuxna och barn 
som något ”normalt”. I konversationerna 
framkommer tidvis en rädsla för att bli 
avslöjad, något som inte är obefogat. 
Erik blev av med sin tjänst efter Mats 
Anderssons avslöjande. Han arbetade som 
konfirmationspräst.

Ett problem är att stora delar av vuxenvärl-
den inte vet vad som sker på ungdomarnas 
internet. Kunskaperna om nätet begränsas 
ofta till att använda e-post, besöka tidnings-
sajter eller göra sökningar på Google.

Skolan
Skolan borde vara den plats där dessa 
ämnen diskuterades kontinuerligt som en 
naturlig del av undervisningen. Snarare är 
skolan föremål för enstaka upplysnings-
kampanjer och tillfälliga initiativ. En orsak 
är att ämnet upplevs som problematiskt av 
många lärare eftersom barn och ungdomar 
har långt större kunskaper om nätet.

Då handlar det om att samtala och 
kombinera ungdomars entusiasm med 

en dos sunt förnuft. Till exempel att inte 
lägga ut allt för lättklädda bilder på nätet 
och definitivt inte posera naken framför 
en webbkamera. Bilder sprids snabbt och 
riskerar att hamna på rena porrsajter eller 
fungera som hårdvaluta när nätpedofiler 
byter bilder. Den kanske viktigaste regeln 
gäller att vara eftertänksam: Verkar ett 
erbjudande för bra för att vara sant, så är 
det troligen det.

Policy för arbetsplatser
Som arbetsplats går det att med enkla 
medel verka för en bättre utveckling genom 
att ta ansvar för sin egen personal. Ett 
första steg kan vara att anta en arbetsplats-
policy som poängterar problemen. Därefter 
upplysa om ställningstagandet och öka 
medvetenheten om att problemet finns. Till 
sist diskutera hur just den egna arbets-
platsen kan verka för att policyn efterlevs 
och på så sätt försvåra för eventuella 
nätpedofiler.

Förslag till en sådan arbetsplatspolicy 
finns på www.ecpat.se och har antagits i 
sin helhet eller i delar av kommuner och 
andra arbetsplatser. Likadant gäller infor-
mationsmaterial om säkerhet på nätet för 
barn, ungdomar och vuxna. Bland annat 
finns en animerad filmspot som ses över 
nätet och ger praktiska råd vad man bör 
tänka på. – David Lagerlöf, ECPAT Sverige

Kort om ECPAT Sverige
ECPAT Sverige är en svensk underavdel-
ning till ECPAT International och ingår 
i organisationens internationella nätverk 
med aktiv representation i 70 länder. Det 
finns två huvudsakliga skäl varför ECPAT 
Sverige behövs: 

– Svenskar utnyttjar barn sexuellt i 
utvecklingsländer och i Östeuropa samt 
på andra håll i världen. 

– Kommersiell sexuell exploatering av barn 
finns även innanför vår svenska tröskel.

En viktig del av ECPAT Sveriges verk-
samhet består även av påverkansinsatser 
riktade mot lagstiftare och myndigheter. 
Mer specifikt omfattar aktiviteterna 
följande områden:
• utredningar och undersökningar 
• lobbying och påtryckningsarbete 
• utbildningsprojekt 
• opinionsbildnings- och 
   informationsinsatser 
• nationellt och internationellt samarbete 
• Internet 
• kunskapsöverföring och koordinering

ECPAT Sverige är en ideell förening 
med sju anställda. Föreningen har dels 
en styrelse men även ett antal råd och 
resurspersoner som bistår verksamheten 
vid behov.
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”Mobiltelefon och dator 
  mobbarnas nya vapen”
Mobbarna använder den nya tekniken för att förnedra sina offer, 
visar den nya årsrapporten från Barnens rätt i samhället, Bris.

I fjol kontaktade mer än 700 barn och 
ungdomar Bris för att berätta om hur de 
trakasserades via sms, e-post, hemsidor 
och chattsidor. De som mobbar och slår är 
allt oftare jämnåriga med offren. 
Samtidigt blir de unga som äter ångest-
dämpande mediciner allt fler. Nästan 500 
av dem som kontaktade Bris i fjol berättade 
att de tar olika former av mediciner och 
tabletter för att orka leva, skriver Bris 
generalsekreterare Göran Harnesk och 
presschefen Gunnar Sandelin. 
 
Mailkontakt
Barn och ungdomar kontaktar BRIS på 
olika sätt. Sedan BRIS-mejlen startade i 
januari 2001 är det tydligt att skrivandet 
öppnat en möjlighet att förmedla problem 

och tillstånd i den inre världen. Olika ut-
tryck för psykisk ohälsa, självskadebeteen-
de, självmordstankar, ensamhet, sorg och 
existentiella frågor når oss vanligen mejl-
ledes. Vid utsatthet av utifrån kommande 
kränkningar som mobbning, misshandel 
och sexuella övergrepp vill barnet däremot 
ha någon vuxen att tala med. Utvecklingen 
har inneburit att antalet mejl och samtal 
alltmer närmar sig varandra. BRIS har 
under flera decennier varit liktydigt med 
Barnens Hjälptelefon, men i dag står BRIS-
mejlen för närmare hälften, 44 procent, av 
alla barn- och ungdomskontakter. –

Webbplats
Barn och ungdomar väljer också alltmer 
nya vägar på internet för att få hjälp eller 

hämta information. Webbplatsen BRIS.se 
har under 2005 haft sammanlagt cirka 428 
000 besök, vilket är 24 procent fler än i fjol. 

På avdelningen Diskussionsforum, BRIS 
öppna mötesplats på webben, publicerades 
cirka 10 200 inlägg på de sammanlagt nio 
teman som varit i gång under året. Detta är 
en ökning med 50% jämfört med fjolåret.

Under många år var utsatthet av 
mobbning den vanligaste anledningen att 
kontakta oss och dessa tidlösa kränkningar 
fortsätter att vara ungefärligen konstanta. 
En förändring är att könsblandade grupper 
under senare år har blivit de vanligaste 
mobbarna. Även här erfar vi en vuxenbrist: 
oförmågan från skolvärlden att ta till sig 

Jönköpings kommun implementerar ny IT- och IS-plattform för 
hela kommunen. Den nya portalplattformen ska användas för 
inre och yttre verksamhetsutveckling, samt implementation av 
Sambruksplattformens e-tjänster.

Projektet innefattar:
• Styrning, ledning, organisation
• IS-verksamhetsutredning
• Införande av ITIL-processer
• Kundtjänst och logistik
• Fast och mobil telefoni
• Serverteknisk plattform
• Applikationsdistribution och e-post
• Metakatalog och Identitetshantering
• Behörighetskontroll
• Web- portal och integration
• Kommunikation
  
Janne Dicander, IS-IT-chef
 

Pulsen erbjuder färdiga koncept 
kring IT-plattformar och verksam-
hetsutveckling. 

Vi arbetar bl.a. med IT-plattformar 
för portal-, webbplats-, metakatalog-, 
identitets-, säker åtkomst- och 
integrationslösningar.   

Vi har färdiga lösningar för att 
snabbt koppla katalogtjänst och 
portal till olika verksamhetssystem 
och processer. 

Inom Vård och Omsorg har Pulsen 
verksamhetssystem med stöd för 
bl.a. mobila processer.

Kunskap, teknik och förståelse
är tre nyckelord i Pulsens framgångsrika arbete med att 
utveckla IS/IT inom offentlig sektor. Pulsen har stor 
erfarenhet av kommunal verksamhet och samarbetar med 
över 150 kunder inom området.

www.pulsen.se
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”Jävla anal fitta” ”Jävla Idiot” 
”Tönt” 

”Fjortis” 

”Jag ska fan 
  mobba ihjäl dig”

Mobbningen blir väldigt effektiv via 
nätet, säger psykologen Åsa Landberg på 
Rädda Barnen till Dagens Nyheter. Om 
någon smygfotograferar en klasskamrat 
som kissar i en park och sedan sprider 
bilden på internet kan både den och de 
kränkande kommentarerna bevittnas av 
alla i hela skolan. När man sitter vid datorn 
kan man vara så mycket elakare och såra 
sitt offer så mycket mer än vad man har 
tänkt sig, säger hon. Man ser inte hur han 
eller hon reagerar, och man kan ju vara 
anonym eller låtsas vara någon annan. 
Man behöver inte stå för vad man gör.
– DN 060216

mobbning är sig lik från tidigare år, trots 
handlingsplaner och direktiv ovanifrån.

Virtuell mobbning
Det som tillkommit under senare år är den 
virtuella mobbningen. Under 2005 hade 
BRIS över 700 kontakter med barn och 
ungdomar som handlade om IT-relaterade 
frågor och problem. 
Här kan vi se att en ny form av trakasserier 
har möjliggjorts genom mejl, sms, inlägg 
och fotografier på hemsidor och kom-
mentarer på chatsidor. Även yngre barn får 
utstå hotelser och kränkningar som sprids 
till allmän beskådan, vilket dessa (något 
redigerade) exempel visar:

– De skrev typ att jag var fet, trög och lite 
”utvecklingsstörd” å de la ut mitt mobilnummer 
på sidan där de skrivit: ”Vill ni ringa till ett 
stört pucko” å så min mailadress. Kille, 14 år.

– Tjejerna i min klass har skrivit massor av 
fula saker till mig på lunar typ som ”Jävla anal 
fitta” ”Jävla Idiot” ”Tönt” ”fjortis” och ”jag ska 
fan mobba ihjäl dig”. Tjej 12 år

Brisrapporten presenterades den 15 
februari i år. 
– Göran Harnesk, generalsekreterare, 
Barnens rätt i samhället. 
Gunnar Sandelin, presschef, 
Barnens rätt i samhället. 

Utdrag ur debattartikel som publicerats i 
DN den 16 februari 2006.
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Svenskt Näringsliv om hemsidorna

Informeras det om valmöjligheter?
Landets 290 kommuner är dåliga på att använda hemsidorna till att informera sina medborgare 
om valmöjligheter eller kvalitetsskillnader mellan olika skolor eller mellan olika äldreboenden. 
Det hävdar i alla fall Svenskt Näringsliv som har granskat kommunernas hemsidor och poängsatt 
dem efter en skala där maxpoängen som kunde uppnås var 21. 

Göteborg får många poäng för att de ambitiöst 
redovisar jämförande resultat med flera olika mått 
inom såväl skola som hemtjänst och äldreboende

Resultatet visar att närmare hälften av 
kommunerna inte ger någon som helst 
information om valmöjligheter eller kva-
litet för sina invånare när det gäller skola, 
hemtjänst eller äldreboende på hemsidan, 
75 procent av kommunerna lyckas bara 
uppnå 3 poäng.  Bara 13 kommuner lyckas 
komma över 6 poäng, det vill säga knappt 
en tredjedel av maxpoängen. Studien är 
utförd under hösten 2005 och ger därför en 
ögonblicksbild från granskningstillfället.

Bäst i granskningen var Göteborg som 
erhöll 13 poäng. Göteborg får många 
poäng för att de ambitiöst redovisar 
jämförande resultat med flera olika mått 
inom såväl skola som hemtjänst och 
äldreboende. Jämförelserna är dock svåra 
att finna för gemene man och går under 
namnet ”Balansen”. Göteborg följs av 
Nacka och Piteå på delad andra plats, som 
båda uppnått vardera 12 poäng. Därefter 
följer Ale kommun (utanför Göteborg) och 
Växjö, båda med 11 poäng, Stockholm och 
Ulricehamn får vardera 8 poäng. Sju poäng 
erhåller Danderyd, Höganäs, Lekeberg, 
Norberg, och Södertälje. Vara kommun 
hamnar på 13:e plats med 6 poäng.

Så tycker Svenskt Näringsliv
– Alla kommuner har en egen hemsida. 

Men de är dåliga på att utnyttja det skylt-
fönster som hemsidan utgör till att ge den 
egna kommunens invånare information om 
sådant som medborgarna vill veta. Förhål-
landet gynnar dem med god utbildning 
eller goda kontakter och blir på så sätt ett 
demokratiproblem, menar chefekonom 
Stefan Fölster, en av rapportförfattarna. 

– Det är inte längre enbart inom skolan 
som det finns valmöjligheter. Allt fler kom-
muner inför någon form av kundval inom 
hemtjänsten och inom äldreboende finns 
det ofta i praktiken möjlighet att önska sig 
ett visst boende, även då alla enheter drivs 
i offentlig regi. Men hur ska medborgaren 
kunna välja om inte kommunen tillhan-
dahåller sådan information om kvaliteten 
inom skola, hemtjänst och äldreboende 
som kan underlätta ett val, undrar Anders 
Morin, välfärdspolitisk talesman och den 
andre av rapportförfattarna. 

– Att redovisa den egna kvaliteten och 
bli jämförd med andra sporrar också den 
enskilda skolan och äldreboendet till att  
förbättra sig, fortsätter han. Om hemsidan 
är till för medborgarna: Varför skrivs inte 
rapporter som till språk och innehåll 
vänder sig till medborgarna?
– www.svensktnaringsliv.se

Variabler för bra redovisning
I granskningen har sju olika variabler 
undersökts. En poäng har getts för varje 
variabel som bedömts vara uppfylld. Det 
betyder att maxpoäng satts till 21 – sju 
variabler inom tre olika områden.

1. Om det på hemsidan upplyses om det 
finns möjlighet att VÄLJA mellan olika 
enheter eller mellan olika utförare inom 
skola, hemtjänst respektive äldreboende. 

2. Om den kvalitetsredovisning som 
kommunerna är skyldiga att inge till 
Skolverket (internt utförd) finns åtkomlig 
på hemsidan, liksom motsvarande för 
hemtjänsten och äldreboendet.

3. Om denna kvalitetsredovisning i 
så fall redovisas lättillgängligt ur ett 
kund/brukarperspektiv.

4. Om kunden tillfrågas om kvaliteten, 
alltså om någon form av attitydundersök-
ning för tjänsterna görs.

5. Om i så fall dessa kund- eller attitydun-
dersökningar utförs regelbundet.

6. Om dessa kund- eller attitydundersök-
ningar i så fall redovisas lättillgängligt.

7. Om det finns någon form av standardise-
rad jämförelse mellan de olika alternativ 
som ges inom respektive verksamhet.
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Dagens medicin

Kommunal sjukvårdslösning 
och smart datafångst belönad
Skellefteå kommuns videokonferenssystem för den kommunala sjukvården 
fick Dagens Medicins pris i lilla klassen för Bästa IT-stöd i sjukvården 2005. 
Det stora priset gick till ett system för direktöverföring av tal och handskrift till databas.  
 

KommITS har redan tidigare uppmärk-
sammat Skellefteås innovativa lösning, 
Monitore, som är utvecklat inom social-
tjänsten på kommunen. 

Systemet består av två delar. En 
videokommunikationsdel, en liten bärbar 
PC med videokamera och kort för trådlöst 
nät inbyggt, som används förvideokonsul-
tation. För flexibilitetens skull används ett 
Wimax-nät istället för fiber.

 
Den andra enheten är en sensordel, 

en resväska med utrustning för kom-
munikation och plats för sensorer som 
kan identifiera patienten och som sedan 
kommunicerar mellan mätutrustning och 
databas. Sensorerna kan kombineras för 
att lösa flera olika uppgifter. Till exempal 
kan väskan inredas för hjärtsviktspatienter 
där man då fokuserar på vikt, blodtryck 
och blodsocker. För andra patienter inreds 
väskan med andra typer av sensorer. Da-
tabasen används för lagring av mätvärden 
och en tillhörande webbsida presenterar 
dem. Databasen finns i ett skyddat nät med 
separat behörighetskontroll för inloggning.

”Ett välskött och väl fungerande IT-stöd 
som bygger på en genomtänkt kombination 
av befintliga tekniker. Det medför ökad 
trygghet för patienter och anhöriga, lägre 
kostnader för sjukvården och bättre arbets-
situation för vårdpersonalen”, tyckte juryn. 

Smart datafångst
Innovationen som vann det stora priset 
i Dagens Medicins tävling är ett smart 

system för datafångst. Med hjälp av en rad 
olika och väl spridda digitala applikatio-
ner, mobiltelefon, kamera, digital penna 
osv, kan data matas direkt in i datorer och 
databaser.

Ett problem i den digitala världen är 
att när information ska flyttas från den 
mänskliga hjärnan till databaser, från den 
reella världen till den virtuella, så mellan-
lagras informationen oftast på ett papper.  
Om du måste komma ihåg – skriv ned det. 
Om du ska beskriva något – skriv ned det. 

Informationen ska bearbetas eller 
lagras digitalt, det vet man, men i en 
arbetsvardag finns inte alltid en lämplig 
arbetsstation tillgänglig, eller så är den för 
klumpig att ha till hands. Så är det framför 
allt för dem som har ett rörligt yrke, läkare, 
sjuksköterskor, poliser osv.  Det här leder 
till ett dubbelarbete när redan gjorda 
anteckningar ska registreras vid tangent-
bordet, och mycket energi och mången 
arbetstimme går förlorad. 

I systemet Datacollector finns teknik för 
att registrera data direkt in i datorn, an-
tingen med hjälp av ett digitalt ”papper”, via 
mobilen eller varför inte direkt från en di-
gitalkamera eller kameramobil. Ett smidigt 
och smart sätt att undvika dubbelarbete och 
således spara tid. Systemet utvecklas just nu 
för specialanpassning till sjukvårdens behov 
men tillämpningarna är många.

Till systemet hör moduler som förstår 
tal liksom handskrift. Träffsäkerheten 

uppges vara 98-99%, med möjlighet att 
anpassa till exempel för extrema dialekter 
på talsidan.

Juryns motiverade sitt val av Datacol-
lector med att det är en ”lösning som på 
ett kreativt sätt samordnar olika moderna 
tekniker för att hämta och samla inin-
formation till verksamhetssystemen. Ett 
utmärkt exempel på nytänkande.”

Bakom systemet står de svenska företa-
gen Penbook som utvecklar skrivmodulen 
och Speechcom som står för talmodulen,. 
För utrustningen står bland andra HP, 
Nokia och Scansoft.

Årets idé
Dagens Medicin delar också ut pris för 
årets bästa IT-idé och korade den här 
gången ett system för att skapa och under-
hålla olika typer av register som bäst. IT-
stödet har utvecklats vid NKO, Nationellt 
kompetenscentrum för ortopedi i Lund, i 
samarbete med INXL Innovation AB. 

– Vi har fått en del förfrågningar om att 
utveckla olika typer av register för bland 
annat kvalitetssystem, säger Per-Olof Nils-
son vid INXL. Många gånger har det varit 
samma funktioner som man har efterfrågat 
och vi kände att istället för att utveckla 
statiska webbsidor vore det bättre med 
en lösning som ger kunden möjlighet att 
bygga sina register själva. Det var så idén 
föddes och vi har tillsammans med NKO 
utvecklat en flexibel registerapplikation 
– Comporto.
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Varför outsourcas vård 
och omsorg men inte IT?
I CS bilaga ”IT i offentlig sektor” 20 april i år tog jag upp frågan varför kommunerna i så hög utsträckning 
outsourcar sin kärnverksamhet men inte driften av datorer. Inom näringslivet har man sedan länge 
outsourcat it-verksamheten för att kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

I CS 24 augusti 2005 bemöter it-chefen 
i Mariestad Peter Legendi min debattar-
tikel. Jag vill med detta inlägg bemöta 
några av de argument Peter Legendi tar 
upp i sin artikel.

Peter Legendi säger att det inte fung-
erar att lägga ut It-verksamheten för en 
kommun. Det kan jag instämma i om man 
har för avsikt att lägga ut all It-verksam-
het till en extern leverantör. Självfallet 
ska beställarkompetens och strategifrågor 
hanteras i egen regi. Den dagliga it-driften 
och förvaltning av system kan däremot 
med fördel läggas ut. Det har hittills 
gjorts i 18 kommuner. 3-4 kommuner 
upphandlar just nu eller planerar att gå ut 
i upphandling av sin it-drift. De kom-
muner som valt att outsourca är nöjda 
och belåtna. Annars skulle de inte gång 
efter gång gå ut i nya upphandlingar då 
befintliga avtal går ut.       

Peter Legendi säger vidare att ekono-
min är avgörande. Blir det dyrare måste 
pengar tas från kommunens kärnområ-
den. Självfallet måste en outsourcing bli 
billigare. Annars ska den inte genomföras. 
Den erfarenhet TietoEnator har är att 
kommunerna sparar stora belopp genom 
att överlåta delar av sin it-verksamhet till 
externa leverantörer. I vissa affärer har 
besparingar gjorts på 18-20 procent.

Peter Legendi hävdar att trots ökad 
volym på kommunens It-verksamhet har 
man klarat sig med en oförändrad beman-
ning. Det stämmer säkert att Mariestad 
kommun har klarat detta ”reptrick”. I 
kommunsektorn totalt har man inte 
kunnat klara en oförändrad bemanning 
av sin it-verksamhet. Tvärtom. TietoEna-
tor har under lång tid bearbetat perso-
nalstatistik från Sveriges Kommuner och 
Landsting. Under perioden 1995-2003 
ökade kommunernas it-personal med ca 

470 procent, från 1 200 till 5 600. Ingen 
personalkategori i kommunerna har 
tillnärmelsevis haft en sådan ökningstakt.

Genom att outsourca kommunal 
It-verksamhet kan besparingar göras. 
Servicenivåer kan höjas. Det kan gälla ökat 
öppethållande i helpdesk, dygnet runtrap-
portering av fel. Genom att utkontraktera 
IT till en extern leverantör kan berörd 
personal få högre kompetensutveckling. 
Tillgången på specialistkompetens under-
lättas. Kommunen kan i ökad omfattning 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Trots Peter Legendis argument förstår 
jag fortfarande inte varför det är lättare för 
kommunen att outsourca vården av min 
svärmor i livets slutskede än att överlåta 
åt externa entreprenörer att sköta en 
Windowsserver som skriver ut kommu-
nala daghemsräkningar.
– Nils Knutsson, marknadsdirektör, 
TietoEnator
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