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Framtidens eMedborgare
Reflektioner från årets vårkonferens
Temat för vårkonferensen var
Framtidens eMedborgare. Vad är
egentligen framtidens eMedborgare?
Hur ser han eller hon ut, vilka
krav kommer man t ex att ställa på
kommunerna? Vi har en generation på
väg in i arbetslivet som har växt upp
med Internet. Vilka krav kommer dom
att ställa när dom skall ut i arbetslivet?
Kommer dom att nöja sig med att få
en dator tilldelad när dom kommer
till jobbet eller kommer dom att kräva
att få använda sin egen dator och de
program som dom är vana att arbeta
med? Här kommer vi troligen att ha
stora utmaningar under de närmaste
åren när en ny generation skall in på
arbetsmarknaden.
Men det är inte bara en ny generation
på arbetsmarknaden som kommer
att ställa krav. Vi har en generation

av 40-talister som är på väg in i
pensionärslivet. Vilka krav kommer
dom att ställa på vård och omsorg när
dom kommer att ha behov av stöd? Jag
tror inte dom kommer att nöja sig med
att ansöka om hemtjänst via en blankett
utan dom vill kunna göra det som en
e-tjänst. Om dom t ex behöver flytta in
i ett boende så kommer dom definitivt
ställa krav på tillgång till bredband och
andra it-relaterade tjänster. Redan nu
har vi Sandviken fått de första kraven
på att boende i våra äldreboenden
vill ha tillgång till bredband. Jag tror
mycket på Västerås arbete med att skapa
eHemtjänster för att nyttja ny teknik
inom vård och omsorg.
För att kunna leverera alla dessa tjänster
till framtidens eMedborgare så krävs
det att vi har en bra infrastruktur i
hela landet. Regeringen har satt upp
målet att 90 % av hushållen skall ha
tillgång till bredband med minst 100

Mbit senast 2020. Under konferensen
så debatterades det hur vi skulle
lyckas med att bygga ut fiber till alla
dessa hushåll. Skall vi klara av denna
målsättning utanför storstäderna, så
måste staten gå in med mer bidrag
för att vi skall lyckas. Vi kommuner
kommer inte att ha ekonomiska resurser
att klara av detta själva.
Höstens konferens har rubriken Just
do IT, att gå från ord till handling.
Under konferensen vill vi visa upp
att det faktiskt händer en massa
saker ute i kommunerna. Vi har t
ex gemensam e-tjänstplattform i
Värmland, gemensamt bibliotekssystem
i Gävleborg och många andra smarta
lösningar. Vi ses på höstkonferensen 5-7
november.
Lars Flintberg – sekreterare i KommITS
och IT-strateg i Sandvikens kommun

tieto.se/offentligsektor

Ska vi tillsammans
förbättra den
gemensamma sektorn?
Ja det ska vi. Det ligger
i allas intresse.
Äldre kan få bättre omsorg och vi kan öka myndigheter
och verksamheters effektivitet och tillgänglighet för alla
oss medborgare. Allt detta ligger i allas intresse.
Tieto har mer än 40 års erfarenhet av att frigöra tid och
resurser med hjälp av IT. Vi gör så att medarbetarna i
den gemensamma sektorn kan fokusera på människan,
hjärtat i verksamheten.
För att vi bör. För att vi kan.
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Vill du förbättra den
gemensamma sektorn?
Kontakta oss idag
för mer information.
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©Dan Lepp

Tempo!

Innehåll

Är en grundläggande musikterm på latin
som betecknar ett musikstyckes hastighet,
dvs hur snabbt pulsslagen följer varandra.
På årets vårkonferens i Örebro, fick jag
verkligen upp pulsen då Erik Sundström från
Dagens Arena tog med oss i ett rasande tempo,
hur livet runt en valkampanj i USA kan gå till och
hur social medier kan maximeras i detta syfte. I
ett svindlande tempo fick vi insikter hur mycket
tid och slit valarbetarna under Barack Obama
lägger ner för att ro hem skutan, och detta två
gånger i rad desutom.
Tempot sjönk något då den Estländska
generalsekreteraren för IT-frågor Tavvi Kotka,
tog till orda. Men att ta del av deras koncept
och informationsresa var spännande. Vi på
redaktionen fick även tillfälle att samtal med
honom efteråt och ett längre reportage om
landet i öster kommer i höst i tidningen. Det
kommer bli riktigt rafflande.
En stort minne från Örebro och vårkonferensen
var den brillianta föreläsningen av entrepenören
Stefan Hyttfors. Alltså den var en rysare, han
rev av den ena efter den andra framtidsdystopin
så övertygande, att jag varje dag sedan dess,
tänker på hans analyser av världsläget. Har följt
honom på twitter sedan dess och Europa har
onekligen massor att kämpa med. Hyttfors har
arbetat som journalist, fotograf och en hel del
annat. Han blev belönad förra året som ”årets
genombrott” på talarforum så ni som missade
vårkonferensen, se till att inte missa honom ifall
ni får chansen.
Solen gasar nu på, ta nu chansen att vara
utomhus så mycket det bara går. I höst har ni
KommITS-medlemmar mycket att se fram emot.
Så se till att kika in på hemsidan då och då för
nyheter och uppdateringar.
Glad sommar och du, våga ta chansen att
påverka innehållet i tidningen. Jag är nyfiken på
era historier och erfarenheter.

Daniel Becker
– Redaktör KommITS
danielkommits@gmail.com
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vårkonferensen

Intryck och
reflektioner

KommITS vårkonferens 2013 är min
första konferens på mitt nya jobb
som färdigutbildad systemvetare. Det
första som möter mig är en stor grupp
leverantörer som ser glada ut att se oss.
Själva verkar de något uttråkade, om
än något nyfikna och ivriga. Detta är
förmodligen ett resultat av att alla kommundeltagare är på dagens keynotes
och att det är just bara leverantörer
kvar i loungen.

När dagens keynotes om Obamas
presidentkampanj respektive Estlands ”eServiceresa” är klara och
partnerloungen fylls av betydelsefulla
kommundeltagare inser jag att jag
sänker medelåldern rätt bra, vilket
är synd. Eftersom jag varken är en
kommundeltagare eller leverantör, utan
något mittemellan, tar jag mig friheten
att göra diverse oberoende reflektioner.
Vad söker deltagare på konferensen?
Vad vill de få ut av besöket?

”Breakoutsen” som hålls av kommuner
är klart populärast, deras lokaler var
fulla av exalterade kommundeltagare.
Inte riktigt lika fullsatt på de leverantörers seminarier som jag gick på,
dessvärre. Som kommundeltagare
är man nog ute efter inspiration och
motivation på konferensen, tänker jag,
de vill se och höra om kommuners egna
utvecklingsprojekt, träffa nytänkande
engagerade individer, knyta kontakter.

Tack till er som besökte vår monter och deltog i
intressanta diskussioner kring e-tjänster, e-utveckling, e-samhället och Advanias Verksamhetskonsulter under vårens KommITS!

Advania eGov
- med fokus på e-utveckling
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Fortsätt att följa diskussionen även
efter KommITS på advania.se/egov
08-546 70 000 | info@advania.se | www.advania.se
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En dragning om en leverantörs fantastiska lösning kan
kanske få en att fundera över motsvarande lösning man
har idag, men inte så mycket mer. Leverantörerna behövs
där, men jag hade önskat möta dem och lära av dem på
något mer inspirerande sätt. Kanske en dragning med en
leverantör kombinerat med en kommun, som gemensamt
visar oss en lyckad upphandling, implementering eller
ett lyckat samarbete av något slag? Det tror jag hade väckt
mer intresse och framför allt inspirerat andra vidare.
Västerås Stads ”breakout” med Mikael Lagergren i
spetsen uppskattade jag väldigt mycket, och många med
mig. Han talade om e-hemtjänst och hur de möter utmaningar inom omsorgen med trygghetsskapande teknik.
Här snackar vi inspiration! Ett egendrivet projekt som
har fått tid och resurser till att göra något riktigt bra för
framtidens eMedborgare. Efteråt var det full diskussion
om hur man som kommun ska kunna ta del av det här
projektet. Man har med största sannolikhet inte resurser
själv att utföra ett lika gediget arbete och varför skulle
man uppfinna hjulet igen? Det är klart man ska kunna
dela erfarenheter och kunskap med varandra. Och det är
ju precis därför vi är på KommITS!
Sanna Helenius
länk: www.dirsys.com
Text:

ENABLING EVERYDAY COMMUNICATION

KONSULTTJÄNSTER
DRIFTTJÄNSTER

LÖSNINGAR
Vi är experter på NätVerk och
kommuNikatioNslösNiNgar.
Med vårt engagemang, enkelhet och vår erfarenhet har
vi hjälpt fler än 60 av landets kommuner med bland annat
design, införande, support och utveckling av lösningar
inom mobilitet, accessnät, datacenter och säkerhet.

WWW.NetWorkserVices.se
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

Hantering av e-tjänster
har just blivit en skrattmatch!
Att e-tjänster länge har varit ett kostsamt och
tidskrävande arbete kan många skriva under
på. Vi på Artvise tycker tvärtom, att e-tjänster
ska vara billigt och tidseffektivt! Därför har
vi tagit fram verktyget Artvise e-Tjänst där
organisationer och företag enkelt kan skapa
sina egna e-tjänster eller välja mellan 80 färdiga
e-tjänster ur vår katalog och enkelt publicera
dem med några klick!
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Vår plattform för e-tjänster är helt
kostnadsfri och du betalar endast
för de tjänster du väljer att publicera.
Vill du se fler fördelar?
Gå in på www.artvise.se/e-tjanst
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e-legitimering

Så blir den nya E-legitimationen

Massor av nya leverantörer av
e-legitimation blir följden när den
nya lösningen blir klar den 1 juli.
En ny arkitektur ska väsentligt
förenkla för webbtjänster att hantera
e-legitimation.

Det medför att många fler aktörer
blir aktuella som tjänsteleverantörer.
Det ska också bli enklare att använda
tjänsterna för till exempel myndigheter
som har e-tjänster som kräver att
medborgaren legitimerar sig.

I dag kan du få e-legitimation via
Bank-id, Telia och Nordea. E-legitimationsnämnden arbetar med en ny
infrastruktur för svensk e-legitimation.

E-legitimationsnämnden är snart klar
med ett regelpaket med de krav som
ställs på aktörer som ska ansluta sig till
e-legitimationssamarbetet, för offentlig

sektors räkning. Ett utkast till regelpaketet publicerades den 30 januari.
Ambitionen är att presentera en färdig
version den 1 juli.
– Vi räknar inte med någon större
anslutning förrän första kvartalet nästa
år, men flera är myndigheter aktiva
med pilotprojekt, säger Nils Fjelkegård,
jurist på E-legitimationsnämnden som
arbetat med det nya regelpaketet.

Från Peace & Love i Borlänge
till Stadsbiblioteket i Malmö.
Vi bygger Sverige med it.
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Exempel på myndigheter som är aktiva är Bolagsverket och
Skatteverket.
Den största skillnaden mot dagens lösning är att kravställningen på e-legitimationen blir mer teknikneutral. Integrationen
mot e-tjänster förenklas också genom att införa standardiserade identitetsintyg som förmedlas via en legitimeringstjänst.
Om en e-tjänst vill nyttja e-legitimationer för inloggning
levererar legitimeringstjänsten med stöd av användarens
e-legitimation ett intyg som talar om för e-tjänsten att det är
rätt användare. I dag måste e-tjänsten själv ansvara för att
kontrollera att användarens e-legitimation inte är spärrad.

Samsung rekommenderar Windows 8.

1160 gram som gör livet lättare

BUY AND TRY!

Prova en Samsung PC
i upp till 30 dagar innan
du bestämmer dig!
samsung.se/buyandtry

Vem som helst ska kunna bli utfärdare av Svensk e-legitimation och tillhandahålla en legitimeringstjänst. Det som
krävs är att klara av en granskning som administreras av
E-legitimationsnämnden.
Eftersom olika behörigheter kan anges för användare öppnar
den här lösningen på sikt för enhetlig inloggning, så kallad
single sign-on, för de webbtjänster som är anslutna.
Varför inte ta ett rejält grepp och skapa en federation (se
faktaruta) med de initiativ som också finns för inloggning
inom vården och skolväsendet?

Vår nya laptop har siffrorna på sin sida
Samsung
SERIES 9

De 33.000 timmar vi lagt på utvecklingen av nya Samsung 9-serien
har resulterat i en otroligt lätt, 12,9 mm tunn, 13,3 tums skönhet helt
i aluminium med Intel® Core™ i5 processor. samsung.se/9-serien

NICE TO MEET YOU

PERSONLIG
INNOVATIV
KOMPETENT
Före under och efter en förändring finns
vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas.

7
WWW.CAPERIO.SE
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e-legitimering

– De olika lösningarna fyller lite olika syften, där vården
och skolan har särskilda behov kopplat till federerad
behörighetsstyrning. Men det finns en väldigt tät kommunikation mellan de olika initiativen, säger Nils Fjelkegård.

ALLA TILLSAMMANS
Federerad identitetshantering innebär att identitetshantering samordnas
mellan flera organisationer.
En del av det är single
sign-on, som innebär att
en inloggning fungerar
för flera system och/eller
tjänster, inom en eller flera
organisationer.

Leverantörer av webbtjänster som
vill använda den nya lösningen
för e-legitimation kan bli tvungna
att köra dubbla lösningar till en
början. Så kan det bli fram till
sommaren 2016 då de sista avropen
på det gamla ramavtalet E-id 2008
löper ut, beroende på i vilken takt
tillhandahållare av e-tjänster och
utfärdare av e-legitimation går
över. Dessutom kommer det naturligtvis att krävas en insats för att
implementera den nya lösningen.

VÅRA IT-TJÄNSTER
HÅLLER VAD DE LOVAR

– Hur mycket arbete som krävs varierar. De flesta myndigheter, kommuner och landsting är redan väl bekanta
med den nya standarden, och i de flesta tillkommande
e-tjänsterna används redan tekniken för elektronisk
legitimering.
Text:

www.idg.se

UPPDRAG | MARINA LÄROVERKET

Dustins lösning
innebar tråDlös
revolution.
Jonathan Paulsen IT-ansvarig
MARINA LÄROVERKET
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Läs mer om uppdraget på dustin.se/kundreferenser eLLer
ring 08-553 44 000 så hjäLper vi dig att hitta rätt it-Lösning.
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www.staysecure.se | 08-5000 94 20 | info@staysecure.se
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Mobile Device Management på enklast
tänkbara sätt. Hantera smartphones och
surfplattor utan att behöva vara expert.

duostation.se/mdm
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krönika: säkerhet

Får du vara med och spela?
Få torde vara omedvetna om det
kommande paradigmskiftet med nya
e-legitimationer i Sverige. I och med
att E-legitimationsnämnden i januari
publicerade det skarpa förslaget till
tillitsramverk finns det nu tydliga
spelregler för den som vill ge ut
e-legitimationer.
Skiftet är att det som Datainspektionen
nu kallar tvåfaktorsautentisering, utan
någon egentlig precisering av kravbilden, snart kan mätas och bedömas efter
uppsatta säkerhetskrav. Tillitsramverket hjälper dig som utfärdare och som
förlitandepart (dvs den som litar på en
e-legitimation) att bedöma hela kedjan
från det att användaren är identifierad
till det att denne autentiserar sig vid
datorn. I jämförelse med den fysiska
världen är det som att gå ifrån att bara
titta på ett hänglås till att följa alla

länkarna i kedjan.
Vi har fram till nu utgått från att de
större aktörerna, som exempelvis
bankerna, gör tillräckligt bra lösningar
för bästa tänkbara identifiering och
autentisering. Samtidigt är det märkligt
att just bankernas lösning för e-legitimation accepteras när såväl de tekniska
lösningarna som rutiner, processer med
mera inte publicerats, utan hanteras
som en form av banksekretess. Tilläggas kan också att bankerna under tid
själva inte har använt samma lösningar
överallt som erbjudits inom ramen för
eID2008 vilket också har väckt undran.
I och med tillitsregelverket från
e-legitimationsnämnden har vi nu en
försvenskning av det som går att finna
bland annat i NIST SP800-63, Kantara
IAF, Stork QAA och ISO/IEC 29115.
Alla möjligheter finns nu att Sverige

går från ett oligopol med några få
aktörer till en fungerande marknad där
målbilden är att var och en ska klara
sig med EN e-legitimation. Inte en per
tillämpning, och ibland även per enhet,
som under en period utgjorde trenden.
Den som har ambitioner att förse sin
personal med en e-legitimationshandling för fysisk och elektronisk legitimering har nu alla möjligheter att ta steget
fullt ut och tillse att e-legitimationen
också har ett reellt värde utanför den
egna organisationen när den nu kan
mätas och accepteras inom de federationer som kan vara aktuella för verksamheten. Därmed kan personalen,
oavsett om det är i tjänsten eller privat,
använda en och samma handling för
e-legitimering
Men det gäller att spela på samma

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

IT-Infrastruktur

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

Besök oss på compose.se

IT-Drift

Vi har ett komplett utbud av drifttjänster.
Våra kunder finns inom såväl privat som
offentlig sektor.
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NilexPlus
villkor som de andra medlemmarna i federationerna. Följs
inte reglerna kan medlemmen i värsta fall bli utesluten
vilket skulle resultera i att samtliga av medlemmen utgivna
e-legitimationer blir oanvändbara. Reglerna för en federation behöver inte vara den andra lik, vilket kan bli ett
problem ifall en organisation är medlem i flera federationer
med sinsemellan motstridiga regler. Hittills har stor möda
lagts vid att harmonisera regelverken mellan de nationella
federationerna såsom Skolfederation, Sambi (Samverkan för
behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) och Elegitimationsnämndens federation för Svensk e-legitimation
som ibland benämns EID2.

www.nilex.se

®

™

är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
certifierat IT Service Management System, som består av:
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.
Nilex HelpDesk hjälper till att hålla reda på alla typer av ärende inom olika
verksamheter såsom IT-Support, Teknisk Support, Fastighetsunderhåll, Beställning/
Inköp, Projekt, Installationer, Förslag och klagomål etc.
Nilex Inventariesystem är ett komplett system för att registrera, organisera och
administrera alla typer av inventarier såsom IT, möbler, maskiner, och konst etc.
Moduler till
Nilex HelpDesk:
ß Gruppfunktion
ß Webgränssnitt
ß SLA
ß Kalender och
Projektsimulering
ß Aktivitetsstyrning
ß Integrator mot
AD, eDirectory

Moduler till
Nilex Inventariesystem:
ß Webgränssnitt
ß Streckkodsinventering PDA
ß Inläsning/Nyregistrering PDA
ß Licenshantering
ß Anskaffning/ Inköp
ß Integrator mot MS SMS,
ZENworks, CapaSystems, Snow

Slutligen kan nämnas att det federationsbaserade ramverket
för de nationella federationerna sätter stopp för slentrianmässig användning av personnumret som identitetsbegrepp
vilket också är en fjäder i hatten för den personliga integriteten. Nu kan du bestämma vilka uppgifter du delar med
dig av till varje e-tjänst vilket gör att du också kan skilja på i
vilken roll du legitimerar dig.
Text:

Thomas Nilsson länk: www.certezza.se

Tack för ett trevligt event i Örebro!
Vi hoppas vi ses igen i höst.
Tänk att
KommITS är så
populärt.

Va,
måste man
köa redan?

Som att köa
till en Brucekonsert

Tänk att
KommITS är så
populärt.

Tänk att
KommITS är så
populärt.

Som att köa
till en Brucekonsert

Som att köa
till en Brucekonsert

Nu är jag
garanterad
plats!

Nu är jag
garanterad
plats!

Nu är jag
garanterad
plats!

Effektiv identitetshantering
för att styra fysisk och logisk
access var vårt fokus. Att hantera
identiteter ska vara så enkelt att
ingen behöver stå i kö vid utgivning.

www.nexussafe.com
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Lyckas du nå ut i
Twitterfloden?
Fler företag och kommuner anser att sociala medier
är en viktig kanal för att nå ut med sitt budskap. Men
vilken ton man har i sitt flöde spelar roll. Hur ska man
göra för att nå ut och vara professionell? Umeå Energi
har valt ett personligt tilltal och välkomnar gärna nya
följare med en tweet.
Företag är mer vänligt inställda till sociala medier
nu än för tre år sedan. Sedan 2010 har engagemanget
på till exempel Facebook och Twitter fördubblats.
Nu använder 33 procent sociala medier i dialog med
kunder och partners. Det visar undersökningen Smarta
Företag index som Sifo gjort på uppdrag av Telia och
Cisco.
– Sättet på vilket man inhämtar information och
kommunicerar har förändrats. Allt mer sker via sociala
medier. Företag har inget annat val än att ändra sig
om de vill vara med i matchen, säger Priya Sawhney,

Från New York, Milano,
Berlin och Paris till Örebro.
ber kommer fler
Från 15 juni till 1 septem
a världen att
hel
än 75 konstnärer från
bro.
en
förändra stadsbild i Öre
Välkommen tillbaka till
3.
Örebro och OpenART 201

12
Bilden är hämtad från Numen / For use utställning i Melbourne.
I sommar ger de sig på Örebro slott.

KommITS nr 2/13

strategichef på Business Services inom
Telia.
Undersökningen genomfördes i
början av året och besvarades av 3 500
anställda och beslutsfattare i svenska
företag och organisationer.
Skapar värde
Ett av företagen som är aktiva varje dag
på Twitter är Umeå Energi. De har ett
personligt tilltal och välkomnar alltid
nya följare med en personlig hälsning.
– Det är en viktig grundregel att vara
personlig – både för Umeå Energi som
bolag och i sociala medier som forum.
Det är helt enkelt lättare att nå ut när vi
är personliga i det vi gör och säger. Att
välkomna våra nya följare har därför
känts både trevligt och naturligt, säger
Sofia Alfredsson, kommunikatör på
Umeå Energi.
Företaget har en projektgrupp som
arbetar med sociala medier. Den består

av representanter från kundservice,
marknad, omvärldsbevakning och
kommunikation. Man har satt upp som
mål att twittra 2–3 gånger om dagen
och det är en person i organisationen
som har huvudansvaret för flödet.
Blandat flöde
På Twitter lägger Umeå energi även ut
nyheter, aktuell forskning och uppdateringar från konferenser som man
deltar i.
– Vi, Umeå Energi, ska vara där våra
kunder är och möta dem där de vill
att vi ska finnas. Vår målsättning är
att göra det enkelt genom att finnas
nära tillhands. Vi är lika mycket Umeå
Energi vare sig det rör sig om kommunikation på Twitter, Facebook, Instagram eller via våra externa webbsidor.
Syftet med vår närvaro på Twitter är att
vara en attraktiv och aktuell kanal för
debatt, information och nyheter i frågor
som handlar om klimat och energi.
Text: www.telecomidag.se

Tips och tricks
Att vara aktiv och kontinuerlig lyfter
många fram som viktigt när man ska satsa
på sociala medier. Företaget Spoon, som
arbetar med redaktionellt kommunikation,
har listat sina bästa tips för att lyckas med
Twitter som en marknadsföringskanal.
1. Var kontinuerlig. På Twitter pågår ett
ständigt samtal och den som är tyst försvinner i mängden. Twittra därför regelbundet
om relevanta saker.
2. Var relevant – och tramsig
Företag bör vara noga med att prata om
saker som berör verksamheten och intresserar målgruppen. Samtidigt måste man
vara personlig och bjuda på sig själv – tveka
inte alla tala om vädret.
3. Skapa relationer. Twitter är inte en anslagstavla eller en megafon utan ett samtal.
När kunder ställer frågor förväntar de sig
snabba och korrekta svar. Företag måste
vara noggranna med att alltid kommentera
det som sägs om dem och svara på frågor
som ställs, annars kan varumärket bli
lidande.

Vi förenklar modellering!
Prova fritt under
30 dagar!

Sveriges marknadsledande
e-tjänsteplattform!
Över 200 färdigutvecklade e-tjänster

Vi levererar verktyg och metod för
visualisering av era processer och er
verksamhet.
Ni får möjlighet att dela perspektiv och
hjälp att uppnå ägarskap för modellerna
i er organisation.

Färdiga integrationer & plugins
Digitala kompletteringar
Helautomatiska ärenden
Mobila applikationer
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vårkonferensen

Årets IT-personlighet:

Lotta Ruderfors,
Sambruk
För 4:e gången har KommITS utsett årets IT-personlighet.
Detta år gick utmärkelsen till Lotta Ruderfors som arbetar
som projektkoordinator på Sambruk.
Juryns motivering lyder: ”Personen har på ett föredömligt
sätt visat engagemang och genom ett proffsigt arbetssätt
drivit många olika projekt med deltagare från olika delar
av kommunen, många av dessa deltagare har varit ovana av
deltagande i projekt, men där man ändå levererat bra resultat
och redovisningar. Personen har, förutom det stora arbete
som redan görs i dessa projekt, nu tagit på sig att hjälpa till
att administrera de olika projekten inom CeSam. Detta bevis
på outtröttligt engagemang och intresse för den kommunala
IT-sektorn där hon lyckats gifta verksamhetens behov med
IT, gör henne till en mycket värdig mottagare av årets ITpersonlighet 2013. Sambruks projektkoordinator”

Specialister på IT-arbetssätt.

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

IT-Infrastruktur

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

IT-Drift
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Adaptit etablerar förmågan att
driva e-tjänstesatsningar för
framtidens eMedborgare.

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

Besök oss på compose.se

www.adaptit.se/e-tjanster
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Hur känns det att få detta pris?
Helt otroligt roligt! Ett erkännande av Sambruks arbete
som har varit i full gång under 10 år. Under dessa år har jag
träffat så många fantastiska projektledare som verkligen
brinner för sitt arbete. De gör det enkelt att ge ”lite till” och
tillsammans med kommunerna skapar vi engagemanget.
CeSams etablering innebär ännu större fokus på frågorna
och under sex månader har jag nu även fått förmånen att
samarbete med SKLs programansvariga. Känns som vi nu
är på rätt väg!
Priset är en resa till SOCITM i England, vilka förväntningar har du på den upplevelsen?
Egentligen inga alls, den är bara bonus. Men det ska bli kul
att se och höra hur långt de kommit i sitt samverkanstänk.
Vi har tidigare haft ett EU-projekt tillsammans med bl.a.
Sheffield som var väldigt imponerade av hur Sambruk
arbetar.
Vad betyder priset för dig?
Mer energi! Så vill jag ge en eloge till de verkställande
tjänstemän som verkat för Sambruk, utan deras outtröttliga
engagemang hade det aldrig fungerat, Claes-Olof Olsson
och Janne Dicander, de är guld värda!
Text:

Daniel Becker

Vi tackar för att ni
besökte vår monter
under KommITS
vårkonferens och
önskar glad sommar

www.contour-design.se ● 042 400 44 10

En värld av kraft och spänning

Den värld vi lever i är beroende av
elteknik som fungerar. Hos oss hittar du
marknadens kanske smartaste lösningar
för lågspänning, mellanspänning och kraftförsörjning. Lösningar som aldrig sviker
och som är ekonomiska, miljövänliga och
enkla att hantera.
Läs mer på www.eaton.se
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vårkonferensen

Årets IT-projekt: ANNA

Årets partner: HP

JURYNS MOTIVERING: Utveckla kommunal verksamhet
med IT är utmanande, att då börja med fokus på kundens
behov i socialtjänsten kan verka riskabelt, men med träget
arbete med att ändra på den egna verksamhetens fokus och
med innovation som ledstjärna och utmana leverantörerna
tog sig detta projekt an frågan om ett helt digitalt verktyg
med kunden i fokus för socialtjänsten.

JURYNS MOTIVERING: Det är en ära för mig att få dela ut
det viktiga priset till årets KommITS-partner. Utan våra
partners hade vi inte haft dessa konferenser. Som jag sa
redan förra året så får man inte Priset som årets KommITSpartner för lång och trogen tjänst.

Att förnya och förbättra svensk socialtjänst genom en
förbättrad tillgänglighet för medborgaren, högre effektivitet
i handläggningen och nya arbetssätt var det gemensamma
målen för kommunerna Nacka, Täby och Upplands-Väsby.
I ANNA-projektet så kartlade verksamheterna sina processer
och Pulsen Application fick efter en upphandling uppdraget
att bygga det stöd som skulle förverkliga drömmen. Påhejade av högsta ledningen har många års arbete nu lett fram
till resultat och därför vill vi ge utmärkelsen årets IT-projekt
till kommunerna Nacka, Upplands-Väsby och Täby.
Här i kväll för att ta emot detta priset för de tre kommunerna
är Lennart Jonasson, tidigare kommundirektör i Nacka och
en av ambassadörerna för Anna-projektet under många år.

Årets partner har varit med på många av våra konferenser,
om inte alla så väldigt ofta och är en återkommande och
uppskattad partner.
Årets partner är alltid aktiv och bidrar med både Ris och Ros
men alltid med genomtänkta förslag på hur vi kan genomföra våra konferenser bättre. En viktig del för att bli årets
KommITS-partner är att inte bara vara en utställare utan
även vara en del av konferensen och delta i våra föreläsningar
mm. Det är ett utmärkt tillfälle att ta del av de ämnen vi på
kommunerna tycker är aktuella. Sedan bidrar årets KommITS-partner även aktivt med break-outs och innehåll i våra
konferenser. Och inte att förglömma mycket bra framförda
Pecha Kuchas, så även i år. Nu vet vi allt om autonom teknik.
Årets KommITS-partner är HP.

Vet du vad det mest lokala
IT-företaget i Norden heter?

Känslan när allt bara fungerar...
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Göteborg

Stockholm

0522-44 38 00
Trollhättan

We bring information to life

Oslo

evry.com
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Utnyttja
kraften i dina
IT-investeringar!

Er
avtalsleverantör
inom:
- AV och videokonferens
- IT infrastruktur
- Dokumenthantering 2012

eMedarbetaren
prisbelönt kompetenssäkring
Vi har kompetenta kundansvariga och tekniker till ert
förfogande på alla våra 25 Center över hela Sverige.
De hjälper er med installation, konfiguration, service,
support, underhåll och utbildning. Därför har vi unika
möjligheter att möta era specifika behov inom ramen
för avtalen med Kammarkollegiet.

Ring oss på 020-32 11 11 och boka ett besök redan idag.

www.libendo.se

e-post: info@ricoh.se, ricoh.se

Trygga arbetsflöden
med smarta kort
Förbättra IT-säkerheten och förenkla dina medarbetares
vardag med Net iD och smarta kort från SecMaker.
• Trygga arbetsflöden och produktiva medarbetare
• Bättre IT-säkerhet med smarta kort
• Flexibelt, kostnadseffektivt och framtidssäkert
Net iD skyddar och säkerställer information, system
och datatrafik hos över en miljon användare.
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KommIT
Serbjuda
nde

Net iD En
terprise
25 kr per
licens
(ord. 275
kr)

17
Hesselmans Torg 5
131 54 Nacka
08-601 23 00
info@secmaker.com
www.secmaker.com

Kan ensamhet botas
med social medier?
Sociala medier och internet kan
motverka ensamhet, nedstämdhet
och isolering bland äldre. Det visar
forskning från Umeå universitet.
Genom det europeiska forskningsprojektet Agnes har äldre personer i
Umeå och Skellefteå fått hjälp att få ett
mer socialt liv tack vare it. Idén bakom
projektet är att social interaktion med
hjälp av ny teknik kan förbättra äldres
psykologiska tillstånd och livskvalitet.
– De äldre som deltagit i projektet är en
nyfiken och uppfriskande kritisk skara
som idag gärna prövar och diskuterar
ny teknik. De har själva fått skapa
villkoren för utforskandet av Facebook
och bland annat har vi ägnat mycket tid
åt att diskutera olika sociala dimensioner av nätverkssajter, säger Anna-Karin

Nyberg, forskare inom Agnes-projektet
vid institutionen för informatik vid
Umeå universitet.
Projektet har pågått i tre år och ska
nu avslutas genom ett gemensamt arrangemang där forskarna och de äldre
ska utvärdera processen. För många av
deltagarna har Agnes-erfarenheterna
resulterat i större kunskap om vad
internet kan erbjuda och deras oro för
tekniken och att göra fel har minskat.
Många använder nu internet dagligen.
Inte minst för att hålla kontakt med
familj och släkt.
I samband med att Agnes avslutas
kommer forskarna presentera ett nytt
fortsättningsprojekt med inriktning
på hur it kan hjälpa äldre till fysisk
aktivitet.
Text: www.kvalitetsmagasinet.se

Din oberoende
affärskonsult inom ICT
Det ska vara enkelt att jobba.
Tillsammans.
Social collaboration är här!

18

Skapa ditt sociala intranät med några få klick och förenkla allt det
där som tidigare var krångligt. Att samlas kring dokument, kommentera, hitta rätt kompetens och skapa grupper till olika projekt. Du kan
också tagga och se vad som händer i bloggar och aktivitetsflöden.
Kliv ut på den sociala arenan!

Vi ger dig verktygen som ökar din kund- och affärsnytta,
effektiviserar arbetet inom din organisation och skapar
besparingar. Telemanagement har ett komplett
tjänsteutbud som stödjer dig hela vägen från strategi
och upphandling till implementation och uppföljning
av kostnader och avtal.
Varje år genomför vi ett 60-tal upphandlingar
av telekom- och IT-lösningar till ett värde av över
1,5 miljarder kronor. Med oss får du en partner
som har mycket god kunskap vad gäller LOU och
avrop från offentliga ramavtal.

Testa social collaboration på sitevision.se/social
www.telemanagement.se
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Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte
för IT-ansvariga i kommunerna.
Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består
av en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består
idag av representanter för ca 150 kommuner. Dessa finns från Ystad i
söder till Luleå i norr och Strömstad i väst. Vår minsta 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
kommuner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.
målsättning

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

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

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

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk
kommun. Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar
kommunen gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett
medlemskap. Medlem ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift
och bör ha samordningsansvar i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare
etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/2014 är 2 000 kronor.
Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.
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fören i ng en kom m it s st y rel se :

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se
Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se
Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se
Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se
Lennart Smith
Gävle kommun
Lantmäterigatan 2
801 84 Gävle
Telefon: 026 - 17 95 96
E-mail: lennart.smith@gavle.se
Jörgen Sandström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Telefon arb: 08 - 452 79 68
E-mail: jorgen.sandstrom@skl.se
Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se
Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Finnboda varvsväg 19B, 131 73 Nacka
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se
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RETURADRESS:

Cela Grafiska AB
Svarvargatan 6
462 56 Vänersborg

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

B
jan svärdhagen

Du & Quantified Self

krönika

Trenden att logga allt som man gör verkar växa sig starkare. Begreppet Quantified Self eller LifeLogging som innebär att
man loggar sina aktiviteter eller varför inte sin hälsa blir naturligt i takt med att man med enkla medel kan göra just detta.

Detta har funnits en tid till viss del där
man kanske loggade sin löprunda eller
promenad men nu handlar det inte bara
om träning eller motion utan om att mäta
allt. Sömn, aktivitet, stillasittande mm
mm
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Ett exempel på Quantified Self ser vi i den
tjänst som Memoto inom kort släpper där
vi fäster en liten kamera på kläderna och
kameran tar två kort per minut hela tiden.
Med korten följer också GPS-positionen
så att vi vet var vi har varit. Ett sätt enligt
Memoto att komma ihåg att dokumentera
även de vardagliga tillfällena. Memeto är
inte ensamma, andra tjänster finns redan
för att t.ex. ständigt mäta sin hälsa kan
man göra iBodyMedia som varje minut
mäter av en hel mängd olika aktiviteter
i din kropp medan vi i Nikes Fuelband
eller Jawbonde Up ser en liknande tanke
men med fokus på träning.
Att logga precis allt skapar möjligheter att
följa min egen utveckling samt kan också
bidra till att fler får del av det som händer
omkring mig. Frågan är...hur mycket
information behöver vi om oss själva? Är

det bra att man själv mäter allt i sin kropp
och själv försöker att tolka resultaten t.ex.
om man har en åkomma eller ett fysiskt
problem? Inom hälsa så börjar vi alltmer
ställa våra egna prognoser utifrån det vi
läser på nätet samt får veta om oss själva
och där finns vissa faror. Inte minst om
vi misstolkar informationen och tror
att vi är sjuk (eller kanske frisk) för att
utrustningen inte är tillräckligt exakt
eller för att vi själva inte förstår att tolka
informationen.
Frågan om integritet kommer givetvis
också in här. Jag ser verkligen inte fram
mot att se flödena från Memoto på
Facebook där min vän kanske uppdaterar
sin vardag med två bilder i minuten?
Om inte Facebook redan nu börjar att dö
så kommer detta definitivt att bidra till
Facebook förestående död.
Samtidigt är jag lockad, jag testar just nu
Jawbone Up som mäter min sömn, väcker
mig när jag sover lätt och som räknar
mina steg. Jag kan koppla armbandet till
Runkeeper så att jag kan mäta kalorier

mm eller scanna in EAN-koden från
maten för att få veta hur många kalorier
jag får i mig. Varför gör man detta? I mitt
fall för att trigga mig själv till att träna
mer och nå nya resultat. Världar öppnas
som aldrig annars har varit tillgängliga
och vi kan mäta och jämföra oss med
andra.
Tänk vilka arkiv av information vi
kommer att få av oss själva. Fundera
också över vilka konsekvenser detta
kan ta när man sätter kameran på sina
barn, kanske kan den fungera som en
barnvakt, eller kanske känner en del som
är rädda för att gå ute på kvällen att med
t.ex. Memoto kan jag känna mig tryggare.
Eller eleven i skolan som har en kamera
eller Google glasögon som registrerar allt.
Var går gränsen för varje enskilds person
integritet och hur kommer detta att
påverka våra kommuner och offentliga
platser?
Text:

Jan Svärdhagen
www.memento.com
www.bodymedia.com
länk:

KommITS nr 2/13

