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ledare

De flesta av våra frågor har ett ”e” 
framför sig och vaD jag vet finns Det 
inte någon e-chef än så länge.

Det skulle iofs kunna vara ekonomichef 
eller CEO i så fall, men det är ju inte 
riktigt vad E:t står för. Däremot så 
känns det som att de tekniska IT-
frågorna ramlar allt längre tillbaks 
både i vår kommunala verksamhet och 
vårt konferensprogram vilket känns 
naturligt utifrån den (E-)utveckling 
som pågår. 

Det är kanske dags att döpa om 
KommITS till KommITE. Som tur är 
har vi ju våra viktigaste leverantörer 
med som utställare och partners. 
Detta borgar för att vår mötesplats 
också täcker frågorna med den 
tekniska IT-plattformen på ett väldigt 
bra sätt. Sammantaget handlar det om 
att utveckla kommunal verksamhet 
med stöd av IT. Programmet är under 

framtagande i skrivande stund men jag 
vill ändå göra lite reklam för vad som 
komma skall:

Det är dags att höja tempot i 
digitaliseringen av det offentliga 
Sverige. Det är bakgrunden till 
de 32 initiativ som finns i den 
handlingsplan för e-samhället 
som SKL:s styrelse antagit. Detta 
handlingsprogram verkar de flesta län 
och regioner jobba med för tillfället 
och vi har för avsikt att informera 
om detta under en eller flera 
programpunkter.

Målet i regeringens bredbandsstrategi 
är att minst 90 procent av alla 
hushåll och företag bör ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s 
år 2020. Många kommuner håller 
nu på som bäst med att formulera 
bredbandsstrategier för att nå detta 
mål. Detta område försöker vi belysa 

med en debatt mellan representanter 
från Telia, stadsnätsföreningen och 
bredbandsforum. Ett litet exempel på 
bredbandsuppkoppling från hemmaplan 
är att en hundraårings första fråga 
när han kom till ett av kommunens 
servicehus var att ”finns det tillgång till 
wifi på rummet?”. Det verkar inte vara 
någon fara att åldras i alla fall.

Värmlands 16 kommuner lanserade den 
19 februari en gemensam IT-plattform 
med 100 e-tjänster kallat ”Cesam 
Värmland”. Det blir en spännande 
dragning att lyssna till. Finns även en 
artikel i detta nummer om deras projekt.

Det känns bra att redan nu kunna 
välkomna de deltagare som anmält 
sig till vår mötesplats i Örebro till en 
spännande konferens.

Åke Nygren – Ledarmot av 
KommITS-styrelse

Döpa om KommITS till KommITE?

Missa inte vår BreakOut om hur du kan 
effektivisera din identitetshantering genom 

att kombinera fysisk och logisk access.

Nexus – »PAS BreakOut« Kö #2 KommITS.indd   1 13-02-07   15.28.04

Vi ses på KommITS! 
Välkommen att besöka  

oss i vår monter

08-546 70 000  |  info@advania.se  |  www.advania.se
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InnehållHyra eller köp?
Solen bryter fram och våren står för 
dörren, temperaturen är fortfarande 
något låg, men vi gnetar på. Vi står i 
våra köer och accepterar det mesta. I min 
kommun lider vi av utflyttning snarare än 
inflyttning. Det kommunala bostadsbolaget 
har sålts för länge sedan och ungdomar 
som vill bo kvar är tvingade att ta lån 
för att få tak över huvudet. En rörlig 
bostadsmarknad innehåller flera alternativ, 
som att hyra, för den som inte har 
möjligheter att bli en stor bankkund direkt. 
Men när hyrbeståndet krymper minskar 
möjligheterna. Kommunen lider även av 
brist på personal till vård och omsorg, och 
när kommunen presenterar nybyggnationer 
är prisumman hög riktigt hög. Den stigande 
medelåldern liknar den i övriga landet, jag 
funderar på vad detta skall sluta. Jag får lov 
att återkomma i ämnet.

I slutet av april blir äntligen konferens 
igen och då i Örebro, en av talarna är 
Estniska Taavi Kotka som kommer ha en 
dragning om deras ”eServiceresa”. Vi på 
tidningen har ju nosat på läget i landet 
öster här om året, och är mycket nyfikna 
på hur de löser kraven och behoven för 
Framtidens eMedborgare. Detta är också 
rubriken för vårens första konferens. Den 
kommer ge dig inspiration hur du kan 
lösa din utmaningar i dina kommun. Så ta 
chansen, kom och diskutera och debattera 
framtiden 23-25 april.

Väl mött 

Daniel Becker 
– redaktör Kommits

Saknar du något i tidningen? Kom gärna 
med uppslag till redaktionen, du når mig på: 
danielkommits@gmail.com 
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Storsatsning på 
Värmlands e-medborgare

” En mindre kommun som Eda 
har begränsade resurser att utveckla 

och administrera e-tjänster i den 
omfattning och kvalitet, som nu blir 

möjligt.”

I februari lanserades hela 100 
gemensamma e-tjänster för 
kommunernas invånare

Värmlands kommuner satsar på ett 
gemensamt e-samhälle och lanserade 
i mitten av februari inte mindre än 100 
e-tjänster på en och samma gång för 
sina sammanlagt 280 000 invånare. 
Visserligen har vissa av dem redan 
används i olika kommuner men nu får 
alla kommunerna tillgång till samma 
stora tjänsteutbud.

Detta är resultatet av att kommunerna 
har ett tätt samarbete och en gemen-
sam plattform för e-tjänsterna. Det 
unika samarbetet inleddes 2010 då 
en gemensam IT-nämnd bildades för 
att alla kommunerna skulle kunna 
samverka och effektivt göra bruk av 
skattemedlen. Den gemensamma 
IT-plattformen för e-tjänster är ett av 
resultaten, ett annat att man hittills 
sparat omkring två miljoner kronor om 
året.

I Karlstad har till exempel invånarna 
kunnat ansöka om så skilda saker 
som parkeringstillstånd, förskoleplats, 
borgerlig vigsel och avläsning av 
vattenmätare – varav det senaste är ett 
intressant exempel på att även äldre 
gärna använder e-tjänster. 

Vid lanseringen var nämligen 
de fem första som anmälde 
sig alla över 70 år. Förutom 
de redan nämnda ger 
Inge Hansson, IT-chef på 
Karlstads kommun, några 
andra exempel på populära 

tjänster som nu blir tillgängliga för alla, 
såsom att låna böcker på biblioteket, 
söka bygglov, skicka in medborgarför-
slag samt skoltjänster för föräldrar.

Centralt i det hela är att mindre kom-
muner som Munkfors (en av Sveriges 
minsta med knappt 3 700 invånare), 
Kil och Eda får helt nya möjligheter att 
ge sina medborgare tillgång till fiffiga 
e-tjänster. Sådant som normalt sett 
kanske varit förbehållet boende i större 
städer.

– En mindre kommun som Eda har 
begränsade resurser att utveckla och 
administrera e-tjänster i den omfatt-
ning och kvalitet som nu blir möjligt. 
Vi får väldigt mycket till en låg kost-
nad, och de stora vinnarna är givetvis 
de som bor och verkar i kommunen, 
säger Johanna Söderberg som är kom-
munstyrelsens ordförande i Eda.

Även i lite större kommuner som Fors-
haga (11 300 invånare) är utveckligen 
positiv enligt deras kommunstyrelse-
ordförande Angelica Rage:

– Nu kan Forshaga utöka antalet 
tjänster och därmed också erbjuda 
ännu bättre service gentemot våra 
kommuninvånare och företagare, som 
nu kan utföra ärenden utan att behöva 
sitta i telefonkö eller ta hänsyn till 
öppettider.

TexT: Mats Rydström
bIld: Karlstad.se

cesam vermland
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”V ad krävs för att 
 anpassa sig till 
 nätverkssamhället?

Allt levande förändras och när internet 
kopplar ihop oss alla i ett gränslöst nätverk 
sker förändringen snabbare än någonsin 
tidigare. Marknadsplatsen är nu global, 
öppen dygnet runt och med oss i våra fickor. 
Med en knapptryckning kan vi enkelt kolla 
om säljarens erbjudande är rätt och om fö-
retaget verkar hålla vad de lovar. Förmågan 
att anpassa sig är som bekant nyckeln till 
överlevnad, men vad krävs för att anpassa 
sig till nätverkssamhället? Ser du möjlighe-
terna och tar initiativen som förändrar din 
bransch eller väntar du på bevis och låter 
någon annan driva utvecklingen?

Stefan Hyttfors målar bilder av framtidens 
eMedborgare genom att prata om sam-
hälls- och beteendeförändringar snarare än 
tekniska möjligheter och genom att peka på 
framgångsrika exempel. Utmaningarna har 
aldrig varit större där vi utöver den gemene 
eMedborgaren finns en stor grupp medbor-
gare som inte har tillgång till eSamhället 
samtidigt som det finns en växande som 
inte känner till något annat än att alltid ha 
möjligheten att vara uppkopplad! 

Stefan Hyttfors har en bakgrund som 
fotograf, journalist, pr-konsult och entrepre-
nör. Han är grundare till digitala pr-byrån 
Wenderfalck som vunnit en rad priser för 
kreativitet och kundnöjdhet. Stefan är inte 
bara passionerad och retoriskt skicklig, han 
skräddarsyr varje presentation med kon-
kreta exempel för att säkerställa relevans och 
värde för åhöraren. Det är oavsett inriktning 
svårt att inte smittas när han beskriver 
flytten ut på nätet som lika dramatisk och 
omtumlande som den industriella revolu-
tionen och urbaniseringen. Stefans förmåga 
att beskriva utvecklingen med fokus på 
beteendeförändringar istället för teknik får 
de flesta att se på världen med nya ögon.

TexT: Timing Scandinavia

KommITS vårkonferens 2013
”Framtidens E-medborgare”

23-25 april 2013 • Conventum Kongress & konferens • Örebro
Läs mer och anmäl er på www.kommits.se

vårkonferens-pepp

Glöm inte 
att anmäla er till KommITS vårkonferens 2013! 
Registrering samt mer information om konferensen 
finns på www.kommitskonferens.se

konferensavGift:
• 2 900 kr (för medlemskommuner)
• 5 000 kr (icke medlemmar)
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KommITs läser en ny rapport från 
Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap, som ger en bred 
bild av vårt samhälles sårbarhet i 
en snabbt föränderlig värld med 
såväl strukturella problem som 
cyberbrottslighet.

Sedan millennieskiftet har andelen av 
den totala informationen i världen som 
lagras digitalt gått om den som lagras 
analogt. Ser man på hur mycket data 
som finns, utslaget på varje jordbo, 
uppgick datamängden år 2010 till 150 
gigabyte per person – och den ökar 
varje år med mellan 40 och 50 procent. 
Sverige ligger som bekant i IT-topp-
skiktet i världen med drygt 90 procent 
av befolkningen uppkopplad och en 

samhällsstruktur som i stor utsträck-
ning drar nytta av möjligheterna med 
IT men också klarar sig mycket dåligt 
utan den nya tekniken.

Med ”Trendrapport – samhällets 
informationssäkerhet 2012” vill MSB 
sammanfatta vad som händer på 
IT-området och ge en bra risk-översikt. 
Rapportne pekar ut konkreta incidenter 
som exempel på hot och tar också upp 
några hjälpande initiativ, från såväl 
svenska som utländska myndigheter 
och lagstiftare. Helhetsbilden är inte 
kolsvart men det finns all anledning 
att fortsätta att lysa i alla upptänkliga 
skrymslen med en stark lampa.
– De IT-miljöer vi ser idag präglas av 
koncentration till allt större datahallar, 

höggradig mobilitet bland användarna 
och utbredd användning av sociala 
medier. Det här leder förstås också 
till nya sårbarheter ur ett driftsäker-
hetsperspektiv och med avseende på 
skyddet av den personliga integriteten. 
Dessutom är risken för omfattande 
dataförluster inte långt borta. I många 
fall finns den information som hanteras 
i våra IT-system inte ens tillgänglig på 
papper längre, sammanfattar Richard 
Oehme, chef för enheten för samhällets 
informationssäkerhet vid MSB.

Att IT-driften i allt högre grad läggs ut, 
och att det i en leverantörs datacenter 
kan rymmas en rad myndigheter och 
företag, gör att konsekvenserna kan 
vara svåra att förutse vid en större 

msB-rapporten

hur säker är 

Inform atIon 
I det dIgItal a samhället?
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incident där stora datamängder blir 
otillgängliga. Ett exempel på det är 
Tieto-incidenten i november 2011 då ett 
lagringssystem hos Tieto havererade, 
vilket drabbade runt 50 kunder varav 
flera kommuner och statliga bolag.

Recepthanteringen slogs ut vid många 
apotek, Bilprovningen fick totalstopp 
i sina system, sex månaders can-
cerforskningsdata försvann och två 
Stockholmskommuner drabbades av 
störningar i sina system som tog flera 
veckor att fixa.

Den successiva centraliseringen av 
IT-driften och olika typer av standar-
diserade tjänster för informationshan-
tering är på sätt och vis en återgång 

till stordatoreran på 70- och 80-talen. 
Särskilt de senaste fem-sex åren har 
serverkonsolideringen och virtualise-
ringen ökat.

Man utvecklar och driftar mindre i 
egen regi och hyr IT-tjänster, och nu 
även molntjänster. Koncentrationen till 
ett fåtal leverantörer ökar risken för 
händelser som kan drabba olika delar 
av samhället samtidigt. Konsekven-
serna blir svåra att överblicka och vid 
Tieto-kraschen var det svårt att få en 
lägesbild på grund av affärssekretessen 
samt att tjänster levererades i flera led.

Stordrift är ofta billigare och behöver 
inte innebära en säkerhetsmässig 
försämring, då stora specialistföre-

tag kan förväntas ha god säkerhet 
jämfört med vad en mindre kommun 
kanske klarar av med sina begränsade 
resurser. Rapporten understryker 
dock att det redan i upphandlings-
fasen måste ställas specifika krav 
för att minimera riskerna, och Kam-
markollegiet jobbar med att förbättra 
förutsättningarna för upphandling ur 
informationssäkerhetssynpunkt.

Den systematiska datalagringen ökar 
också – offentlig sektor skannar in och 
lagrar stora mängder handlingar i olika 
digitala system, till exempel vård och 
omsorgens storskaliga journalsystem. 
Under 2012 utreddes ett dataintrång 
hos en myndighets underleverantör, 
och man misstänker att en stor mängd 

hur säker är 

Inform atIon 
I det dIgItal a samhället?
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känsliga uppgifter ur ett befolknings-
register hamnat i orätta händer. Flera 
länder har redan lagstiftat om obliga-
torisk rapportering av denna typ av 
dataläckage: ”data breach”.
Information kan fysiskt sett 
lagras på andra håll i världen och 
innehålla kopplingar till andra 
informationskällor.

Man kallar detta för data med transfor-
mativa egenskaper och informationsde-
rivat – att utvinna relevant information 
ur annan information. Det finns en 
risk att information sammanställs och 
analyseras för att kartlägga individer 
eller hitta sårbarheter i samhällssystem 
säger rapporten. Detta har samhället 
inte hunnit anpassa sig till ännu. Här 

kan det europeiska PSI-direktivet 
(Public Sector Information) få betydelse 
menar MSB.

Mobiliteten erbjuder stora möjligheter, 
personlig frihet och flexibilitet men 
också flera typer av risker. Under 2011 
såldes det i världen fler smartphones 
än datorer och även surf- och läsplattor 
är på uppgång. Då själva datatrafiken 
flyttar från de fasta till de mobila 
näten i allt högre grad kan det också 
bli trångt om bandbredden. Det är 
inte direkt ovanligt att människors 
konsumtionsmönster ändras snabbare 
än infrastrukturen hinner utvecklas.

De senaste två åren har begreppet 
BYOD, ”bring your own device”, 

florerat friskt. Det kan vara logiskt att 
vilja bli mer produktiv med den egna 
privata hypermoderna utrustningen än 
jobbets fem år gamla dator och telefon, 
men säkerheten blir då avhängig den 
enskildes kompetens. Utrustningen 
flyttas runt, den kan stjälas eller tappas 
bort, och saknar ofta mer avancerad 
säkerhet än knapplås. Kryptering, 
lösenordsskydd och fjärrstyrd radering 
är möjlig, men organisationer utan 
genomtänkta och tydligt genomförda 
strategier är sårbara.

Sedan ska man ha klart för sig att 
virusmakare och andra cyberbrotts-
lingar vidgar sina vyer – vilket flera 
säkerhetsföretag rapporterat om – och 
inte bara riktar in sig på stationära 

msB-rapporten
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datorer. I takt med att Android-plattfor-
men blir allt mer dominerande bland 
smartphones ökar angreppen mot dem. 
En potentiell risk är tvivelaktiga appar 
som kan komma åt mycket data i en 
smartphone, vilket inte är överskådligt 
för användaren.

Samtidigt som vanlig skräppost 
minskar (2011 ned 34 procent från före-
gående år) ökar bland annat phishing-
meddelanden via sociala medier som 
syftar till att användaren ska klicka på 
en suspekt länk. Fördelen med sociala 
spam är att de sprider sig från vän till 
vän och är lättare att luras av istället för 
ett typiskt Nigeriabrev som alla idag 
vet är fuffens. Minskningen av tradi-
tionella spammejl tillskrivs förbättrade 

filter och att man lyckats bekämpa stora 
botnät som skickar ut skräppost.

Microsofts egen IT-brottsenhet har 
deltagit i några sådana aktioner i 
samarbete med FBI och amerikanska 
domstolar. Bland de sociala nätverken 
är Facebook dominerande med nästan 
en miljard användare.

De lagrar väldigt mycket data om dessa 
användares privatliv, men i många fall 
också yrkesliv, vilket kan brukas för 
illvilliga syften. Fördelarna med sociala 
medier är emellertid många. Kommu-
ner har använt Facebook och Twitter för 
att kommunicera med sina medborgare 
då hemsidan eller telefonväxeln brakat 
ihop, och de innebär en kompletterande 

informationskanal för att nå ut med 
budskapet där medborgarna naturligt 
samlas. Det finns dock risker med of-
fentliganställda som använder sociala 
medier privat på ett olämpligt sätt 
– rekommendationer finns från bland 
andra Datainspektionen och SKL, 
vilket KommITs skrev om i förrförra 
numret. Två exempel som tas upp i 
rapporten är sjukvårdspersonal som 
kommenterat eller publicerat bilder av 
patienter och en polis som bloggat om 
en pågående förundersökning.

Ett annat stort område är identitetshan-
tering och autentisering, ett omdebatte-
rat ämne där det regelbundet kommer 
skräckrapporter om vilka dumma lö-
senord och pin-koder människor väljer 

”en potentIell 

 rIsk 
     är tvIvelaktIga 
             appar”
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för vanlig enfaktorsautentisering. Med 
tvåfaktorsautentisering sköter vi våra 
bankaffärer och det sker också i större 
grad hos myndigheter som Polisen, 
Skatteverket och Försäkringskassan, 
som hanterar stora mängder känslig, 
sekretessbelagd information.

Inom vård och omsorg används SITHS-
kort av en halv miljon användare 
för att skydda informationen i den 
nationella patientöversikten, NPÖ, och 
Läkemedelsförteckningen. Sedan har vi 
e-legitimationerna, som kan komma att 
bli allt viktigare med Mina Meddelan-
den och andra e-tjänster. Det visar sig 
emellertid att kraven på säkerhet skiljer 
sig mellan kommunerna. Bank-ID är 
vanligare i större kommuner än små 

och användningen minskar proportio-
nellt mot kommunstorleken.

E-legitimationsnämnden jobbar stöt-
tande för att nå fram till en decen-
traliserad sammanlänkning av olika 
privata och offentliga infrastrukturer 
för identifiering, skriver rapporten. 
Ett exempel på fedarativ inloggning i 
skolvärlden skrev vi om så sent som i 
förra numret.

En pinsam incident på det området 
inträffade hos RSA i mars 2011 då infor-
mation om deras SecurID-system för 
kryptodosor för tvåfaktorsinloggning 
läckte. Orsaken var ett enkelt phishing-
mejl som några anställda nappade på, 
och som installerade en bakdörr i sys-

temen. Huruvida angriparna lyckades 
få tag i den information som används 
för att generera säkerhetsnycklar är 
oklart, men det är anmärkningsvärt att 
anställda i ett säkerhetsföretag gick på 
ett så enkelt trick.
Faktum är att drygt en tredjedel av 
världens datorer med internetuppkopp-
ling lär vara infekterade av skadlig kod. 
Andelen är lägre i Europa än världen i 
övrigt och Sverige är faktiskt bäst med 
färre än 20 procent smittade datorer. 
Men det finns all anledning att vara 
fortsatt vaksam mot virus, maskar och 
trojaner.

De sistnämnda blir allt vanligare och 
utgör 60 procent av infektionerna 
medan maskar och virus minskar. 

msB-rapporten

stuxnet
Den stora snackisen från 2010 som 
visade att storskaligt och sofistikerat 
industrisabotage var möjligt, då centri-
fugerna fjärr-saboterades vid iranska 
anläggningar för anrikning av uran. 
Det har spekulerats att amerikansk 
och israelisk underrättelsetjänst ligger 
bakom, då ett så avancerat projekt 
skulle kräva stora resurser. Allt viktigt 
i vårt samhälle behöver styrsystem 
– från el- och värmeförsörjning till 
järnvägar och flygplatser. Att installera 
antivirus direkt i industriella styr-
system är inte så enkelt som att ladda 
ned ett gratisprogram till sin PC. Då 
styrsystem som utvecklats för att vara 
avskiljda från Internet öppnas upp 
för konfigurering och felsökning via 
trådlösa nätverk ökar också risken för 
angrepp. Ett svenskt exempel från 2010 
var att boende fick sin inomhustempe-
ratur ändrad efter ett dataangrepp mot 
fastighetsbolaget.

CertIfIkat
Certifikatutfärdare för SSL (som 
används för krypterad kommunika-
tion med banktjänster, myndigheter 
och e-handelssajter) angreps 2011 
och rotcertifikat hos ett stort antal 
domäner komprometterades, 
däribland Google, Yahoo och Skype 
men även flera underrättelsetjänster 
och den holländska staten. Att så 
många som 600 olika företag agerar 
certifikatutfärdare innebär en risk, 
och många bedömare betraktar den 
nuvarande tekniska strukturen med 
publika nycklar som otillförlitlig. En 
lösning kunde vara att transportera 
certifikat via DNS, vilket håller på 
att standardiseras av en arbetsgrupp 
inom Internets standardiseringsorga-
nisation, IETF.

nätaktIvIsm
Så kallad hacktivism med dataintrång 
och blockeringsangrepp av DDOS-
typ är vanliga och det finns färdiga 
programpaket för att många, även 
icke-tekniska personer, ska kunna 
sköta det enkelt. Det som slarvigt 
brukar kallas Anonymous i dagspres-
sen (själva begreppet representerar 
egentligen bara en anonym männis-
komassa) har visat stöd för Wikileaks 
sexbrottsanklagade Julian Assange 
och angrep svenska myndigheter 
under 2012.

tre andra rIsker
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Ransomware eller utpressningspro-
gram är en trojantyp som stoppar ett 
system tills en lösensumma betalas, 
något som till exempel drabbat en 
kommun i Skåne våren 2012.

Ska man hitta något positivt kan det 
vara att antalet anmälda IT-brott ökar 
i Sverige enligt BRÅ. De redovisar en 
ökning av anmälningar med 52 procent 
från 2010-11, och i absoluta tal sker 
tiofalt fler anmälningar jämfört med i 
Norge. Utmaningarna för rättsväsendet 
är dock stora men ett särskilt EU-
gemensamt organ för IT-brottsbekämp-
ning som heter EC3 har etablerats av 
Europol för hjälp med detta.

– En stor del av all kritisk infrastruk-
tur idag, till skillnad från för 25 år 
sedan, ägs och drivs av det privata 
näringslivet. Det är oerhört centralt. 
Näringslivet kan inte förväntas 
leverera den beredskap som samhället 
definierar och behöver per se. För den 
slutsatsen har det delats ut åtminstone 
tre Nobelpris.

Så sa Andreas Hedskog vid 4C 
Strategies, ett företag inom risk- och 
krishantering, då han talade vid ett 
seminarium som Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, FOI, höll i höstas 
om krisberedskap. Han tog då Tieto-
incidenten som ett exempel på det 
civila samhällets svagheter.

Och om man saknar något i rapporten 
och debatten är det kanske just detta. 
Vem eller vilka är egentligen ansvariga 
för att ett allvarligt tekniskt sam-
manbrott, av någon anledning, inte 
får orimligt svåra konsekvenser för 
medborgarna och deras säkerhet?

Läs mer om IT-brottslighet och trojaner 
som riktar in sig på offentliga verksam-
heter på nästa sida, och besök www.
msb.se för att läsa hela MSB-rapporten.
TexT: Mats Rydström
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KÄND TROJAN 
ANGRIPER NYA MÅL

e-arkiv

Är Citadel-trojanen ett hot mot svenska kommuner och 
myndigheter? Enligt en ny rapport angreps 29 mål inom 
framför allt offentlig sektor kring årsskiftet.

Enligt säkerhetsförtetaget McAfee och deras övervaknings-
system Global Threat Intelligence har användandet av den 
ökända trojanen Citadel gått in i en ny fas. Analysen 
i nyligen publicerade rapporten ”Inside 
the world of the Citadel Trojan” visar 
att bruket förändrats samt vilka 
cyberskurkarnas senaste mål 
är. Från att främst ha använts 
för att stjäla pengar från 
privatpersoner genom 
deras banktjänster ser vi 
nu riktade attacker mot 
den offentliga sektorn.

I slutet av 2012 genom-
förde några som kallas 
för The Poetry Group 
en serie attacker mot 
fyra europeiska länder 
med Polen i spetsen, 
där 48 kommuner och 
myndigheter blev offer. 
På tredje plats fanns Sverige 
med 29 attackerade mål. Även 
i Sverige attackerades kom-
muner, landsting och myndigheter. 
McAfee informerar de berörda men kan 
naturligtvis inte gå ut med några exempel på 
drabbade. 

Det rör sig dock inte om stora samhällskritiska myndigheter, 
vilket är ett gott tecken på att dessa har en god medvetenhet 
och infrastruktur för att hantera dylika angrepp, menar 
McAfees svenska VD Fredrik Möller.

Citadel-trojanen är en variant av Zeus, som sedan 2009 ställt 
till med elände för banker och deras kunder. De kriminella 

använder botnets bestående av miljontals infekterade 
datorer världen över som samverkar för att genomföra 
cyberbrott, i de flesta fall utan ägarnas vetskap. Baserat på 
McAfees data är majoriteten ekonomiskt motiverad. Med 
Version 1.3.45 eller ”Extreme Edition” av Citadel så kan man 
även fjärrstyra datorer, och om en generell sårbarhet finns 

kan det öppna för andra typer av brott.
Vad kan man utläsa ur själva malwareko-

den? Vad innehåller den och vad gör 
den mer specifikt?

– Trojanen gör att förbrytaren 
kan lyssna och har möjlighet 

att fånga upp lösenord och 
användaruppgifter av 

olika slag. Det kommer 
inte hela sjok med 
innehåll i ett mejl utan 
just den specifika 
information som de 
letar efter. Sedan 
väntar de på att det 
ska finnas tillräcklig 

substans i den insam-
lade informationen för 

att kunna sälja vidare, 
säger Fredrik Möller till 

KommITs.
Ni kallar dem för The Poetry 

Group, varför då?
– De använder poesi i kommunika-

tionen mellan sig själva och trojanerna, 
olika typer av gamla citat av kungar och 

Shakespeares Hamlet. Det är något vi egentligen inte 
sett tidigare, att man lämnar ett spår efter sig i kommunika-
tionsnätet. Man brukar inte kommunicera speciellt öppet.
Vad är A och O för en IT-ansvarig i en kommun för att 
möta dessa typer av hot?
– Håll miljön uppdaterad! Där vi ofta ser brister är med 
gamla certifikat eller opatchade OS, applikationer och 
säkerhetslösningar. Se till att allt är uppdaterat och sedan 
gäller det självklart att vara observant. Generellt kan man 
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Säkerhet i molnet 

www.staysecure.se    |    sales@staysecure.se 
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Webbsäkerhet med VSS 
VSS (Verksamhetsstyrd Surfpolicy) är e� unikt verktyg i Stay 

WebFilter som får webbsäkerheten a� fungera på rik�gt. 

VSS är utvecklad i samråd med offentliga verksamheter och 

skolor i Sverige. 
 

E-postsäkerhet 
Komple� e-postskydd med anpassad teknik och funk�on för 

svenska kommuner. Unikt skydd mot svensk oönskad 

reklam ingår (CEF). 
 
 

säga att folk inte känner till att de har trojaner i sin miljö, 
vilket är själva syftet. Har du ingen bra övervakning av 
din nätverkstrafik så ser du inte vad som skickas ut från 
nätet.
Hur snabbt går er identifieringen av nya hot och hur 
snabbt slår ni larm?
– Det kan ta allt från minuter till månader skulle jag 
vilja säga, det beror helt på vilken nivå av sofistikering 
trojanen ligger på. Det är inte bara antivirus utan andra 
mekanismer i säkerhetsstrukturen som ska kunna fånga 
upp den här typen av malware. Trojanerna som skapas 
idag använder sårbarheter som många gånger antivirus-
lösningarna i sig inte kan hantera, av teknisk natur.
Finns det en strategi med att just attackera tre Östersjö-
länder eller den offentliga sektorn?
– Den här typen av organisationer brukar prova olika 
regioner och marknader för att se hur deras attacker 
lyckas. Ser de att den här versionen av trojanen fungerar 
väl på en marknad som till exempel Polen så fortsätter de 
sedan. Den första versionen av trojanen riktade sig mot 
banker och fungerade under en period, men därefter har 
bankerna tillsammans med säkerhetsföretagen lyckats 
hantera den versionen. Nu provar man en annan mål-
grupp, den offentliga sektorn.
TexT: Mats Rydström

Från skolorna i Småland
till gruvorna i Norrbotten.

Vi bygger Sverige med it.

atea.se

www.hp.se
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e-arkiv

Samlad upphandling 
för kontroversiell kontroll
Svenska stadsnätsföreningen erbjuder 
sina medlemskommuner en ny tjänst 
för att de ska kunna följa EU-direktivet 
om datalagring.

Den 1 maj förra året införde tillslut 
Sverige EU:s datalagringsdirektiv, som 
det sista av de 27 medlemsländerna. 
Direktivet kom till efter att större 
internationella terrordåd blivit mer 
frekventa under 00-talet, och mer 
specifikt dåden i Madrid i mars 2004 
och i London i juli 2005. Det syftar till 
att styrka medlemsstaternas kontroll-
möjligheter genom lagring av uppgifter 
om data- och teletrafik. 

Polisen kan vid brottsutredningar 
begära ut uppgifter om de misstänktas 
kommunikation, men direktivet har 
varit kontroversiellt då det inte specifikt 
säger vilka brott som ska stävjas. Tysk-
lands författningsdomstol underkänner 
hela rasket, vilket sägs kosta dem tre 
miljoner i böter om dagen.

Sveriges bötesnota var i höstas uppe 
i 77 miljoner kronor då vi inte följt 
datalagringsdirektivet i tid. Det skulle 
egentligen skett redan 2007 men 
processen bromsades och 2010 slog EU-
domstolen fast att vi helt enkelt behöver 
lyda order. Kostnaderna för övervak-
ningen belastar operatörerna och i 
slutänden de kunder och skattebetalare 
som riskerar själva övervakningen. 
För samhället i stort hade det kanske 
varit billigare att vägra direktivet och 
betala böter. Nu finns dock en relativt 
prisvärd lösning på problemet.

Sveriges kommuners egna stadsnät be-
höver ju också genomföra förändringar 
för att kunna följa lagen, vilket riskerar 
bli både dyrt och krångligt, framför allt 
för små kommuner. 

Därför har Svenska Stadsnätsfören-
ingen, SSNf, jobbat med en upphandling 
av ett nytt verktyg för att deras 180 
kommuner med omkring 150 stadsnät 
nu ska kunna följa direktivet.
– Behovet av att få hjälp med hantering 
av datalagring är stort bland våra med-
lemmar. Det skulle bli väldigt kostsamt 
för var och en att köpa tjänsten så vi har 
sänkt kostnaderna via en samlad upp-
handling där alla våra medlemmar kan 
göra avrop, säger Mikael Ek, VD SSNf.

Vinnare av upphandlingen, som 
påbörjades i november förra året, blev 
Maintrac som är ett konsultföretag som 
sedan 2005 jobbat just med stadsnät 
som specialitet. Priset för en kommun 
att övervaka sitt stadsnät beror både på 
antalet anslutningar samt på huruvida 
man är riktig operatör eller bara äger 
det fysiska nätet. 

Enligt Computer Sweden rör det sig 
om en rörlig månadskostnad på ett par 
tusen kronor utöver engångskostnaden 
för anslutning, som kan variera mellan 
37-53 000 kronor. Det behövs ett API för 
att överlämna data från stadsnätet till 
Maintrac, vilket kan ta lite tid.
– Vi skulle gissa att det kan ta ett par 
månader att komma igång, men det är 
viktigt att det här kommer igång, det är 
formellt sett lagkrav, säger Mikael Ek i 
en intervju med Computer Sweden.
Det är Post- och telestyrelsen (PTS) som 
är tillsynsmyndighet och ska se till att 
lagen följs. De kan göra kontroller på eget 
initiativ och om någon missköter sig kan 
de bötfälla och återkalla tillstånd och 
enligt Mikael Eks bedömning kan hypo-
tetiskt den ansvariga chefen straffas.

Direktivet säger att informationen måste 
lagras i minst sex månader och max två 
år. Det handlar bland annat om vem 

som sänder och tar emot e-post, deras 
IP-adresser, identiteter och positioner 
samt kommunikationens längd men 
däremot inte det specifika innehållet.

Sveriges EU-kommissionär Cecilia 
Malmström har ansett att maxtiden bör 
kortas och att en specificering av brotten 
där spaningen får användas måste ske. 
EU-domstolen konstaterade ifjol att det i 
princip även är okej att jaga fildelare då 
de gav en internetoperatör bannor för att 
denna vägrat lämna ut uppgifter om en 
fildelare till olika bokförlag. 

USA har också bedrivit lobbying för 
att tillvarata sina intressen och mjuka 
upp säkerhetsbestämmelserna runt 
direktivet. De menar att de internatio-
nella brottsundersökningarna hotas 
att lamslås om inte de får del av EU:s 
övervakningsdata.

Huruvida denna signalspaning på 
medborgarna kommer att leda till 
önskad nolltolerans mot terror- och 
annan grov brottslighet är givetvis lika 
oklart som omdebatterat. Fortsättning 
lär följa. TexT: Mats Rydström

– Behovet av att få hjälp med 
 hantering av datalagring 
 är stort bland våra medlemmar

Mikael Ek, VD för SSNf
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Utomlands kan man ibland se skyltar 
om att man kan ta med sig eget vin 
på restaurangen. Just att ta med eget 
vin till en restaurang är inte tillåtet i 
Sverige, men liknande koncept börjar 
höras i allt andra sammanhang. 

Ta med din egen laptop/surfplatta/
telefon/enhet är ett ledord för dagen 
i vår vardag. En möjlighet såväl som 
utmaning för flertalet organisationer. 
Det ter sig tämligen praktiskt att alla 
tar med sig sin egen utrustning som 
då organisationen vare sig behöver be-
kosta eller underhålla. Samtidigt finns 
det en rad utmaningar som kanske inte 
väger upp planerna för flexibilitet eller 
kostnadsbesparande.

All hantering av information ska utgå 
från informationens skyddsvärde. I 
praktiken så kan det betyda att om in-
formationen är öppen så kan den spri-
das, är den intern bör den inte komma 
på avvägar och är den hemlig så får 
den inte yppas för någon utomstående; 
en enkel klassningsmodell. Modellen 
gäller för alla typer av information: ut-
skrifter, pärmar, blädderblock, digitala 
kopior av presentationer och e-post. 
Om det sedan handlar om att man kan 
ta del av informationen på papper, på 
en laptop, på en fastskruvad skärm i 
ett låst utrymme eller en telefon ska 
inte spela någon roll. Hela tiden ska 
informationen hanteras enligt det som 
är beskrivet i klassningsmodellen.

Dagens ultraportabla enheter (det 
vill säga läsplattor, surfplattor och (o)
smarta telefoner) är inget undantag 
från det klassningsmodellen beskriver 
och det som kontrollkatalogen ställer 
som krav. Vad är då en kontrollkatalog? 
Jo, det är den lista på skyddsmekanis-
mer man kan ta till för att informatio-
nen ska kunna skyddas. Det kan t.ex. 
beskrivas att alla enheter som lagrar 
hemlig information och som lämnar 
organisationens fysiska område ska 
vara krypterade. 

En bärbar PC som har diskkryptering 
uppfyller kravet, medan en smart 
telefon utan kryptering inte gör det. 
Således ska ingen hemlig/känslig 
information lagras på en sådan telefon. 
Alltså kan den inte godkännas utifrån 
här exemplifierade klassningsmodell 
och kontrollkatalog.

Det jag skrev ovan är en påhittad och 
förenklad verklighet gällande klass-
ningsmodell och kontrollkatalog, men 
mycket svårare än så är det egentligen 
inte. Genom att informera användarna 
om vilka skyddskontroller som är 
obligatoriska så kan man kräva skydd 
av känslig information. Naturligtvis 
bygger det på att organisationen har en 
klassningsmodell och en kontrollkata-
log. Då kommer nästa lilla problem. 

Säg att man har som policy att göra 
en fjärradering av hela enheten ifall 
den anmäls stulen. Hur gör man med 

enheter som delvis är privata? Får man 
som organisation radera en användares 
privata telefon med semesterbilder, 
legalt nedladdade e-böcker och ett 
idogt ihopsamlat musikbibliotek?

Om privat och tjänsteinformation 
blandas, så suddas gränserna ut mellan 
vad som är användarens och vad 
som är arbetsgivarens. Återigen blir 
svaret: ha en väl framarbetad policy 
och presentera den inför användaren 
innan denne använder sin egen enhet. 
Beskriv möjligheterna, men glöm inte 
bort skyldigheterna och riskerna. Att 
få ta del av information mobilt (t.ex. på 
resa) gör att man känner sig effektiv 
och använder tiden optimalt.
 
Att som organisation bara säga nej är 
idag inte längre en väg att gå, i vart fall 
inte utan ordentliga argument.
TexT: Thomas Nilsson

Ta med sig eget?

krönika

thomas nilsson
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reseskildrinG

på konferens 
i flandern

Lennart Smiths reseberättelse om 
KommITS utbytesbesök hos den 
belgiska systerorganisationen VICTor’s 
höstkonferens i december 2012 

Tisdag 4/12
Resan började för min del i ett vintrigt 
och kylslaget Söderhamn med ca. 1/2 
meter snö och -20 graders kyla! Till och 
med svårt att få värme på tåget men 
kom tack och lov i tid till Arlanda där 
jag mötte Åke Nygren från Leksand.

När vi landat i Bryssel möttes vi av 
en av våra värdar som i bil körde oss 
till De Godshuis i Sint Laurent där 

konferensen hölls. Sint Laurent ligger i 
Flandern ca.1 timmes bilresa nordväst 
om Bryssel. Resan drog ut på tiden 
p.g.a. trafikolyckor och vägarbeten men 
väl framme mottogs vi av våra värdar 
i VICTor som bjöd på en sen men god 
middag. Kollegor från KommITS syster-
organisationer SOCITM i England och 
VIAG i Holland fanns också på plats.

Onsdag 5/12
Direkt efter frukost satte vi oss i en 
mindre buss för en rundtur i Flandern 
med studiebesök på bl.a klostret 
Saint Sixtinus, krigskyrkogården vid 
Essex Farm, krigsmuseet Museum 

des Flandres i staden Ypres. Efter 
middag i Ypres avslutades dagen med 
ett stämningsfyllt tapto till minne av 
de stupade under första världskriget. 
Detta tapto hålls varje kväll i Ypres 
under årets samtliga 365 dagar!

Belgien har fyra självstyrande delar, 
Flandern, Vallonien, tyskalande delen 
samt Bryssel. Det gemensamma styret 
i Belgien hanterar skatter, polis och 
social omsorg. Vår konferens tillhörde 
Flandern-regionen som består av 65% 
av befolkningen.
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Torsdag 6/12
Konferensen hade temat Manage IT 
2012 och inleddes av VICTor’s ordfö-
rande Eddy van der Stock.

Vi och övriga utländska gäster hade 
tillgång till tolk vid utvalda pass vilket 
vi tackade särskilt för då våra kunska-
per i flamländska lämnar en del övrigt 
att önska… 

Inledningspasset hölls av en minister 
via videokonferens från Bryssel som 
framhöll att ambitionen är att 2020 
vara ett av de fem bästa länderna vad 
gäller ICT och för att komma dit krävs 
kulturförändrig och nytänk. Därefter 
följde en 2-delad paneldebatt om krisen 
i Europa och hur man hanterar denna. 
Sammanfattningsvis handlar det om 
att samverka.
VICTor i Belgien och VIAG i Holland 
samverkar över landsgränserna vilket 
resulterat i en handbok som även 
kommer att översättas till engelska.

I det internationella samverkans-
projektet ”Citadel on the move” ges 
alla deltagande länder tillgång till 
offentliga data via mobila enheter. T.ex. 
skall det vara möjligt att se var det 
finns parkeringsplatser utifrån var man 
befinner sig.

IT-säkerhet och Molnet behandlades 
också. Frågeställningarna är i stort 
detsamma som här hemma i Sverige.

Det mest intressanta passet under 
konferensen var OSLO - Open Stan-
daard voor Lokale Overheden (Öppen 

duostation.se/mdm

Mobile Device Management

100% hostad
Enkel att använda

Hantering av e-tjänster
har just blivit en skrattmatch!

Vi på Artvise tycker att e-tjänstehantering 
ska vara billigt och tidseffektivt! Med vårt  
verktyg e-Tjänst 2013 kan du skapa dina egna 
e-tjänster eller välja mellan 80 färdiga e-tjänster 
och enkelt publicera dem med några klick! Du 
betalar endast för de tjänster som du publicerar.

Läs mer på www.artvise.se/e-tjanst2013
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KONTAKTA OSS PÅ DUSTIN.SE 
ELLER RING 08-553 44 000.

Varför är vi 900 dedikerade IT-experter på Dustin? Kanske för att 
vi har 277 servrar, 1241 datormodeller, 541 bildskärmar och 570 
olika skrivare att välja på. Om det finns mycket att välja på kan 
det vara skönt att ha någon att prata med.

Hur kan vi hjälpa dig att hitta rätt?

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN.

Ett komplett erbjudande

IT-Infrastruktur
Infrastruktur är allt som rör hårdvara 
och programvara i en IT-miljö. Med 
servrar och lagring från IBM säkerställer 
vi att vi alltid levererar den bäst anpas-
sade lösningen för kunden.

IT-Drift
Vi har ett komplett utbud av 
drifttjänster.  Våra kunder finns 
inom såväl privat som 
offentlig sektor.

Besök oss på compose.se

Våra kunder uppskattar oss för att de har EN partner att vända 
sig.  Vi hjälper till med att få all IT att fungera i vardagen samtidigt 
som vi kan bistå med strategi, utveckling och att förfina processer 
och arbetssätt. Bland annat erbjuder vi tjänster för: 

Standard för Lokala Regeringar). Detta 
skulle kunna gälla för våra 290 kom-
muner. Hur många system/applikatio-
ner som helst som innehåller samma 
data - det finns ett överflöd av data som 
lagras på flera ställen helt i onödan.

OSLO bygger på att standardisera 
så att data skall gå att identifiera och 
kategorisera. Uppgifter skapas lokalt 
och skickas till nationella myndigheter 
som t.ex. skattemyndigheten. T.ex. 
personuppgifter skapas lokalt medan 
företagsuppgifter /-registrering sker 
nationellt.

Sista passet hölls av en leverantör som 
berättade om hur man via dator och 
mobila enheter med hjälp av eID själv 
kan beställa födelsebevis (jfr personbe-
vis), parkeringstillstånd, straffregister-
uppgifter m.m.

Konferensen avslutades med drink-
mingel med utställarna samt en efter-
följande middag med underhållning 
som bestod av två olika stå-uppare 
vilka var mycket uppskattade – av alla 
som hade flamländska som modersmål. 
Vi hade väldigt trevligt ändå ;-)

Fredag 7/12
Hemresedag där vi vaknade till ett snö-
täckt Flandern! Kommer flyget att gå? 
Bil tillbaka till Bryssel i snöslask. Flyget 
avgick som planerat via Köpenhamn 
till Arlanda och därifrån slutligen tåg 
hem till Hälsingland.

Tack VICTor för ett trevligt och intres-
sant besök! Hoppas vi får se er på vår 
egen vårkonferens i Örebro 23-25/4.  

TexT: Lennart Smith i samarbete med 
Åke Nygren bIld: Lennart Smith och Åke 
Nygren
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kåseri

föreningen kommits st yrelse:

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se

Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se

Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se

Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se

Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se

Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se

Lennart Smith
Gävle kommun
Lantmäterigatan 2
801 84 Gävle
Telefon: 026 - 17 95 96
E-mail: lennart.smith@gavle.se

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

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

Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Finnboda varvsväg 19B, 131 73 Nacka
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se

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

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består 
av en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består 
idag av representanter för ca 150 kommuner. Dessa finns från Ystad i 
söder till Luleå i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskom-
mun är Lekeberg och den största är Uppsala. Förutom att anordna 
konferenser, för närvarande två per år, arbetar vi bland annat med att 
skapa bra samarbetsformer med ett antal leverantörer. Vi har också 
ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion och med systerföreningar i 
USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och Storbritannien. Men 
den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum för erfaren-
hetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter som 
är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla 
kommuner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.

målsättning

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

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

varför ska min kommun bli medlem?

Problemen och möjligheterna med IT är gemensamma för alla 
kommuner 

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

medlemskap

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk 
kommun. Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar 
kommunen gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett 
medlemskap. Medlem ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift 
och bör ha samordningsansvar i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare 
etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/2014 är 2 000 kronor. 
Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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AVSÄNdARe: 
Cela Grafiska AB
Svarvargatan 6
462 56 Vänersborg BReTURAdReSS: 

KommITS
c/o Munkedals kommun 
(att: Marianne Olofsson)
Forum
455 80 Munkedal

”e-medBorGarskap är så mycket mer än Bara it”

krönika

jan svärdhaGen

“2000-talets analfabeter kommer inte 
att vara de som inte kan läsa och skriva, 
utan de som inte kan lära sig, glömma 
bort sina lärdomar (avlära) och lära om”. 

Citatet härstammar från Alvin Toffler, en 
framtidsanalytiker som särskilt foku-
serar på den digitala revolutionen. I ett 
samhälle där det mer eller mindre är en 
förutsättning att vara uppkopplad för att 
vara delaktig kommer alla de som inte är 
det otvivelaktigt att känna sig utanför. 

Digitaliseringen är en rättvisefråga 
men trots att Sverige är det land som 
har bäst IT-förutsättningar så står ändå 
många utanför det digitala samhället. 
Inte minst handlar det om äldre samt 
de som inte har ekonomiska förutsätt-
ningar till att vara online. Vi vet alla 
om att inom en snar framtid kommer 
i stort sett alla kommunikationsvägar 
att vara digitala och de som inte är med 
i digitaliseringsprocessen kommer att 
bli än med exkluderad i det svenska 
samhället.

Alvin Toffler säger dock något mer som 
är en mer intressant och det handlar 
om hur vi måste förhålla oss till vår 
omvärld, om att vi måste lära, avlära 
och lära om. Ett perspektiv som vi 
tidigare aldrig stött på. 

Vår skola är formad utifrån ett 
industrisamhälle där kunskap ses mer 
eller mindre som permanent men vår 
digitala värld förutsätter att vi jämnt 
är uppdaterad inom vårt område 
och ständigt är en lärandeprocess. 
Digitalisering handlar inte bara om att 
tillse att varje medborgare får möjlig-
het till information utan det handlar 
likväl om ett nytt förhållningssätt till 
information. 

Det är här det börjar att bli knepigt, 
att fixa tekniken är inga problem 
egentligen, men att få vår nation att inte 
bara följa utan även leda utvecklingen, 
att ha medborgare som nyttjar verk-
tygen effektivt och klokt och som kan 
omvärdera sina kunskaper allt i syfte 

att fortsatt vara ett innovativt land. 
Industrin byggde Sverige men i takt 
med att industrin tappar mark så måste 
vi bli bäst på något annat. Här tror jag 
att digitaliseringen är en del av svaret. 
Genom att ständigt vara i ett kunskaps-
samhälle som bygger på de digitala 
grundförutsättningarna kommer vi 
inte längre att sälja bilar eller stål, utan 
smarta lösningar som bygger på en 
kollektiv kunskap som baseras på ett 
uppkopplat Sverige. 

eMeborgarskap är så mycket mer än 
bara IT, det är ett nytt sätt att tänka och 
agera. När vi lämnat vårt prematura 
och barnsliga förhållningssätt till nätet 
som idag inte sällan tar sig uttryck i 
näthat och feg anonymitet och inser 
att vi måste arbeta tillsammans, även 
på nätet för att värna om Sverige som 
nation, då kommer det att bli riktigt 
intressant! 


