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Skånskt innovationsprojekt
för bättre service
Ny arena för dialog
samlar kommunerna
Linda Hammarstrand
brinner för samarbete
Lidingö är bäst
på digitalisering

Ledare

Ta kontroll över vem som har tillträde
både till vilken dörr - och när.

innehåll

Innovation
– den nya huvudvärken?

På Entryfy jobbar vi på att göra din vardag
både enklare och smidigare.

Smarta genvägar
till digitalisering
Sveriges kommuner och regioner är inne i ett stort
förändringsarbete för en smartare välfärd.
För att kunna göra detta arbete snabbt och effektivt
krävs samverkan och erfarenhetsutbyte kring de
digitala möjligheter som finns. Som stöd i denna
digitala resa, erbjuder SKL Kommentus Inköpscentral
ett flertal ramavtal som kan användas för införande
av nya produkter och lösningar vid digitalisering.
Läs mer på:
sklkommentus.se/genvagartilldigitalisering

Besök oss på entryfy.com

Det har smugit sig in ett nytt begrepp i Kommunsverige. Om
begreppet är nytt kan säkert diskuteras, men i den kommunala
kontexten får man nog anse att det är hyfsat färskt, och nu finns
som vedertaget begrepp i hela organisationen.
Innovation! Vad är egentligen innovation? Och i vilket sammanhang är det mest lämpligt att jobba med detta spännande nygamla
koncept?
På IT- eller HR-avdelningarna, eller kanske på upphandlingsavdelningen? Med lite insikt appliceras innovation ganska enkelt
på samtliga avdelningar och enheter i en kommun. Men det
kan vara svårt att förhålla sig till innovation, speciellt om man
samtidigt tänker ”uppfinning”. Tänk bort ”uppfinning” och lägg
fokus på nya sätt att processa befintliga rutiner. Att innovera
behöver inte vara mer än att förändra dagens sätt att arbeta med
befintliga verktyg och material – alltså att helt enkelt våga tänka i
nya banor.
Så vad är då ”huvudvärken” med innovation för en CDO som
dagligen tänker nytt och med stor tillit vågar ställa frågorna:
Varför? Varför? Varför? Varför? Och Varför?
Innoverar vi då dagligen, vi som digitaliserar de kommunala
processerna ute i vårt avlånga land? Ja, kanske! Bara vi jobbar
med tilliten och tar modet till oss, så jobbar vi verkligen
innovativt och utvecklande.
Under dagarna i Borås kommer ni att ha möjlighet att lyssna på
hur en innovationsupphandling mynnade ut i tre Google designsprintar tillsammans med några av Sveriges mest innovativa
bolag. Resultatet av dessa sprintar kanske kan bli något som
revolutionerar någon verksamhet i våra kommuner.
I årets upplaga av KommITS Digitaliseringsdagar satsar vi ännu
mer på att få fram exempel på digitala projekt och innovationer
som är värda att berätta om för alla oss som vill veta vad som
pågår där ute i verkligheten.
Varmt välkomna till ett spännande Borås!
Roger Nilsson
Styrelseordförande KommITS
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Den västsvenska textil- och konstmetropolen
Borås är värdstad för vårens Digitaliseringsdagar 4–6 maj. Matnyttigheter om att sy
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offentliga
Sverige
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Keynotetalare
med ”stafettfilosofi”
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”När vi känner oss värdefulla börjar vi göra
vanliga saker ovanligt bra”, menar föreläsaren Linda Hammarstrand, som kommer till
Boråskonferensen.

Nytt sätt att upphandla
testas
i Skåne
....................................................................................................................................s.10-12

De skånska kommunerna Ystad, Trelleborg och
Skurup ingår i projektet Innovationsupphandling
Syd, som syftar till att ge bättre digital service.

Ny
arena för nationell digital dialog
.................................................................................................................................... s.14-15
SKR, Inera och Kommentus har initierat
en mötesplats för att samla ihop alla kommuners arbete inom digitalisering och
verksamhetsutveckling.
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Lidingö är alla med på tåget
sista sidan
I oktober utnämndes Lidingö stad till Sveriges
Digitaliseringskommun. I kommunen råder en
helt unik samsyn, menar utvecklingschefen
Sara Penje.
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...Torbjörn Larsson, IT-chef i Falkenbergs kommun,
styrelsemedlem i KommITS och konferensgeneral
för Digitaliseringsdagarna 2020, som arrangeras
på Borås Kongress.
Vad kan vi se fram emot under dessa dagar i Borås 4–6 maj?
– I år har vi stort fokus på att få in så många ”studiebesök” som
möjligt. Det ska kännas som att man verkligen kommer till kommunen och lyssnar på vad de gjort och har att presentera. Detta har vi
fått många synpunkter om, och det är svårt att få till,
men vi hoppas att vi lyckats i år.
Ett tema i år är hur man ”syr ihop det digitala lapptäcket”, bland
annat genom inspiration från andra. Vilka uttryck tar sig detta på
konferensen?
– Det finns ingen universallösning för kommunens digitalisering.
Man måste försöka hitta olika lösningar för olika funktioner men
som ändå passar ihop i en helhet. Det vi försöker bidra med är
just att se hur man kan sy ihop de olika delarna för att serva våra
verksamheter på bästa sätt.
Är det något särskilt tema eller någon speciell gäst du särskilt vill lyfta
fram?
– Jag tycker helt klart att det är extra roligt att värdstaden
Borås ställer upp med sina projekt, och där även högskolan
med inspirerande föreläsningar. Så missa verkligen inte första
dagen där vi får en rivstart tillsammans med Borås!
Vad kan du berätta om konferensanläggningen, Borås Kongress?
– Det är en blandning av en gammal fin byggnad som totalrenoverats och modern teknik med spännande lösningar.
En bra utställningsyta kombinerat med att det ligger mitt
i Borås gör det oslagbart som destination för KommITS.
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Hur ser din egen relation till staden Borås ut?
– Borås är ett textilmecka och en knallebygd. Många
e-handelsföretag har sitt säte i Borås sedan många år tillbaka,
mycket inom kläder och textil men även inom andra områden.
Borås har enormt många stora väggmålningar som syns vart
man än går i staden, ett härligt inslag i stadsbilden.
Borås borde finnas på allas lista att besöka någon gång.
Varmt välkomna!

KommITS
Digitaliseringsdagar
2020
Tid: 4-6 maj
Plats: Borås Kongress
Mer information på:
kommits.se
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Jim Dines
"Walking to Borås"
Foto: Emil Dalqvist
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Värdkommunen Borås kommer att ha en
hel del intressant att berätta under KommITS Digitaliseringsdagar. Vad bidrar ni
med från Borås Stad?
– Vi presenterar många spännande
projekt och satsningar under konferensens första dag, 4 maj. Det nybildade
tvärvetenskapliga Centrum för digitalisering på Högskolan i Borås berättar
hur de arbetar med digitaliseringsfrågorna. Borås stadsarkitekt Richard
Mattson pratar om hur digitaliseringen
påverkar stadsplaneringen – hur den
förändrar både dialogen med medborgarna och den fysiska stadsbilden,
eftersom vi kommer att bygga på ett
annat sätt i en digitaliserad värld.
Science Park Borås berättar om hur
man går från ord till handling i digitaliseringen, olika delar av stadens
verksamheter presenterar vad de
har på gång genom olika ”teasers”,
forskningsinstitutet RISE talar om olika
projekt och vi berättar om de mötesplatser för äldre i Borås som startats
inom satsningen ”Digidel Senior”.
Eftersom vi är i textilstaden Borås blir
det också en modevisning, med bland
annat Smart Textiles, som man arbetar
med på Science Park Borås.

Hur ser digitaliseringsarbetet ut i Borås
Stad – är det några särskilda lösningar
och satsningar som du vill lyfta fram?
– Det är mycket! Digidel Senior känns
roligt, eftersom det är en digital satsning som vänder sig till äldre. Bland
annat kommer vi att genomföra en
digitaliseringsturné för seniorer under
namnet ”När mormor blev digital”.
Vi har också startat arbetet med att
utveckla en chattbot för att svara på
medborgarfrågor, vi har satsat mycket
på IoT-sensorer och fritt wifi och har
infört service med felanmälan inom
samtliga kommunala verksamheter,
inte bara de som har hand om gator
och torg.
Förutom Digitaliseringsdagarna – vad
bör man inte missa när man är i Borås?
– Borås är ju en textil- och konststad,
med bland annat Textilmuseet, Textile
Fashion Center och väldigt mycket
offentlig konst i form av väggmålningar
och skulpturer, bland annat i samband
med street art-festivalen No Limit som
i år hålls för fjärde gången. Och så har
vi ju Borås Djurpark förstås!
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kort om IT
Ny modell för
bredbandsstöd

Post- och telestyrelsen, PTS, har på
regeringens uppdrag utformat en
ny modell för bredbandsstöd, som
börjar användas under 2020.
Statligt bredbandsstöd ska bidra till
utbyggnaden av snabbt bredband
i områden där det saknas förutsättningar att bygga på kommersiell grund. Nätbyggare i de fyra
utvalda regionerna Blekinge, Västra
Götaland, Värmland och Västernorrland kan under 2020 ansöka
om bredbandsstöd från PTS.
Nästa år kommer PTS att göra en
ny fördelning av stödmedel, och då
kan andra regioner bli aktuella.
Läs mer på: pts.se

SKL
SKR
SKL har blivit SKR
I november förra året bytte Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL)
namn till Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR).
De sista landstingen har ändrat
sina namn till regioner, eftersom de

också har fått ansvar för regional
utveckling, och därför följer nu
även kommunernas och regionernas medlemsorganisation efter.
Namnbytet innebär också att
webbadressen ändras till skr.se.

DIGG får
nya uppdrag

DIGG, Myndigheten för digital
förvaltning, ska leda arbetet i två
nationella uppdrag som de tilldelats
av regeringen.
Det ena syftar till att etablera ett
nationellt ramverk för grunddata

Enklare att hantera elevkonton
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Projektet Egil SCIMClient (ESC) har
samordnats av Föreningen Sambruk.
Klienten ska göra det enklare och
säkrare för skolor att skapa, underhålla och radera elevkonton i externa
tjänster.
Tanken är att man ska kunna ta
kontroll över de användarkonton
som finns i externa tjänster och
slippa manuell hantering av elevdata,
eftersom ESC hämtar uppgifter om
elever och skickar dem till tjänsten.
Klienten ser också till att uppgifter

korrigeras om de ändras och att
konton raderas när de inte längre
ingår i urvalet.
Bakgrunden är svårigheterna med
att underhålla elevkonton och så
småningom även se till att de tas
bort, i kombination med GDPR:s
mycket höga krav på en säker och
välstrukturerad behandling av
personuppgifter.
Läs mer på: skolfederation.se/
egil-scimclient-esc

– exempelvis uppgifter i folkbokförings-, näringslivs- och fastighetsregister – som är en viktig förutsättning
för datadriven offentlig verksamhet.
Det andra uppdraget ska leda till en
gemensam digital infrastruktur för
att förenkla och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter,
regioner och kommuner, vilket är en
förutsättning för fortsatt digitalisering
av det offentliga Sverige.
Uppdragen sker i samverkan med en
rad myndigheter och andra partners,
och en huvudprincip är att uppgifter
från privatpersoner och företag
enbart ska behöva lämnas en gång.
Uppdragen ska delredovisas i mars i
år och slutredovisas senast 31 januari
2021. Läs mer på: digg.se
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nytt om namn
Christian Bonfré har

avslutat sin tjänst som
digitaliseringschef på
Svenljunga kommun, och
avgår i samband med det
som KommITS ordförande,
men är kvar i styrelsen
fram till årsmötet.

Jörgen Sandström,
digitaliseringsdirektör i
Västerås stad och styrelsemedlem i KommITS, är
ny vice ordförande i IoT
Sverige. Ordförande är
Petra Sundström, Sandvik,
och övriga i styrelsen
kommer bland annat från
Prevas, Fastighetsägarna
Stockholm/IQ Samhällsbyggnad, SKR, Region
Skåne, Uppsala universitet,
RISE, Berghs School
of Communication och
Ericsson.

IoT Sverige är en del av
Vinnovas, Energimyndighetens och Formas
satsning på strategiska
innovationsområden.

Har din arbetsplats
gjort spännande
nyrekryteringar eller
förändringar?
Berätta för KommITS
läsare. Kontakta tidningens redaktör Ulf Benkel
på ulf.benkel@gmail.com
eller 0705-65 84 71 med
dina personalnyheter.
Skicka med ett foto också,
så syns du ännu bättre.

Identity is the
new perimeter

DIGITAL INTEGRATION OCH CYBER SECURITY

Expertkunskap och
innovativa lösningar
Pulsen Integrations vision är att vara
Nordens ledande leverantör av säkra och
integrerade digitala informationsflöden.
Med effektiva informationsflöden mellan
människor, mobila enheter, molntjänster,
system och organisationer ökar
flexibiliteten och därmed möjligheten att
utveckla en verksamhet mot nya mål.

Kom gärna och prata digitalisering med
oss på plats på KommITS i maj.
Eller hör av dig via
pulsen.se/integration

Vi är experter inom digital integration och
cyber security och har stor erfarenhet av
digitalisering inom Sveriges kommuner.

Ett ekosystem för Internet of
Things, för fastigheter, städer och
hela vårt samhälle. Tänk teknisk
infrastruktur, tjänsteleverantörer
och integrationssystem – allt
samlat på ett och samma ställe.
Snacka om smart!

Vi kallar oss för “Den allvetande IdP’n”
kom till vår monter så förklarar vi varför...

Vi ses i Borås under
Digitaliseringsdagarna
4-6 maj 2020

KommITS nr1/2020
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”Arbeta tillsamm ans
– inte bara sam tidigt
Linda Hammarstrand kommer till Borås och pratar stafettfilosofi

Linda Hammarstrand
Ålder: 49 år
Gör: Föreläsare (nominerad
till Årets talare 2018), ägare
av Culture Academy.
Aktuell med: Sin nyutgivna
bok Passion works: Känslor,
ansvar, dopamin och jävlar
anamma, keynote-talare
på Digitaliseringsdagarna i
Borås i maj.
Webbplats:
cultureacademy.se

Linda Hammarstrands övertygelse är att vi behöver arbeta mer tillsammans.
Med sin stafettfilosofi visar hon hur man skapar passion på jobbet.
Arbetssättet är sjösatt inom både Stenakoncernen och hotellkedjan Clarion Hotels.
I maj kommer hon till Digitaliseringsdagarna i Borås.
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Energi och glädje är avgörande för
alla som vill lyckas, menar Linda.
Varje vecka föreläser hon och bor på
olika hotell. Och det är före frukosten
hennes egna energipåslag börjar. På
väg ner till matsalen småpratar Linda
med hotellpersonal och ger gärna en
komplimang eller två kring något hon
uppskattar. Linda menar att samtalen
inte bara gör en annan människa glad
utan att den största vinsten tillfaller
henne själv, som strax ska dra igång
sin arbetsdag.
– Jag får ett dopaminpåslag i kroppen,
det öppnar vartenda spjäll jag har
i huvudet. Sedan kan jag ta mig an
vilken surdeg som helst. Man behöver
hitta sitt egna sätt att få loss energi och
skapa sin glädje.
Hennes stafettfilosofi handlar om att
framgången kommer till dem som
lyckas arbeta tillsammans och inte
bara samtidigt.
– Jag var på Stena under 20 år. Där fick
jag en uppgift från ägaren Dan Sten
Olsson och det var att levandegöra
hans affärsfilosofi som handlar om
omtanke. Skillnaden mellan att bry sig
och inte är kusligt stor, säger Linda.
Linda uppfyllde sin chefs önskan och
det tog inte lång tid innan Stenakoncer-

nen såg stora förbättringar.
– Med hjälp av arbetssättet fick
medarbetarna ett värde. De var länken,
inte ändhållplatsen, i en kedja där alla
servade varandra. En del startar, andra
utför, vissa slutför. Alla har sitt värde
på sin sträcka och framgången vilar i
överlämningarna. När vi förankrade
stafetten på Stena hade vi knappt
någon korttidsfrånvaro kvar.
Linda Hammarstrand menar att varje
individ måste förstå varför de går
till jobbet. Att det är så man skapar
meningsfulla tjänster.
– När vi känner oss värdefulla börjar
vi göra vanliga saker ovanligt bra.
Smarta chefer sänker inte medarbetare.
De hjälper dem att hitta rätt sträcka i
stafetten. Inom Stena skulle vi gå till
jobbet med ett enda syfte och det var
att göra varandra bättre och skapa en
dialog. Det myntades ett uttryck, att vi
framsnackade varandra. Vi bytte mindset från feedback till feedforward. Just
kommunikationen är det mest väsentliga inom en organisation, menar Linda
Hammarstrand. Hon understryker det
viktiga med att kunna tända andra. Att
en ledare lyckats när hon eller han gått
från att instruera sina medarbetare till
att börja inspirera.

En känd kommunikativ chef är Petter
Stordalen. Han värvade Linda till sig
för några år sedan med syftet att hon
skulle utbilda hans personal inom
hotellkedjan Clarion Hotels och där
implementera stafettfilosofin, under
namnet the chain of passion. Lindas
mål var att göra Clarion Hotel till
Nordens mest attraktiva arbetsgivare.
– Det året dammsög vi hela Skandinavien på priser, ler Linda.
I dag driver Linda sitt eget företag,
Culture Academy. De hjälper organisationer med små steg i rätt riktning
när det gäller att skapa ett attraktivt
varumärke.
– Ett starkt varumärke byggs inifrån.
Det går inte att ta några genvägar,
säger Linda Hammarstrand.
text :

Lotta Svensson
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Innovations-

upphandling Syd

Skånskt innovationsprojekt visar vägen
mot bättre IT-lösningar

Under 2019 har kommunerna Ystad, Trelleborg
och Skurup med stöd av
Vinnova utvecklat en
arbetsmodell för att kunna
arbeta med innovationsupphandling som
strategiskt verktyg för att
utveckla samhällsservicen.
Arbetsmodellen har testats
genom innovationsupphandlingar inom tre
områden: Rena och torra
golv i förskolemiljö, Interkommunal delningstjänst
för att låna och byta samt
Smart digital service på
medborgarnas villkor.
I en innovationsupphandling arbetar upphandlaren
i nära dialog med marknaden för att hitta nya
lösningar och produkter.

Kan ett nytt sätt att upphandla skapa nya
IT-lösningar för landets kommuner?
Det hoppas kommunerna i Ystad, Trelleborg
och Skurup, som tillsammans genomför ett
innovationsupphandlingsprojekt för att stärka
den digitala servicen för medborgarna.
– Vi hoppas få fram en modell som fler små

Projektet är nominerat
till priset Årets Kommunala Innovation 2020, i
samband med konferensen
Future and Welfare i
Malmö den 5–6 mars.

kommuner kan ta efter, säger Ulf Wedberg,
projektledare.
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Som verksamhetsutvecklare på Ystads kommun med inriktning mot digitaliseringsfrågor är Ulf Wedberg van vid att ha
ett öga mot framtiden. Konceptet innovationsupphandling
var dock nytt för honom när han blev tilldelad rollen som
projektledare för IT-delen.
– En upphandling som ska driva innovation? Det måste vara
en paradox, tänkte jag först, säger Ulf Wedberg.
Innovationsupphandling Syd, som projektet kallas, är
uppdelat i tre upphandlingsområden där IT-service är en.
En projektgrupp med e-strateger, IT-chefer och upphandlare
tillsattes för att sätta sig in i frågan. Målet, ”smart och
digital service på medborgarnas villkor”, var underordnat
själva formen på upphandlingen.
– Grundprojektet handlar inte om själva resultatet, alltså
vad som upphandlas, utan om att hitta en arbetsmodell som
gör att små och medelstora kommuner kan göra kommande
upphandlingar på ett effektivare sätt, säger Ulf Wedberg.
Han berättar att arbetsgruppen snabbt släppte fokus om
specifika tekniska lösningar (”AR, VR, AI”) och fokuserade
på kommunens behov.
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Ulf Wedberg
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– En innovationsupphandling kan vara
väldigt abstrakt, eftersom den erbjuder
många lösningar. Då blir det extra
viktigt att lägga tid på förberedelserna,
och lokalisera de behov och utmaningar som behöver mötas.
En innovationsupphandling skiljer
sig något från en vanlig upphandling:
Istället för att utlysa offerter på en
redan existerande produkt formulerar
kommunerna ett problem för marknaden, och samlar sedan in förslag
på kreativa lösningar. På så vis kan
anbudsgivare och uppdragsgivare
tillsammans arbeta fram effektivare
produkter.

– Det handlar om att hitta enklare
sätt att använda upphandlingar som
verktyg för att driva på innovationer
inom kommunen.
Inom projektet för Innovationsupphandling Syd har design sprints, en
arbetsmetod utvecklad av Google,
tillämpats. Ett antal leverantörer har
bjudits in för att under en intensiv
arbetsvecka arbeta med ett IT-baserat
problem hos kommunen. Leverantörerna arbetar tillsammans med
verksamheten, efter en fast metodik,
och bryter ner utmaningen i delar för
att kunna testa olika lösningar. Redan
i slutet på veckan provkörs de digitala
pilotlösningarna på deltagarna.

– Det är otroligt effektivt. Sådana här
projekt kan hålla på i månader, eller
år, för att ta fram en lösning som
kanske inte ens är användbar. Nu får
vi på kort tid reda på om det är en idé
att ta vidare.
Exakt vilka idéer upphandlingen har
fått fram skyddas fortfarande av sekretess, fram till sista mars då processen
beräknas vara klar. Ulf Wedberg är
dock nöjd med de nya metoderna.
– Styrkan är att du kan snappa upp
hungriga leverantörer med färska
idéer, som kanske inte är etablerade
med färdiga produkter på marknaden,
eller verkar i en helt annan bransch.
Det blir enklare att släppa in nya idéer.
– Sedan finns det andra problem: Rent
juridiskt och affärsmässigt kan den här
typen av upphandlingar fortfarande
vara jättekrångliga. När vi jobbar
så nära med leverantörerna under
processen, snarare än att beställa en
specifik produkt, blir det svårt att göra
detaljerade kravlistor – vi vet ju inte
vad vi är ute efter. Så det gäller att få
fram en modell som fungerar och gör
arbetet effektivt.
Ulf Wedberg vidhåller att innovationsupphandlingar är särskilt användbara
inom IT-området, där tidigare lösningar snabbt blir föråldrade.
– Vi prövar gamla rutiner, bryter
mönster som sitter i den byråkratiska
handläggningskulturen kommuner ofta
har med sig. Framförallt sitter vi på
många gamla IT-system, flaskhalsar
som bestämmer våra rutiner. Genom
att öppna upp för nya leverantörer
och produkter kan vi jobba mycket
effektivare framöver.
Gör det någon skillnad för medborgarna?
– Det är som med digitaliseringen i
stort: Det ligger inte i fasaden, det
är själva arbetet på insidan som är
det viktiga. Där genererar vi värdet
till medborgarna – och det är där vi
ständigt måste fråga oss om vi arbetar
på rätt sätt.
text :

Christian Naumanen

foto:

Anders Tukler / Tourism in Skåne
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Runt 100 av Sveriges kommuner är idag kunder
hos oss på Micro Focus, och då framförallt inom
identitet och åtkomsthantering, ett av våra områden i vår innovativa, attraktiva portfölj av säkerhetslösningar. Micro Focus är ett europeiskt renodlat mjukvaruföretag, europas näst största, med +12
000 anställda (ca 100 i Norden och ca 60 i Sverige),
som utvecklar och säljer mjukvara inom områden
som ITSM och informationssäkerhet. Allt preppat
med AI/maskininlärning från våra egenutvecklade
världsledande analytics plattformar.

Det blir alltid
bäst när
man känner
varandra/

Det finns många att diskutera digitalisering och
analytics med. Varför inte med oss som utvecklar
teknologierna och är världsledande inom området.
Varmt välkomna till vårt pass och vår monter.
www.microfocus.com

Hos Iver börjar allt med partnerskap. I 20 år har vi utmanat
IT-jättarna med effektiva leveranser, hög servicenivå och
långsiktiga relationer. Det är så vi hjälper dig att lösa dina
tuffaste affärsutmaningar. Läs mer på iver.se
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En mötesplats
för att samla ihop
alla kommuners arbete
inom digitalisering och
verksamhetsutveckling.
Det är tanken med den
nya arena för dialog som

Ny arena
för digital
dialog samlar
svenska
kommuner
14
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initierats av SKR, Inera
och Kommentus.
Hittills har arenan genomförts under

Lotta
Nordström

fem träffar. Tre fysiska i Sundsvall,
Malmö och Stockholm och två digitala
tillfällen. Nästa gång blir i Luleå 19
mars.
Thomas Molén, CDO för digitalisering
och verksamhetsutveckling i Umeå
kommun, deltog i Sundsvallsträffen
och reflekterar:
– Det är bra att de inledande träffarna
hölls på tre fysiska platser, och inte
bara i Stockholm vilket annars är
vanligt.
Under dagen i Sundsvall började
deltagarna spåna vidare under paustid.
– Vid lunchen började vi genast diskutera hur vi är organiserade och hur vi
tar oss an digitaliseringens utmaningar
i våra kommuner. Det har resulterat i
att jag redan nu haft videoavstämning
med några kommuner för att byta
erfarenheter. Det har varit mycket
givande, säger Thomas Molén.
Lotta Nordström, sektionschef för
avdelningen för digitalisering på SKR
och en av de samordnande för arenan,
är nöjd:
– Våra tre större sammankomster ute i
landet har varit lyckade. Vi körde nyligen ett digitalt möte med tio noder där
flera satt samlade vid varje nod. Det
gick överraskande bra att mötas under
tre timmar på det sättet, trots antalet.
Att mötet var väl förberett och att alla
var införstådda med det digitala gjorde
det hela smidigt.
När arenan drog igång i november
hade funderingar funnits under ett
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och ett halvt års tid om hur man skulle
kunna nå en pågående dialog med
beslutsfattare inom digitalisering i
kommunerna.
– Nu har vi kommit så långt att vi
landat i ett syfte. Arenan ska utöver
att främja ett kunskapsutbyte vara ett
forum som kan driva på, med syftet att
underlätta den strategiska utvecklingen
bland kommunerna i en digital tid,
säger Lotta Nordström, som själv har
varit med vid alla tillfällena ihop med
kollegan Louise Callenberg och representanter från Inera och Kommentus.
Att dela erfarenheter är viktigt, understryker Lotta Nordström. Framförallt
då förmågan att kunna utveckla sin
kommun skiljer sig åt, främst då
ekonomin ser olika ut.
– Det är bra att SKR, Inera och
Kommentus tar ett samlat grepp kring
den nationella utvecklingen och att vi
kan se dem som en gemensam aktör.
I och med att arbetet är uppdelat i
tydliga målområden och mål blir det
också lättare att hitta konkreta frågor
att arbeta kring internt, men också
i samarbete med andra kommuner,
säger Thomas Molén.
De 16 områden som arenans deltagare
identifierat som viktiga har ingen
inbördes prioriteringsordning. Det
handlar till exempel om: Hur hanterar
kommunerna behovet av nationella
standarder? Hur hanterar man finansiering av gemensamma initiativ på
nationell nivå?
– Juridiska förutsättningar är svåra

Thomas
Molén

att bedriva på lokal nivå, så här är
det ytterst angeläget att dessa drivs
nationellt. Området som handlar om
ett gemensamt ramverk för arkitektur
är viktigt. Arkitekturfrågorna är komplexa men en förutsättning för att vi
ska få struktur på vårt arbete och vår
information. Helt enkelt en förutsättning för en effektiv utveckling med
stöd av digitalisering, säger Thomas
Molén.
Tanken från de som samordnar är att
arenan ska finnas kvar åtminstone
fram till år 2025.
Lotta Nordström, har det funnits någon
likande satsning innan?
– Nej det har det inte. SKR har ju ett
antal nätverk som är mer verksamhetsspecifika, men de engagerar endast
en liten del av våra medlemmar. Nu
försöker vi dessutom bryta ny mark
genom att se till att en stor del av
arenans arbete kommer att ske digitalt.
Under de tre träffarna blev en viktig
poäng synlig för Lotta Nordström och
kollegor:
– Jag upplevde en skillnad mellan
Stockholm och de andra två träffarna
ute i landet. Ute i landet var de väldigt
glada över att de var inbjudna och tillfrågade om sin situation. I Stockholm
är man mer van vid att bli det. Det var
dock ingen skillnad i engagemanget.
Lotta Nordström vill även hälsa att
om någon kommun mot förmodan inte
fått en inbjudan, så får man gärna
kontakta henne.
text :

Lotta Svensson
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NOC TAR
ALDRIG LEDIGT.
Vill du veta mer om våra tjänster?
Välkommen till www.fiberdata.se
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Mobile Device Management
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Utmaningar med säker IT
för våra kommuner
Säker leverans av applikationer och
data till en allt mer mobil arbetskraft.
Krav på ökad effektivitet och sänkta
kostnader utan att tumma på
användarupplevelsen.

Djup ITkompetens
inom offentlig
sektor
Läs mer om vad vi gör
för offentlig sektor:
dustin.se/offentlig-sektor

Läs mer om hur
Citrix Workspace
kan hjälpa dig!

SECURE

&SAFE
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Vi hjälper dig att
skapa effekt i din
verksamhet.
Möt våra specialister
i montern.
Vi bygger
Sverige med it.
checkpoint.com

83x109mm-EventAd2.indd 1
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Bättre IT-säkerhet
GDPR, NIS, Säkerhetsskyddslagen
och EU Cybersecurity Act är exempel
på lagar som kräver att du tar
IT-säkerhet på allvar och garderar
dig mot hot och attacker.
Med vår produktfamilj Net iD hjälper
vi dig att göra det på ett rationellt sätt.
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Kontakta oss i dag på
info@secmaker.com
så berättar vi mer
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Vad är KommITS?

ko m m i t s s t y r e l s e
Ordförande Roger Nilsson
Ystads kommun, Ledning och utveckling
Piparegränd 3, 271 42 Ystad
Telefon: 0411-577 009
E-mail: roger.nilsson@ystad.se

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 170 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 leverantö rer. Vi har
också ett nära samarbete med SKL:s
IT-sektion och med systerföreningar
i USA, Nederländerna, Belgien, Nya
Zeeland, Storbritannien, Kanada och
Australien. Men den kanske viktigaste
funktionen är att vara ett forum för
erfarenhetsutbyte – där det finns goda
möjligheter att knyta kontakter som
är till stor nytta i det dagliga arbetet.
Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform, och vi är
leverantörsoberoende.
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.

KommITS nr1/2020

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
skötsockså av styrelsen.
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 2019/2020 är 2 000 kronor.
Medlemskapet medför inga övriga
förpliktelser.

Styrelsemedlem Jörgen Sandström
Västerås stad, Stadshuset
721 87 Västerås
Telefon: 072-142 46 71
E-mail: jorgen.sandstrom@vasteras.se

Styrelsemedlem
Christian Bonfré
Telefon: 0723 270 701
E-mail: christian@eventsia.se

Styrelsemedlem Lotta Nordström
Sveriges Kommuner och Regioner
Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 73 97
E-mail: lotta.nordstrom@skr.se

Sekreterare Anette Knutsson
Strömstads kommun, IT-enheten
452 80 Strömstad
Telefon: 0526-191 35 Mobiltel: 070-541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se

Styrelsemedlem Marie Fryklöf
Östersunds kommun
831 25 Östersund
Telefon: 063-14 49 10
E-mail: marie.fryklof@ostersund.se

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

Styrelsemedlem Stefan Nyberg
Österåkers kommun
184 86 Åkersberga
Telefon: 08-540 811 10
E-mail: stefan.nyberg@osteraker.se

Styrelsemedlem Torbjörn Larsson
Falkenbergs kommun, IT-avdelningen
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 62 58 Mob: 070-698 62 58
E-mail: torbjorn.larsson@falkenberg.se

KommITS c/o Marianne Olofsson
Munkedals kommun, Forum
455 80 Munkedal

AVSÄNDARE/RETURADRESS:

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

Ur juryns motivering:
”Lidingö stad har
förstått varför förnyelse
är viktigt och lyckats
integrera sina ambitioner
för utveckling i en digital
tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen
och styrningen.”
Bakom utmärkelsen
Sveriges Digitaliseringskommun (tidigare
Sveriges IT-kommun) står
SKR, Kvalitetsmässan,
Digitaliseringskommissionen, VINNOVA och
IT&Telekomföretagen.

Lidingös samsyn
och engagemang
tog priset

Priset har delats ut
vartannat år sedan 2001.
Tidigare vinnarkommuner
är Karlstad, Upplands
Väsby, Falkenberg, Umeå,
Malmö, Nacka, Kalix, Helsingborg och Stockholm.

I Lidingö har alla stigit ombord på det digitala tåget. Rent konkret kanske det inte har
hänt så mycket mer än i andra kommuner – men det kollektiva engagemanget är unikt.
I oktober utnämndes Lidingö stad till Sveriges Digitaliseringskommun 2019.
Utvecklingschefen Sara Penje har knappt
hunnit hämta sig från spänningen när
priset skulle delas ut på Kvalitetsmässan i
Göteborg. Majoriteten av landets kommuner
satsar stort på digitalisering och konkurrensen var minst sagt mördande.
– Det var först efteråt som jag förstod varför
vi vann. De digitala tjänster som utvecklas i
kommunerna är likartade, men den samsyn
som råder hos oss är helt unik, säger Sara
Penje.
Utnämningen är onekligen ett kvitto på att
kommunen är på rätt väg. Att resa hem från
Göteborg med den prestigefyllda skulpturen
och 50 000 kronor i prispengar var både
omtumlande och välförtjänt, tycker hon.
– Vi har varit duktiga på att bygga bort
Jantelagen. Att skapa en kultur där vi
uppmärksammar varandra och gläds över
våra framgångar.
Varför var ni bäst 2019?
– Inför prisutdelningen fick vi besök av en

namnkunnig jury som genomförde individuella intervjuer med berörda parter. Det
var tusen frågor och vi var ganska spaka
efteråt. Vad som kom fram var att, oavsett
vem juryn pratade med, talade vi alla
samma språk. Det fanns ett konsensus som
stack ut från de övriga kommunerna.
Hur har ni kommit dit?
– Daniel Broman, vår stadsdirektör,
förstår att digitalisering är en viktig fråga.
Politikerna är tydliga med att de vill se en
effektivisering. De lyssnar på tjänstemännen och den digitala utvecklingen finns
alltid med i budgetarbetet. Vi har också en
utvecklingsfond som är vikt speciellt för
digitaliseringsarbete vilket ger oss stora
möjligheter.
Har du något exempel?
– Lärande- och kulturförvaltningen har
infört eyetrackning i skolan. Det betyder
att specialpedagogerna filmar elevernas

ögonrörelser när de läser med hjälp av
Lexplore. De kan snabbt överblicka barnens
läsförståelse och sätta in stöd till de elever
som behöver det bäst. Alla vinner på att
kartläggningen går snabbare än om den
hade skett på ett vanligt sätt.
Hjälpte er samsyn här?
– Ja. Den vanliga gången är att man genomför ett pilotprojekt som ska utvärderas
enligt konstens alla regler. Men eftersom
alla trodde på idén gick vi all in. Vi vågade
skala upp och köra. Nu används eyetracking i årskurs 1–6 i alla kommunens skolor.
Vad händer härnäst?
– Nu ska jag samla alla förvaltningar för
att göra ett omtag av vår handlingsplan.
Kommunalt arbete är traditionellt ganska
hierarkiskt, vilket vi försöker komma
ifrån. Vi arbetar med tvärgrupper och
nätverkstänk. Hur kan vi stötta och hjälpa
varandra? text: Lotta Engelbrektson

