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"Vi har väl alla varit 
med om våra egna 

Hallandsåstunnelprojekt"

Då är vi i full fart igen efter en av de bästa somrarna som varit – om 
vi ser till vädret. Såvida inte nyhetsrapporteringen gått lika fel som 
väderprognoserna gjort i sommar borde alla som haft sin semester 
här i Sverige fått bra väder. Iallafall under någon del av tiden. 

Själv har jag haft förmånen att besöka vår systerförening MISA's 
konferens i Kanada i juni. Det var en mycket positiv upplevelse. 
Det som är hetast på andra sidan Atlanten är ”open data” eller 
offentlig data som det kallas här i Sverige. Öppenhet och insyn 
var ledorden. Vad jag kan bedöma så ligger – trots PSI-direktivet 
som börjat gälla i hela EU – vi i Sverige långt efter i denna digitala 
öppenhet. Troligen är anledningen att vi haft analog insyn i våra 
myndigheter i över 300 år så kravet på, eller möjligheten till digital 
insyn har ännu inte uppmärksammats. Mer om MISA konferensen 
i ett separat reportage i detta nummer.
 
En milstolpe i ingenjörskonst hände sista veckan i augusti. Hal-
landsåsen besegrades till slut, efter 17 år av hopp och förtvivlan 

blev det ett hål tillsist. Man kan med detta projekt se paralleller 
med det vi håller på med inom IT och verksamhetsutveckling, 
Först är det oerhört enkelt och priset är lågt – ”vi kan ju flyga till 
månen” – sedan blir det motstånd från både de omkring, från le-
verantören, från beställaren och helt plötsligt så går det inte. Mitt i 
bedrövelsen så tar man ett nytt grepp, gör en realistisk bedömning, 
en realistisk kostnadsberäkning och får tag på en seriös leverantör 
som sedan på ett metodiskt sätt arbetar sig igenom den omöjliga 
åsen. En stor eloge till de som orkar genomföra dessa omöjliga 
uppgifter. Vi har väl alla varit med om våra egna Hallandsåstun-
nelprojekt! 

Planeringen för Kommits höstkonferens pågår för fullt. Den 
kommer att genomföras i Göteborg tillsammans med Sambruk 
igen. Denna konferens ser ut att bli en av de bästa och jag hoppas 
att vi alla träffas i november, Ha en fortsatt bra höst!

Christian Bonfré – vice ordförande KommITS

ORDFÖRANDE

 Digital öppenhet 
    efter 300 år av 
                     analog insyn
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InnehållRedaktörn väljer...
Senaste månadernas valupptakt har 
varit massiv. Politikernas kamp i 
medierna har varit oändlig men ändå 
fruktsamma, då de olika blocken 
övertrumfat sig själva med löften 
för ”vad som är bäst för Sverige”. I 
efterdyningarna visade det sig att 
en filur, som ruvat i vassen under en 
längre tid, lyckades plocka poäng, 
fördubbla sitt mandat och för första 
gången baxa sig in i riksdagen. Vad 
detta kommer innebära, vet vi nog. 
Det känns allt annat än bekvämt!

I vardagen står vi för oändligt många 
val, men hur många gånger funderar 
vi i veckor hur vi skall lägga vår röst? 
Vad avgör dina val? Under konfe-
rensen 9-11 nov i Göteborg kommer 
du ha chansen att göra ännu flera 
val, eftersom vi på KommITS slår på 
stora trumman och tillsammans med 
Sambruk bjuder upp till ett stort 
smörgåsbord. Studerar programmet 
noga!

Tidigare i år skrev jag om min stora 
passion löpning och för er som 
undrar hur Stockholm marathon 
gick, dansade jag in på Stadion 
på tiden 3:54. Innan året tar slut, 
kommer jag ha avverkat 140 mil och 
det är verkligen ett gift, och det har 
jag oxå lyckats bli.

Detta nummer är fyllt med spän-
nande läsning för dig. Lova mig 
att prova en liten löprunda ifall du 
är lockad och inte tagit chansen. 
Det finns inga genvägar till ett 
lyckat resultat, utan ut och njut av 
årstidsförändringarna.

Har du något tips på kommande 
ämnen vi bör ta upp, tveka inte att 
höra av dig.

Redaktör KommITS
Daniel Becker
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”Våra utsläpp ska minska med 40 procent, 
i den icke-handlande sektorn, till år 2020. 
Alla politikområden måste bidra för att 
vi ska kunna nå dessa högt satta klimat-
mål… Med denna agenda vill regeringen 
uppmana offentlig sektor att använda 
miljöanpassad IT som ett effektivt verktyg 
i vårt gemensamma miljöarbete”, skriver 
Infrastrukturminister Åsa Torstensson i 
förordet.

I slutet av september höll SAMT – ett 
samarbete mellan Sundsvalls kommun och 
det lokala näringslivet i Västernorrland – 
ett seminarium i Sundsvalls Folkets Hus 
med fokus på Grön IT. Håkan Nordin var 
en av talarna. Han driver ett av Sveriges 
äldsta miljökonsultföretag, Miljökompas-
sen, och har även skrivit boken Grön 
IT – från problem till lösning. Med sina 20 
år i branschen är han en av landets tyngre 
experter på området, och han är mycket 
positiv till agendan.

– Det är skoj att kunna säga att den är 
riktigt bra! Den fångar upp den nivå där 
myndigheterna befinner sig. Köp miljö-
anpassat, stäng av utrustning som inte 

används, ha fler resfria möten, och utbilda 
personal så att allt detta funkar. Handfast 
och konkret, föredömlig faktiskt!

En programpunkt på seminariet 
var ”Den gröna it-organisationen – 
hur skapar man en lönsam helhet?” 
Hur gör man det?
– Det gäller att ta höjd! Det är olika börsar 
som pengarna ska tas ur. Samtidigt som 
det finns en stor besparingspotential 
krävs också investeringar. Du måste ta ett 
perspektiv ovanför börsarna och se till 
helheten för att få riktigt bra projekt som 
både är lönsamma och miljövänliga.

Hur viktig är dokumentationen?
– Kanske viktigast av allt. Att dokumentera 
nuläget, kolla hur stora vinster det blir 
och sedan kommunicera tillbaks till alla 
berörda om det så är kommundirektörer, 
finansdirektörer, kommunalråd eller miljö-
avdelningen. IT-chefen är ju inte den som 
får tillbaka pengarna, han får lite dyrare 
investeringar, som dock lönar sig på sikt. 
De stora posterna är förbrukningen av el, 
papper och toner. Besparingarna kommer 
in i fastigheten eller någon annan stans 

och det är inte ens säkert att elkostnaderna 
syns. Det kan röra sig om ett en fastighet 
med varmhyra från ett kommunalt bolag. 
Då märks ju besparingen inte alls. Se till att 
dokumentera ordentligt i startläget.

Vid sidan av den hjälpande roll som IT 
kan ha i miljöfientliga verksamheter (man 
räknar med en total potential till sänkning 
av koldioxidutsläppen med 15 procent fram 
till 2020) så kan miljömedvetna satsningar 
på Grön IT i sig bidra. IT-användningens 
koldioxidutsläpp beräknas till två procent 
av de totala utsläppen. Det låter kanske inte 
mycket men det är ju betydligt lättare att 
köpa en energisnål server än att ställa om 
ett helt lands transporter eller energipro-
duktion, om man ska ställa allt på sin 
spets.

Enligt EU:s Energitjänstedirektiv (2006/32/
EG) ska varje medlemsstat sänka sin årliga 
elanvändning med nio procent fram till 
2016 jämfört med basåren 2001–2005. För-
slaget till handlingsplan för miljömedveten 
IT-användning i den offentliga sektorn 
presenterades i april och ligger till grund 
för den skrift vi nu läser.

informationsteknologi?
IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010–2015 heter en i somras publicerad skrift från 
Näringsdepartementet som sätter fokus på det allt viktigare området Grön IT och syftar till att statliga 
myndigheter, men även andra offentliga verksamheter och företag, ska anamma mer miljövänliga strategier. 
KommITS har läst och analyserat agendan – som Håkan Nordin, expert på Grön IT, kallar för föredömlig.

Grön IT tExt: Mats Rydström

grön
Lönsamhet inom
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Agendan är inte tvingande för kommuner 
och landsting, och innehåller inga stränga, 
konkreta krav för myndigheterna. Den 
efterfrågar policyer för inköp, utbildning i 
miljöanpassad upphandling och uppföljan-
de arbete men målen är mjukt formulerade. 
Statistiska Centralbyråns undersökningar 
av privata företag visar att ett av tre företag 
ställer miljökrav vid upphandling av 
system, fyra av tio har en miljöpolicy 
för användning och ett av fyra ska välja 
virtuella möten i stället för affärsresor. 
Samma punkter som agendan tar fasta på 

och ordinerar för den offentliga verksam-
heten: anskaffningar med miljökrav ”bör 
öka”, energianvändningen och resandet 
”bör minska”.

Håkan Nordin anser inte denna vaghet 
vara något stort problem utan menar att 
utvecklingen kan gå snabbt och smidigt 
även om den är frivillig.

– Det finns så starka inbyggda drivkrafter 
ändå. För det första pengar, då Grön IT är 
lönsam! För det andra så har myndighe-
terna någon form av miljöledningssystem 
och rapporterar till Naturvårdsverket en 
gång om året. Av erfarenhet vet jag att 
en myndighet inte tycker det är speciellt 
skojigt att vara sämst, det syns ju efter 
inrapporteringen hur de ligger till relativt 
de andra. Jag tror nog att detta kommer att 
funka rätt så bra. Gör det inte det har ju 
Sofia Holmgren på Näringsdepartementet 
indikerat att de då kan få anledning att gå 
vidare och peka med hela handen.

 
PROBLEMOMRÅDEN
De tre huvudområden 
som lyfts fram är som 
sagt anskaffning av IT-
utrustning och tjänster, 
den löpande IT-driften 
samt nya verktyg för att 
undvika onödiga mötes-
resor. Infrastrukturmi-
nister Åsa Torstensson 
konstaterar att vi under 
året fått nya belägg för 
att videokonferenser kan 
vara ett fungerande, mer 
miljövänligt alternativ 
till tjänsteresor, i och 

med Eyjafjallajökulls utbrott. Det enorma 
askmolnet gjorde bland annat att flera mi-
nistermöten på EU-nivå fick ersättas med 
just videokonferenser. Moder Jord själv 
lär toppolitiker att se nyttan i praktiskt 
tillämpad teknik.

Enligt studier skulle myndigheternas 
tjänsteresor åtminstone till 25 procent 
kunna ersättas med andra möten. Det som 
saknas är en tydlig policy, utbildning och 
incitament. Att kunna erbjuda andra myn-
digheter, kommuner och organisationer 
möjlighet att delta på distans vid semina-
rier och möten, eller att ladda ned dem i 
efterskott, är ett annat förslag som ges.

Vikten av att föregå med gott exempel 
poäng teras också – att ledningen själv 
går före och håller virtuella möten istället 
för resor. No soup for you på representa-
tionskontot! Ett exempel ur näringslivet är 
TeliaSonera som minskat resandet med 60 
procent och de totala CO2-utsläppen med 
76 procent under perioden 2001 till 2009. 
Enligt deras beräkningar motsvarar en 
flygresas miljöpåverkan sju års ringande.
 
För upphandling av IT-utrustning har 
regeringen gett Kammarkollegiet i uppdrag 
inför 2011 att undersöka och tydliggöra så 
kallade miljöbästa alternativ. Ramavtalen 
som Kammarkollegiet tillhandahåller leder 
till upphandlingar på 7,5 miljarder kronor 
per år, inklusive kommun- och landstings-
investeringar. Men trots att miljökrav ställts 
vid upphandling så har efterfrågan på de 
miljöbästa produkterna varit låg, delvis 
på grund av otydlig information. Kanske 
det skulle räcka med en speciell symbol 
för bästa miljöval för att våra progressiva 
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kommuner ska kunna ta bättre beslut?
Om alla statliga myndigheter skulle köpa in 
den IT-utrustning som är bäst ur miljöhän-
seende skulle den maximala besparingen 
uppgå till 16 miljoner kilowattimmar per 
år, motsvarande 800 eluppvärmda villor 
och även en ansenlig kostnads-
besparing. Håkan Nordin håller 
med om att elförbrukningen är 
av yttersta vikt.

– Om man som IT-chef bara ska 
göra en insats så ska den gälla 
driften av datorer och skrivare. 
Det finns flera bra programvaror 
för att stänga av datorer eller 
sätta dem i energisparläge när de 
inte används. Datorer står alltför 
ofta på dygnet runt och där finns 
mycket pengar att spara och en bra miljön-
ytta i form av minskad klimatpåverkan.

KommITS skrev 2008 om Mikael Fält-
ström, datalärare i Gävle som skrivit 
programmet GreenVision, som just stänger 
av oanvända datorer. Bara i hans egen skola 
sparas el motsvarande 80 000 kronor in 
årligen.

– Det kan finnas så många som 1,2 miljo-
ner datorer inom all offentlig förvaltning. 
Där finns väldigt stora besparingar att 
göra men som det är idag finns det sällan 
incitament för IT-avdelningarna att spara 
på el, sa han i vår intervju då.

Ett annat verktyg heter upKeeper och har 
använts av Piteå kommun som sparar 
400 000 kronor varje år, får en bättre 
inomhusmiljö och förlänger utrustningens 
livslängd.

Regeringsagendan håller med och skriver: 
”att mäta elförbrukningen från IT är en för-
utsättning för att kunna optimera driften… 
Det är av stor vikt att energiförbrukningen 
av IT följs upp separat, inom ramen för den 
årliga miljörapporteringen.”
 

Förutom energianvändningen får IT-driften 
även negativa miljökonsekvenser genom 
kemikalieanvändning, transporter och 
avfallshantering. Angående IT-skrotet tar 
agendan inte någon särskild ställning utan 
hänvisar till befintliga regelverk som EU-

direktivet Waste Electrical and Electronic 
Equipment (2002/96/EG). Detta talar om 
att tillverkarna är skyldiga att ta hand om 
de uttjänta produkter som de tillverkat och 
sålt, samt redovisa till Naturvårdsverket 
vad som sålts, samlats in och återvunnits.

Att hantera servrar på olika nya sätt kan 
få stora positiva miljöeffekter. Hos Polisen 
har till exempel virtualisering av servrarna 
minskat elanvändningen med 95 procent 
och kylningsbehovet med 90 procent. 
Några specifika ekonomiska anslag för att 
satsa på Grön IT är inte aktuella – eventu-
ella investeringar ska ske inom befintliga 
budgetramar. Som positiv morot nämns 
emellertid Kemikalieinspektionens virtua-
lisering av servrar, där startkostnaden på 
en miljon kronor beräknas betala sig på ett 
år. Håkan Nordin poängterar att skrivarna 
också är en stor bov.

– Att gå över till så kallade ”follow me 
print”-system innebär mycket färre skrivare 
än idag, en normal organisation har ofta en 
skrivare per fyra datorer. Det är uselt! Med 
en av de många ”follow me print”-lösningar 
som finns klarar man sig med en skrivare 
på 30 datorer. Utskriften görs först då du 
stoppar ett kort i skrivaren, hämtar du inte 

ut utskrifterna så brinner de inne efter 24 
timmar. Det leder till mindre slöseri, bättre 
sekretess, minskad kapitalkostnad, lättare 
drift, färre utskrifter, billigare underhåll 
och mindre toner på hyllan. En väldigt 
smart lösning som kan minska kostna-
derna med 20 procent.
 
Ett annat område som berörs i korthet 
är de inbyggda fördelarna med all slags 
e-förvaltning, med insparande av såväl 
papper som posttransporter. Att till 
exempel 57 procent av de skattskyldiga 
deklarerade elektroniskt ifjol är naturligtvis 
bra för miljön!

Här kanske de olika kommuner som 
utvecklar e-tjänster kan bidra? I takt med 
att fler välanvända e-tjänster finns att utvär-
dera kan vi förhoppningsvis se fram emot 
den analysen i nästa agenda för Grön IT.

Checklista för IT-chefen som vill 
ta ett riktig grepp om Grön IT
84 procent av den samlade miljöbelast-
ningen för IT-produkter kommer från 
användningsfasen, enligt en europeisk 
studie. Här är fem tips på åtgärder att 
vidta:

1. Dokumentera nuläget, mät hur stora 
vinsterna blir, kommunicera detta 
tillbaka till alla berörda.

2. Köp den miljöbästa utrustningen, det 
lönar sig alltid, är Håkan Nordins råd.

3. Se upp med pappersflödet, överväg nya 
skrivarlösningar för att minska antalet 
skrivare och utskrifter.

4. Sätt alla datorer som inte används i 
energisparläge efter 15-30 minuter, 
stäng av dem på natten.

5. Designa om serverrummet och spar 
upp till 50 procent energi, tipsar 
Danska Elsparefonden. Återanvänd 
värmen från serverrummet.

Grön IT – fortsättning från sidan 5



7

KommITS  nr 3/ 10

Var tionde krona som företag lägger på outsourcing går till moln-
tjänster. Hälften ska öka budgeten för det under nästa år.
Företag outsourcar gärna molntjänster till en extern leverantör. 
Enligt en undersökning av analyshuset Gartner går var tionde 
krona som läggs på outsourcing till molntjänster. 

– Marknaden för molntjänster utvecklas snabbt och 39 procent 
av de intervjuade världen över indikerar att investeringar i 
molntjänster är ett nyckelinitiativ för deras företag, säger Bob 
Igou, undersökningsansvarig på Gartner, till Zdnet UK.

– Trenden tyder på ett skifte i vad företag lägger pengar på, från 
traditionell it mot tillgångar som finns i molnet, fortsätter han.

Av de som i år har en budget för molntjänster svarade nära 
hälften, 46 procent, att de planerar att öka användandet av 
molntjänster från externa leverantörer under 2011. 

Gartners undersökning baseras på intervjuer med 1.500 it-
beslutsfattare eller budgetansvariga. Inga jämförelsesiffror fanns 
från 2009. KällA: www.cs.se

Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
ska ta fram en handlingsplan för att 
utveckla och utreda behoven av e-tjänster 
för medborgarna. 

I december ska handlingsplanen för hur 
kommuner och landsting ska satsa på 
e-tjänster vara klar. En ny styrgrupp inom 
SKL har tillsatts bestående av kommun-
direktörer och representanter för landets 
storstäder. Åsa Zetterberg är projektledare 
för flera av tjänsterna på SKL. 

Hon menar att e-tjänsterna är ett komplext 
område som det inte går att blunda för 
längre. Den nya tekniken har kommit för 
att stanna och det är dags att utreda hur 
en modern e-förvaltning kan utvecklas. En 

viktig uppgift blir att reda ut vilka projekt 
som bör genomföras tillsammans.

– Frågan har mognat och fått större dig-
nitet. Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte 
och det är väldigt viktigt. It har länge varit 
en ny, lite udda fågel inom kommunerna. 
Men nu kan man inte längre behandla det 
separat, som en ”it-fråga” som man löser i 
en källarlokal någonstans, säger Åsa Zet-
terberg till CIO. För att ta hjälp av alla som 
är intresserade har SKL startat en blogg där 
det går att diskutera frågan. 
KällA: www.kvalitetsmagasinet.se
läNK: 
www.skl.se/web/Blogg_om_eSamhället  

Samarbete om 
e-system i kommunerna

Prognos:
Högtryck för
molntjänster
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Äldre- och handikappomsorgen svarar för 
tre fjärdedelar av resurserna i den totala 
socialtjänsten. Det är också en känslig 
verksamhet som belyses när något går 
snett, gamla och funktionshindrade far illa 
eller missgynnas.

Järfällas ÖST-projekt (Öppna Sociala e-
Tjänster) tar ett grepp om effektiviseringen 
av själva administrationen. Den minnes-
gode läsaren kommer ihåg att KommITS 
skrev om projektet i nummer 1-2009, som 
då låg i startgroparna och just erhållit 3,6 
miljoner kronor i stöd från Vinnova för 
forskning och utveckling. Vinnova är en 
statlig myndighet under Näringsdeparte-
mentet som ger stöd till IT-projekt som kan 
leda till förbättringar på såväl kommunal, 
regional som nationell nivå – vilket tycks 
kunna bli verklighet i och med ÖST-
projektet har det visat sig.

Järfälla kommuns projektansvarige, Jenny 
Wilhelmsson, beskrev i fjolårets intervju 
arbetet som en naturlig utveckling av kom-
munens tänk om en stark e-förvaltning och 
underströk att det inte kunnat genomföras 
med samma kvalitet och starka forsknings-
grund utan Vinnovastödet.

Traditionellt sett är socialtjänsten ett 
område som är starkt myndighetspräglat 
och att utveckla detta i en öppnare, mer 
transparent och påverkbar riktning för 
medborgaren och hjälpmottagaren leder till 
bättre service och mer effektivt använda 
resurser. Johannes Helfrich från kon-
sultbolaget HumanTech är samordnande 
projektledare för ÖST, som han menar 
innebär ett paradigmskifte.

– Det är en pionjärgrej och unikt att soci-
altjänsten effektiviserats på det här sättet 
med hjälp av teknik, berättar Johannes. 

Samtidigt flyttas också demokratin när-
mare medborgaren. Det blir en rättssäker 
och förutsägbar process, utifrån ett konkret 
regelverk som maskineriet automatiskt 
följer.

Vad man gjort i Järfälla är att förändra 
själva beslutsprocessen och delvis flytta 
ansvaret till medborgaren. För att en viss 
social insats ska ges krävs ingen individuell 
utredning eller handläggning fram till ett 
beslut. Medborgare kan själv begära en 
tjänst via kommunens sajt. Den sökande 
gör i praktiken själv sin utredning och 
ett automatiskt beslut fattas – baserat på i 
förväg uppställda kriterier och den berörda 
medborgarens behov. Myndighetsutöv-
ningen blir av mer formell art.

Tilläggas ska också att traditionell hand-
läggning görs vid mer komplicerade fall, för 
att ingen ska komma i kläm och att en hög 

Stockholmskommunen Järfälla har i snart två år arbetat med olika projekt för att effektivisera 
administrationen av den sociala omsorgen. På köpet har själva myndighetsutövningen 
påverkats, vilket fått internationell uppmärksamhet. KommITS ringde upp projektledaren 
Johannes Helfrich för att följa upp det spännande projektet.

sociala

Effektiv administration tExt: Mats Rydström FOtO: Annika Helfrich

paradigmskifte

öppnaJärfällas

e-tjänster innebär ett
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servicegrad bibehålls. Man kan ju resonera 
som så att effektiviseringen, i och med 
alla de fall som kan hanteras automatiskt, 
medför frigjord arbetstid för handläggarna 
att i stället utvärdera speciella omständig-
heter i en mindre andel fall.

Järfällas e-tjänster och forskningsresultat 
presenterades på världsutställningen EXPO 
2010 i Shanghai, Kina i början av juni och 
rönte stor internationell uppmärksamhet.

– Det har varit ett väldigt stort intresse in-
ternationellt kring öppenheten, metodiken 
och processen. ÖST-projektet finns också 
redovisat i en EU-skrift där man sam-
manställer socialtjänstutvecklingar i olika 
länder, berättar Johannes Helfrich.

Sammanlagt är ett 70-tal personer 
inblandade i projektet som helhet, 
inklusive forskare från en rad högskolor 

och universitet. Forskningen har bedrivits 
som studier i olika kommuner med deras 
handikapp- och pensionärsföreningar samt 
som en fallstudie av socialtjänsten i Järfälla 
i egenskap av pilotkommun. Där har man 
dels studerat användarbehov, påverkan 
på organisation och kompetens, informa-
tionsflöden och krav på standarder. Jurister 
på Lunds Universitet har också, utifrån 
förvaltningslagen, granskat projektet så 
att modellen följer de regelverk som finns. 
Kungliga Tekniska Högskolan gjorde 
processanalyser av det befintliga läget med 
manuell hantering, men då resultaten inte 
var tydliga nog tog Helfrich till ett eget 
knep:

– Efter ett halvår så upplevde jag att jag 
ändå inte fick fram sanningen om hur det 
dagliga arbetet fungerade. Jag satte då en 
kamera bakom varje handläggare under 
en veckas tid och kunde då se hur allt 

egentligen gick till. Det visade sig att en 
akademiker med fyra-fem års utbildning på 
en timme hanterade papper i 55 minuter 
och fattade beslut i en minut. Det är en 
felaktigt använd samhällsresurs! Man 
använde fem olika system och hanterade 30 
olika papper, idag är vi nere på ett!

En av de specifika tjänsterna gäller 
Trygghetstelefonen, som kan beskrivas som 
en larmklocka kopplad till hemtelefonen. 
Vid akut hjälpbehov kan den äldre eller 
funktionshindrade kalla på hjälp genom 
ett knapptryck på klockan. E-tjänsten 
hanterar ansökan av denna service.

– E-tjänsten innehåller en direktkoppling 
som gör att beslutet av systemet skickas 
till socialförvaltningens äldreenhet och 
handikappenhet, till den som installerar 
larmet och till den enhet och den personal 
som svarar för utförande av insatser med 

– Det är en pionjärgrej 

och unikt att social-

tjänsten effektiviserats 

på det här sättet med 

hjälp av teknik.

Handläggargruppen processkartlägger



10

KommITS  nr 3/ 10

anledning av ett larm, förklarar Åke Sven-
son, socialdirektör i Järfälla kommun.

Johannes Helfrich berättar mer:
– Du ansöker om tjänsten på nätet och 
skriver under med din e-legitimation, detta 
skickas till kommunens verksamhetssystem 
som läser av ansökan utifrån de kriterier 
som politikerna har fattat beslut om. Sedan 
returneras beslutet och avgiftsbeslutet per 
automatik till sökandes Mina Sidor, och 
den sökande får även en mailnotifiering 
samt ett sms om att det har kommit ett nytt 
meddelande. Detta är rätt unikt och våra 
analyser visar på väldigt stora vinster i och 
med effektiviseringen. Sedan ska man inte 
glömma att detta bara är ett ärendeslag, 
sedan finns ytterligare trettio, men själva 
principen går att översätta.

Hur många olika system kopplas 
samman?
– Så många är det inte. Kammarkol-
legiet står för en tjänst som hanterar 
själva formuläret och den elektroniska 
underskriften, därefter tar en webbtjänst 
över och översätter informationen till det 
befintliga verksamhetssystemet, i det här 
fallet Procapita från Tieto. På detta sätt 
gör webbtjänsten att kommunen kan byta 
verksamhetssystem utan att man behöver 
förändra själva e-tjänsten.

Hur långt har ni kommit nu?
– I och att med vi prövar en helt ny teknik, 
vilket inte gjorts i Sverige förut, så är vi två 
månader försenade men det är egentligen 
marginellt i sammanhanget. Tjänsten har 
nu varit igång sedan den första april, och 

den första september startade vi med de 
automatiska besluten till medborgaren.

Vilka tekniska hinder eller möjligheter 
talar vi om?
– Det viktigaste var teknikgenombrottet där 
vi kunnat öppna upp Procapita-systemet 
för kommunikation och åstadkomma just 
den här typen av tjänst, vilket inte Tieto 
till åtit förut. Det är det som är det unika 
med ÖST-projektet: att kunna implemente-
ra ny teknik, som till exempel den virtuella 
dokumenthanteringen, i de gamla syste-
men. Det finns ett annat projekt i Stock-
holm där man gjort ett helt nytt system, 
men det är en väldigt stor apparat om 290 
kommuner ska byta system. Vi försöker i 
stället skapa en så effektiv förvaltning som 
möjligt med befintlig teknik.

Effektiv administration – fortsättning från sidan 9

Forskargruppen träffas 4 ggr/år. Deltagare: Lunds universitet, Stockholms universitet, ledare från Järfälla och Vallentuna kommun



11

KommITS  nr 3/ 10

Enligt utredningar gjorda av handläggarna i Järfälla kommun, 
från november 2009 till januari 2010, så ansökte en knapp 
majoritet av användarna om sin Trygghetstelefon muntligen och 
av dem som sökte skriftligt fick en större del hjälp av anhöriga. 
Av de sökande var elva procent funktionshindrade och resten 
äldre, med en medelålder på 81 år. Helfrich menar emellertid 
att projektet är högst relevant på längre sikt, fastän äldre och 
funktionshindrade kanske inte använder datorer och Internet i 
samma utsträckning som de som inte behöver dylika tjänster. I 
beräkningarna bör ju ingå att de som nu inträder i pensionsål-
dern använt datorer och Internet privat och under sina yrkesliv, 
till skillnad från tidigare generationer.

– Stockholms universitet har gjort en brukarundersökning som 
visar att äldre också tycker det är självklart att kunna hantera 
sina egna ärenden. Vi ser i de undersökningar som görs att 
Internetanvändningen bland äldre ökat ganska stort de senaste 
åren och att även 85-åringar börjat sköta sina bankärenden på 
nätet. Men man får inte glömma bort att det inte är 90-plussarna 
som vi vänder oss till med dessa e-tjänster, snarare dem som är i 
60-årsåldern och på väg in. Det sticker vi inte under stol med.

Har andra kommuner intresserat sig för vad ÖST-projek-
tet kommit fram till och velat anamma samma metoder?
– Ja, Lidköpings kommun kommer att under hösten ta över hela 
processen direkt, och i Vallentuna jobbar vi på samma sätt fast i 
en annan teknisk miljö. När handläggare och chefer i Lidköping 
såg möjligheterna så tog de till sig detta på en gång. Det finns 
klara behov av att effektivisera hanteringen då anslagen minskar 
och behoven ökar utifrån att vi får allt fler äldre. Därför är det så 
viktigt att jobba med socialtjänsten!

Gör en smartare 
IT-investering och bidra  
samtidigt till minskad  

miljöpåverkan!

För mer info och kontakt
se www.reuseit.se

Med en samlad branscherfarenhet på över 50 år är vi  
ett av nordens ledande företag inom försäljning och hantering  

av ny och rekonditionerad IT-utrustning

Johannes Helfrich
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Det gemensamma IT-rådet för hela 
Gävleborg erbjuder alla kommuner och 
landstinget att göra sina röster hörda i 
frågor som kan lösas gemensamt för regio-
nen. Resultatet av detta arbete blir, bland 
annat, att en gemensam serverhall kommer 
att tas i bruk i Gävle vid årsskiftet.

– I vårt gemensamma IT-råd tar vi upp de 
investeringsärenden som rör IT i regio-
nen och har stipulerat en regel som säger 
att vilka utvecklingsprojekt vi än driver så 
måste vi erbjuda alla 
som vill att vara med. 
Det är däremot inte 
tvingande att vara med, 
säger Niclas Hjorten-
mark, och fortsätter:

– Från Gävles sida 
var vi villiga att 
investera 11-12 miljoner 
kronor för att upp-
rätta denna datahall 
tillsammans med både 
Sandviken, Ockelbo, Söderhamn och 
landstinget i Gävleborg. Vi satte samman 
en projektgrupp, tog kontakt med fastig-
hetsbolaget Gavlefastigheter som äger alla 
kommunens fastigheter och körde igång!

Hur ser den inbördes arbetsför-
delningen ut? Innebär det nya 
jobbtillfällen?
– Gävle kommun blir värd för och står för 
själva driften av datorhallen, och det gör 

vi med den personal som vi har idag. Det 
som är intressant är att i själva projektled-
ningen sitter samtliga intressenter med. 
Det är alltså inte vi i Gävle som bygger och 
därefter säljer kvadratmeter till de andra. 
Vi sätter gemensamt upp kravformuleringar 
och driver projektet tillsammans.

Vilka är de största utmaningarna för 
att skaffa en gemensam hall? Många 
olika tekniska plattformar som måste 
samsas?

– Vi bygger en datahall som är säker utifrån 
de kravformuleringar vi satt upp gemen-
samt, där landstinget är de som ställer 
högst krav på tillgängligheten, men det 
vi gör är inte att köra servrar. Respektive 
kommun och landsting har sina egna 
serverlösningar som de sköter. Det vi 
har gemensamt är allt som behövs fram 
till själva racket där servrarna monteras: 
nät, kyla, ström och redundans med 
både dieselaggregat och batterikraft. Alla 

förutsättningar för att bara racka servrarna 
kommer alltså att finnas.

Har ni tagit hänsyn till miljöaspekten 
– är er IT grön?
– Absolut! I Gävle kommuns program-
förklaring, som de andra har anammat i 
det här arbetet, är klimat och miljö en av 
våra punkter. Alla nyinvesteringar som vi 
gör och hela vårt arbete ska genomsyras 
av att det vi skapar är miljösäkert och 
klimatsmart.

Kan du ge ett exempel?
– Till exempel genererar vi inte 
kylningen på plats utan köper 
fjärrkyla från Gävle Energi, för att 
göra det hela så miljövänligt som 
möjligt.

Vilka är de huvudsakliga mål-
sättningarna med den 
gemensamma hallen?
För det första är det onödigt att 
investera i samma sak på två eller 

tre olika ställen när vi kan göra det tillsam-
mans. Därmed får vi bättre utväxling 
av skattemedlen. För det andra får vi en 
högre kvalitetsnivå och kompetensnivå när 
alla tillsammans bidrar med specialistkun-
skap. Helheten blir bättre för varje enhet 
för sig. Synergieffekterna och att slippa göra 
samma investering på flera ställen är våra 
huvudmål.
tExt: Mats Rydström

Gävleborg får 
gemensam 
serverhall till nyår
I Gävleborg intensifieras IT-samarbetet genom byggandet av en gemensam 
serverhall för med landstinget och ett antal kommuner i länet. KommITS ringde 
upp Niclas Hjortenmark, IT-chef i Gävle kommun, för att ta reda på varför.

Alla nyinvesteringar som vi gör och 
hela vårt arbete ska genomsyras av 

att det vi skapar är miljösäkert 
och klimatsmart.
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Religösa
informationsdrömmar?

Jag upphör aldrig att fascineras över alla de 
innovativa och nya namn på tjänster och 
program som IT-världen ständigt välsignar 
oss med. Ord som egentligen inte betydet 
något alls får en mening för många och 
blir till allmänna begrepp. Orden tar över 
våra språkbruk och blir 
inkorporerade i vår kultur. 
Det gamla begreppet 
”Tänk innan du talar” såg 
jag nyligen dyka upp i ny 
aktuell form ”Googla innan 
du Twittrar”. För den 
som inte Twittrar eller är 
särskilt hemma i datorvärl-
den känns begreppet som 
ren gallimatias, för oss som 
ständigt rör oss i dessa 
världar känns begreppet 
högst relevant. Produkter-
nas namn däremot säger 
sällan något om produkten 
eller tjänsten utan syftar 
endast till att de skall 
snabbt fastna i våra 
minnen. Och visst lyckas 
det, tjänster som Spotify, Skype, Drupal 
och Diino betyder ingenting men visst 
kommer vi ihåg dem. 
 
Men så kommer ett nytt ord som egentligen 
är samma sak som internet men ändå inte: 
”Molnet”...vilket fräscht begrepp. Bara 
ordet får oss att associera till något luftigt, 

lätt och kanske också rent vilket leder till 
positiva tankar om de tjänster som nyttjar 
molnet. För visst känns väl internet lite 
slitet och gammalt som begrepp? Molnet 
är det nya men vi ska inte glömma att 
Microsoft under de senaste 15 åren har 

nyttjat molnet i t.ex. Hotmail m.fl. andra 
tjänster. Nu flyttar i vart fall allt fler tjänster 
in i molnet och vi lägger mycket av vår 
information där. Vi överlåter det som vi 
tidigare haft i våra datorer till en högre 
dimension och överlämnar ansvaret till 
de tjänster som tar hand om våra bilder, 
dokumentfiler, e-post, filmer mm. 

Vi bygger våra IT-drömmar baserad på en 
idé om att all information som jag behöver 
skall vara tillgänglig precis när jag behöver 
den samt varhelst jag än är. Det känns 
som att vi är snuddande nära en religiös 
IT-dimension med en förväntan om den 

bästa av världar och där vi 
överlåter mycket av våra liv till 
högre makter. Molntjänsterna 
är våra nya gudar där Google är 
den högste bland dessa. Kanske 
är inte analogin så dum ändå, 
religion och IT har ofta gått 
hand i hand. Om vi överlämnar 
våra liv till högre makter så 
finns det viss risk för att vi 
själva förlorar oss själva. Molnet 
ger oss stora möjligheter vad 
gäller spridning, transparens, 
ekonomisk vinning och många 
andra fördelar. 

Löftena är så många, men moln 
glider ibland förbi, täcker solen 
för en stund eller upplöses 
totalt en varm sommardag och 

lämnar den enskilde individen med ett 
stort tomrum eller en rejäl solbränna. Inför 
Gud är vi alla ensamma och inför våra 
tjänsteleverantörer har vi inte mycket att 
säga till om heller, så vem kan jag lita på? 
Svaret är enkelt...till sist handlar det om dig 
och de beslut som du tar i din vardag.
Jan Svärdhagen – IT-lyriker

KÅSERI

"... vi är snuddande 
nära en religiös 

IT-dimension ... 
där vi överlåter mycket 

av våra liv till 
högre makter"



14

KommITS  nr 3/ 10

Den gamle trotjänaren i form av brandvägg 
blir ofta beskylld för att vara omodern och 
otidsenlig. Kanske för att den i grunden 
enbart undersöker portar och protokoll 
utan att ha någon egentlig förmåga att 
identifiera applikationen som använder 
protokollet. Flera menar att utvecklingen av 
brandväggen upphörde efter införandet av 
Stateful Packet Inspection.
 
Trots detta har det nog aldrig lagts ned 
så mycket tid som nu på att klassificera 
applikationer, finna det 
signifikanta och skapa 
en signatur som sedan 
kan användas för att 
kanske fria eller fälla 
trafik i en ”modern” 
brandvägg. Vilken nyda-
ning, eller bara gammal 
teknik i nya kläder? Eller 
rättare sagt gammal 
teknik i gamla kläder.
 
Signaturerna är som 
bekanta inte vattentäta. 
Minns hur mycket vi 
under de senaste åren 
beskyllt antivirustillver-
karna för att förlita sig på 
gammal, reaktiv teknik. 
Skillnaden är möjligen 
att de inte enbart görs 
signaturer av elaksin-
nad kod utan även 
normala applikationer 
som Skype, Teamviewer, 
TOR, Facebook med 
flera. IPS kanske någon 
tänker?
 

Faktum är att flera brandväggstillverkare 
sedan länge adderat IPS- och antivirus-
teknik i sina produkter i ett led att bättre 
förstå applikationslagret och därmed förmå 
att reagera på vad som klassas som normalt 
eller onormalt. Signaturhanteringen i 
brandväggen har fått till följd att brandväg-
gens prestanda märkbart påverkas vilket 
leder till behov av väsentligt kraftfullare 
brandväggar för att göra inspektionen 
möjlig.
 

Det mest allvarliga problemet med signa-
turer, oavsett om det är i ny förpackning 
eller ej, är att det kan bli fel, eller rättare 
sagt, det blir fel förr eller senare. Följden 
blir kanske att vår affärskritiska appli-
kation blockeras, eller att vi kanske inte 
alls har det skydd vi trodde vi hade för att 
applikationen vi trodde vi blockerat inte är 
blockerad längre.
 
Ganska nyligen såg vi stora konsekvenser 
av detta då en antivirustillverkare skickade 

ut en signaturuppdatering som 
blockerade en viktig systemfil i 
Windows XP, och det var absolut 
inte första gången det hände. 
Säkerligen inte heller den sista.
 
Tillverkarna brukar snabbt 
påpeka att lösningen är heuristik 
(djupare och intelligentare 
analys än signaturer), men även 
det uppvisar brister. Trots 
bristerna har signaturigenkän-
ning absolut en roll att fylla i en 
modern säkerhetslösning, men 
den ingrediensen precis som alla 
andra ingredienser skall använ-
das utifrån sin karaktäristik.
 
Den trista sanningen är att 
fortsatt bygga skydd i lager, att 
sträva mot att inte lägga alla ägg 
i en korg och inte minst bygga 
lösningar där skade effekterna 
är minimala. Formen, för-
packningen eller färgen är 
sällan eller aldrig avgörande 
i den strävan, pr-byråer och 
marknadsförare till trots.
tExt: Thomas Nilsson 
läNK: www.certezza.se

Den nygamla 
signaturmelodin
Vi letar ständigt efter Produkten med stort P som skall lösa alla säkerhetsproblem, samtidigt som vi på långa vägar inte 
utnyttjar alla de funktioner som de befintliga säkerhetsprodukterna kan ge. Paradoxalt, eller bara tidens anda?

KRÖNIKA



15

KommITS  nr 3/ 10

För att göra fler av kommunens tjänster tillgängliga på internet bjöd 
Skellefteå kommun in ett antal IT-leverantörer för att diskutera hur 
man bäst skapar framtidens e-tjänster för medborgarna.

Tanken med samverkan mellan olika IT-leverantörer är att kom-
munen ska kunna erbjuda medborgarna så lättbegripliga och 
smidiga e-tjänster som möjligt oavsett leverantör och typ av tjänst. 
Genom att effektivisera och lägga ut fler av kommunens tjänster på 
webben kan handläggningstiden på ärenden förkortas samtidigt 
som medborgaren får en större överblick över sina ärenden och 
var de befinner sig i handläggningsprocessen, meddelar Skellefteå 
Kommun.

Konkret betyder det att kommunens handläggare får mindre 
arbetsbelastning i form av rutinärenden. Det betyder också att 
medborgarna själva kan sköta enklare ärenden hemifrån med hjälp 
av tjänster så som e-legitimering, ärendenummer och inloggning.

Kommunen använder sig redan av en mängd e-tjänster och inom 
kort kommer fler att utvecklas, bland annat automatisk hantering av 
olika typer av ärenden, meddelar Skellefteå Kommun. 
KällA: www.skellefteå.se

Per Ulveklint berättar ärligt om svårigheter och mot-
gångar under förbättringsprojekt i en nyskriven bok. 

Per Ulveklint, vd på konsultföretaget Leanstream, 
har i sin nya bok Hinder på vägen Ett Leanstream-

projekt om ökad lönsamhet skrivit en nästintill autentisk 
berättelse om introduktionen av en programvara och metod 
för förbättringsarbete i med och motgång, utifrån sina egna 
erfarenheter. I berättelsen utspelar sig handlingen hos en 
teknikkonsult och Peter Ulveklint visar hur man kan åstad-

komma att det mesta i ett företag görs på ett ställe, vid ett 
tillfälle och på ett sätt. I boken är han frikostig och delar med 
sig av såväl de svårigheter och motgångar som kantar vägen i 
förbättringsprojektet. Hur tiden rinner iväg, hur personalen 
mer eller mindre tydligt försöker lägga krokben för projektet 
och hur man måste använda morot och piska om vartannat 
för att kunna förverkliga planerna. Peter Ulveklint har tidigare 
drivit både eget företag inom kvalitets- och management och 
även jobbat med kvalitetsfrågor på flera stora företag. Boken 
ges ut av Högmans förlag. KällA: www.kvalitetsmagasinet.se

Ärlig berättelse om förbättringsprojekt

Att dela på ledarskapet ger många fördelar, 
menar författarna bakom boken Chefer i samar-
bete – om delat och utvecklande ledarskap. 

Är du trött på en traditionell ledarskapsmall och 
är en progressiv och nyfiken chef, redo att testa 
alternativa vägar till ett framgångsrikt ledarskap? 

Då kan boken Chefer i samarbete, av Marianne Döös, Lena 
Wilhelmson och Tomas Backström, vara något för dig. 

   I boken kan du läsa om olika varianter och fördelar med ett 
delat ledarskap och ta del av hur andra chefer tänker.
   – Kunskaper kring detta bidrar till ett pedagogiskt ledarskap. 
Med det menar vi att både lyhört stödja medarbetarnas utveck-
ling och att organisera vardagsarbetet så att förutsättningar för 
att nå goda resultat skapas, meddelar Marianne Döös, verksam 
inom organisationsforskning vid Stockholms universitet. 
   Chefer i samarbete – om delat och utvecklande ledarskap 
utkommer på Liber förlag. KällA: www.liber.se

Delat ledarskap dubbelt så bra?

BOKRECENSIONER

Skellefteå kommun vill 
skapa fler e-tjänster

Svenskar prioriterar krukväxter och en god luftkon-
ditionering högre än omorganisering och toppade 
arbetsdagar när det gäller att maximera produktiviteten 
på arbetsplatsen. 

En undersökning genomförd av Cint på uppdrag av tek-
nikföretaget HP visar att när 300 personer får svara på 
vad som gör dem mer produktiva på arbetet hamnade en 
bra luftkonditioneringstemperatur på runt 18-20 grader 
på en solklar förstaplacering på listan. På andra plats 
kom morgonfikan, tätt följt av lunch med kollegorna 
och nybryggt kaffe. Även krukväxter, friskt vatten och 
afterwork bedömdes som viktiga för kreativiteten.

Fler möten på jobbet, omorganisering och antalet ar-
betsdagar i topp får alltså stryka på foten för trivsel och 
gemenskap om man får tro resultatet, med reservation 
för att det är oklart om svaren stämmer överens med om 
produktiviteten verkligen ökar. 
www.kvalitetsmagasinet.se

Luftkonditionering 
och morgonfika 
– en energikick på jobbet
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KommITs ingår i ett internationellt nätverk 
– LOLA (Linked Organisation of Local Aut-
hority ICT Societies) – där Kanada (MISA), 
USA (GMIS), Nya Zealand (ALGIM), 
Belgien (V-ICT-OR), Holland (VIAG), 
Storbritannien (SOCITM) samt Danmark 
(KITA) är medlemmar.

Parallellt med en egen, årlig nationell 
konferens är en av LOLA-medlemmarna 
värd för en internationell konferens och i 
år var det MISA Kanada som stod på tur. 
Konferensen hölls 13–15/6 i Niagara Falls, 
Ontario, Kanada och nästan samtliga 
LOLA-medlemmar var representerade vid 
konferensen.

Som ledamot i KommITS styrelse hade 
jag förmånen att få delta vid konferensen 
och vill ge några reflektioner från mitt 
deltagande.

Resan
En lång resa som började strax efter mid-
natt 10/6 i Söderhamn med bil till Arlanda. 
Hämtade upp min kollega Lars Flintberg 

i Gävle på vägen ner. Lämnade bilen, 
checkade in, lämnade bagaget, gick igenom 
säkerhetskontrollen och hann med en kopp 
morgonkaffe på Arlanda innan flyget lyfte 
kl. 06:50 mot Paris. Fyra timmars uppehåll 
i Paris innan nästa flyg avgick till Toronto 
i Kanada. Flygtid Paris–Toronto drygt åtta 
timmar + tidsomställning på sex timmar 
gjorde att det efter middagen i Toronto blev 
tidigt i säng efter att ha varit igång i drygt 
trettio timmar. God natt!

Lördag 11/6 gjorde vi studiebesök på 
Torontos 311-center. 311 kan liknas vid 
ett  ”medborgarkontor” dit man kan vända 
sig (via telefon, e-post, webbsida, sociala 
medier) med samhällsärenden som t.ex. 
sophämtning, vatten/avlopp, bygglov, 
hål i gatan m.m. (dock ej socialtjänst och 
sjukvård). Kort sagt samhällsärenden som 
inte är att betrakta som akuta (vid akuta 
ärenden kontaktar man 911). Imponerande! 
Efter studiebesöket blev vi omhändertagna 
av våra fantastiska kanadensiska värdar 
som visade oss lite av Toronto och dagen 
avslutades med gemensam middag.  

På söndag morgon 12/6 samlades samtliga 
internationella deltagare + våra värdar för 
bussresa till konferensen i Niagara Falls. 
Via några intressanta stopp och lunch efter 
vägen anlände vi till vårt hotell på söndag 
eftermiddag.

Konferensen
Måndag 13/6 inleddes med ett gemensamt 
pass med keynote-talare David Eaves som 
pratade om öppenhet och ”öppen styrning” 
som svept som en våg över USA och 
Kanada de senaste 2 åren.

Den resterande dagen var uppdelad i 
break-outpass där jag valde att gå på passen 
med temat ”Open Government” (GOV 2.0). 
Samtliga pass hade fokus på vikten av att 
sträva mot större öppenhet och transparens 
gentemot medborgaren. I Kanada lägger 
man stor vikt vid att redovisa offentlig 
verksamhet så öppet som möjligt för att 
tydliggöra vad och hur man gör och till 
vilken kostnad. Statistik redovisas öppet 
via olika e-tjänster och sociala medier som 
t.ex. Facebook, LinkedIn, Twitter m.fl. 

Lennart Smith i KommITS styrelse fick nyligen chansen 
att bege sig till Toronto för att delta i en hypnotiserande 
konferens nära Niagara Falls. Här är hans rapport.

Rapport från årets LOLA-konferens tExt: Lennart Smith

MISAReflektioner från
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används flitigt i kommunikationen mellan 
kommun och medborgare.

Några exempel på kommuner som 
använder sig flitigt av webbaserade tjänster 
bl.a. sociala medier är Manor i Texas, USA 
(cityofmanor.org) och Nanaimo, Kanada 
(www.nanaimo.ca).

Utöver flitigt användande av webbaserade 
tjänster återkom man ständigt under dagen 
vikten av samverkan. Samverkan handlar 
inte om IT och teknik utan om ”kulturför-
ändring”. Dagen avslutades med middag 
och underhållning med illusionisten Greg 
Frewin.

Tisdag 14/6 bjöds vi på ett gemensamt 
inledande key-notepass av Michael Smith 
från Gartner som pratade om värdet av 
IT. Vi går från kostnadsbesparingar till 
kostnadsoptimering.
IT-investeringar är sällan inblandade i 
beslut om marknadsinvesteringar. ”Gör 
mer med mindre” ersätts av ”Gör mindre 
med mindre”.

Eftermiddagen ägnades åt ett styrelse-
möte samt av ytterligare break-outpass av 
vilka jag valde att gå på två pass ”Service 
One - the Challenge Integrated Service 
Delivery” samt ”Gov 2.0 Reality Check”. 
Sammanfattningen av dessa var tillgänglig-
göra information för allmänheten utan att 
tillhandahålla komplicerade tjänster – det 
överlåter man till externa intressenter att 
göra. Att kommunicera till allmänheten 
vilka tjänster som tillhandahålls samt att 
vara lyhörd för att förfina/utveckla dessa. 
Integration mot befintliga verksamhets-
system viktigt! Det viktiga är inte att göra 
allt rätt/perfekt utan att genom-/införa och 
om det visar sig nödvändigt förbättra! Till-
handahålla åtkomst till data och låt andra 
bygga lösningarna! Sker genom kunskaps-
hantering och samverkan. En lösning med 
mycket stor spridning i Kanada är BizPal 
– www.bizpal.ca.

Ytterligare ett intressant pass handlade 
om OPSpedia (Ontario Public Service) = 
sociala medier innanför brandväggen dvs. 
en kombination av interna wikis, bloggar 

etc. allt med syftet att öka/förbättra intern 
samverkan och göra den mer funktionell. 
Exempel på mjukvara som använts är 
Sunflower, WorldPress, BuddyPress.

På kvällen bjöds konferensbuffé som 
avslutades med en spektakulär show med 
hypnotisören Danny ZZZ. Drygt 15 konfe-
rensdeltagare hypnotiserades på scen!

Onsdag 15/6 inleddes av den i Kanada 
kända TV-profilen, författaren och 
skådespelaren Rick Mercer som höll ett 
föredrag om och visade några videoklipp 
från sina äventyr i kanadensisk TV. Han 
har vunnit pris för sina politiska och 
sociala satirer ”This hour has 22 minutes” 
och ”Made in Canada”. Mycket underhål-
lande! Det avslutande breakout-passet blev 
för min del (givetvis) LOLA-deltagarnas 
redovisning av vad som händer i respektive 
land/organisation. Konferensen avslutades 
med en enklare lunch. Några valde att resa 
hem andra att ta några dagars semester i 
Kanada resp. USA men det är en helt annan 
historia… 
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Projektet Ekonomiskt bistånd driver 
ni, hur långt har ni kommit? Finns det i 
bruk redan idag?
– Projektet har i sin första konkreta fas 
skapat en e-tjänst kallad "Multifråga". 
Detta är en frågefunktion som driftsattes 
i november 2009 i Botkyrka och som 
idag nyttjas av ytterligare sex kommuner, 
några fler står på tur. Genom systemet kan 
socialhandläggare i en kommun på någon 
sekund få detaljerad information ifrån CSN 
och Försäkringskassan, om en biståndssö-
kande, på ett sammanhållet sätt. Systemet 
ska också kunna kommunicera med andra 
myndigheter, men där är vi begränsade 
av dessa myndigheters interna priorite-
ringar och utvecklingsplaner. Vi är dock 
ensamma om att i dagsläget ha ett system 
som kommunicerar med både FK och CSN 
och vi har nu samarbete med en leverantör 
av verksamhetssystem, för att integrera 
Multifråga med deras system. Projektet har 
nu också startat en etapp för att utveckla 
e-tjänster för den biståndssökande: Här 
välkomnar projektgruppen givetvis fler 
kommuner att delta!

Projektsamordnaren Lotta Rudenfors 
låter jag utveckla nästa fråga. Ett 
projekt ni driver kallas Elektroniskt 
bevarande. Vad är det?
– Sambruks projekt ”Elektroniskt 

bevarande” har som övergripande mål att 
skapa förutsättningar för ett elektroniskt 
arkiv. Projektet möjliggör för kommuner att 
leva upp till offentlighets-lagstiftningens 
krav på bevarande och kvalitetssäkring av 
allmänna handlingar i elektronisk form.

Elektroniskt bevarande är inte bara en 
”arkivangelägenhet” vilket flera kommuner 
har insett. En egen arbetsgrupp har tillsatts 
för att ta hand om frågan, med personal 
från både arkivet, IT och verksamheten. 
Det leder inte bara till ett bra samarbete 
utan framförallt en förankring i den totala 
kommunala verksamheten.

Offentlighetsprincipen (tryckfrihetsförord-
ningen, arkivlagen m.m.) ställer krav på att 
kommunerna ska bevara viss elektronisk 
information för att garantera allmän-
hetens rätt till insyn, rättskipningens 
samt forskningsbehov av information för 
framtiden. Få kommuner har ensamma den 
kunskap och de ekonomiska resurser som 
gör det möjligt att upprätta och förvalta ett 
elektroniskt arkiv.

Hur känns intresset för Sambruk. Har 
det ökat – minskat senaste åren?
– Sambruk startade som ett nätverk hösten 
2003 av ca 12 entusiastiska kommuner och 
har idag 82 medlemmar, och ytterligare 

några på väg in. Det innebär alltid ett 
uppsving då vi startar nya projekt. Ex 
till projektet Elektroniskt bevarande har 
vi nu 42 kommuner anmälda. Även för 
projektet Innoveta – kundcenter finns 
ett stort intresse. Projektet gjorde under 
våren en roadshow på tre olika platser i 
Sverige, Skellefteå, Järfälla och Jönköping 
och gensvaret var oerhört stort. Totalt var 
det ett 100-tal personer från 35-40 olika 
kommuner som närvarade vid tillfällena.

Jag låter Jan-Olof svara på samma fråga 
och fyller han i:
– Jag tycker att det ökar stadigt, kanske 
inte genom en dramatisk medlemstillväxt 
– även om det tillkommer ett antal nya 
medlemskommuner när vi startar nya pro-
jekt, t ex "Elektroniskt bevarande" – men 
snarare växer intresset från och samarbetet 
med myndigheter och departement, som 
i Sambruk får en effektiv och operativ 
(genom projekten) kanal mellan sig och 
kommunerna. Vårt projektsamarbete 
med Försäkringskassan kommer troligen 
också att utmynna i ett mera övergripande, 
strategiskt arbete kring informationsut-
byte mellan myndigheter och kommuner, 
vilket idag bara diskuteras ur ett teoretiskt 
perspektiv.

Årets höstkonferens bjuder extra godis med en rad föreläsningar och 
seminarium från vår systerföreningen. För att gräva djupare fick jag tag i 
några Sambrukar för att ta reda på mera fakta kring två projekt de driver. 
Ekonomisk bistånd och elektroniskt bevarande. Först ut är konsulten Jan-
Olof Olsson som huserar som verkställande tjänsteman i föreningen.

Hallå där 
INFÖR HÖStKONFERENSEN

Sambruk! 
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föreningen kommits styrelse :

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

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

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

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

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

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

Lennart Smith, Region Gävleborg
Faxepark, 826 50 Söderhamn
Besöksadress: 
Södra Hamngatan 50
Mobiltel: 070 - 587 35 50
E-mail: lennart.smith@regiongavleborg.se

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

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

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

Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se

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

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av 
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av 
representanter för ca 155 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå 
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och 
den största är Uppsala. Förutom att anordna konferenser, för närvarande 
två per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med 
ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion 
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och 
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum 
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter 
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kom-
muner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.

målsättning

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

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

varför ska min kommun bli medlem?

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

medlemskap

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun. 
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen 
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem 
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar 
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret 
2009/2010 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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AVSÄNDARE : KommITS c/o Munkedals kommun (att: Marianne Olofsson), Forum, 455 80 Munkedal 

  Välkommen till kommitS och SambrukS   
  höStkonferenS 9-11 noVember i GöteborG

KommITS och Sambruks förra konferenser satte nya rekord. 
Nu tar vi samarbetet till en ny nivå. 
 I programmet har vi ytterligare en dag 
för Sambruks projektgenomgångar 
(öppna för alla konferensdeltagare) 
vilket gör att du kan vara med på fler 
programpunkter – men till samma pris 
som för de tidigare tvådagarskonferenserna.

andra viktiga nyheter:

Y	Breakout-passen ligger efter varandra, samtidigt med 
partnerloungen. Det ger dig fler valmöjligheter under dagen 
och gott om tid att ta del av våra partners erbjudanden.

Y	Speed dating. Partners och deltagare får en ordentlig 
chans att utbyta tankar och erfarenheter. Om du anmäler dig 
till speed dating får du också en reducerad anmälningsavgift. 
Vi rekommenderar att du anmäler dig tidigt i och med att 
platserna är begränsade.

KommITS och Sambruk medlemmar 2900:-  
 Ej medlem 4150:-
Boende: Del i dubbelrum  790:-/natt
 Enkelrum  1590:-/natt     
för bokning, registrering och mer information: 
www.kommits.se/konferens www.sambruk.se/konferens                        
Alla priser är exklusive moms.

Anmäl er till
”Speed dating”.

1.500:- reduktion
på konferensavgiften!
OBS, begränsat antal platser.

PriSer:

 					Y Fler dagar
			Y Mer innehåll
	Y Fler valmöjligheter

nYheter höSten 2010

9-11 noVember, radiSSon blu, GöteborG 

Välkommen till

KommITS och Sambruks 
HöSTKonferenS 2010

Välkommen till

KommITS och Sambruks 
HöSTKonferenS 2010

Y	Talarna är vi särskilt stolta över. Läs mer om dem på vår 
hemsida.

Vi bor på Radisson Blu i Göteborg som ligger ett stenkast 
från Centralstationen och har utmärkta konferensmöjligheter. 
Vi får mycket bra rumspriser men du har också gott om alter-
nativ i närheten. 

 Vi ses i Göteborg!


