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Hum, hum, hum
Hösten har anlänt och installerat sig, snart
är det även vinter enligt almanackan. Vissa
tycker denna årstid är mörk och tråkig,
andra tycker det är mysigt med lite mörker
och låter stearinljusen få stort utrymme i
vardagen.
Nu, så här en bit in på hösten, kan jag
konstatera att det varit en höst inte helt lik
alla andra. Först och främst var klimatet
sådant att det kändes som sommar långt
in i oktober. Det var tydligen den varmaste
septembermånaden på hundra år!
Sen kom val 2006 och ny regering. Visst var
det spännande att se vilka som fick ministerposter? Och nu blir det ännu mer spännande
att se vad de kommer att uträtta. Inte minst
gäller det vår nya infrastruktur- och it-minister (som för övrigt varit kommunalråd här
i Strömstad). Det här med ministrar som
avgår bara någon vecka efter utnämningen
hör ju inte heller till det vanliga.

Något som återkommer varje höst är i alla
fall älgjakten och hummerfisket. Även när
det gäller dessa specialiteter var det lite
annorlunda i år. Älgjakten har fått ställas
in på flera håll i landet på grund av underskott (!) i antalet älgar, och när det gäller
hummerfisket så lurades färre humrar in i
tinorna än vad brukligt är. Åminstone sägs
det så. Men när det gäller ”jakthistorier”
beror det ju på vem man talar med — det
är en oskriven lag att inte vara nöjd i dessa
sammanhang. Jag vet i alla fall hur det går
till när det gäller hummerfisket, jag har
själv varit lite aktiv i det. Hur det gick för
mig? Lite ”svart guld” blev det allt.
Om jag ska beröra något som handlar om
IT så får det bli en koppling till just hummerfisket. Även här har IKT gjort sitt intåg.
Allt fler hummerfiskare har investerat
i digitala sjökort kopplade till GPS och
ekolod. Har man dessa hjälpmedel är det
lätt att navigera sig till tidigare lyckade

fångstplatser,
göra en
markering
på sjökortet
var varje tina
placerats och sedan trycka på ”spara”. Lätt
som en plätt att hitta tillbaka. Inte som det
var för mig och mina medfiskare, för vi fick
förlita oss på handritade kartor som nästan
blev oläsbara efter ett tag. Därför fick vi
också se ett par tinor gå förlorade…
Men, men — tillbaka till framtiden. Jag
hoppas vi ses på KommITS höstkonferens
på Arlanda Sky City den 21-22 november!
Konferensen där präglas av två huvudteman: Communities och offentlig verksamhet
– är de förenliga? och Nationell IT-strategi för
vård och omsorg – hur påverkar den Sveriges
kommuner?. Hoppas ni liksom jag tycker
det ska bli intressant!
– Anette Knutsson, ordförande i KommITS

Vem tar hand om dig?
TCM gör det.
Hela vägen.

Letar Du efter en IT-leverantör som kan ge dig en fullkomlig överblick och hjälp med dina IT-behov?
Då har Du kommit helt rätt! Vi är en komplett IT-leverantör som erbjuder hjälp med allt från
finansieringsfrågor, strukturering av licensinnehav till produktinköp och behovsanalyser.
TCM - Det självklara valet för Dig som kund.
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Dum, dummare....
Så fick vi då en ny kulturminister som
har ”avstått” från att betala TV-licens de
senaste 16 åren. I hennes nya uppdrag
ingick bl.a. att vara den högsta ansvariga
för public service som helt finansieras av
licensmedel. Frågan är hur det skulle ha
fungerat att ha en minister som ska styra
över en verksamhet som hon uppenbarligen inte själv tror på. Det är som om Lars
Ohly skulle vara ordförande i rojalistiska
förbundet eller ordförande i Planka.nu
blir kommunikationsminister. Den nya
kulturministern har i flera år varit politisk
kommentator i olika P1-program bl.a.
Studio Ett och Godmorgon Världen. För det
har hon fått betalt av samma licenspengar
som hon själv vägrat bidra till.
Apropå public service så har Sveriges
Radios och SVT:s ledningar nyligen visat
upp planerna över vilka program som ska
sändas kommande år, hur programtablåerna ska se ut.
Enligt SR tål P 3:s lyssnare inte Eko-nyheter, utan ska få världsläget tillrätta-lagt
genom "ungt tilltal". När mer än hälften av
alla unga går vidare till hög-skolestudier
är det lite konstigt att de inte skulle klara
av att höra något om vad som händer i
världen. Men SR:s målgruppstänkande
är underhållningsinriktat, i P 3 ska man

göra program "för tjejer, 13-30 år". Som
om alla unga kvinnor gillar samma typ av
program. Är ungdomar dumma?
Det internationella magasinet Konflikt läggs
ned (om man inte ändrar det beslutet efter
alla protester från tunga opinionsbildare).
Även Tendens, Barnen och Pengar läggs ned
liksom Studio Ett. I stället ska P1 satsa på
”relationer, flärd och kärlek”. I ett papper
med udden riktad mot Studio Ett som nu
cirkulerar inom SR står att "abstraktionsnivån får inte vara så hög att lyssnare stöts
bort". Det vill säga just det vuxentilltal som
de flesta P1-lyssnare älskar. Är radiolyssnare dumma?
Ska man inte längre kunna slå på radion
och plötsligt höra någonting som man inte
visste att man var särskilt intresserad av,
men som visar sig vara otroligt intressant?
Även SVT har presenterat sina planer.
Av besparingsskäl dras nyhets- och
samhällsbevakningen ned till förmån för
pratshower och drama (läs såpor). Bl.a.
läggs Uppdrag granskning och Dokument
utifrån ner. Bortsett från några övertramp
är Uppdrag granskning en viktig blåslampa i
maktens bak och alla intressanta reportage
som visats i Dokument utifrån genom åren
har verkligen bidragit till folkbildningen.

”Ska man inte längre kunna slå på radion och
plötsligt höra någonting som man inte visste
att man var särskilt intresserad av,
men som visar sig vara otroligt intressant?”

Skälet som anges för neddragningarna är
ett enda — vikande tittarsiffror, framför
allt i åldersgruppen 20-44 år. Om
ledningen, som man säger, tycker att
samhällsbevakning är viktigt, och om för
få (eller fel tittare) tittar, då vore ju den
självklara åtgärden att förstärka denna
avdelning. Inte avlöva den.
Vad händer om man minskar samhällsbevakningen i radio och tv? Vi lever i en
allt mer globaliserad värld med ett otroligt
stort informationsöverskott men med allt
mindre möjligheter att få sammanhangen
förklarade. Var får jag mer kunskap och
förståelse för till exempel konflikten i
mellanöstern eller om klimatfrågan? På lite
sikt kommer Sverige att bli ännu mer slutet
och navelskådande än vad det redan är.
Sakta men säkert blir vi ett mer okunnigt
folk eller om man vill uttrycka det lite mer
drastiskt – vi blir dummare. Men vilka
är dummast? Kan det vara de som fattar
sådana här beslut? Och hur är det med
ministern?
Carpe Vitam
PS. Just när jag ska skicka in krönikan
kommer beskedet att kulturministern
avgår...



Satsningen på IT i vården fortsätter
Patientdatautredningen föreslår en ny sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen
inom hälso- och sjukvården i en särskild lag, patientdatalagen.
– Många förbättringsmöjligheter för svensk hälso- och sjukvård
ligger i hur vi lyckas nyttja IT-teknikens möjligheter. På det området finns stor potential till ökad effektivisering och säkerhetsförbättringar, säger socialminister Göran Hägglund i en kommentar
till utredningens betänkande på onsdagen.
I regeringens strävan att skapa goda grundförutsättningar för
IT-utveckling inom vården är ett reviderat regelverk en central
del. Utöver den nya patientdatalag som nu ska behandlas så har
regeringen tillfört 50 miljoner kronor i årets budgetproposition för
att stimulera skapandet av en nationell standard för elektronisk
informationsöverföring.
– Regeringens ambition är att genom effektivt utnyttjande av
teknik kunna stärka patientens delaktighet och korta vårdköer
genom mer effektiva arbetsmetoder.

stämmelser som gäller för kvalitetsregister som medger jämförelser
inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå.
Läs din egen journal
Patientdatalagen (SOU 2006:82) ger dessutom patienter elektronisk tillgång - direktåtkomst - via t.ex. Internet till uppgifter i den
egna journalen eller annan vårddokumentation. Förslagen är en
del av utvecklingen för att med hjälp av IT förbättra patientfokuseringen i verksamheten, få en bättre samverkan mellan hälso- och
sjukvårdens aktörer och effektivisera arbetet för hälso- och
sjukvårdspersonalen.

Bättre samarbete, minskad administration
I betänkandet om en patientdatalag regleras bl.a. frågor om
journalföring, elektronisk tillgång till patientuppgifter och
användningen av patientuppgifter i verksamhetsuppföljning.
Utgångspunkten har varit att förbättra patientsäkerheten och
skapa och ett starkt integritetsskydd. Utredningen bedömer att
regleringen kommer att leda till ökad effektivitet i form av minskad
administration för hälso- och sjukvårdspersonalen och bättre
samarbete över vårdgivargränser.

Verksamhetsuppföljning inbakad
Förslagen innebär också ökade möjligheter när det gäller medicinsk, ekonomisk och annan verksamhetsuppföljning inom hälsooch sjukvården. En metod för detta är att samla och analysera
patientbundna data om diagnoser, åtgärder och behandlingsresultat m.m. i s.k. kvalitetsregister. I patientdatalagen finns vissa be-



Var femte inom tre år
En femtedel av alla bärbara datorer kraschar inom tre år,
enligt en undersökning från Gartner.

Gammalt IT-skämt
Det finns bara 10 olika sorters människor här i världen,
de som förstår binär matematik och de som inte gör det.

NOTISER • NOTISER •

NOTISER • NOTISER • NOTISER •

Gemensamma journaler
Utredningen föreslår bl.a. en reglering som gör det möjligt för
vårdgivare att - under vissa förutsättningar - få direktåtkomst till
varandras elektroniska journalhandlingar. Därigenom öppnas
helt nya rättsliga möjligheter för sjukvårdshuvudmän och privata
vårdgivare att bygga elektroniska informationssystem I praktiken
ska informationen följa patienterna i olika vårdkedjor och vårdprocesser. De patienter som vill ges dock på olika sätt möjligheter att
själva bestämma över hur tillgänglig informationen om dem skall
vara för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Ökade resurser och
större frihet för kommunerna
Stärkta resurser till kommunala välfärdstjänster och ökat lokalt självbestämmande genom
färre öronmärkta satsningar. Så beskrivs den nya regeringens inriktning på kommunpolitiken.
– Redan under nästa år ska kommunerna tillföras ökade resurser
genom höjda statsbidrag och en förstärkning av vårdgarantin, säger
kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i samband
med att regeringens budgetproposition för 2007 överlämnas till
riksdagen.
– Regeringen lägger stor vikt vid att visa tilltro till de folkvalda
kommun- och landstingspolitikernas prioriteringar. Därför frigörs

de resurser som den förra regeringen tillförde kommunerna genom
diverse riktade sysselsättningsstöd och blir i stället en del av det
generella statsbidraget. Samtidigt höjs statsbidragen.
En översyn av myndighetssverige och en utförsäljning av statliga
bolag för 50 miljarder aviseras också. Pengarna ska gå till att
minska statsskulden.

Pod-slurping dammsuger användarfiler
Små bärbara MP3-spelare har idag en sådan lagringskapacitet att de, förutom musiken, med lätthet
kan rymma tusentals dokument. Nu finns dessutom tekniken att på någon minut ”dammsuga” en
dator på alla användardokument med hjälp av en bärbar musikspelare, sk pod-slurping.



Användningen av olika mobila lagringsmedier som musikspelare, USB-minnen
och externa hårddiskar ökar lavinartat.
Det innebär ett reellt hot mot företagens
IT-säkerhet. Brandväggar av olika dimensioner ska hålla obehöriga utanför den
egna datormiljön, men det är minst lika
viktigt att skydda sig mot dem som redan
är inne i systemet och förhindra otillbörliga
angrepp.

– Att införa ännu fler regler och förbud
löser inga problem, säger Vitaly Shipitsin,
vd för it-säkerhetsföretaget Smartline.
Det är ett odiskutabelt faktum att mobila
lagringsenheter effektiviserar företags och
andra organisationers verksamhet. Att
förbjuda dem är därför direkt kontraproduktivt. Det går heller inte att förbjuda
anställda att ha med sig sina MP3-spelare
till jobbet.

Tekniken att kopiera alla användarfiler till
en bärbar musikspelare kallas för ”podslurping”. Den innebär att ett litet program
installeras på spelaren, och så fort den
ansluts till en påslagen och inloggad dator
så för den över en kopia av alla dokumentfiler från datorn till spelarens hårddisk
eller flashminne. Även den som inte är
inloggad kan med enkla medel på bara
några minuter kopiera informationen.

Att försöka förbjuda anställda att ansluta
mobila minnen till ett nätverk är en krånglig och osäker lösning. Lösningen stavas,
enligt IT-konsulten Gartner, övervakning
och blockering av transaktioner och
kryptering av innehåll i systemet.
Tekniska lösningar för detta
finns på marknaden.

Fakta pod-slurping
Mer om ”pod-slurping” finns på
www.sharp-ideas.net/pod_slurping.php
Gartners fem steg för att förhindra
otillbörlig dataspridning finns på
security.tekrati.com/research/news.asp?id=7595

KommITS
höstkonferens 2006
Den 21 och 22 november möts vi på Arlanda
Sky City för två dagar fyllda med aktuella föreläsningar, information om det allra
senaste och intressanta möten med kollegor
och leverantörer.
Programmet finner ni på sidorna 12 till 15 i
detta nummer. Information från utställarna
på sidan 16 och 17.
Se även www.kommits.se.

Nominera kandidater
till KommITS
resestipendium
KommITS delar varje år ut ett resestipendium
till en person som är anställd i en kommun
som är medlem i KommITS. Stipendiet utgörs
av en resa till vänföreningen SOCITM:s årliga
konferens någonstans i England.
med stipendiet är bland annat att:
– Främja det internationella samarbetet
mellan KommITS och våra internationella
vänföreningar
– Möjliggöra för våra medlemmar att:
– öka kunskapen om vad som händer inom
IT-området runt om i världen.
– skapa egna internationella kontakter
och erfarenheter inom IT-området
syftet

för att kunna vinna detta
stipendium är:
– Kommunen där man jobbar ska vara
medlem i KommITS
– Den sökande ska skicka in en skriftlig motivering på varför just han/hon ska vinna.
Den bästa motiveringen vinner.
kriterierna

10

utses av en stipendiekommitté
bestående av ett antal styrelsemedlemmar.
Ansökan ska vara inskickad till KommITS
kansli före den 30 juni respektive år.
För information och ansökningsanvisningar
kontakta kansliet.
vinnaren

IT-ledning i kommuner
Ett utvecklingsprogram för dig som arbetar i IT-relaterade
ledarbefattningar från IT-samordnare till IT-strateger.
bakgrund till programmet

Svenska Kommuner och Landsting (SKL)
och KommITS har identifierat ett behov av
kompetensutveckling för IT-samordnare,
IT-chefer och IT-strateger inför framtida
utmaningar inom kommunal verksamhet.
Nya organisationsformer införs och kommunalt stödjande företag skall samverka
med kommunal verksamhet i allt större
utsträckning. Teknikinslagen i verksamhetsmiljön intensifieras och medför ett
accelererande behov av kompetensutveckling kring nya system för ärendehantering.
Mellan 2000 och 2005 har ca 75 kommuner deltagit i det första steget av programmet IT-ledning i kommuner. Deltagarna
har efter genomfört program bildat nätverk
som kontinuerligt träffas. Det har även
bildats verksamhetsrelaterade nätverk
över kommungränser. Som exempel kan
nämnas ett antal ekonomichefer som
gemensamt driver IT-relaterade frågor.
Under 2002 har deltagare väckt tanken för
ett andra program. Detta program inriktas
på att bygga strukturer inför införandet
av e-service inom en kommun med perspektiv på medborgare och verksamhet, på
ekonomi och IT.

Block 2
Kostnader för utveckling, införande
och förvaltning. Vinsterna med e-service ekonomiskt, arbetsmässigt och ur
kundperspektiv.
Block 3
Vad innebär införandet av e-service för
medborgare, ledning och medarbetare?
Hur kan ett införande av e-service konkret
genomföras?
Block 4
Genomgång av varje deltagares förberedelser inför eget införande av e-tjänster
Kvällsarbete dag 1 i varje block till ca
22.00.
förkunskaper

Steg 2 vänder sig både till Dig som behöver
fördjupa dina kunskaper inom området,
och till Dig som genomgått IT-ledning i
kommuner steg 1. Programmet erbjuder
många tillfällen till diskussioner där alla
kan få ny kunskap och delge andra egna
erfarenheter. En verksamhetsrelaterad chef
kan med fördel delta i kursen så att IT- och
verksamhetsledning gemensamt kan
förbereda det konkreta arbetet.
handledare

genomförande

Utvecklingsprogrammet genomförs i 4
block under 4 – 5 månader och genomförs som internat. Den röda tråden i
utbildningen är att införa e-service i en
kommun.
Block 1
Vad är e-service samt hur långt har vi
kommit? Vad kan man vinna? Vilka har
kommit långt? Uppgift ges till deltagarna
som innebär att ta fram ett direktiv och
projektplan för införandet av e-service.
Redovisning sker i block 4.
mer om programmet

kan du läsa på:

www.skl.se
www.kommits.se
och funderingar
ta gärna kontakt med:
har du frågor

KommITS: Anette Knutsson,
Strömstads kommun,
anette.knutsson@stromstad.se
tel. 0526-191 35

Programmet följs av programmets projektledare Bengt Svensson, SKL. Kursledare är
Johannes Helfrich som arbetar praktiskt
med förändringar av större organisationer
inom IT-relaterade områden. Dessutom
föreläser specialister i olika sakområden
vid varje programblock i syfte att sprida
kunskap och erfarenheter från kommunal
övergripande nivå och för att ge influenser
från näringslivet. I varje block genomförs
ett studiebesök.
Mer information, program och anmälningsblankett finns på www.kommits.se
SKL: Bengt Svensson
bengt.svensson@skl.se
tel 08-452 74 30
Innehåll: Johannes Helfrich,
johannes@pedtek.se
tel. 070-665 05 50
Referens: Eva-Marie Marklund,
IT Västerbotten,
eva-marie.marklund@itvasterbotten.org
tfn. 090 13 62 80

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte
för IT-ansvariga i kommunerna.
Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av
representanter för ca 140 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och
den största är Umeå.
Förutom att anordna konferenser, för närvarande två per år, arbetar vi bland
annat med att skapa bra samarbetsformer med ett antal leverantörer. Vi har
också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion och med systerföreningar i
USA och Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara
ett forum för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta
kontakter som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för
alla kommuner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.
kommits målsättning.

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

Föreningen är ideell och fordrar, som alla andra liknande organisationer,
ideellt engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas
på externa kontakter, informationsspridning, organisation av nationella
konferenser och möten. Sedan början av år 2000 har vi administrativ hjälp
av en kanslifunktion i Eskilstuna. Där produceras även föreningens tidning
och hemsida.
varför ska min kommun bli medlem ?

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

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd
i svensk kommun. Medlemskapet är personligt men medlemmen 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 2005/2006 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

fö r e n i n g e n ko m m it s s t y r e l s e :

Ordförande
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Adm. kontoret, 452 80 STRÖMSTAD
tfn: 0526 191 35, 070 541 91 65
fax: 0526 191 10
anette.knutsson@stromstad.se
Vice Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenberg kommun
IT-avdelningen, 311 80 FALKENBERG
tfn: 0346 88 62 58, 070 698 62 58
fax: 0346 105 90
thorbjorn.larsson@falkenberg.se
Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
IT-strateg, 811 80 Sandviken
tfn: 026 24 16 47,
070 320 67 92
lars.flintberg@sandviken.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavd., 455 80 MUNKEDAL
tfn: 0524 183 18, 070 397 15 63
tfx: 0524 181 10
marianne.olofsson@munkedal.se
Lars Öhman, Nacka kommun
131 81 NACKA
tfn: 08 718 87 16, 070 431 87 16
fax: 08 718 90 22
lars.ohman@nacka .se
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 LEKSAND
tfn: 0247 802 12
fax: 0247 144 65
ake.nygren@leksand.se
Thomas Hallberg, Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg
tfn: 0456 161 00, 070 677 40 33
fax: 0456 153 05
thomas.hallberg@solvesborg.se
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
tfn: 0325 184 46
fax: 0325 185 01
christian.bonfre@svenljunga.se
Monica Candler, Täby kommun
Kommunledningskontoret, 183 80 Täby
tfn: 08 768 92 23, 070 428 92 23
fax: 08 768 92 01
monica.candler@taby.se
Daniel Antonsson
Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall
tfn: 060 19 14 90, 070 669 14 90
fax: 060 59 14 90
daniel.antonsson@sundsvall.se
Kansli
Box 638
631 08 Eskilstuna
tfn: 016-34 44 11
(vardagar 11-13, 16-17)
kansli@kommits.se
www.kommits.se
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BLOCK

PROGRAM 21 november
09.00

Registrering med kaffe och smörgås

10.00

Inledning Anette Knutsson, ordförande KommITS

10.05

Välkommen till Arlanda Annie Silfver, Arlanda visitor service

10.15

Begrip statistik med ny teknik!
Hans Rosling, Karolinska sjukhuset. Kommunal statistik på Internet kan vara svårförståelig och tråkig,
men kan göras tillgänglig förståelig och till och med kul med hjälp av modern grafik.

11.45

Utställarparad

12.00

Lunch

12.30

Utställarblock med Speakers Corner. Kaffe

13.15

Programblock: Vård & omsorg 2.0 - Nationell strategi för vård & omsorg.

Ann Hedberg Balkå

Nationell IT-strategi för vård och omsorg, vad innebär den och hur påverkar den Sveriges kommuner?
Ann Hedberg Balkå, Sveriges Kommuner och Landsting, chef för sektionen informatik och uppföljning, avd vård och omsorg
Lotta Holm Sjögren, Carelink

KOMMENTUS UPPHANDLING
Vad vill Kommentus

Resultatet av vårt arbete är att både tid och pengar kan sparas och istället
läggas på andra delar av verksamheten. Vi både ägs av och arbetar för
Sveriges kommuner. Kommun- och landstingsnytta är vad vi vill.
Kommentus fokuserar på fyra
upphandlingsområden inom IT/Telefoni:
•
IT-produkter
•
Dokumentproduktion
•
Programvaror
•
Telefoni

Vad erbjuder Kommentus inom IT/Telefoni
Genom gedigen branschkunskap och bra dialog med kommuner och landsting
uppnås verkligt fördelaktiga priser och villkor på upphandlade produkter och
tjänster. Vi erbjuder användarvänliga ramavtal som omfattar gemensamma
affärsvillkor vilka är lättare att överblicka och enklare att hantera.
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Hans Rosling

KOMMENTUS

Växel 08-709 59 00

Fax 08-19 24 10

info@kommentus.se

www.kommentus.se
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PROGRAM 21 november [Forts. från s.12]
Hur man på regional nivå jobbar strategiskt med strategin, framförallt samordnad vårdplanering
Västra Götalands regionen: Ida-Lena Svenson, Västkom. Christian Bonfre, Svenljunga kommun
Befintliga lösningar och exempel på samverkan, mindre konkreta projekt
Per Johansson, it-chef, Landstinget i Blekinge och Thomas Hallberg, Sölvesborgs och Bromölla kommun

Konferensern presenteras
i samarbete med:

Panelsamtal
15.00

Utställarblock med Speakers Corner. Kaffe

15.45

IT-verksamhet i förändring.
Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda - ett verkligt case
Niklas Narvell, Västerås stad och Ulf Myrberg, BITA Service Management. Föreläsningen kommer att beskriva den resa som
Västerås stad gjort sedan 2003. Från en diversifierad IT-verksamhet med dålig kontroll på kostnader och infrastruktur. Där man nu
tagit ett samlat grepp över utveckling, standards, processer och Systems Management där drift och service finns i en gemensam
organisation för både administration och pedagogisk verksamhet. Att arbeta med processer har varit en av nyckelfaktorerna till
resultatet och Västerås valde i ett tidigt stadie ITIL som modell.

17.00

Utställarblock med Speakers Corner. Kaffe

19.00

Buffé och efterföljande dans

CA förenklar licenshanteringen
för Falkenbergs kommun
Falkenbergs kommun har valt att satsa på en ny licensform
från CA för datalagring. De betalar utifrån den rådiskyta
som ska skyddas, inte per server eller applikation. De kan
nu obegränsat använda BrightStor ARCserve Backup på
både server och klient, SRM-verktyg och tillgänglighetslösning.
—Med fast licenskostnad kan man blanda olika metoder
och produkter för sina specifika krav och behov vilket är
mycket flexibelt, säger Thorbjörn Larsson, it-strateg på
Falkenbergs kommun.
Fördelar med en licens:
• Mindre budgetarbete, administration och licenshantering
• Enklare och flexiblare att förändra it-miljön
• Inga extra kostnader vid byte eller upppgradering av
hårdvara eller applikationer
Licens utifrån mängden rådiskyta har hjälpt kunder att spara
upp till 40 % av sina tidigare datalagringskostnader.
Nyfiken? Kontakta Fredrik Persson på CA på 08-622 22 00.

08-622 22 00 | www.ca.com/se
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BLOCK

PROGRAM 22 november [Forts. från s.13]
09.00

Programblock: Communities - hot eller möjlighet?
Communities hur skall vi förhålla oss till det som kommun?
Daniel Antonsson, KommITS styrelse, it-strateg vid barn och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun och Bjarne Otterdal,
marknadschef Lunarstorm. LunarStorm är Sveriges största webbcommunity och en av landets största webbplatser. LunarStorm
har 1,2 miljoner registrerade aktiva användare och fungerar som navet i många unga människors sociala liv. Genom sin nuvarande
roll och de erfareneter som finns på LunarStorm pratar Bjarne om ungas användande av internet och digitala mötesplatser samt de
möjligheter och hot som detta kan medföra.
Mats Östling, Sveriges Kommuner och Landsting, it-strateg, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Arbetar dels med den
interna IT-utvecklingen inom förbunden, dels med frågor som rör IT inom kommuner och landsting. Fokus ligger på IT inom
utbildningen, öppen programutveckling, webbfrågor och sammanhållen elektronisk förvaltning. Ingår också i förbundens
e-förvaltningsprojekt
Hur använder man MSN i en stor organisation? Rufus Ekberg, Telia

BLOCK

Panelsamtal
10.30

Utställarblock med Speakers Corner. Kaffe

11.00

Programblock: Öppet eller proprietärt?
Microsoft Vista – ur ett strategisk perspektiv.
Peter Petersen, WM-data. Peter berättar om vad Windows Vista innebär, fördelar, möjligheter och utmaningar. Han kommer att gå
in på hur man på ett smidigt sätt kan hantera uppgraderingar och versionshantering av en klientmiljö vilket kan innebära att
kostnaderna kraftigt kan reduceras.

Sveriges kommuner väljer MobilityGuard!
Känner du igen kraven?

• Politiker och tjänstemän som

Din vision är vår mission

vill bli mobila?

Vi ger dig lösningar för säker
åtkomst med mobil frihet.

• Lärare och skolpersonal som
vill nå resurser i det administrativa nätet?

Utnyttja våra erfarenheter
från den offentliga sektorn,
kontakta oss idag!

• Elever som behöver tillgång till
sina filer på skolans server?

• Socialtjänsten som vill nå och
uppdatera information om
sina klienter?

• Leverantörer som enkelt vill ge
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support på distans?

• Alla anställda vill nå intranätet
hemifrån?

MobilityGuard – spjutspetsteknologi
inom området säker distansåtkomst!

MobilityGuard AB är ett
svenskt företag som leder
utvecklingen av mjukvara för
säkert distansarbete.

Telefon: 031-760 67 70 E-post: info@mobilityguard.se Hemsida: www.mobilityguard.se
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PROGRAM 22 november [Forts. från s.14]
Öppna format och standarder. Finns det några problem och vad bör vi tänka på?
Mats Östling, Sveriges Kommuner och Landsting, it-strateg, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

BLOCK

Panelsamtal
12.00

Lunch

12.30

Utställarblock med Speakers Corner. Kaffe

13.15

Årsmöte

13.45

Programblock: Informationshantering på kort och lång sikt.

Nyhet vid denna
konferens är att
ett Speakers Corner
kommer att inrättas.
I pauserna kan du få
relevant information
om företagsnyheter här.

Vad är backup och vad är arkivering?
Peter Bolt, EMC
SVT om arkivering
Lena Vretling, Sveriges television
Hur ska serverrummet se ut?
Stefan Kulhanek, Q-branch
14.45

Utställarblock med Speakers Corner. Kaffe

15.30

Dagens IT-nyhet
Utlottning, prenumeration Internet World

16.15

Dagen avslutas

Även denna
gång kommer
ett intenetcafé
att finns tillgänglig.

Tunna klienter
- Windows och Linux på samma
skrivbord.

www.cendio.se
ThinLinc, a terminal server solution,
which offers flexible and secure solutions
for Server Based Computing.
ThinLinc is used to centralise applications
through the use of thin clients.

cendio ab • tek nik ringen 3 • 583 30 linköping • tel +46 13 21 46 00
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Vi ställer ut under konferensen:
Bana Systems
Bana Systems presenterar TunnelFax. TunnelFax är en heltäckande
lösning för att säkerställa och arkivera inkommande faxdokument
till arbetsplatsen. TunnelFax omvandlar automatiskt inkommande
faxmeddelanden till e-post. Vi utför praktiska demonstrationer som
visar hur den offentliga sektorn kan använda sig av TunnelFax.
Centrum för Distansöverbryggande Hälso- och Sjukvård
Centrum för Distansövergripande hälso- och sjukvård (CDH) vid
Luleå Tekniska Universitet demonstrerar mobil diagnostikutrustning
och applikationer för vård och omsorg i hemmet. Samlingsnamnet
för applikationerna är MedAssist, en öppen flexibel tjänsteplattform
utvecklad av TietoEnator, TeliaSonera, STT System, isMobile, Marratech, MedCon och IntelliWork.
Cendio
Cendio utvecklar ThinLinc, en terminalserverlösning, som erbjuder
flexibla och säkra lösningar för Server Based Computing. Vi visar hur
man kan blanda applikationer från olika operativsystem på samma
skrivbord, säker fjärraccess som helt kan ersätta en VPN-lösning
samt hur du kan addera ThinLinc till din befintliga terminalservermiljö för att uppnå ytterligare funktioner och mervärden.
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Easit
Kom och titta på Easits ITIL certifierade produkt ServiceDesk 4 som
är Enhanced certifierat av Pink Elephant. Du har möjlighet att träffa
oss för att ställa frågor kring produkterna.
Kerfi
Välkommen till Kerfi! Kerfi får människor och teknik att fungera
tillsammans. Tillsammans kan vi ta ett helhetsgrepp om din IT-miljö,
tack vare vår erkända kompetens inom affärs- och IT-processer,
systemintegration och infrastruktur.
Microsoft
Vi ger en uppdatering på Microsofts kommundesign (MSKD), vår
populära referensdesign för en säker infrastruktur som spänner över
kommunens admin- och skolnät. På infrastrukturen lägger man med
fördel en portal för intranät, extranät och Internet. Portalen kan på
skolsidan förses med funktionalitet för lektioner och elevsamarbete.
För den intresserade kan vi berätta om Connected Health Framework, vårt förslag till hur den nationella IT-strategin för vård och
omsorg kan implementeras i praktiken. Och naturligtvis visar vi nya
Office 2007 och Windows Vista!

KOMMITS
HÖSTKONFERENS
21, 22 november 2006 – Arlanda Sky City

MobilityGuard
MobilityGuard – Säker åtkomst med mobil frihet
Söker du en säkerhetslösning som är enkel att hantera, som går att
växa i när behoven ökar och som är så flexibel att den klarar alla dina
krav och dessutom är kostnadseffektiv?
Gör som många svenska kommuner - prova MobilityGuard! Vi är
ett svenskt företag och bygger våra lösningar efter svenska krav och
förväntningar. Testa oss – låt oss få visa hur vi kan möta dina behov
av åtkomst till tjänster i din nuvarande och framtida IT-miljö!
TCM
Vi ska visa och prata om Software Asset Management, TCM erbjuder
en Software Asset Management plattform som heter Able Enterprise,
vilken stödjer kommuner och organisationer i arbetet att optimera
licenshanteringen via inköp, avtal, användning och licensiering av
programvaror. Det finns mycket pengar att spara på att uppnå god
kontroll över licensinnehav och användande. Vi visar även upp
Zipper, vår partner för smarta implementeringstjänster av klientoperativ bl.a.

Pulsen
I Pulsens monter visas lösningar kring våra framgångsrika koncept
för kommuner.
* SAFE Workplace - standardiserad arbetsplats för samverkan
administration och skola
* SAFE Identity - identitetshantering, arbetsflöden och integration
av verksamhetssystem,
* SAFE Access - säker åtkomst till infrastruktur och applikationer
* SAFE POP - intranät/portal, plattform för samverkan, e-förvaltning och e-tjänster
Våra koncept bygger på produkter från ledande plattformsleverantörer som tillsammans med vår metodik och erfarenhet sänker kommunens IT-kostnader, höjer säkerheten och ger högre tillgänglighet.
Vendel Data
Vendel Data kommer att finnas på plats och visa helpdesk- och
inventariehanteringssystemet MMK. MMK är ett av Sveriges ledande
helpdesksystem och används av kommunala, statliga och privata
verksamheter runt om i hela Sverige.
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Bohus-kommuner effektiviserar
samverkan med IP-telefoni
De tre Bohus-kommunerna Lysekil, Sotenäs och Munkedal har valt att installera ett gemensamt IP-telefonisystem.
Systemet är en del av ett samverkansprojekt mellan de tre kommunerna där målet är att underlätta kommunikationen
både internt och externt samtidigt som de effektiviserar inköp och användandet av telefonitjänster.
Efter att ha arbetat på var sitt håll när det
gäller inköp och användande av telefonilösningar gör nu de tre Bohus-kommunerna
Lysekil, Sotenäs och Munkedal gemensam
sak. Samarbetet skapar en mer flexibel
telefonmiljö och förbättrar servicen till
kommunernas invånare samtidigt som det
sänker kostnaderna för telefonin.
– Tack vare denna funktionslösning sparar
vi tillsammans 1 miljon kronor berättar
Ronnie Winsnes, IT-chef i Lysekil. Detta
gör vi samtidigt som vi förbättrar servicen
till kommunernas invånare. Samtliga
anknytningar i kommunen läggs under
IP-växeln, vilket exempelvis innebär att
personer som ska nå en enskild förskola
kopplas till kommunens växel i händelse av
att ingen svarar. Ingen blir hängande helt
utan svar.

De tre kommunernas 1350 anknytningar
förs nu tillsammans i ett gemensamt IPtelefonsystem. TDC Dotcom och Alcatel
står för de tekniska lösningarna.
Med den här implementeringen kan kommunerna ta bort egna dyra abonnemang
och även säga upp kostsamma hyrda
telefoniförbindelser.
– En gemensam teknisk lösning för
våra växlar gör också att vi får en högre
säkerhet, säger Staffan Almhede, IT-Chef i
Munkedal. Om något extraordinärt händer
i en kommun så kan vi tredubbla antalet
telefonister då alla tre kommunernas telefonister kan svara och koppla. Varje kommun
blir också mindre sårbar för frånvaro,
eftersom grannkommunernas telefonister
kan gå in och svara och koppla samtal.

Samma sak gäller om tekniska problem
uppstår i en kommun. Vid tex en avgrävd
kabel kan telefontrafiken enkelt och snabbt
omdirigeras och medborgarna fortsätter att
få kontakt med dem de behöver.
– Viktigt är också att vi utvecklar kommunikationen inom och mellan kommunerna
säger Hans Gunnarsson, IT-chef i Sotenäs
kommun. Vi har införskaffat Alcatels samarbetsverktyg My Teamwork som gör det
möjligt att exempelvis konferera, chatta och
dela dokument för alla i vårat nät. I första
steget är det de tre IT-avdelningarna som
kommer att nyttja produkten. I förlängningen hoppas vi även att detta verktyg ska
kunna användas i kommunikationen med
mobil personal och av politiker i dialogen
med kommunens innevånare.

Svensk Open Solaris användargrupp bildad
Sedan operativsystemet Solaris släpptes som öppen källkod i juni 2005 har en stor internationell community vuxit fram.
Även i Sverige har det bildats en användargrupp som nu på allvar har kommit igång med sina aktiviteter.
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Under sina möten avhandlar man pågående
projekt, deltagarna får tillgång till tidig
information, är med i diskussioner och
ställer krav på produktutvecklingen.
Globalt sett har OpenSolaris community
idag över 15 000 medlemmar, 31 användargrupper, 40 underkommittéer och

har lämnat 200 kodbidrag, varav 118 har
integrerats i den öppna källkoden.

rapportering vilket sätter en hälsosam
press på företagets egna utvecklare.

Totalt sett finns det 46 000 inlägg i OpenSolaris diskussionsgrupper. För Sun har
det inneburit att man möter verkligheten
på ett helt annat sätt än tidigare, med fler
kompetenta betatestare och bättre problem-

– Många känner en trygghet i att kunna
se källkoden på nätet, framför allt då de
springer på problem, menar företaget i en
kommentar. Mer information finns på på
www.opensolaris.org

Gemensam beställarfunktion för IT
Nu går landstingen samman för att förverkliga den nationella IT-strategin för vård och omsorg.
Som ett första steg ska en gemensam beställarorganisation samordna landstingens framtida
utveckling och upphandling av IT-tjänster. Målet är att IT-systemen i samtliga landsting i framtiden
lätt ska kunna kommunicera med varandra.
– En samlad IT-strategi ger större säkerhet
för patienterna och effektivare förvaltning.
Därför är det mycket glädjande att landstingen så snabbt visar att de kan samarbeta
i denna komplicerade fråga, säger Håkan
Sörman, VD för Sveriges Kommuner och
Landsting.
Långtgående samordning krävs
Bakgrunden är att landstingen under åren
byggt upp olika IT-system, vilket gjort det
mycket svårt eller omöjligt för sjukvården
att kommunicera över gränserna.
I våras kom landstingen och kommunerna
överens med staten om en strategi som
syftar till att göra IT-användningen i vård
och omsorg bättre för patienterna och
Kommits 170x109

06-09-14

09.53

mer effektiv. Sedan dess har ett samarbete
pågått mellan landstingen för att identifiera
vad som måste utföras gemensamt på
nationell nivå för att förverkliga strategin.
Redan idag pågår en rad samarbetsprojekt
mellan landstingen inom IT.
Gemensam beställarfunktion
En arbetsgrupp med landstingsdirektörer
från de olika sjukvårdsregionerna har
konstaterat att långtgående samordning på
en rad områden krävs. Dessutom behöver
alla landsting införa en nationellt fastställd
IT-infrastruktur någorlunda samtidigt. De
har därför föreslagit att landstingen går
ihop i en gemensam organisation för att
beställa IT.

Även kommunerna
Arbetet pågår redan och styrelserna för
Landstingsförbundet respektive Svenska
Kommunförbundet rekommenderar nu
samtliga landsting att ansluta sig till den
gemensamma beställningsfunktionen. I
ett senare skede ska också kommunerna
kunna ansluta sig.
Hela projektet beräknas kosta 370 miljoner
kronor och Sveriges Kommuner och
Landsting ska nu ta upp en förhandling
med staten om finansieringen.

Sida 1

DELL ÄR STÖRSTA

DATOR-LEVERANTÖREN TILL

OFFENTLIG*

SEKTOR

Som leverantör av allt från bärbara datorer till avancerade systemlösningar kan
vi ge dig all den service och support du behöver för din IT. Vår nya generation
servrar är dessutom mer lämpade för virtualisering än någonsin och kan göra
underverk för att öka nyttjandegraden på dina servrar.

Välkommen att kontakta vårt kommunteam:
Berith Norberg, berith_norberg@dell.com, tel 08-590 05 149
Sami Kuorilehto, sami_kuorilehto@dell.com, tel 08-590 05 135
Dick Huvitus, dick_huvitus@dell.com, tel 08-590 00 249

Henrik Danielsson, henrik_danielsson@dell.com, tel 08-590 05 245
Petra Jönsson, petra_jonsson@dell.com, tel 08-590 05 138
Vidar Arlert, vidar_arlert@dell.com, tel 070-190 53 13

www.dell.se/offentligsektor
* Enligt statistik från Verva

Easy as
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Förenklad licenshanteringen
i Falkenbergs kommun
Falkenbergs kommun har valt att satsa på en ny licensform för lagring och skydd av viktig information.
Den nya licensformen innebär att Falkenbergs kommun betalar per terabyte rådiskyta som de
använder. Tidigare betalade de för en licens per lagringsserver. Det gör att kommunens system för
datalagring blir enklare att hantera, administrera och budgetera.
— Den viktigaste anledningen till valet
av denna licensform är osäkerheten i hur
man skall lagra sin data och framför allt
på vilket media som säkerhetskopior skall
lagras, menar Thorbjörn Larsson, it-strateg
på Falkenbergs kommun. Med fast licenskostnad så kan man blanda olika metoder
och produkter för sitt specifika krav och
behov vilket är mycket flexibelt.
Betalar för kapacitetsutnyttjandet
När kommunens it-miljö förändrades
behövde de också uppdatera och komplettera sina programvarulicenser. Licensernas
underhållsavtal fick därför olika löptider
vilket försvårar licensadministrationen.

Man fick investera i nya licenser samtidigt
som man redan hade investerat i de
gamla, med ökade kostnader som följd.
Eftersom det är så pass svårt att förutspå
framtida förändringarna i it-miljön, blir
det nästan omöjligt att budgetera framtida
licenskostnader.
Under sommaren valde därför Falkenbergs
kommun som en av de första i landet, att gå
över till den nya licensformen, och betala
för sitt kapacitetsutnyttjande.
Lagring, analys och administrering
Förutom att hantera lagring och återställning av data kan de analysera sin it-miljö

med ett SRM-verktyg. Det ger möjlighet
till bättre kontroll över kommunens data
och möjlighet att begränsa sina framtida
investeringar.
Falkenbergs kommun valde en lösning
som ger tillgång till lagring och återställning av data på både server och klient,
SRM-verktyg och en webbaserad portal för
gemensam administration.
CA och Kerfi har tillsammans utarbetat
den nya lösningen där Kerfi även har
driftsansvaret.

Stort intresse för trådlöst bredband
i alla svenska kommuner
Post- och telestyrelsen, PTS, fick in totalt 1 441 ansökningar från 53 sökande för att få 580 kommunbaserade tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz-bandet. Eftersom antalet ansökningar i samtliga
kommuner är fler än antalet tillgängliga tillstånd kommer tillstånden att fördelas med hjälp av auktion.
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PTS ser positivt på att marknaden visar så stort
intresse för att bygga ut trådlöst bredband i
Sverige.
PTS har beslutat att det i den aktuella tilldelningen ska delas ut två tillstånd i de flesta
kommunerna. Det har kommit in mellan tre och
sju ansökningar om tillstånd i samtliga kommuner. Det råder alltså konkurrens om tillstånden,
vilket leder till att PTS inte i nuläget kan dela ut
några tillstånd.
När det finns konkurrens om tillstånd kan PTS
avgöra vilken aktör som ska tilldelas ett tillstånd
på tre olika sätt. Det kan ske med hjälp av
auktion, genom så kallad skönhetstävling eller

genom en kombination av båda dessa metoder.
PTS har i sitt policyarbete föreslagit att myndigheten i första hand ska använda auktioner för att
fördela tillstånd då det finns konkurrens.
Nästa steg i PTS arbete kring tillstånd för trådlöst
bredband blir att utarbeta föreskrifter där de
villkor som gäller för tillstånden och de regler
som gäller vid auktionsförfarandet specificeras.
En auktion kommer att kunna hållas under 2007.
I samband med auktionen kommer ytterligare
fyra tillstånd per kommun, främst anpassade
för mobila bredbandstillämpningar, att kunna
tilldelas.

Europeiska kommissionen
bygger öppen källkodsportal
En ny webbportal ska underlätta den offentliga sektorns användning av öppna
källkodsbaserade mjukvaror. Europeiska kommissionen satsar på en webbportal
kallad Open Source Observatory and Repository (OSOR).
Denna nya webbportalen innebär att Europas myndigheter får en central lagringsplats
för öppna källkodsapplikationer så att de
kan återanvändas av andra myndigheter.
Samtidigt kommer portalen att tjäna som
en central punkt för erfarenhetsutbyte. Man
räknar med att projektet kommer att leda
till förbättrad interoperabilitet och högre
avkastning på öppna källkodsbaserade
utvecklingsprojekt.
Mer än öppen källkod
OSOR blir en gemensam förvaringsplats,
inte bara för käll- och objektkod, utan även
för information om användning av applikationer, olika mjukvaruversioner, öppna
källkodslicenser och kontraktsmaterial.

Man kommer även att kunna dela med sig
av know-how kring applikationer.
Betydande besparingspotential
Europeiska kommissionen räknar med att
OSOR kommer att uppmuntra myndigheterna till att använda varandras mjukvaror
och till utveckling av gemensamma projekt
- till exempel offentlig e-upphandling,
interoperabilitet mellan myndigheters applikationer eller gemensam identitetshantering
som format för e-idkort. Återanvändning av
applikationer och know-how inrymmer i sig
en betydande besparingspotential för den
offentliga sektorn.

"Den offentliga sektorns intresse i öppen
källkod handlar inte i första hand om att
ersätta proprietära produkter med öppen
källkod”, säger Karel De Vriendt, chef för
EU:s enhet för eGovernment-tjänster. "Det
handlar i högre grad om nyutveckling, om
utvecklingssamarbeten och om möjligheten
att dela med sig av sina ansträngningar
inom ramen för öppna källkodslicenser.
Vi räknar med att OSOR kommer att
bli ett populärt samarbetsverktyg för att
påskynda denna utveckling bland EU:s
medlemsländer."
OSOR förväntas tas i drift under slutet av
2007. Man kommer även att undersöka
intresset bland andra intressenter för att
stödja samarbete mellan olika europeiska
öppna källkodsprojekt.
Europeiska kommissionen har uppdragit åt
ett konsortium att skapa och administrera
webbportalen OSOR. Avtal har efter upphandling tecknats med Unisys, Maastrichts
ekonomiska forskningsinstitut för innovation och teknik, GOPA Cartermill och Rey
Juan Carlos universitet.

Kunskap, teknik och förståelse
är tre nyckelord i Pulsens framgångsrika arbete med att
utveckla IS/IT inom offentlig sektor. Pulsen har stor
erfarenhet av kommunal verksamhet och samarbetar med
över 150 kunder inom området.
Jönköpings kommun implementerar ny IT- och IS-plattform för
hela kommunen. Den nya portalplattformen ska användas för
inre och yttre verksamhetsutveckling, samt implementation av
Sambruksplattformens e-tjänster.
Projektet innefattar:
• Styrning, ledning, organisation
• IS-verksamhetsutredning
• Införande av ITIL-processer
• Kundtjänst och logistik
• Fast och mobil telefoni
• Serverteknisk plattform
• Applikationsdistribution och e-post
• Metakatalog och Identitetshantering
• Behörighetskontroll
• Web- portal och integration
• Kommunikation
Janne Dicander, IS-IT-chef

Pulsen erbjuder färdiga koncept
kring IT-plattformar och verksamhetsutveckling.
Vi arbetar bl.a. med IT-plattformar
för portal-, webbplats-, metakatalog-,
identitets-, säker åtkomst- och
integrationslösningar.
Vi har färdiga lösningar för att
snabbt koppla katalogtjänst och
portal till olika verksamhetssystem
och processer.
Inom Vård och Omsorg har Pulsen
verksamhetssystem med stöd för
bl.a. mobila processer.
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Karlskrona får öppet trådlöst stadsnät
Karlskrona planerar att täcka centralorten med öppet trådlöst internet. Stadskärnan, campusområdena,
gästhamnen och färjeterminalen utrustas med ett öppet nätverk som utformas för att tillgodose önskemål
som ställs både av näringslivet och offentliga aktörer.
Affärsverken Stadsnät i Karlskrona har
avtalat med The Cloud om att bygga Sveriges första trådlösa stadsnät, "city-wlan", i
Karlskrona.
– Stadsnätet kommer att stärka Karlskrona
och hela Blekinge län som en attraktiv
IT-region, säger Karl-Gösta Svenson,
företrädare för alliansen i Karlskrona.
– Med trådlöst internet öppnas helt nya
möjligheter att erbjuda och utveckla helt
nya tjänster som redan finns i vårt omfattande fiberoptiska stadsnät. Dessutom
kommer stadens alla besökare att kunna
koppla upp sig mot internet så fort dom
är i Karlskrona, var dom än befinner sig.
Karlskrona blir en unik och attraktiv miljö
för IT-företag som vill utveckla nya trådlösa
tjänster. Men detta handlar inte bara om
teknik utan även om samhällsnytta och nya
arbetstillfällen.

Öppet nät
Karlskrona sällar sig nu till städer som
London, Amsterdam, Manchester och
Edinburgh, som också har täckt hela stadsdelar med hjälp av wlan. Både besökare och
invånare kommer nu att få tillgång till en
mängd applikationer och tjänster – till exempel Skype, Telenor, Nintendo, Sprint och
iPass. Denna öppna modell skiljer sig från
andra där det trådlösa nätet är reserverat
för en enda operatör eller tjänsteleverantör
och där tillgången till nya tjänster som till
exempel ip-telefoni och affärsapplikationer
begränsas eller blockeras.
– I vår roll som stadsnätsoperatör letar vi
efter kvalitativa företag att samarbeta med,
säger Jan Svensson VD på Affärsverken AB.
Mesh-teknologi
Med avancerad så kallad mesh-teknologi,
som skapar god täckning och tillåter
mobilitet, blir installationen i Karlskrona

den i särklass största och mest avancerade
i Sverige. Redan till vintern kommer detta
mesh-nät att täcka två områden på vardera
cirka en kvadratkilometer. Dessa utgörs
av Karlskronas stadskärna och området
kring Blekinge tekniska högskola, Campus
Gräsvik. Dessutom kommer ytterligare ett
antal surfzoner att sättas upp på platser där
folk rör sig mycket. Under början av nästa
år tillkommer bland annat gästhamn och
hamninlopp.
Karlskrona årets stadsnät
I våras tilldelades Affärsverken utmärkelsen Årets stadsnät av Svenska Stadsnätsföreningen för sitt arbete att bygga ett öppet
och konkurrensneutralt nät i Karlskrona.
Genom avtalet inleds ett trepartssamarbete
tillsammans med Telenor omkring utveckling av öppna trådlösa stadsnät och med
Karlskrona som testbädd för nya mobila
wlan-tjänster.

TietoEnator avslutar sin
verksamhet inom offentlig sektor
TietoEnator har sålt affärsverksamheterna inom området offentlig förvaltning till Sirius IT.
Inom området offentlig förvaltning kommer TietoEnator nu att fokusera på den finländska marknaden
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Enheterna som säljs erbjuder generella
konsulttjänster, lösningar och applikationsförvaltning för både offentlig förvaltning
och andra liknande verksamheter. Avtalet
påverkar inte övriga affärsområden, utan
man behåller t.ex. verksamheten inom
sjukvårdsektorn TietoEnator kommer
också att ha ett samarbete med Sirius IT.
Ungefär 140 anställda berörs. Det nya bolaget Sirius IT kommer att fortsätta arbeta
mot offentlig förvaltning i Sverige.

– Försäljningen av de svenska, danska
och norska verksamheterna för offentlig
förvaltning är ett led i implementationen
av vår strategi. Frigörandet av resurser gör
det möjligt för oss att skärpa fokus och
öka investeringarna internationellt inom
utvalda bransch- och lösningsområden,
säger Pentti Heikkinen, TietoEnators VD
och koncernchef.

Fakta
Sirius IT är ett nybildat bolag samägt av det
isländska telekombolaget Síminn och den
danska ledningen i TietoEnator Government Services. De nya ägarna förväntas
ge Sirius IT goda möjligheter att utveckla
verksamheten. VD i Sirius IT blir Kim
Winther Jensen som under de senaste åren
varit ansvarig för TietoEnator Government
Services Denmark.

Cyber-utpressning och vishing,
sofistikerade cyberbrott på frammarsch
Antalet fientliga attacker via internet har ökat, den skadliga koden blir alltmer sofistikerad och svårupptäkt
och alltmer inriktad på ekonomiska vinster. Det är några av de upptäkter som intenetsäkerhetsföretaget
Websense rapporterar om i sin sammanfattning av internettillståndet för första halvan av 2006.
Siter som installerar tangent-loggare, screen
scrapers och andra kriminella cyber-verktyg
har fördubblats under perioden. Däremot har
websidor för mer harmlösa datahemfridsbrott, som tex ändring av användarpreferenser i webläsare etc sjunkit.
En betydande ökning av antalet phishingförsök har noterats. Varje dag attackeras så
många som 8-10 olika mål, enligt rapporten.
Det är inte bara den skadliga koden som
blir alltmer utstuderad. Det blir även den
infrastruktur som skapar och sprider koden.
Toolkits, färdiga verktyg för skapande av
skadlig kod ökar. Dessa toolkits, skapade
av professionella kodskrivare, finns till
försäljning på internet. De gör att det inte
behövs särskilt stort kunnande för att göra

avancerade attacker på operativsystem eller
för att utnyttja säkerhetsluckor. Dessutom
används peer to peer-tekniken för att sprida
och gömma kod eller utföra bot-attacker.
Utpressning
Fler fall av cyber-utpressning har genomförts. Hackers ”kidnappar” data från datorer
de brutit sig in i och begär lösensummor för
att göra dem tillgängliga igen. Metoderna är
mycket sofistikerade och inbegriper ofta avancerad kryptering, vilket ställer till mycket
trassel när data ska återställas.
Maskinkapning för botnetbruk med hjälp av
peer to peer-teknik blir allt vanligare. Det gör
också web-baserad kapning av processorkraft
för kriminellt bruk.

Fall av spridning av skadlig kod via SMS har
också avslöjats. Offren mottog ett SMS där
avsändaren tackade för att mottagaren prenummererat på en uppdiktad dejtingtjänst.
Av meddelande framgick också att en avgift
på motsvarande ca 15 kronor per dag skulle
automatdebiteras på telefonkontot. Enda sättet
att avbeställa tjänsten var via en websida!
Vishing
Phishing via telefon, sk vishing, har också
börjat dyka upp. Precis som vid ”vanlig” phishing skickades ett fejkat mailmeddelande,
men i stället för att uppmana mottagaren att
avslöja sina data via en hemsida så hänvisades de till ett telefonnummer.
– www.websense.com

Kom och prata
informationshantering
& arkivering med oss!
ARLANDA 21-22 NOVEMBER
Kontakta Linda.nyberg@enjoyit.se / 08-410 33 774

EnjoyIT.
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Konkurrensverket till offentlig sektor

Outsourca IT och telefonväxlar
Konkurrensproblem relaterade till den offentliga sektorn har debatterats länge. Många problem kvarstår och
Konkurrensverket har därför i ett PM till den nya regeringen föreslagit en rad åtgärder för att komma till rätta
med saken. Man säger också att icke kärnverksamheter, som tex IT bör outsourcas. Om upphandling av viss
verksamhet sker i konkurrens med internanbud måste det ske på konkurrensneutrala villkor.
Åtgärderna man föreslår berör tre
områden. För det första vill man lösa de
problem som följt av att myndigheter, kommuner och landsting – och deras företag
– har börjat bedriva näringsverksamhet i
konkurrens med privata företag. För det
andra behandlas förutsättningarna att
upphandla verksamhet som i dag drivs av
myndigheterna i egen regi (outsourcing).
Ett tredje område gäller den offentliga
upphandlingen och förutsättningarna att
öka beställarkompetensen i offentlig sektor.
Offentlig konkurrens
Myndigheter, kommuner och landsting
bedriver i stor utsträckning uppdrags- eller
näringsverksamhet i konkurrens med
privata företag. Det har medfört konkurrensproblem, främst för små företag.
Problemen, som framgår av ett stort antal
klagomål till Konkurrensverket, kan bl.a.
härledas till att myndighetsuppgifter eller
monopolverksamhet bedrivs tillsammans
med konkurrensutsatt verksamhet.
Ett vanligt klagomål är att myndigheten
tillämpar låga priser och att detta möjliggörs av att verksamheten subventioneras
med skattemedel. Det kan dock i det
enskilda fallet på grund av sammanhanget
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”Man kan fråga sig varför
myndigheter ska utföra
... receptionstjänster ...
tjänster som inte gäller
... kärnverksamheten”

med en kärnverksamhet vara svårt att
påvisa hur en sådan subvention verkligen
ser ut.
En grundorsak till problemen, menar
konkurrensverket, är dels att regelverket
på vissa punkter är för dåligt men också på
att gällande regelverk inte tillämpas. Det
finns till exempel ingen sanktionsmöjlighet
för kommuner som inte följer LOU vid
upphandlingar.
Varför IT?
Konkurrensverket skriver bland annat i sitt
PM med hänvisning både till myndigheter,
kommuner och landsting.
”Man kan fråga sig varför myndigheter ska
utföra t.ex. receptionstjänster inkl telefonväxel, IT-tjänster, löneadministration,
tryckeriverksamhet, lokalvård och fastighetsservice, dvs. sådana tjänster som inte
gäller myndigheternas kärnverksamhet,
om man genom en konkurrensupphandling kan få andra aktörer att vid en given
kvalitet göra detta till lägre kostnader. Om
dessutom de konkurrens- och effektivitetsproblem som kan förknippas med statlig
uppdragsverksamhet blir lösta, t.ex. genom
att den statliga verksamheten ytterligare

renodlas, kan de positiva effekterna för
samhällsekonomin förstärkas. ”
Konkurrensverket pekar även på att det
saknas bestämmelser som ger leverantörer
lika förutsättningar att vinna en anbudstävling som initierats av myndigheten och
där dennes egenregi_enhet deltar med eget
(intern)bud.
Reglera mera
Några av åtgärderna som man föreslår är i
klartext:
Se till att myndigheter, landsting och kommuner följer de lagar som finns!
Förtydliga när en offentlig aktör får bedriva
konkurrensutsatt näringsverksamhet.
Sådan verksamhet ska särredovisas i
årsredovisningen.
Reglera hur konkurrensutsatt näringsverksamhet får subventioneras.
Och ”låt en offentlig aktör enbart få
använda information som man upparbetat
inom myndighetsfunktionen vid försäljning
av varor och tjänster under förutsättning
att informationen tillhandahålls konkurrerande aktörer på samma villkor som
myndigheten”.

En ny infrastrukturminister
Centerpartisten Åsa Torstensson har utsett till infrastrukturminister.
En ny regering innebar också en ny
infrastrukturminister. Hon heter Åsa
Torstensson och är en centerpartistisk
politiker med rötter i Bohuslän, närmare
bestämt Strömstad. Åsa Torstensson är socionomutbildad och har en bakgrund med
arbete bland ungdomar och i skolvärden.
Hon har varit yrkespolitiker sedan slutet
av 1980-talet, bland annat som kommunstyrelseordförande i Strömstad. I Sveriges
riksdag har hon suttit sedan 1998, och
sedan oktober i år är hon alltså ansvarig
för den svenska infrastrukturen under
näringsminister Maud Olofsson.
Vilken it-kommunikationspolitik kan vi
då förvänta från den nya regeringen. Vi
följer förstås med intresse de beslut som
kommer att fattas på området.

Nya tag med PPP
Ett av de första uttalanden som kommer
från infrastrukturministern — förutom mer allmänna uttalanden om hur
infrastrukturen har stor betydelse för
människors arbete — gäller nygamla
idéer för hur nysatsningar ska finansieras.
Regeringen kommer att verka för Privat
Public Partnership (PPP) meddelar man.
Privata företag får satsa pengar i det
som egentligen är det offentligas ansvar,
satsningar som sedan ska återbetalas
genom avgifter. Arlandabanan är det mest
kända svenska exemplet. Det projektet har
fått viss kritik som sätter fingret på att det
också finns nackdelar med principen PPP.
En viss ideologisk kursändring från den
gamla regeringens regleringspolitik kan
man dock skönja redan här.

Ökad vård och livskvalitet
Vi utvecklar metoder och teknik för
informationshantering, diagnostik och
behandling i hemmet.
Flexibla arbetsformer
Mobil tillgång till diagnostikutrustning,
patientjournaler och läkarkonsultationer på distans skapar nya möjligheter
och förbättrar vård- och omsorgspersonalens arbetsförutsättningar.

Teamwork
Samverkan mellan läkare, sjuksköterskor
och hemtjänst förbättrar vårdkvalitet
och effektivitet.
Arbetssättet utprovas i SARAH
projektet tillsammans med Norrbottens
läns landsting, Luleå- och Bodens kommun, läs mer på: www.cdh.ltu.se.
MedAssist är en öppen flexibel
tjänsteplattform som stödjer det nya
arbetssättet.
Läs mer på: www.medassist.se
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Gratis IT-verktyg för riskoch sårbarhetsanalyser
Under hösten har länsstyrelsen i Stockholms län börjat använda ett nytt datorstött verktyg,
analysprogrammet Ibero, för att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser. Verktyget, som tagit tre år att
utveckla och kostat närmare fem miljoner kronor, kan laddas ner gratis från länsstyrelsens webbplats.
– Vi har gjort ett jättearbete med stöd av
statliga pengar och vill därför sprida analysverktyget så att andra kan dra nytta av det.
Vi kommer själva att kunna dra värdefulla
lärdomar av hur andra län hanterar verktyget
och ytterst gynnar en bred användning hela
krisberedskapssystemet, säger projektledare
Peter Månsson vid länsstyrelsen i Stockholm.
Jämför din kommun med andra
Med hjälp av datorprogrammet kan exempelvis en kommun jämföra sin förmåga att
motstå och hantera olika händelser, jämföra
konsekvenser av olika händelser och föra
samman och jämföra analyser från andra
aktörer.
– Den stora fördelen med verktyget är att det
går att jämföra exempelvis sin egen förmåga

från berörda förvaltningar för att besvara, om
man väljer att dra optimal nytta av verktyget.
– Kvalitet tar tid. Metoden bygger på
grupparbete och att man tar till vara på den
samlade kompetensen i kommunen, något
som också gynnar krisberedskapen, säger
Peter Månsson.

med andra aktörers och på så sätt lära av
andra. Just den möjligheten saknas hos många
andra liknande analysverktyg, säger Peter
Månsson
Programmet utgår från tolv olika krisscenarier
med tillhörande frågor som kräver en tämligen omfattande arbetsinsats och engagemang

Utbildning för kommunerna
I oktober påbörjade länsstyrelsen en utbildning på verktyget för länets kommuner och
ungefär samtidigt lades analysprogrammet ut
på länsstyrelsens webbplats.
Analysverktyget är, med stöd av KBM,
framtaget i samarbete med Totalförsvarets
forskningsinstitut och Lunds universitets
centrum för riskanalys och riskhantering.
– www.krisberedskapsmyndigheten.se

*YROXMSRWEVFIXWTPEXW¦
8EOSRXVSPP}ZIV-8QMPN}R
%PPE-8EZHIPRMRKEVZMPPLEXIORMWOEWXERHEVHIVEPPVELIPWX
J}VWMROPMIRXTPEXXJSVQ(IRIKIRXPMKEJVoKERFSVHIHSGO
ZEVESQHIXKoVEXXP]GOEWQIHIRWXERHEVHMWIVMRKSGL
WEQXMHMKXOYRREQ}XEZIVOWEQLIXIRWOVEZToJ}VmRHVMRK
cVHIXQ}NPMKXYXEREXXXETTEOSRXVSPPIRWONYXEOSWXREH
IVREML}NHIRIPPIVEVFIXEMLNmPWMK#
7ZEVIXmVNE(IXLIPELERHPEVSQEXXVIHERJVoRF}VNER
TPERIVEMRJ}VIRJVEQXMHEIJJIOXMZHVMJXSGLJ}VZEPXRMRK
/IV´mVWIHERPmRKII\TIVXIVToXIORMWOEP}WRMRKEVOVMRK
OPMIRXTPEXXJSVQEVQIRZMR}NIVSWWMRXIHmV4VIGMWPMOE
ZMOXMKXJ}VSWWmVZIQWSQWOEPPLERXIVEHIRR]E-8QMPN}R
SGLLYVHIXXEEVFIXIWOEPPKoXMPP:MmVHmVJ}V}ZIVX]KEHI
SQEXXP]GOEHI-8J}VmRHVMRKWEVFIXIRFIHVMZWKIRSQIXX
WEQWTIPQIPPERXIORMOQmRRMWOSVSGLTVSGIWWIV
2]´OIR#/SRXEOXESWWWoFIVmXXEVZMQIV
JYROXMSRWEVFIXWTPEXW$OIV´GSQ

*h61d+%98h:)6()8:%20-+%

Kerfi - annons Funktionsarbetspl1 1

*YROXMSRIRMGIRXVYQ¦
WXERHEVHMWIVMRKSGLTVSGIWWIVWSQQIHIP
06-02-15 15.18.19

27

Projekt för företagar-etjänster
Kravet på en sammanhållen e-förvaltning, har verkligen satt fart på samarbetsviljan i hela den
offentliga världen. Samverkan sker på många områden inte minst på det kommunala planet.
Ett sådant samverkansprojekt är E-samhället och företagen — ett forsknings- och
utvecklingsprojekt för att underlätta företagens kommunikation med kommunerna.
Projektet involverar förutom kommuner bland annat Verva och KTH.
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Företagen får prioritera
Målet är att e-tjänster inom sju
verksamhetsområden ska betjäna
företagen hos pilotkommunerna
vid utgången av 2007. En ny
tjänst i kvartalet är den planerade
utvecklingstakten. Först ut är en
tjänst för web-baserad felanmälan. Den är redan avropad från
Infratjänstavtalet och ska vara
på plats i pilotkommunerna i
decembar i år.
– Det är företagen i pilotkommunerna som får prioritera fram
vilka tjänster de först vill ha från
en lista av omkring 13 tjänster,
berättar Christer Marklund, som
ansvarar för projektet på Verva.
Det ska garantera att tjänsterna som kommer ut av detta

är attraktiva för företagarna. Om de sedan
kan användas direkt av medborgarna också
är det bara positivt och ett mervärde, men
fokus i detta projekt är företagen.
Som nummer två planeras en egenkontroll
för jordbrukare och troligtvis blir bygglov

den tredje tjänsten som avropas.
Planerna innebär att företagen ska kunna
följa sina ärenden via webben. En orsak till
att företagare också ingår i projektet är för
att kunna studera vilken miljö och vilka
redskap som i den änden kan underlätta
utnyttjandet av tjänsterna.

Fakta E-samhället och företagen
Projektet E-samhället och företagen är ett samarbete mellan
Verket för förvaltningsutveckling (Verva) och Kungliga
Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Helsingfors, kommunerna Orust och Upplands-Väsby samt företagen Human
Tech och Scheller Konsult. Under projektets gång etableras
även samarbete med de företag som genom avrop levererar
funktioner och tjänster i projektet.
Finansieringen kommer från VINNOVA som beviljat ett
bidrag på 3 miljoner kronor. Det är en medfinansiering inom
VINNOVA-programmet E-tjänster i offentlig verksamhet.

VoIP-säkerhet
I takt med att alltfler telefon- och andra
kommunikationstjänster överförs till
Internetbaserade plattformar, är det viktigt
att kunna upprätthålla samma säkerhet
och tillförlitlighet där som i de traditionella
publika telefonnäten.
Georgia Tech Information Security Center
(GTISC) vid Georgia Tech University har
inlett ett samarbete med Internet Security
Systems och telekomoperatören BellSouth

och rörande forskning om säkerhet kring
de framväxande IP-telefoniprotokollen
Voice over IP, VoIP. Forskarna kommer
att utföra säkerhetsanalyser av VoIP-protokollen och dess implementationer och
undersöka problem som autentisering
för att förhindra röstspam, modellering
av VoIP-trafik och beteenden hos olika
enheter i nätverket, mobiltelefonsäkerhet
och säkerhet för VoIP-applikationer som
körs på användaragenter.

Spridas till alla kommuner
Det som garanterar kompatibilitet
och kontinuitet är att alla tjänster
kommer att knytas till det sk
Infratjänstavtalet som Statskontoret
tidigare tagit fram. Alla tjänster ska
kunna knytas direkt till kommunernas ärendehanteringssystem.
Tjänsterna ska vara mycket enkla
att använda och vid slutet av 2008
ska 70 procent av dagens analoga
ärendehantering hanteras digitalt i
pilotkommunerna. Metoderna som
tas fram i projektet ska sedan spridas
till alla Sveriges kommuner.
– Sista halvåret 2008 när projktet går
mot sitt slut ska vi hålla 6 seminarier
för att sprida resultatet, säger Christer
Marklund. Vi vill också sprida
informationen efterhand som nya
tjänster startas.

Journalgrodan
Patienten är sjukskriven månaden ut efter
som att hon har fortfarande en hel del
lokala besvär och det är svårt när man ska
sitta som en trevlig sekreterare när hon är
väldigt ömmande där bak fortfarande.
– www.dagensmedicin.se

NOTISER • NOTISER •

NOTISER • NOTISER • NOTISER •

Mening är att projektet via två pilotkommuner, Orust och Upplands Väsby, ska
utveckla e-tjänster i gränssnittet mellan
kommun och företag. Nya e-tjänster ska
tas fram och inom mindre än tre år ska
70 procent av dagens analoga ärenden
hanteras digitalt.

Verva-utbildning

Avropa idag
Det blir allt viktigare för det offentliga Sverige att utveckla en sammanhållen e-förvaltning
för att möta medborgaren, effektivisera verksamheten och bli en modern förvaltning.
Det tekniska stödet för att klara av den omställningen kan avropas från Vervas ramavtal Infratjänster.
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För vem?
Utbildningen vänder sig till dig
som är som förvaltningschef
eller enhetschef, upphandlingsansvarig eller inköpare, ITstrateg eller IT-chef. Du behöver
inte ha någon förkunskap om
system, eller annan IT-relaterad
kunskap. Det spelar ingen roll
om du kommer från en stor eller
liten verksamhet.

kunna ge medborgare, företag och intresseorganisationer relevant
samhällsservice.
Om behov finns kan utbilningen genomföras internt i en kommun,
eller med flera samverkande kommuner i ett utvecklingsprojekt.
Om ramavtalet Infratjänst
Avtalen ger tillgång till funktioner i form av tjänster som behövs
för att utveckla och driva e-tjänster. Det vill säga de tjänster som
behövs för att driva den sammanhållna e-förvaltningen framåt.

Utbildningen ger översiktlig kunskap
om vad som händer inom offentlig
sektor när det gäller samverkan
mellan olika myndigheter.
Till exempel vilka krav utvecklingen
ställer på den egna verksamheten
för kommunikationen med andra
kommuner, landsting och
statliga myndigheter.

Vad är syftet?
Syftet med utbildningen är att
ge dig kunskap om hur man
Men också vilka krav som ställs för
kan använda dessa avtal, vilka
att kunna ge medborgare, företag
underlag som behövs inför ett
och intresseorganisationer relevant
avrop och hur man genomför
ett avrop. Du får också lära dig
samhällsservice.
hur du räknar ut kostnaderna
i avropsavtalet, och hur man
lägger upp ett införande med test, pilotdrift, utvärdering och
		
implementering.
Utbildningen ger översiktlig kunskap om vad som händer inom
		
offentlig sektor när det gäller samverkan mellan olika myndigheter. 		
Till exempel vilka krav utvecklingen ställer på den egna verksamheten för kommunikationen med andra kommuner, landsting
och statliga myndigheter. Men också vilka krav som ställs för att

”Riskanalys ska föregå beslut om utläggning (outsourcing) av
informationshantering eller informationssystem.”
(Basnivå för informationssäkerhet (BITS 2006), utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Fakta Avropa idag
Utbildningen leds av:
• Johannes Helfrich från Human Tech,
johannes@pedtek.se
• Örjan Scheller från Scheller Konsult,
orjan@scheller.se
• Christer Marklund från Verva,
christer.marklund@verva.se
När: Utbildningen omfattar tre heldagar.
Mellan dessa dagar får du uppgifter att arbeta
med på hemmaplan. Utbildningsomgång 3
startade 31 oktober, fortsättning hålls den 23
november samt vid ett senare datum.
Var: Utbildningen genomförs i Stockholm,
eller på annan plats som passar samtliga
deltagare.
Pris: Utbildningen kostar 7 350 kronor.
I avgiften ingår material, kaffe och luncher.
Hur: Anmäl dig via vårt webbformulär
på www.verva.se

”Ledningen ansvarar för att informationssäkerhetspolicyn
granskas med planerade intervall eller som en följd av betydande
ändringar.”
(Basnivå för informationssäkerhet (BITS 2006),
utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

NOTISER • NOTISER •

NOTISER • NOTISER • NOTISER •

Avropa idag är en utbildning som ger dig praktisk kunskap om
hur du använder ramavtalet Infratjänst, och hur du utvecklar din
verksamhet. Utbildningen omfattar tre dagar fördelade över ett par
månader, och två hemuppgifter.
• Hur kommer man igång med en sammanhållen e-förvaltning?
• Vad innehåller avtalet Infratjänst egentligen?
• Hur jämför man de olika alternativen?
Nu erbjuder Verva en utbildning som ger svar på dessa frågor!

Regler om samförläggning
av bredband och elnät?
Nu har vi en ny regering. I den gamla regeringens sista timme kom ett uttalande från dåvarande
samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin och dåvarande infrastrukturminister Ulrica Messing som
innebar att de avsåg att utreda förutsättningarna för att införa regler som förmår berörda
parter att samlokalisera och samförlägga ledningar för bredband med elledningar.
Avsikten var att samordningen mellan nedgrävning av bredband och elnät ska förbättras.
- Efter det att vi införde lagstiftning om
leverenssäkra nät har många elbolag ökat
driftssäkerheten genom att gräva ned
sina ledningar, vilket är utmärkt. Det är
dock dåligt utnyttjande av resurser att
inte på samma gång passa på att lägga
ned bredband, menade Mona Sahlin i en
kommentar.
Deras tidigare utgångspunkt var att det
borde vara ekonomiskt intressant för båda
parter att söka samförläggning. Staten

har också underlättat samförläggning av
elledningar med elektroniska kommunikationsnät genom regler om bl.a. andrahandsupplåtelse inom utrymmen som upplåts för
ledningar enligt ledningsrättslagen. Men
utvecklingen har visat att dessa incitament
inte varit tillräckliga, menade man.
– Samförläggning med elnät kan underlätta
och snabba på bredbandsutbyggnaden på
landsbygden, vilket är mycket angeläget,
kommenterade Ulrica Messing.

Utifrån kommunernas synvinkel måste
principen om samordnad utbyggnad
av bredbandsnätet vara utmärkt. Om
incitamenten till samordning inte är
tillräckliga, ska de då regleras? Det återstår
att se om detta initiativ övertas av den nya
regeringen. KommITS kommer att följa
utvecklingen och den nya regeringens
handlande på IKT-området.

Handpåläggning

Så ska politikerna
skydda lösenorden
Ett USB-minne som fordrar handpåläggning för att släppa ifrån sig några data.
Det är IT-säkerhetsföretaget Norman som presenterar en säkrare ”lagringspinne”,
som man kallar det.
Till skillnad från tidigare minnen så är informationen här inte
bara krypterad utan också oåtkomlig från andra enheter innan
rätt finger tryckts mot minnets sensor. Minnet är täckt av epoxy
och försök att ta ut minneskretsarna leder till att informationen
förstörs. USB-minnet kan därför bli en säker plats för lösenord och
annan känslig information.
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– Många användare inom företag eller offentlig verksamhet behöver
ta med sig topphemlig information, långa lösenord eller annat. Det
händer hela tiden att sådan information tappas, stjäls eller kommer
bort, menar företagets forskningschef Righard Zwienenberg.

Minnet kan programmeras att acceptera upp till fem fingeravtryck,
vilket ger möjlighet att kringgå problem kring fingerskador eller
tillgång för flera individer. USB-minnet kräver ingen egen extern
strömförsörjning eller mjukvara och fungerar till de vanligaste
operativsystemen.
Avläsningsytan är 248x360 pixlar stor och har en upplösning
på 508 dpi vilket ger en hög noggrannhet vid avläsningen, och
minnet finns i storlekarna 512 Mb respektive 1 GB.

Om USB

Något att hålla i minnet
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Genom att utge sig för att vara både en
CD-ROM och ett USB-minne kan u3 automatiskt öppna denna program-launcher på
användarens dator.

Tidigare har USB-minnen ansetts som
ofarliga passiva minnen utan möjlighet till
automatisk exekvering av godtycklig kod,
något u3-tekniken ändrar på.

Kan stjäla information
Under våren och sommaren 2006 har det
kommit fler och fler rapporter om hur man
kan modifiera u3-minnen för att installera
skadlig kod eller stjäla information på en
användares dator utan att denne upptäcker
det. Det enda som krävs är att minnet stoppas in i datorn och på så sätt kan valfritt
program exekveras helt utan att det märks
från användarens sida. Eventuellt stulen
information kan sedan lagras i en dold
katalog på USB-minnet.

Hur man undviker automatisk start av
program i Windows
Det enklaste sättet att motverka autostart
av program när en CD-ROM eller ett
USB-minne med u3-stöd sätts in i datorn är
att hålla ned shift-tangenten. När Windows
har hittat och monterat enheten kan shifttangenten släppas.

För att permanent och automatiskt hindra
autostart måste registret i Windows
modifieras. Instruktioner för denna modifikation finns i denna artikel under rubriken
"Disable Autorun: Disable Autorun for all
drives" http://www.microsoft.com/technet/
security/topics/serversecurity/tcg/tcgch10n.
mspx

… eller bli smittbärare
Ett annat tänkbart scenario är att minnen
med u3-funktionaliteten blir modiferade
att automatiskt exekvera kod när de ansluts
till en okänd dator. På så sätt blir minnet
automatiskt smittbärare av skadlig kod
som sedan kan användas för att skicka iväg
känsligt data till förövaren via nätverk när
det ansluts till andra datorer och sprider
sig vidare.

Ny lag för kommuner och landsting
Lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap som
antogs av riksdagen den 30 maj gäller från
och med den 1 september 2006 Samtidigt
upphävs lagen om extraordinära händelser
i fredstid hos kommuner och landsting och
lagen om civilt försvar.

Nya finansieringsformer för
infrastruktursatsningar
Regeringen kommer att verka för nya
finansieringslösningar för infrastrukturen.
Regeringens vilja är att hitta former för
offentlig och privat samverkan, så kallade
PPP-lösningar. Det säger infrastrukturminister Åsa Torstensson med anledning av
regeringens budgetproposition.

Tillgången till en modern IT-infrastruktur
är avgörande för företagares möjligheter
att utveckla sin verksamhet och skapa nya
jobb och för att underlätta människors
vardag. Det så kallade bredbandsstödet
förlängs ett år.

NOTISER • NOTISER •

NOTISER • NOTISER • NOTISER •

I början av 2005 skapades en ny teknik för användning med portabla USB-minnen. Tekniken som fick namnet
u3 ska enligt tillverkaren möjliggöra USB-minnen att bli ett mer intelligent lagringsmedia där användaren kan
ta med sina filer, lösenord och applikationer och köra dessa direkt från USB-minnet. När USB-minnet stoppas
in i en USB-port på en Windows-dator startas automatiskt en program-launcher som till mångt och mycket
liknar Windows egna Start-meny. I denna program-launcher kan användaren själv administrera sina program.

