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Nya digitaliseringsmyndigheten
– snart på gång
Transportstyrelsen:
Vad vi lärt oss av skandalen
Trelleborgsmodellen
ger snabbare svar
”Se GDPR som
något positivt”

BOLLA
IDÉER I
BÅSTAD
Digitaliseringsdagar
i tennismetropolen

Ledare

Insiktsfull. Lätt att använda.
Redo för utveckling.
Låt oss presentera Arubas
Mobile First Platform.

Signera
dokument
i verksamheten
elektroniskt!

Viktigt att
små kommuner
hörs i diskussionen
Nytt år, 2018. Och inte vilket år som helst, utan valår.
Vad kan vi förvänta oss i fråga om löften och partiledardebatter när det gäller vårt område? Digitalisering naturligtvis

Snabbt, tillförlitligt och säkert

– men hur? Robotar och AI, minskande av tjänster inom
välfärden, eller stora ekonomiska vinster på grund av ett
effektivare samutnyttjande av digitala tjänster?

Bli en digital revolutionär med
Aruba. Välkommen till vår monter
S15, så berättar vi mer.

Själv hoppas jag på det sista, att vi ska se effekterna av de
processförändringar vi gör, så att färre verkligen kan göra mer

Missa inte vårt Breakout!

för mindre medel. Kan vi då också samarbeta fram lösningarna inom den offentliga sektorn så vet jag att alla har mycket

Läs mer på
www.arubanetworks.com/MobileFirstPlatform

Han brinner för digitala plattformar..........................................s.7

IT-professorn Bo Dahlbom kommer till Digitaliseringsdagarna. Han vill inspirera till nya sätt att tänka och
jobba utifrån plattformsidén.

Robothandläggaren kortar svarstiderna.........................s.8-9
I Trelleborg har roboten RPA tagit över handläggningen

av försörjningsstöd – och levererar beslut inom ett dygn.
Nu sprider sig modellen.

Lärdomar från IT-skandalen.............................................................s.10-13

Tobias Ander, Transportstyrelsen, och Anne-Marie Eklund

Helsingborgs stad välkomnar GDPR..........................................s.14

är viktigt att delta i processen och säga vad man tycker, annars
är det lätt att bli överkörd av andra idéer som gynnar mer
stordrift. Vi på KommITS påpekar detta för SKL varje gång vi
ses, att man till och med skulle inrätta ett eget programråd
för mindre kommuner så att de får en del av den kaka de har
investerat i.
Vårens Digitaliseringsdagar arrangeras i Båstad 23–25 april,

turerna kring outsourcingen.

Digitaliseringsdirektören Martin Güll och stadsjuristen

Magdalena Kocan i Helsingborg ser positivt på att GDPR
ökar medvetandet om persondata.

Myndighet för digitalisering snart igång........................s.15
I september ska den nya myndigheten för digitalisering
av offentlig sektor vara igång. Bengt Kjellson, särskild
utredare, berättar om arbetet.

KommITS kompisar på departementet..................................s.16
Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet

och i skrivande stund har vi det angenäma problemet att

är nöjda med att ha fått tillgång till ett stort nätverk

välja vilka intressanta föreläsare och ämnen som ska få plats i

med bred kompetens.

programmet. Så jag kan garantera att dagarna är väl värda ett
besök, och jag lovar att konferensorten kommer att ställa upp
med allt den kan leverera.
Vi ses i Båstad!
Torbjörn Larsson, ordförande i KommITS styrelse

Digitaliseringsstudien
sätter spår i budgeten............................................................................................s.17

Studien om digital omställning som regeringen genomförde
tillsammans med SKL och KommITS har tagit sig in i
budgetpropositionen för 2018.

Nytt jobb för stolt ”förnyelsebyråkrat”.................... sista sidan

Vi på Atea vill mer. Vi vill få alla
organisationer att planera och
målsätta sitt återtag av it. Atea har
alltid arbetat med återanvändning
och är experter på hur livscykeln för
kundens it-utrustning på bästa sätt
blir ekonomisk, hållbar och säker.
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för offentlig sektor. Folk på nya jobb.

På tal om alla så är det skönt att höra att nästan alla kom-

fördel av att ta del av det som Inera kommer fram till. Men det
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dagarna i Båstad. Nyheter om bland annat E-identitet

Löwinder, Internetstiftelsen, om vad vi kan lära oss av

rätt sätt så har många kommuner – inte minst de små – en stor

Läs mer på atea.se/goitloop

Konferensprat, IT-notiser och personalnytt..............s.4–5

Torbjörn Larsson, konferensgeneral, om Digitaliserings-

att vinna på detta.

muner nu köpt aktier i Inera. Jag tror att om detta sköts på

Game of Phones väger 300 kg och
är byggd av återvunna mobiltelefoner. Varje år säljs cirka fyra miljoner
mobiltelefoner i Sverige och endast
cirka tio procent av dessa återvinns.

innehåll

Jenny Birkestad är ny direktör för avdelningen för
digitalisering på SKL. ”Tekniken och viljan finns
– nu måste vi leverera”, säger hon.

Utgivningsfakta KommITS ges ut av föreningen Kommunal IT-samverkan
Ansvarig utgivare Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Redaktionsråd Torbjörn Larsson och Marianne Olofsson
Produktion & grafisk form Tacksam Formgivning & Design
Omslagsfoto Scandinavian Resort
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Tryck CELA Grafiska AB, www.cela.nu
Postadress KommITS c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel: 070 698 62 58 | E-post: kansli @ kommits.se
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kort om IT
E-identitet för offentlig
sektor lanseras i april

...Torbjörn Larsson, konferensgeneral för
Digitaliseringsdagarna 2018, ordförande i
KommITS och IT-chef i Falkenbergs kommun.

3 april lanseras Efos, E-identitet för offentlig sektor, som
ska ersätta både SITHS och Försäkringskassans MCA.
Tjänsten är ett samverkansprojekt mellan Inera och
Försäkringskassan (läs en intervju med Kerstin Arvedson och Petter Könberg från Inera i KommITS nummer
2/2017, som finns på kommits.se).
Information om tjänsten finns samlad på: https://www.

Hur är känslan inför konferensen i Båstad?
– Jag är övertygad om att det blir en bra konferens med mycket nätverkande. Det händer mycket i vår sektor nu och vinsterna med att dela på
erfarenheter är stora.
Precis som förra året är Digitaliseringsdagarna uppdelade längs
tre ”spår”. Kan du berätta om årets teman, Cyberhot och tillit,
Styrning och ledning och AI och robotisering?
– Som vanligt är spåren vägledande för vad vi kommer att fördjupa oss
i. Vi lever under ständiga hot och utmaningar kring nya tekniker och
funktioner, samtidigt som trycket ökar på att vi ska leda digitaliseringen.

inera.se/aktuellt/projekt/e-identitet-for-offentlig-sektor

Är det något ämne eller någon gäst som du särskilt vill lyfta fram?
– Vi har försökt att få ett varierat program som ska passa alla. Vi har bra
talare både inom inspirationsområdet och i vår egen sektor – även många
i ledande positioner inom det offentliga Sverige.

Det beställarnätverk för välfärdsteknologi som bildades
2016 på initiativ från SKL har nu tagit fram en vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik.
Vägledningen tar bland annat upp ämnen som inköpsoch upphandlingsprocessen, krav på leverantörer,
funktionskrav, informationssäkerhet, avtalsvillkor,
prisutvärdering och uppföljning.
Beställargruppen, där förutom SKL ett 20-tal kommuner
ingår, samverkar för att öka förmågan att göra bra
inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar
inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst.
Vägledningen, och mer information, finns på: skl.se

Där finns även en checklista med sådant man som
organisation behöver göra inför lanseringen av Efos.

Ny guide till upphandling
av trygghetsskapande teknik

Vad kan du berätta om konferensanläggningen, Hotel Skansen?
– Båstad är inte bara en välkänd plats för att det är Sveriges tenniscenter,
utan även för det fantastiska läget vid foten av Hallandsåsen. Skansen
erbjuder allt man kan önska av ett bra konferenshotell och kommer nog
att leverera en minnesvärd upplevelse.
Båstad är som sagt en välkänd tennismetropol, och hotellet
ligger granne med centercourten. Kommer detta att märkas av under
konferensen och i så fall hur?
– Vi befinner oss mitt i tennisens centrum så naturligtvis kommer det att
märkas. Inte minst genom de diskussioner och idéer som bollas mellan
alla medverkande, såväl partners som kommunrepresentanter.

Första mobila
e-legitimationen som får
använda kvalitetsmärke

KommITS Digitaliseringsdagar 2018
Tid: 23–25 april
Plats: Hotel Skansen, Båstad
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E-legitimationsnämnden har nu godkänt den första
mobila e-legitimationen som fått rätt att använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Det är Freja eID+,
utfärdad av Verisec, som blivit godkänd på tillitsnivå 3.
Märket Svensk e-legitimation visar att en e-legitimation
granskats av staten och går att lita på för både enskilda
användare och för de offentliga och privata aktörer som
erbjuder e-tjänster som kräver inloggning.
Intresserade e-legitimationsutfärdare ansöker till Elegitimationsnämnden om att få använda kvalitetsmärket och får efter godkännande ett licensavtal.
Läs mer på: elegnamnden.se
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nytt om namn
Jenny Birkestad är ny direktör för Avdelningen för
digitalisering på SKL. Hon var tidigare teknisk chef i
Solna kommun.
(Läs en intervju med Jenny Birkestad på tidningens sista
sida.)

Fredrik Nilströmer, tidigare IT-strateg i Ulricehamns
kommun, är ny IT-strateg på Borås Stad.
Har din arbetsplats gjort spännande
nyrekryteringar eller förändringar?
Berätta för KommITS läsare.
Kontakta tidningens redaktör Ulf Benkel på
ulf.benkel@gmail.com eller 0705-65 84 71
med dina personalnyheter.
Skicka med ett foto också, så syns du ännu bättre.

Utmaningar med säker IT
för våra kommuner
Säker leverans av applikationer och data till
en allt mer mobil arbetskraft.
Krav på ökad effektivitet och sänkta kostnader
utan att tumma på användarupplevelsen.
Känner du igen dig?
Läs mer på citrix.se/government
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IT-professorn vill
inspirera till nya
sätt att jobba
DIGITALISERING
SOM SKAPAR NYTTA FÖR VERKSAMHETEN
Ta stöd i er digitaliseringsresa med
Pulsens experttjänster och lösningar inom:
PROCESSER • INTEGRATIONER
DRIFTLÖSNINGAR • IT-SÄKERHET
pulsen.se/kommits

Bo Dahlboms entusiasm över digitala plattformar går inte att ta miste på.
Med Google och Tesla som exempel förklarar han innebörden.

Vi erbjuder kommunerna
Infrastruktur och IT-Säkerhet
i hela kommunikationslösningen
Vi har mest sensorer av alla i
världen, vilka samlar alla
hotbilder för Er.
En säker Digitalisering är
viktigt för oss. Välkomna!
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I april kommer han till KommITS Digitaliseringsdagar.

BRANDVÄGGAR,
NÄTVERK,
DATACENTER
OCH WI-FI
SKRÄDDARSYTT
FÖR KOMMUNER
www.radpoint.se/kommun

Vi säljer mest Enterprise Firewalls i världen varje år, sedan år 2000.
Även unika Switchar, WIFI, SandBox, Email, Klientskydd med unik säkerhet
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Bo Dahlbom är IT-professorn med intresse för en hållbar
framtid. Som forskningschef vid det icke vinstdrivande
företaget Sustainable Innovation driver han frågan, samtidigt som han är en efterfrågad föreläsare om framtidens IT.
På Digitaliseringsdagarna kommer han att försöka inspirera
till nytänk inom kommunerna.
– Jag kommer att beskriva hur företagsjättar som Amazon,
Tesla och Google arbetar. De är utmärkta exempel på själva
kärnan inom digitalisering: Att arbeta med plattformar.
Bo Dahlbom tar skolan som exempel för att ge en fingervisning om hur de stora företagens digitalisering kan översättas till kommunal verksamhet.
– Den gamla skolan, den vi fortfarande har, är ett slutet
produktionssystem. De resurser man har är de som finns i
skolan, bestående av ett visst antal lärare, läromedel och
klassrum. 2000-talets skola bygger istället på en plattformsidé där lärare kan bygga läromedel tillsammans med
eleverna. Här kan andra fristående utvecklare erbjuda stöd,
naturligtvis med reglering. Man kan säga att skolan skulle
bli som App Store.
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Bo Dahlbom, som sedan drygt ett år pratat om plattformars
möjligheter, menar att all verksamhet i dag går mot just
plattformsidén – något annat alternativ finns inte inom IT.
Den största utmaningen för kommunerna blir att ta steget
mot själva idén.
– Det kommer att bli en stor omställning där kommunens
IT-anställda blir de som efterfrågas. Själva utmaningen är
att förstå skillnaden mellan en plattform för samarbete och
samverkan och ett system för produktion av tjänster, vilket
man har i dag. Man borde kunna följa med och förstå vad
det handlar om, men det kommer att ta tid att implementera. Samtidigt har tekniken i dag blivit lättare att sammanfoga med plattformar.
Vilken IT-händelse ser han som mest omvälvande genom
tiderna? Svaret kommer utan tvekan:
– Internet. Här har vi blivit överraskade gång på gång.
Mängden information fördubblas vart tredje år och i allt
letar Google enkelt upp det vi söker. Fantastiskt!
Text: Lotta Svensson
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Svar direkt när robot
handlägger i Trelleborg
Den som ansöker om försörjningsstöd i Trelleborgs kommun får garanterat svar inom 24 timmar.
Och det är en robot som gör beräkningen och levererar beslutet.
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Hur länge kan en människa vara helt
utan pengar? Tror vi att människor
som söker försörjningsstöd är annorlunda än de som har jobb? Eller tror
vi att de är som du och jag? Svaret är
enkelt men viktigt för Eleonore Schlyter, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.
– Att ge beslut om försörjningsstöd
inom 24 timmar är det enda värdiga,
säger hon. Istället för att fokusera på
sin ekonomi kan man fokusera på att
bli självförsörjande.
I Trelleborg, i sydvästra Skåne, är
det arbetsmarknadsförvaltningen
som handlägger ansökningar om
ekonomiskt stöd för den som inte kan
försörja sig genom exempelvis arbete,
studier eller a-kassa. Sedan 2015 har
kommunen en e-tjänst för ansökan
om försörjningsstöd och förra året
tog roboten RPA över handläggningen
och levererar ett beslut inom ett dygn,
”beslut i morgon”.
Robothandläggaren gör de kontroller
en tjänsteperson gjorde tidigare. Den
kopplar upp sig mot SSBTEK (digital
tjänst för ekonomiskt bistånd), kontrollerar att den sökande är inskriven
på Arbetsförmedlingen och aktivt
jobbsökande och hämtar uppgifter
från Skatteverket, Försäkringskassan
och CSN. Sedan räknar den ut om den
sökande är berättigad till stöd eller
ej. Ett sms går iväg och den sökande
ser beskedet när hen loggar in på
Mina sidor på kommunens webbplats.
Allt på ett par minuter. RPA:n har
en egen server i Trelleborg och från
februari 2018 sköts drift och underhåll
av kommunens egen IT-avdelning.

Roboten jobbar på och uppdateras när
exempelvis kommunens verksamhetssystem uppdateras eller någon knapp
behöver flyttas, det tar i genomsnitt
någon timme per dag.
Samtidigt som den sökande klickar på
”skicka ansökan” bokas ett möte med
en arbetsmarknadssekreterare in redan
dagen därpå. En socialsekreterare är
alltså aldrig den första den som söker
försörjningsstöd möter.
– Jag har varit väldigt drivande i
detta, för vi i förvaltningen kan se hur
mycket skillnad vi gör genom att ha
ett arbetsmarknadsperspektiv på allt,
säger Eleonore Schlyter. Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät
och det är tänkt att vara en tillfällig
lösning.
Trelleborgs kommun är en föregångare
i detta arbetssätt och Trelleborgsmodellen har vunnit flera priser. I
samarbete med Sveriges kommuner
och landsting, SKL, ska ytterligare 14
svenska kommuner följa i Skånekommunens digitala fotspår. Men enligt
Eleonore Schlyter är det stora jobbet
inte att programmera roboten, utan att
förändra arbetssätt och tankemönster.
– Det är viktigt att alla jobbar mot
samma mål. Att man släpper taget
om det gamla och vågar tänka nytt.
Förändringsarbete är inte värdeneutralt, säger hon.
2013 fick 80 procent av de trelleborgare som sökte löpande försörjningsstöd svar inom åtta dagar. Den som
sökte första gången kunde få vänta upp
till tre veckor på svar. Förvaltningen
var då organiserad på ett traditionellt
sätt, med en handläggargrupp och en
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mottagargrupp och en servicedisk med
fasta telefontider.
– Det var väldigt krångligt, men framför allt var vi inte till för medborgarna,
vi var organiserade efter tjänstepersonernas behov.
På förvaltningen beslutade man sig för
att förändra och förenkla arbetet med
handläggningen. Målet sattes till att
beslut om försörjningsstöd ska lämnas
till den sökande inom ett dygn.
– Där och då började ett väldigt
intensivt arbete med att förändra. Det
gjordes till en process, där alla gjorde
likadant, med mallar med riktlinjer
och rutiner för allt arbete. Från att
en handläggare jobbade med egna
ärenden och gjorde allt, gick man till
att använda en e-tjänst för ansökan.
När arbetssättet förändrades ändrades
även personalgruppen som arbetade
med försörjningsstöd – från tio personer, socialsekreterare och handläggare, 2013, till tre handläggare 2018.
Och en robot.
Trelleborgsmodellen har fått viss

kritik, bland annat av socialsekreterare
i Kungsbacka. Även Eleonore Schlyter
har mötts av farhågor och några
socionomer har sökt sig till andra
förvaltningar inom eller utom kommunen. De handläggare som är kvar och
som jobbar med myndighetsprocessen
har högskoleutbildning när det gäller
socialtjänstlagen och förvaltningslagen, men är inte socionomer.
– De som jobbar här har drivet att vara
effektiva. Man tycker om administrativa uppgifter och ser sitt värde i att ju
mer administrativa och automatiserade
vi är, desto större skillnad kan vi som
förvaltning göra för medborgarna.
Eleonore Schlyter ser stora möjligheter
för att andra processer inom kommunal administration kan automatiseras,
som till exempel ansökningar om
förskoleplats, bygglov och bidrag inom
kultur- & fritidsförvaltningen.
– Det är inte rocket science, det
handlar om att förändra sitt arbetssätt,
att lita på roboten, den är rättssäker
och den gör exakt det vi har sagt att

den ska göra. Det här är framtiden, det
går inte att vänta längre, den är redan
här, säger Eleonore Schlyter.
Text: Elisabeth Ekström Foto: Camilla Melinder-Odier,
Susanne Nilsson

"Det är viktigt att alla
jobbar mot samma
mål. Att man släpper
taget om det gamla
och vågar tänka nytt.
Förändringsarbete är
inte värdeneutralt"
– Eleonore Schlyter

DJUP KOMPETENS
INOM OFFENTLIG
SEKTOR.

Smarta lösningar för:

Mobile Device Management
IT-dokumentation
Servicedesk

IT-produkter, tjänster och lösningar
för offentliga verksamheter.

LÄS MER PÅ DUSTIN.SE/OFFENTLIG-SEKTOR
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Transportstyrelsens
IT-skandal gav dyrköpta
lärdomar om säkerhet
Framhastade beslut, bristande mandat och försök till motstånd. Tobias Ander, informationssäkerhetsansvarig på Transportstyrelsen, berättar om de största lärdomarna från myndighetens stora IT-skandal.
– Säkerhetsavdelningarna måste tas på större allvar, säger han.
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Transportstyrelsens outsourcing av sin
IT-drift till IBM, där icke-säkerhetskontrollerad personal i Östeuropa hade
tillgång till sekretessbelagda uppgifter,
blev en av fjolårets stora snackisar
när uppgifterna läckte ut. Bakom det
politiska spelet finns en säkerhetsorganisation på Transportstyrelsen
som hanterat händelserna i det tysta
sedan upphandlingen blev klar 2015.
Tobias Ander är sedan 2012 informationssäkerhetsansvarig och jobbar
tillsammans med ett 40-tal kollegor
inom säkerhetsområdet på myndigheten. Han kan se ett flertal orsaker till
krisen:
– Den största lärdomen är generellt
vikten av ett ordentligt grundarbete.
Säkerhetsfrågorna måste vara med från
början i processer som outsourcing:
Riskanalyser, vilken information som
innefattas, om den är känslig etcetera.
Här ansåg man sig inte ha tid med
det, och då blir det väldigt svårt och
kostsamt att rädda i efterhand, säger
Tobias Ander.

Myndigheten har precis som alla andra
direktiv kring hur säkerhetsarbetet
inför nya projekt ska genomföras, men
Tobias Ander menar att det behövs
mer kontroll från ledningen på att det
verkligen blir av.
– Det är som med hastighetsbegränsningar när du är ute och kör. Om det
inte finns en polis i närheten, håller
du dem då? Troligtvis inte, trots att du
vet att de förebygger olyckor. Om det
inte får några konsekvenser är det lätt
att hoppa över säkerhetsarbetet, säger
han.
Om det finns färdiga direktiv, är det
inte säkerhetsavdelningens ansvar att
följa dem?
– Säkerhetsorganisationer i Sverige
fungerar annorlunda jämfört med
exempelvis de i anglosaxiska länder.
Vi har ingen vetorätt att stoppa ett
projekt. Det är ledningen som äger informationen, och de som tar besluten.
Vi är bara rådgivande.
Tycker du att informationssäkerhetsavdelningarna i Sverige bör ha vetorätt?
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– Nej, men jag tycker att de ska vara en
större del i besluten. Ofta tas besluten
redan innan säkerhetskompetensen i
organisationen tillfrågats – och ändras
inte oavsett vad vi säger. Till skillnad
från de ekonomiska aspekterna som
alltid väger tyngst i ett beslut, det har
framgått även i den här upphandlingen. Informationssäkerheten borde
värderas lika högt.
Det har framkommit i efterhand att
Transportstyrelsens ledning genomförde outsourcingen trots varningar
om säkerhetsrisker från såväl Säpo
som inifrån den egna organisationen,
vilket Tobias Ander bekräftar.
– Vi inom säkerhetsorganisationen
gjorde vad vi kunde, utifrån vårt
mandat. Ibland till och med mer, vi var
utanför och trampade folk på tårna.
Skandalen handlade om informationssäkerhet, och du är ansvarig för informationssäkerheten på Transportstyrelsen.
Om du är självrannsakande – hade ni
kunnat göra något bättre?
– Den frågan har jag ställt mig själv
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tusen gånger. Vissa möten blev väldigt... verbala, och då kan jag tänka:
”Skulle jag ha sagt de grejerna med
mer emfas, varit ännu mer högljudd?”
Annars tycker jag att säkerhetsorganisationen gjorde ett bra jobb. Man
måste vara medveten om att avstegen
från lagen var hemligstämplade. Som
anställd kan man inte ta det till media
då utan att själv riskera att göra sig
skyldig till ett brott.
Anser du att informationssäkerheten
fungerade bra?
– Det är svårt att säga, men jag kan
säga så här: Avstegen från lagen blev
i alla fall dokumenterade. Det är en
bra lärdom – att man ska dokumentera alla beslut och minska antalet
”korridorsbeslut”.
Tobias Ander hoppas på en kulturförändring inom offentlig sektor, där
informationssäkerheten tas på större
allvar.
– Diskussionen pågår ständigt: Varför
når vi inte fram? Jag tror vi måste bli
bättre på att prata samma språk som

ledningen. Informationssäkerhet har
ju inget egenvärde i sig, utan är till för
att stödja en verksamhet. Vi måste bli
bättre på att visa vår nytta.
Paradoxalt nog har IT-skandalen på
Transportstyrelsen bidragit till att ge
kulturförändringen en rejäl skjuts.
Enligt Tobias Ander är efterfrågan på
informationssäkerhet inom myndigheten i dag så stor att säkerhetspersonalen inte hinner med. Dessutom har han
varit ute och föreläst om händelsen
– och mött glada kollegor.
– Den vanligaste kommentaren jag
får är: ”Tack för i somras, det här har
verkligen lyft medvetenheten om vårt
arbete i min organisation.” Jag hoppas
att det kan bestå, att informationssäkerhet inte bara var något vi pratade
om 2017. Som någon sa till mig: ”Om
det här hade varit en planerad awareness -kampanj för informationssäkerhet hade den varit väldigt lyckad.”
Text: Christian Naumanen
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”Det brister i rutinerna
för informationssäkerhet”

Transportstyrelsens IT-upphandling, en snabbguide:
• IBM vann 2015 en upphandling om att sköta Transportstyrelsens IT-drift, och valde att placera verksamheten i
Rumänien, Tjeckien, Ungern och Serbien.

Avsteg från informationssäkerheten likt de hos Transportstyrelsen kan få medborgare att tappa
förtroendet för offentlig sektor, varnar säkerhetsexperten Anne-Marie Eklund Löwinder.
– Vi måste ställa krav på våra myndigheter, säger hon.
Anne-Marie Eklund Löwinder är
säkerhetschef på Internetstiftelsen i
Sverige (IIS) och bekymrad över vilka
konsekvenser IT-skandalen kan få.
– Om vi ska gå mot digitalt först
måste det göras på rätt sätt, säger
hon. Om ett privat företag klantar sig
kan konsumenten rösta med fötterna
och gå någon annanstans nästa gång.
Men en medborgare kan inte gå till
en annan försäkringskassa, eller en
annan transportstyrelse.
Hon tycker att digitaliseringen av
offentlig sektor är framstressad med fel
målsättning.
– Man bör inte göra det med motivet
att spara pengar. Det är så himla lätt
att ryckas med i allt prat om hur saker
ska gå snabbt och innovativt. Men om
Sverige tänker bli bäst i världen på
digitalisering – vilket är det uttalade
målet – så måste vi prata om vad det
egentligen innebär. Det måste till
exempel innefatta att man värnar om

medborgarnas rättigheter, integritet
och säkerhet.
Anne-Marie Eklund Löwinder säger att
den offentliga förvaltningens brist på
rutiner kring informationssäkerhet inte
är något nytt problem, utan strukturer
som har hängt kvar sedan hennes tid på
Statskontoret under 90-talet. En stor del
av förklaringen är bristande resurser.
– ”Det här löser IT-avdelningen”,
tänker många, samtidigt som avdelningen varken har resurser, mandat
eller kompetens att hantera uppdraget.
Framförallt inom mindre kommuner
där det ofta är samma person som
jobbar med informationssäkerhet och
IT – och åtta andra uppdrag.
Hon pekar också på skillnaden
mellan att vara IT-ansvarig och
säkerhetsansvarig.
– IT-chefen ska lösa saker snabbt och
billigt. Sätter man säkerhetsansvaret
på samma plats kan intressena
komma i konflikt. Informationssäker-

heten borde definitivt inte ligga på
IT-avdelningen.
Trots riskerna med outsourcing tycker
Anne-Marie Eklund Löwinder inte att
myndigheter eller kommuner ska dra
sig för att lägga ut IT-drift.
– Det handlar bara om att ställa högre
krav på leverantörerna. Först inventera
vad det är för information som ska
hanteras, och sedan förmedla kraven.
Du är inte befriad från risker bara för
att du sköter din IT själv, det finns
risker med egna anställda också.
Hon tror att turerna på Transportstyrelsen kan öka medvetandet kring
vikten av rutiner i säkerhetsarbetet.
– Vi är som människor reaktiva, inte
proaktiva. För att göra det lättare att sia
om framtiden behövs riskanalyser. Och
för dem som fått för sig att analyserna är
svåra att göra: Det är de inte, inte när de
blir rutin. Det är bättre att göra dem ofta
och begränsat, än sällan och omfattande. Text: Christian Naumanen Foto: Sara Arnald

Anne-Marie Eklund Löwinders tips för bättre
informationssäkerhet i kommuner:
1. Samarbeta ”Alliera er med era närmsta grannkommuner. Om ni hittar en bra lösning – dela med
er av den. Berätta vad ni har för krav och upphandla tillsammans. Informationssäkerhet är inget man
konkurrerar om. De som vill oss illa är tillräckligt
många ändå.”
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2. Involvera ledningen ”Alltså kommunstyrelsen. Jag förstår att kommunerna
har ett elände med all den lagstiftning som styr förvaltningen,
och att alla nya kostnader blir
sten på börda. Men vi pratar
gärna om kvaliteten på våra

kommuner, och informationssäkerheten är en del av den
kvaliteten.”
3. Skynda långsamt ”Ta ett
steg tillbaka, titta var det är
bäst att börja, få inte panik.
Det är lätt att bli matt om
man försöker göra allt på en
gång. Men också: Vänta inte
på att regeringen ska säga
saker. Informationssäkerhetsarbetet ingår redan i ert
uppdrag. Sätt igång!”
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Vi gör objekten spårbara &
skapar verktyg för kontroll

• Affären blev av trots varningar från Säpo och internrevision om att känsliga uppgifter (exempelvis information
om människor med skyddad identitet från körkortsregistret, eventuell information om försvarets fordon) kunde
hamna i obehöriga händer.
• Under tidspress att få igång verksamheten godkände
Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren ett
”avsteg från gällande lagar”, och lät därmed ickesäkerhetskontrollerad personal i Östeuropa komma åt
sekretessbelagd information.
• I början av 2016 avtalades med IBM att driften skulle
flyttas till Sverige, obehörig personal utomlands kan ha
haft tillgång till känslig information fram till hösten 2017.
• En förundersökning inleddes i januari 2016 mot Maria
Ågren, som ett år senare fick lämna sitt uppdrag som
generaldirektör. Den 6 juli 2017 ålades hon ett straf�föreläggande på 70 000 kronor för vårdslöshet, och
händelseförloppet började spridas i medierna. Även
Transportstyrelsens styrelseordförande Rolf Annerberg
entledigades.

www.secureandsafe.se
Stöldskyddsmärkning
Fastlåsning/MärkDNA
Inventariemärkning
Inventariesystem

• Uppgifterna om IT-skandalen ska ha varit kända för
flera personer inom regeringen, utan att tillräckliga
åtgärder vidtagits. Efter en misstroendeförklaring från
Alliansen mot infrastrukturminister Anna Johansson,
inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister
Peter Hultqvist ombildade Stefan Löfven sin regering den
27 juli 2017, och lät de två förstnämnda avgå från sina
poster, medan Hultqvist sitter kvar.
• Transportstyrelsen bekräftade efter en egen utredning i januari 2018 att minst 80 icke-säkerhetsprövade
tekniker i utlandet haft tillgång till hemliga uppgifter.
Det finns enligt rapporten inga ”indikationer” på att
uppgifterna spridits vidare, men risken bedöms ändå som
”uppenbar”.
• Även justitierådet Thomas Bull har gjort en utredning
om upphandlingen och händelserna som ledde fram till
lagbrottet. Resultatet redovisas i februari 2018.
• Konstitutionsutskottet ska efter anmälningar mot både
Löfven-regeringen och den förra Alliansregeringen (som
initierade outsourcingen 2011) utreda affären politiskt.
Utfrågningarna inleddes i januari 2018 och väntas pågå
till och med april.

KommITS nr1/2018
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SKL erbjuder på sin webbplats
www.skl.se mycket information om GDPR.
Sök exempelvis på ”checklista 25 maj”
och ”10 informationsinsatser”.

Ingen har väl kunnat undgå att GDPR snart kliver in i jobbvardagen.
Det är lätt att dras med i en allmän ängslan. I Helsingborgs stad
försöker man dock ta det hela med ro.
– Jag kan tycka att GDPR är positivt. Nu lyssnar organisationen kanske lite
noggrannare när det gäller data, säger Martin Güll, digitaliseringsdirektör.
Många är stressade inför GDPR:s intåg i
maj – och inte minst för de vitesbelopp som
kan bli verklighet om lagen inte följs. För att
balansera orossignalerna resonerar Martin
Güll att allt kring GDPR nog inte kommer att
bli helt entydigt.

”Se positivt på GDPR”
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– Dilemmat är att de konkreta tolkningarna
av lagstiftningen inte är så självklara, utan
att vi ser många gråzoner. Jag tror bara att
GDPR kommer att bli tydligt genom att ett
antal fall testas.
Han får medhåll från en av Helsingborgs
stadsjurister, Magdalena Kocan:
– Självklart är det ingen som vill göra fel,
men vi måste vara realistiska. Vi ska följa
den lagstiftning som finns, men med GDPR
är det som med all lagstiftning – vissa saker
kanske vi behöver prova oss fram med för att
få vägledning genom rättspraxis.
Både Magdalena Kocan och Martin Güll
återkommer till Helsingborgs stads egen
utmaning som nu blir extra tydlig i strålkastarljuset från GDPR: Att kommunen vill
kunna vara transparent inför Helsingborgs
invånare, vilket de betonar är en positiv
demokratisk fråga i grunden. Samtidigt vill
kommunen säkerställa att personuppgifter
skyddas enligt lagen.
– Helsingborgs stad har ett öppet intranät
och ett öppet e-arkiv. Vi jobbar idag extremt
mycket med transparens och delaktighet. Aktuellt nu är att vi vill att man som invånare
ska kunna söka på gamla bygglovsärenden
på webben, fast vi har en del gråzoner kring
just den datan som vi arbetar med. Vi håller
på att ta fram en e-tjänst som medborgarna
enkelt ska kunna använda när de vill veta
vilken information som finns registrerad om
dem.

Martin Güll, som har det övergripande
ansvaret för arbetet med digitalisering i
Helsingborgs stad, försöker smitta sina
medarbetare med att ha ett positivt och
avslappnat förhållningssätt till GDPR.
– För en del kan nog tankegången gå i stil
med ”Jaha, vad säger lagen om det då? Det
vet vi inte.” och risken är då att man inte gör
något alls. Jag tycker man ska vända det till
”Ok, här är det lite otydligt, men då provar
vi det och sen får det ge sig!”. Data är ett
ämne man oftast inte får igång folk på. Så
på det sättet tycker jag det är positivt med
pressen som följer med GDPR. Jag försöker
elda på mina medarbetare med att det här är
viktiga frågor för oss. Datatillgänglighet är
förutsättningen för att kunna digitalisera.
Det är viktigt med målbilder framåt, att
veta vad man vill, tycker Martin Güll. För
Helsingborgs stad är det ledorden service
och enkelhet som gäller.
– Alla kommunalanställda i Sverige borde
ta på sig kundhatten och konkretisera vad
det är för slags service man vill kunna ge till
sina invånare i framtiden. Där behövs kunddata. Men då är det viktigt att budskapet ”vi
har inga problem med att berätta vad vi gör”
absolut ska gälla.
Magdalena Kocan ser fördelar med att GDPR
den 25 maj kommer att börja tillämpas inom
samtliga EU-länder.
– Vi kommer att kunna lära av andra nationer inom området persondata. I höstas var vi
stadsjurister iväg till Köpenhamn för att höra
hur danskarna arbetade med frågorna, vilket
var givande.
Datainspektionen är den myndighet som
kommer att kontrollera att den nya lagen
följs.
– Tillsyn är en del av vår verksamhet idag
och kommer vara en del av vår verksamhet
efter den 25 maj, säger Katarina Tullstedt,
enhetschef på Datainspektionen.

Digitalt från start är det självklara receptet när den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor slår upp portarna
i Sundsvall i september. Mycket återstår, men redan nu är det
klart att den inte kommer att heta Digitaliseringsmyndigheten.
Den nya myndigheten presenterades i regeringens höstbudget, med motiveringen att den ska ”åstadkomma ordning och reda i digitaliseringen
av den offentliga förvaltningen”. Myndighetens uppdrag kommer bland
annat att bestå i att samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en
nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn.
Bengt Kjellson, tidigare generaldirektör på Lantmäteriet, är sedan
årskiftet särskild utredare och ordförande för den organisationskommitté
som planerar arbetet inför myndighetens start. Hans uppdrag är att
bland annat lämna förslag till myndighetens organisation, arbetsordning
och verksamhetsplan.
– Det är mycket som ska göras: Allt från att skriva budgetunderlag och
regleringsbrev till att hitta lokaler, anställa folk, se till att de har datorer
och telefoner... Stort och smått, säger Bengt Kjellson.
Att starta en helt ny myndighet har sina utmaningar, medger han.
– Allt hittas på från scratch. Det går att titta mycket på hur andra myndigheter fungerar, men samtidigt är det här en myndighet som ska jobba
med digitalisering – då är det viktigt att den är digital från start.
Myndigheten ska ligga i Sundsvall, vilket Bengt Kjellson beskriver som
ett ”bra val”.
– Det finns bra med kompetens för rekrytering i området, och bra verksamheter runtom som myndigheten kan samarbeta med, säger han.
Vad kommer att vara myndighetens viktigaste uppdrag?
– Att få fart på digitaliseringen på ett mycket mer samordnat sätt än det
varit hittills. Alla ska inte hitta på sina egna lösningar, utan vi behöver
gemensamma standarder. Sedan ligger ansvaret fortfarande på landsting
och kommuner att själva driva sin egen verksamhetsutveckling – myndigheten ska se till att det sker på rätt sätt.
Förberedelsearbetet ska vara klart 1 september, då myndighetens
verksamhet startar, även om vissa rekryteringar kommer att fortsätta
ske under hösten. Tjänsten som generaldirektör utlystes av regeringen
i januari, och tillsätts under våren. En annan sak som återstår är att
komma på ett officiellt namn för myndigheten.
– Den kommer i alla fall inte att heta Digitaliseringsmyndigheten,
eftersom den endast ska jobba med digitalisering i offentlig sektor, säger
Bengt Kjellson. Text: Christian Naumanen

Text: Lotta Svensson
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Han bygger
upp en ny
digitaliseringsmyndighet
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Under den här vinjetten presenterar vi KommITS samarbetspartners och andra
vänner. Denna gång: Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet,
representerad av Therese Kristensson, departementssekreterare.
Tidigare avsnitt: Föreningen Sambruk, Sveriges Kommuner och Landsting,
Svenska Stadsnätsföreningen, Informationssäkerhetsnätverket KIS.
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Digitaliseringsarbetet
görs bäst tillsammans
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Vad är det viktigaste Enheten för digital förvaltning gör?
– I budgetpropositionen för 2018 tydliggörs att fler
gemensamma insatser krävs för att nå målet för
digitaliseringen av den offentliga sektorn och regeringen gör därför en långsiktig satsning för att stärka
och effektivisera styrningen av detta. Prioriterade
områden är bland annat den nya digitaliseringsmyndigheten, datadriven innovation inom den offentliga
förvaltningen och satsningen på en framtidssäkrad och
resurseffektiv nationell digital infrastruktur med fokus
på informationsförsörjning och digital identitet. Den
är en förutsättning för fortsatt utveckling av digital
service till privatpersoner och företag. Men även
lagstiftningen behöver anpassas för att ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom
offentlig sektor, här lämnar Utredningen om rättsliga
förutsättningar för digitalt samverkande förvaltning
sina förslag i mars.
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I KommITS nummer 2/2017 skrev vi om den studie om
digital omställning i landets kommuner som regeringen
under 2017 genomförde tillsammans med SKL och KommITS. Under hösten har resultaten analyserats vidare hos
Finansdepartementet, och tagit sig ända in i regeringens
budgetproposition för 2018.
– Den omnämns där, vilket är ett tecken på att den har
betydelse för vårt arbete, säger Therese Kristensson,
ansvarig för studien på Enheten för digital förvaltning hos
Finansdepartementet.
Hon säger att studien väckt intresse och uppskattning på
många håll, såväl inom offentlig sektor som hos utomstående organisationer.

Vilka är era största framtidsutmaningar?
– Vi vet från såväl nationella som internationella
mätningar att den svenska offentliga sektorn inte möter
den snabba samhällsutvecklingen och de förändrade
behoven från privatpersoner och företag. Sverige
saknar också en nationell digital infrastruktur. Det
har lett till många myndighets- och kommunspecifika
lösningar, vilket är ineffektivt för offentlig sektor som
helhet.
Vilka är era viktigaste samarbetspartners?
– Vi ser gärna en bred flora av olika typer av samarbeten, på så sätt får vi in olika perspektiv i vårt arbete
och beredningar. SKL är en given samarbetspartner
som också kan förmedla goda kontakter, som i samarbetet kring digitaliseringsstudien då vi fick kontakt
med KommITS.
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Hur ser kompisskapet med KommITS ut?
– Vi har mycket goda erfarenheter av vårt samarbete
med KommITS tillsammans med SKL, det är enkelt
att få kontakt och tillgång till ett stort nätverk med
bred kompetens i de frågor där vi har ett gemensamt
engagemang – vi ser fram emot fortsatt samarbete!
Text: Christian Naumanen

– Vi har bland annat presenterat resultaten för organisationer som Bredbandsforum. Vi är väldigt glada över att
den når ut, och mycket av återkopplingen från kommuner
handlar om igenkänning i resultaten. Jag tror att den här
typen av samarbete, som vi uppskattade väldigt mycket,
bidrar till ökad förståelse kring digitaliseringen och dess
förutsättningar, säger Therese Kristensson.
Studiens tydligaste resultat var att digitaliseringstakten i
en kommun i mångt och mycket bestäms av ledarskapet.
Digitalt drivna chefer, framförallt kommundirektörer, krävs
för att transformationen ska ta fart.
– Det har vi tagit fasta på i kommittédirektivet till den
nya digitaliseringsmyndigheten, som bland annat ska ha i
uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av
förvaltningen i kommunerna. Det tror vi kommer att främja
den digitala kompetensen, inte minst hos ledningen, säger
Therese Kristensson.
Andra resultat som kommit fram i analyserna av studien är
behovet av en samordnad digital infrastruktur som kommunerna kan ansluta sig till. 10 januari lämnade Utredningen
om effektiv styrning av nationella digitala tjänster efter ett
och ett halvt års arbete över sitt slutbetänkande, som bland
annat berörde effektivare digital infrastruktur, såväl som
nya direktiv för e-legitimationer och informationssäkerhet.
– Det är, tillsammans med den nya myndigheten och en
satsning på öppna data, våra viktigaste digitaliseringsfrågor
2018, säger Therese Kristensson. Text: Christian Naumanen
Fotnot: Läs mer om den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor på sidan 15

Enheten för
digital förvaltning
(Finansdepartementet)
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Bildades: Januari 2015
Antal anställda: 16 personer
Webbplats: digitaltforst.se
Enhetschef: Christina Henrysson
Ansvarig minister: Ardalan Shekarabi
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Vad är KommITS?
Vår nya tekniska plattform är från grunden anpassat för
Nilex
utvecklar unika mjukvaror som effektiviserar

hanteringen
IT-tjänster• och
infrastrukturer.
Molnet •avMobiler
Social
Teknologier
Ärendehantering,
Asset management,
TjänsteMed vår lösning kan handläggaren
kommunicera med era
kunder
oavsett kanal de väljer.
katalog
och Kunskapsbank är bara några av de

funktioner som gör vår lösning med ett antal
integrationer som Microsoft AD, e-post samt
integration av CTI Telefonikoppling.
Den senaste Öresundsbron-versionen följer de
moderna IT-trenderna i den digitala tidsåldern.
I den meningen innehåller den här versionen en
lösning för helpdesk support på sociala medier.
En av de nyheter som också är karakteristiska
för den här versionen är Shared Service Solution

Med våra lösningar kan du
fokusera på viktigare saker!
För en trygg digital framtid.

– som gör det möjligt att definiera användargränssnittet och ställa in uppgifterna med

networkservices.se

organisationsstrukturen i företaget.

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

GDPR & NIS
Självbetjäning
IT-automation
Identitetshantering
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så påverkas IT-säkerhetsarbetet

ladda ner vår lathund
Holm Security

VMP

Windows 10 förvaltning
www.holmsecurity.se/lathund

föreningen kommits st yrelse

KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara i första hand

Ordförande

små och medelstora kommuners intresse i IT-frågor. Den ska även vara

IT-avdelningen, 311 80 Falkenberg

ett forum för erfarenhetsutbyte för IT-ansvariga i kommunerna.

Mobiltel: 070-698 62 58

Föreningen bildades formellt den 13
juni 1996 i Göteborg och består av
en styrelse som väljs vid föreningens
årsmöte. KommITS består idag av
representanter för ca 170 kommuner.
Dessa finns från Ystad i söder till
Luleå i norr och Strömstad i väst. Vår
minsta medlemskommun är Lekeberg
och den största är Uppsala. Förutom
att anordna konferenser, för närvarande två per år, arbetar vi bland annat
med att skapa bra samarbetsformer
med ett antal leverantö rer. Vi har
också ett nära samarbete med SKL:s
IT-sektion och med systerföreningar
i USA, Nederländerna, Belgien, Nya
Zeeland, Storbritannien, Kanada och
Australien. Men den kanske viktigaste
funktionen är att vara ett forum för
erfarenhetsutbyte – där det finns goda
möjligheter att knyta kontakter som
är till stor nytta i det dagliga arbetet.
Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform, och vi är
leverantörsoberoende.
MÅLSÄTTNING
KommITS har som mål att vara ett
nätverk av IT-människor som har sin
verksamhet i offentliga sektorn.
Vi ska därför:
• Ställa kommunala sektorns IT-frågor
i fokus.
• Lyfta fram informationsteknikens
betydelse för effektiviteten i den
kommunala förvaltningen.
• Höja IT-avdelningarnas status i
kommunerna.
• Sprida information till medlemmar
samt stimulera utbyte av erfarenheter på regional nivå och på riksnivå.
• Vara samtalspartner och pådrivande
faktor gentemot myndigheter och
andra organisationer.

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

Torbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
Telefon arb: 0346-88 62 58
E-mail: torbjorn.larsson@falkenberg.se
Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325-184 46
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se
Sekreterare
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526-191 35
Mobiltel: 070-541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Administrativa enheten, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524-183 18

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

Mobiltel: 070-397 15 63

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 2018/2019 är 2 000 kronor.
Medlemskapet medför inga övriga
förpliktelser.

Lotta Nordström

E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se
Övriga
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247-802 12
Mobiltel: 070-563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se
Jörgen Sandström
Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
Telefon: 072-142 46 71
E-mail: jorgen.sandstrom@vasteras.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 73 97
E-mail: lotta.nordstrom@skl.se
Marie Fryklöf
Östersunds kommun
831 25 Östersund
Telefon arb: 063-14 49 10
E-mail: marie.fryklof@ostersund.se
Roger Nilsson, Ystads kommun
Ledning och utveckling
Piparegränd 3
271 42 Ystad
Telefon arb: 0411-577 009
E-mail: roger.nilsson@ystad.se
KommITS c/o Marianne Olofsson,
Munkedals kommun, Forum, 455 80 Munkedal
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AVSÄNDARE

:

RETURADRESS

Cela Grafiska AB
Svarvargatan 6
462 56 Vänersborg

:

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

”Det är nu vi måste
börja leverera”

Hon är den stolta byråkraten som ständigt förnyar sig. I oktober lämnade Jenny Birkestad
efter åtta år Solna stad för att bli ny direktör för avdelningen för digitalisering på SKL.
Hur trivs du på nya jobbet?
– Fantastiskt bra. Det är ett otroligt spännande område, och
kul att få komma tillbaka till nationell nivå. Jag startade min
karriär inom den privata sektorn och blev sedan i början
av 2000-talet direktör inom statsförvaltningen med fokus
på e-förvaltningsfrågor. 2009 började jag på Solna stad och
som bland annat CIO där lärde jag mig massor om hur en
kommun fungerar. När jag väl fick erbjudandet från SKL
kunde jag inte tacka nej.
Vad har förändrats mest under dina drygt 20 år i branschen?
– Den stora skillnaden är att i dag är det stort fokus på
samverkan. För att säkerställa rätt information på rätt plats i
rätt tid måste vi ha ett gemensamt tänk kring data, arkitektur och infrastruktur. KommITS – som funnits i branschen
ungefär lika länge som jag – har bidragit till det tänket.
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Hur ska du främja samarbetet i din nya tjänst?
– SKL satsar mer på digitalisering än någonsin. Förvärvet
av Inera (som utvecklar digitala tjänster) och det stärkta
samarbetet med Kommentus (som arbetar med avtal och
upphandlingar) gör att vi skapar helt nya förutsättningar
för gemensam utveckling. Tillsammans kan vi bidra med
standardisering och gemensamma krav vid upphandlingar,
och i förlängningen vässa välfärden med digitalisering.

Vad ser du som de största framtida utmaningarna för SKL?
– De närmsta åren har vi ett jättegap mellan behovet av
välfärdstjänster och den tillgängliga arbetskraften. Om
vi inte gör något kommer vi ha ett ekonomiskt gap på 59
miljarder kronor redan 2021. Vi måste utnyttja digitaliseringens möjligheter för att klara utmaningarna. Ett bra
exempel finns i Trelleborg, där kommunen har ett robotiserat system som låter en algoritm handlägga ansökningar om
försörjningsstöd, och på så sätt kan använda sin personal till
mer värdeskapande arbete, som att hjälpa bidragstagare till
arbete.
Du låter positiv?
– Tekniken finns. Viljan finns. Och vi har fått en ny myndighet för digitalisering. Det är nu vi måste börja leverera.
Du kallar dig själv för en ”förnyelsebyråkrat”. Vad innebär det?
– Ordet byråkrat tolkas ofta som bakåtsträvande. Med
begreppet ”förnyelsebyråkrat” vill jag förena alla stolta
ämbetsmän i offentlig sektor som arbetar med förnyelse i
någon form. Vi ska vara stolta över att vara framåtsyftande
offentliga tjänstemän som jobbar gemensamt för en smartare
välfärd. Text: Christian Naumanen Foto: Hans Alm
Fotnot: Läs mer om Trelleborgsmodellen på sid 8–9.

KommITS nr1/2018

