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		 Socitm’s president richard steel
		 om kommits konferens
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	att vi var lite konstiga”
INFÖR HÖSTKONFERENSEN
standardiserade olikheter

DÄRFÖR BEHÖVER
DU KONFERENSEN

Ordförande har ordet

Välkomna tillbaka efter semestern!
Jag hoppas att alla har fått ta del av en,
som jag tycker bra sommar, lagom varmt,
lagom regn och en avstressande tillvaro. Sommaren
är just till för att samla
batterierna och slappna
av. Med det i minne har vi
som vanligt en spännande
höst framför oss, skolstarten är alltid spännande och
framför allt nere hos oss i
Falkenberg där ytterligare
472 st. grundskolelever fått
en laptop vid skolstarten
för att sedan ha under sina
sista 3 år i grundskolan.
Det är en enorm upplevelse att se den glädje
och inlevelse som dessa,
normalt stirriga ungdomar
får när de öppnar och
installerar sina datorer för
första gången.
Annars inom kommunen ser det ut som
att hösten kommer att gå i säkerhetens
tecken. Vi har precis påbörjat en genomgång och uppfräschning av vår informationssäkerhetspolicy, ett tungt men

trevlig och bra studieresa vilken gav
alla mycket inspiration och energi i vårt
fortsatta styrelsearbete, vi fick äntligen tid
att verkligen diskutera våra utmaningar
och idéer för att kunna göra så bra för er
medlemmar som möjligt. Vi brainstormade en hel del
kring ämnen inför
”vi har som vanligt
höstkonferensen,
ett arbete som
en spännande höst
resulterade i så
framför oss”
många ämnen
och intressanta
föreläsare så vi skulle kunna fyllt en hel
framöver.
veckokonferens. Men det är bättre att
Vidare så
börja med många ämnen och sedan
kommer vi
sortera ut guldkornen. Detta är en av
att se över
anledningarna till att jag tror mycket på
den externa
höstens konferens och det arrangemang
säkerheten,
gå igenom allt som Jörgen Sandström från Värmdö som
konferensgeneral plitat ihop tillsammans
från virusmed hans konferensgrupp.
skydd och
spamskydd
Vi ses i Stockholm 11 – 12 November!!
för att till nästa år även uppdatera detta.
välbehövligt arbete. Det medvetande och
involverande som man får från verksamheten och
ledningen har
man nytta
av i flera år

I början av sommaren var hela Kommits
styrelse och besökte vår vänförening
(GMIS) konferens i Atlantic City. En

Thorbjörn Larsson, ordförande i
KommITS tillika IT-chef i Falkenbergs
kommun.

Ladda upp inför höstkonferensen!
Se artiklar på sidorna 9-11 och 15
HÖSTKONFERENS 2008, 11 & 12 NOVEMBER, HAGA MAGASINET, STHLM
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Redaktörn filosoferar
Nyligen blossade den infekterade fildelningsdebatten upp igen då Sydsvenskans John Jeppsson hänvisade i en skivrecension till en webbsida med en
piratflagga. Den medelålders skivbolagsdirektören
kontrade med att dels dra in en utlovad intervju
med artisten och dels kapa möjlighet för tidningen
att lyssna på kommande musik från skivbolaget.
Otaliga kommentarer strömmande in till Dagens
Medias hemsida som lyfte fram denna debatt.
När jag läser debatten kommer jag att tänka
på ett gammalt ordspråk från förra seklet av
indianhövdingen Sitting Bull: ”Det är inte utslagna
i samhället som skall in, utan den inslagna som
skall ut”. Grattis herr skivbolagsdirektör nu har
du gödslat piratflaggan med otaliga nya anhängare
misstänker jag.
Under våren har jag även deltagit i en seminarieserie under parollen ”Ett lagligt Internet” där
otalig insatta människor diskuterat detta dilemma.
Tankarna har i mitt huvud har flutit iväg till att
exempelvis digitala FN-trupper borde ta hand
lagöverträdelse, men jag återvänder gång på gång
till funderingen är internet verkligen olagligt?
Anledningen till att jag lyfter fram detta exempel
är att många debatter vill beskriva att allt som
händer och sker på nätet, skulle vara något utanför
det vanliga samhället. Sanningen är väl att det som
sker på nätet är en del av samhället?
Lämna gärna en kopia på dina funderingar till mig
på danielkommits@bredband.net
Hösthälsningar Daniel Robertsson
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En till en
TEXT : Mats

Rydström

Fler elevdatorer till
Falkenbergsskolor
Falkenbergs kommun har i ett års tid
satsat på att förse skolungdomar med egna
datorer. Det är projektet En-Till-En med
vilket högstadieeleverna i Skogstorpsskolan
och Söderskolan fått varsin bärbar dator.

Från och med september utökas projektet
till att omfatta Falkenbergs Montessoriskola samt Apelskolan i Ullared och totalt
kommer då 850 elever medverka. Målsättningen är att öka lusten att lära, förbättra
resultaten och hitta nya arbetsformer för
lärare och elever.
Vi ringde upp Thorbjörn Larsson, ITstrateg på Falkenbergs kommun tillika
orförande i KommITS, för att kolla
upp hur det har gått.
Är en dator per skolbarn
verkligen den mirakelkur som
förespråkarna hävdar?
– Man får inte hela effekten av
att placera ut datorer förrän det
verkligen blir en per elev, där
var och en blir ansvarig för
sin egen dator. Trasslar man
till det med inställningar och
datorn måste lämnas på service i en vecka drabbas inte
kamraterna, bara en själv och
detta har medfört att eleverna
tar större ansvar.
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Vilka andra fördelar har ni upplevt
sedan projektets start för ett år sedan?
– Skolorna har blivit mycket lugnare!
Är inte kostnaden väldigt stor för ett
experiment?
– Nej, ser man till hur stor budget skolan
har så är det inte så. Undervisningen blir
mindre intensiv för lärarna då eleverna
bedriver en större andel egen forskning
och självstudier, och tar med datorn
hem på kvällen. En annan aspekt är att
lärarna mejlar ut uppgifter inför veckan
och vi därmed spar in på kopiatorer och
utskrifter.
Datorerna leasas över tre år med skolförvaltningens pengar och efter den tiden får
familjen ett erbjudande om att köpa loss
datorn för restvärdet, precis som de gamla
personalköpsprogrammen som funnits i
Sverige sedan 1990-talet.
I en studie vid University of Southern
Maine, i nordöstligaste USA, konstaterade
dr David Silvernail att

elever som fått tillgång till personliga
datorer ?markant förbättrat sina resultat
i nationella tester som rör skrivande.? En
genomsnittlig student år 2005 presterade
bättre än två tredjedelar av vad samtliga
gjorde år 2000.
Efter ett studiebesök i Portland, Maine för
att ta del av deras datorsatsningar föll valet
på MacBook-datorer från Apple.

Falkenbergs En-Till-En-projekt följs av två forskare:
Helena Hallerström, fil dr i rättsociologi vid Lunds
universitet, och Martin Tallvid ,doktorand vid ITuniversitetet i Göteborg, som redan publicerat första
delen av tre i rapporten En egen dator som redskap för
lärande med följande slutsatser:
positivt

• Införandefasen gick förvånansvärt problemfritt
• Eleverna tycker att skolarbetet blivit roligare och lättare
• Lärarna tycker att administration och kommunikation
förenklats
• Större möjligheter finns att utveckla undervisningen

–Där sköts skolsystemet på delstatsnivå,
de hade någonstans mellan 40-50 000
Appledatorer installerade så där fanns
en stor kunskap om hur man använder
datorerna i det pedagogiska arbetet.
Vilka andra fördelar har just valet av
Macplattformen inneburit?
–Dels finns väldigt mycket funktionalitet
inbyggd i den medföljande programvaran,
dels har det varit mycket positivt ur säkerhetsaspekten. Vi ger ingen egen support
på datorerna men vi har väldigt få problem
och inte ett enda fall med virus på ett år.

n e g at i v t

• Oro finns över att elever använder datorn på raster och
fritid till spel i för stor utsträckning
KommITS får anledning att dyka djupare i denna
intressanta rapport, och dess andra och tredje del, längre
fram.

Vad har Stockholm, Norrköping, Västerås,
Botkyrka och Mark gemensamt?
Alla har valt en säkerhetslösning från Nordic Edge
för sin e-förvaltning.
Kontakta mig för mer information:
Gisela Horndahl, 070-228 31 12, ghorndahl@nordicedge.se
www.nordicedge.se/kommunlosningar
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Krönika
TEXT Richard

Steel FOTO Karin Björk

I am fully Kommited
Under vårkonferensen hade vi besök från England och vänföreningen Socitm. Presidenten
Richard Steel höll ett kort anförande över läget på ön i väster. Här kommer några intryck från
hans besök på senaste KommITS konferensen och en färsk rapport från hans vardag i London.
May 2008. On Monday, I made an early
start to drive to Heathrow for a flight to
Gothenburg for the KommITS Annual
Conference. Socitm and Kommits are
members of an international association
called ”LOLA”. This week’s conference
actually takes place on Wednesday and
Thursday, but it has become the practice for
each member country’s annual conference
to include a programme of activities for its
international guests.
Very disappointingly and embarrassing for
me, as the only British guest, we were told
that analysis of the rubbish showed that
80% of it came from Great Britain. I wish
I could believe that this was just because
of the prevailing tidal currents! We visited

such presentations before.
I note that Novell has a local arrangement
with Microsoft, which resells its version of
Suse Linux to enable Linux exploitation on
a Windows platform!
Sweden seems generally advanced in its exploitation of ICT, compared to the UK, but
in broadband penetration it is well behind.
Maybe unsurprising in a largely rural, and
much less populous than the UK. Some of
the lessons are familiar; ”operators invested
a lot less than expected” and ”the market
doesn’t build everywhere for commercial
reasons”.
In the evening there is an excellent dinner
and show with comedy and music. The

“bottom-out” the problems faced by Socitm
and get to the position where “the only way
is up”.
Well, I’m relieved to say that I think we
are now passing that point. We are not
completely out of the woods, but we have
stemmed the financial losses, we have built
an excellent core management team, as of
the August Board meeting, we’re looking
forward to joining the 21st century with
modern information and systems technology at our disposal!
The last month was, again, busy. Socitm’s
engagement with Government has been
multifarious. We are now starting to work
effectively with Government Connect,

”Socitm’s engagement with
Government has been multifarious”

fishing villages, a world heritage site with
bronze-age stone drawings/ inscriptions,
lunched on the coast and walked among
magnificent scenery.
There are 336 delegates to the KommITS
Conference, of whom 156 are Members of
the Society, which is a record.
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Following a welcome from Strömstad’s
Mayor the keynote speech is given by Tina
Thörner - a world-class Rally Co-Driver. I
enjoy Tina’s presentation more as a motorsport fan than for its inspirational content;
although this is excellent, I have seen many

”star” is Nadje, who is 16, but seems
younger. I feel a little uncomfortable at
seeing a juvenile singing rock music onstage, but wow – what a voice – my tip for
future international stardom!
August 2008. My hardest task, on
becoming President, was putting a brake
on expenditure, which meant freezing
many activities and risked losing our
Members’ goodwill. Change is always
difficult, and the programme of change
we’ve been pursuing this year has risked
further disenchanting some of our key
supporters. My immediate concern was to

which will have a workshop at the October
Conference to present and discuss the
help that will be provided to Councils to
achieve the Code of Connection.
The GMIS Conference was held in New
Jersey, the most densely populated of the
United States, but where there are more
black bears per capita than in any other
state.
If you would like to respond to anything in
this report, please email
president@socitm.gov.uk

Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte
för IT-ansvariga i kommunerna.
Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av
representanter för ca 155 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och
den största är 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, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.
målsättning

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

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

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

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun.
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret
2008/2009 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
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se
Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se
Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se
Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se
Lennart Smith, Söderhamns kommun
Oxtorgsgatan 19, 826 80 Söderhamn
Telefon arb: 0270 - 750 05
Telefax: 0270 - 753 00
Mobiltel: 070 - 587 35 50
E-mail: lennart.smith@soderhamn.se
Jörgen Sandström, Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg
Telefon arb: 08 - 381 67
Telefax: 08 - 570 483 05
Mobiltel: 070 - 623 99 73
E-mail: jorgen.sandstrom@varmdo.se
Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se
Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
Socialförvalt./Teknik & försörjning, 177 80 Järfälla
Telefon arb: 08 - 580 296 06
Telefax: 08 - 580 297 00
Mobiltel: 070 - 480 85 01
E-mail: yvette.heikka_mukka@jarfalla.se
Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se
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GMIS 2008 Conference
i Atlantic City
KommITs amerikanska systerorganisation Government Management
Information Sciences bjöd KommITs styrelse att delta vid sin årliga
konferens 22 - 26 juni på USA’s östkust i Atlantic City, New Jersey.
Ledamot Lennart Smith, till vardags IT-strateg i Söderhamn, rapporterar:
Som nyligen invald ledamot i KommITs
styrelse var detta ett fantastiskt tillfälle
att närmare få lära känna övriga styrelsemedlemmar och samtidigt göra mitt första
besök i USA.
Vi reste i två grupper – en från Landvetter
via Paris och en från Arlanda via London –
till New York där vi samlades för gemensam resa med bil ner till Atlantic City – östkustens svar på Las Vegas. Efter förseningar
för vissa (och väntan för andra) anlände vi
till hotellet vid 4-tiden på söndag morgon
för några timmars välbehövlig sömn.
Utflykt med historiska förtecken
GMIS ”konferensgeneral” Bernadette
Kucharczuk hade på söndagen ordnat
en utflykt med historiska förtecken till
Philadelphia. Efter frukost (bacon, ägg och
kaffe) reste vi med buss till Philadelphia
där vi blev guidade runt och fick bl.a. se
Liberty Bell och Independence Hall där
Declaration of Independence skrevs under.
Därefter lunch på The City Tavern (restaurang sedan 1755) varefter dagen avslutades
på Penn’s Landing vid Delawarefloden med
en rundvandring på Independence Seaport
Museum. Väl tillbaka i Atlantic City blev
det mingelmiddag på hotellet och tidigt i
säng. Tidsomställning, lite sömn och nya
intryck har sitt pris…
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Konferensen
På måndagen började konferensen “på
allvar” med en mycket inspirerande
inledning om Web 2.0 av David Pogue,
journalist på New York Times. David Pogue
driver också en av NY Times populäraste
bloggar – Pogue’s Post – där han med en

personlig vinkling skriver om ny teknik.
Klart läsvärt! Måndagen avslutades med
middag på ”The Aquarium”.

med utdelning av ”awards” till framträdande medlemmar i GMIS.

Ett annorlunda inslag vid middagen var
Under konferensdagarna fanns flera olika
skådespelaren Frank Attwood som gjorde
”breakout sessions” att välja på och vi förenmansföreställning i tre akter där han
sökte sprida oss för att få ut mesta möjliga.
porträtterade uppfinnaren och industriaFöredragen hade inriktning på samverkan
listen Thomas Edison (som uppfann bl.a.
för att vinna, säkerhet – hot och hur vi
fonografen och glödlampan).
skall hantera dessa, grönare IT, mobilitet,
GIS, elektronisk
Ett stort tack till Doug Taylor för
arkivering m.m.
inbjudan till konferensen och ett
”Några riktiga
särskilt tack till Bernadette Kuchar’kioskvältare’ czuk som fungerat som ”konferensEnligt min
hörde vi inte” general” och som planerat och höll
uppfattning så är
ämnesområdena i
ihop hela arrangemanget.
USA i stort sett desamma som här hemma.
Några riktiga ”kioskvältare” hörde vi inte
Vill även ge ett varmt tack till övriga i
vilket kan tolkas som att vi här i Sverige
KommITs styrelse för en mycket trevlig och
ligger väl framme inom de områden där vi
minnesvärd resa där vi under avslappade
har vår verksamhet.
former fick möjlighet att närmare känna
varandra.
Personliga reflektioner
Personligen gjorde jag några noteringar
Ser nu fram emot den kommande
under de ”breakouts” jag lyssnade på:
höstkonferensen som jag hoppas blir full av
SMS-användande är inte särskilt utbrett i
intressanta föredrag och som ger möjlighet
USA Nästa generations medborgare – ”The
till nya kontakter.
Digital Citizen” – kommer att ställa helt
andra krav på tillgänglighet
(mobilitet) Ökad efterfrågan på
möjlighet att prenumerera på
webbsändningar – PodCastsSäkerhetsfrågor allt viktigare i och
med nyttjande av att e-tjänster.
Processkartläggning viktig innan
IT-investeringar genomförs
Konferensen avslutades på onsdag
25 juni med ett besök och middag
på vingården Renault Winery

Temperaturen tas på
konferensgeneralen
Den 11-12 november smäller KommITS av den andra
konferensen för i år. Du kanske ligger i kvalet på att anmäla
dig? Tidningen har tagit temperaturen på konferensgeneralen
Jörgen Sandström; Varför behövs just du på plats i
Frösundavik? TEXT: Daniel Robertsson FOTO Karin Björk
Hur går det med förberedelserna?
– Strålande, det är massor att göra, men innehållet på höstkonferensen är späckat och hur intressant som helst.
Vilka programpunkter är dina favoriter?
– Det vet jag först efter konferensen, men
jag är glad att det är en stor bredd, stat,
kommun, näringsliv och forskning allt
finns representerat.
Finns det några förändringar du vill
genomföra efter Strömstad eventet?
– Strömstad var ett fantastiskt arrangemang, med sol och värme. I november
i Solna ska vi skapa värme och intimitet
på andra sätt. Uppmuntra samtal och
erfarenhetsutbyte inomhus istället. Det är
styrkan med KommITS, ingen konferens
är den andra lik, men man ska ändå känna
sig bekväm och inspirerad.
Varför bör man besöka KommITS
konferensen istället för andra liknande
IT-evenemang under hösten 2008?
– Jobbar man med utvecklingen av
kommuner och kommunala IT-tjänster,
så är KommITS DET arrangemanget som
är mest träffsäker, en konferens planerad
av kollegor för kollegor. Kan inte bli mer
träffsäkert än så.
Ni har valt Frösundavik varför då?
– Solna och hagaparken är lungt och stilla,
men ändå mitt i storstaden Stockholm,
med bra kommunikationer.
Vill du tillägga något?
– Den som inte varit på en KommITSkonferens tidigare, passa på, konferenser
blir inte mycket bättre än så här, du lär
inte bli besviken.

”Kan inte bli mer
träffsäkert än så”

KommITS höstkonferens
HÖSTKONFERENS 2008, 11 & 12 NOVEMBER, HAGA MAGASINET, STHLM

Därför behöver DU konferensen!
Kommunal verksamhets- och IT-utveckling är ett mångsidigt,
omväxlande och stimulerande arbete. Det handlar i mångt och
mycket om att försöka tillfredsställa människors behov i livets olika
skeenden; från att fånga nyfikenheten hos de unga till att skapa
förutsättningar för en bättre äldrevård.
Men hur ska en kommun fördela sina resurser? Ska den fokusera på
att tillhandahålla tjänster som kräver en standardiserad dator? Eller
ska man ta hänsyn till att yngre i allt större omfattning använder
sina mobiler och att äldre fortfarande föredrar fjärrkontrollen
framför musen?
Många av oss som arbetar med kommunal IT erkänner villigt att vi
emellanåt känner oss väldigt ensamma i vår yrkesroll och känner
oro över huruvida våra rekommendationer och råd verkligen är de
bästa.
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Därför behöver DU KommITS konferens. Den arrangeras av oss
som befinner oss i den situation som beskrivs ovan – vi som själva
dagligen arbetar med kommunal verksamhetsutveckling. Vi har
sinsemellan olika förutsättningar och unika egenarter men det
innebär inte att vi måste lösa varje fråga, situation eller problem
på egen hand. Genom att dela med oss kan vi utvecklas bättre och
snabbare.

Höstens konferens erbjuder såväl trevligt umgänge och erfarenhetsutbyte med kollegor som spännande föreläsningar och våra mest
engagerade leverantörer. Vi kommer ta upp bra och
spännande exempel på hur man kan göra och
tänka – både konkret och strategiskt. Programmet är fyllt av intressanta utblickar på det som
händer omkring oss och påverkar våra dagliga
beslut.
Målet är att du åker hem full av självkänsla,
entusiasm och nyttig kunskap. Allt detta för att
hjälpa till att skapa en kommunal verksamhet
som tillhandahåller bra samhällstjänster
för våra medborgare.
Vi ses i Solna den 11-12
november!
Jörgen Sandström
Konferensgeneral för
KommITS höstkonferens 2008,
IT-chef i Värmdö
Kommun

AN MÄL E R M E DVE R K AN PÅ

w w w. ko m m i t s . s e

KommITS höstkonferens

Axplock ur programmet
Key Notes

Parallella seminarier

Parallella seminarier

Problem eller möjligheter
med Generation X, Y och Z!?!

The Toyota way

Osams med leverantören,
hur tar du dig ur knipan?

Göran Adlén

Ett gemensamt grepp på framtiden
Antti Holmroos Kommun IT-direktör,
Finlands finansministerium

Chaufför eller passagerare
in i framtiden?
Katarina Lindblad Gidlund,
Mittuniversitetet

Hur Toyota blev världens mest respekterade
industriföretag och hur Toyota i Sverige
överför kulturen The Toyota Way till sitt
sälj- och marknadsbolag. Vi får veta bakgrunden till lean, metoder och praktiska
tips. Dag Lotsander har tjugo års erfarenhet
av Toyota, varav tio som försäljnings- och
marknadschef i Sverige. Han arbetar i dag
huvudsakligen som utvecklingskonsult på
uppdrag av Toyota Motor Europe.

Så lika, men ändå så olika
Fokus på affären, med kunskap
om framtidens medarbetare
Key Note – Elisabeth Stjernstoft, CIO Bring
Citymail.

PROGRAMMET
I SIN HELHET OCH
P R E S E N TAT I O N AV
TA L A R N A F I N N S PÅ

Standardisering kan göras på många sätt
och på olika nivåer. Vad bör man tänka
på? Att vara förbredd för en framtid där vi
måste samarbeta och standardisera är angeläget. Lyssna på de som tänkt och testat.
Peter Blom, IT-strateg, Skara kommun
tilllsammans med ASP

Nya generationer, nya tjänster

www.kommits.se

Carl Heath, GR Utbildning. Ny forskning
och marknadens pengar skapar nya möjligheter med mobila lösningar

Avtal och konfliker, en del av vardagen.
Trygg och säker i framtidslandet Sverige.

OpenSource – Är det bara
att tanka ner och köra?
Hur går man tillväga?

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgar-perspektiv
ställer nya krav på IT-verksamheten
Konkreta exempel från Kommunens
kvalitet i korthet och Jämförelsetals-projekt.
Dialog med medborgare – en prioriterad
fråga i många kommuner – som kräver bra
IT-stöd. Kjell-Åke Eriksson, projektledare
och Anders Nordh, IT-stateg, SKL

Köp inte programgrisen i säcken.
Testcenter för programvara, nu kan buggarna testas av innan köpet. Varför startar
offentliga Sverige ny intresseorganisation?
Björn Lundell, ordförande opensourcesweden.se, www.opensweden.se

Höstkonferensens förste
Key Note-talare är trendanalytiker Göran Adlén
– en av Sveriges mest
eftertraktade föreläsare.

HAGA
MAGASINET
SOLNA

MIDDAG
MED
UNDERHÅLLNING

Höstkonferensen hålls på Haga Magasinet, ett k-märkt före detta militärmagasin som byggdes 1922 och totalrenoverades 2003. En enastående lokal som
passar ypperligt för stora konferenser.

”Det ska kännas
inspirerande, underhållande och tankeväckande. Jag försöker
nå många sinnen under
föreläsningarna och
använder mig mycket av
musik, film och bild.
Det ska kännas som en
designad helhetsupplevelse
och jag vill att alla deltagare
ska få med sig nya tankar
efter föreläsningarna.”

I anslutning till lokalen ligger det fyrstjärniga Radisson SAS Royal Park Hotel.
AN MÄL E R M E DVE R K AN PÅ

w w w. ko m m i t s . s e

11

KEY NOTETALARE
GÖRAN ADLÉN

Löser
Anna-projektet
socialtjänstens
knutar?
På en uteservering i försommarsolen möter jag Karin Bengtsson
som arbetar med verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.
Karin är kommunal samordnare för Anna-projektet. Karin som
sedan 1986 arbetat inom socialtjänsten i Nacka känner väl till
kommunernas behov inför framtidens form av IT-stöd.
TEXT : Daniel

Robertsson FOTO Karin Björk

Anna-projektet har upphandlat utvecklingen av ett nytt heltäckande verksamhetsstöd till Socialtjänsten. Utgångspunkten är
verksamhetens krav på hur ett IT stöd ska
varar utformat för att stödja arbetsprocessen i en effektiv och rättssäker socialtjänst.
Anna-tjänsten kommer att tillgodose de
tillgänglighetskrav som finns genom att
man arbetar utifrån roller och behörighet
oavsett om man är tjänsteman, klient,
kund eller anordnare. Den går i linje med
den nationella IT-strategin.
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)
har upphandlat IT stödet. Nacka, Täby och
Upplands-Väsby har tecknat avropsavtal
och utvecklar tillsammans med leverantören (Pulsen AB) tjänsten . 22 kommuner i
Stockholmsregionen har option på avtalet
för ett interaktivt IT-stöd för socialtjänsten.
Redan hösten 2009 skall allt vara klart för
leverans.
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Finns det stort intresse från andra
kommuner att ansluta sig till denna
IT-tjänst
– Ja, intresset är stort. Jag tror det finns
en massa gemensamma problem och
gemensamma krav på effektiviseringar och
på ökad tillgänglighet. En annan möjlighet
är att förbättra kvaliteten i uppföljningen,

”Det finns en
massa gemensamma
problem och krav
på effektiviseringar”

samt jämförbarheten mellan kommuner. Vi behöver använda
samma begrepp och termer för att få jämförbarhet mellan olika
kommuner.
Hur har responsen från andra kommuner varit på projektet?
– I början tyckte många att vi var lite konstiga, men synsättet har
förändrats. Många kommuner bjuder in oss för att få mer information. Ett exempel på att användningen av e-tjänster förändrats är att
nästan 4 miljoner människor deklarerade på nätet.
Kommer man i framtiden märka någon skillnad som patient
när detta system är infört?
– Självklart. Kan man underlätta administrationen och automatisera
organisationen, ökar det möjligheterna till att få tid till det man
verkligen skall göra. Detta är en helhetslösning för samtliga inom
Socialtjänsten. Eftersom våran kommun har kundval och valfrihetsreformer blir allt vanligare i Sveriges kommuner, kommer detta att
underlätta både valet, informationsutbytet och uppföljningen.
Ifall Mormor Rut 89 år inte fått mat av hemtjänsten kommer
detta förbättra möjligheterna för mig som anhörig att hitta
denna information?
Via en egen sida på webben kommer man att kunna se vad som
har gjorts och inte, När din mormor lämnat samtycke till att du
får tillgång till hennes information kommer du att kunna se det.
Min uppfattning är de flesta kommer att vilja att ens anhöriga skall
kunna se detta.
Det måste vara otaliga tjänster?
– Som sagt det är en helhetslösning, för alla medborgare som behöver stöd av socialtjänsten och all personal. Både i den kommunala
myndighetsutövningen och hos utföraren, oavsett om utföraren är
kommunal eller privat..
Hur kommer de anställda använda detta?
– Det vi tänker är att myndighetspersonerna har sin egen dator.
Vårdpersonalen kommer att ha mobila enheter eller en uppkoppling
via en egen sida, där de anställda kommer att få information om
vad som ska utföras, och återrapportera vad de har gjort under
sina respektive arbetspass. Här finns det dock möjlighet för olika
utförare att påverka sin lösning.
Hur gick upphandlingen till?
Upphandlingen genomfördes som en förhandlad upphandling. Vårt
underlag bestod i huvudsak av 90 sidor processkartor plus informationsflödet och formulär så det var gigantiskt. Upphandlingen
startade i oktober 2006 och avtalet började gälla 1 oktober 2007.
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Hur ser du på framtiden med tanke på bristen på personal
inom vård och omsorg?
Det är fler och fler som behöver våran hjälp, då är det extra viktigt
att personalen har bra arbetsredskap så att administrationen
går lätt och smidigt, på det sättet får vår personalkår mer tid för
vårdtagaren.

2Kerfi - Annons Kommits 83x222.indd 1
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Vilken vision har du för Anna i
framtiden?
Bättre vård och omsorg för våra medborgare. Jag värnar också för en större
genomskinlighet i myndighetsprocessen.
På telefon når jag Karin en sensommar
morgon för en uppföljning och statusrapport för att stämma av inför hösten
utmaningar i Anna-projektet.
Vad riktar ni fokus på just nu?
Vi jobbar vidare med att kvalitetssäkra
Anna tjänsten. Vi har arbetsgrupper inom
våra olika verksamhetsområden som har
kontinuerliga träffar med Pulsen och

stämmer av så att det blir som vi kravställt
och tänkt oss.
Leveransdatum är satt till september
2009 håller tidsplanen?
– Ja.
Hur skall man status höja arbetet inom
socialtjänsten?
Ett sätt är att förbättra arbetssituationen för
våra anställda, vilken jag i att sluta ändan
tror att Anna-projektet kommer att bidra
med.
Vad tycker du IT-chefer saknar när vi
talar om IT inom vård och omsorg?

”Bättre vård
och omsorg för
våra medborgare”

Vi har haft ett enormt stöd från dem i våran
strävan i det här jobbet, det är nog snarare
traditionerna vi har inom kommunen
att IT sköts av IT-folk och verksamhet av
verksamhetsfolk. Man måste fokusera på
att det är verksamheten och medborgarnyttan som skall värderas.
Borde inte landstinget och kommuner
samarbeta mera?
I IT-form Stockholm samarbetar vi regionalt. Jag arbetar aktivt med att Vårdguiden
på nätet också skall ge kommunal information till medborgarna. Jag tror på regionalt
samarbete för att lösa detta.
När kan man se några resultat på dessa
tankar?
I början av 2009 kommer Vårdguiden
att förändras. Vi i Stockholmsregionen
har inte behövt börja från början utan
Stockholms läns landsting har redan en
webbplats. Nationellt fortsätter vi arbetet
med vården på webben med en stor sida för
både landsting och kommun, men när, vet
vi inte nu.

Stör ej. Han tittar
på barnpornografi
på din arbetsplats.
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I N F Ö R H Ö S T KO N F E R E N S E N ” S TA N DA R D I S E R A D E O L I K H E T E R ”

Presentation av Guldpar tners

– Säker
identitetshantering
Nordic Edge AB är ett svenskt företag som
utvecklar och marknadsför plattformsoberoende produkter och tjänster för säker
identitetshantering, både när det gäller
access, behörighet och användaradministration. Företaget etablerades 2002 och har
sedan starten levererat lösningar till ett
hundratal större företag och organisationer.
Nordic Edge har idag 25 anställda, men
man räknar med att växa till 40 under
2009. Geografisk expansion väntar i form
av en internationell satsning. Hittills har
företagets produkter sålts till tolv länder.
Bolaget har sedan start alltid visat svarta
siffror.

Berätta om era produkter?
– Identity Manager, är ett verktyg för att
hantera användarkonton. Automatic Account Manager ger automatisk hantering av
användaruppgifter och Certificate Services
hanterar e-legitimation. Vi erbjuder produkter som förenklar och säkerställer att
rätt person får tillgång till rätt system och
information, förklarar Jim Carlsson.
– Det blir viktigare och viktigare att skydda
affärssystem och hanteringar av identiteter
på nätet. När människor byter jobb eller
slutar på en arbetsplats måste behörigheten
anpassas till den nya tjänsten.

Vilka argument talar för att min
kommun bör anlita er?
– Det finns ingen i Sverige idag som har
levererat så många identitetsprojekt som
Nordic Edge. Vi har idag tre miljoner
identiteter som administreras av våra
produkter. Våra produkter är snabba att
implementera och oberoende av vilken
plattform du använder. Istället för att
försöka lösa gigantiska metaprojekt tar vi
en sak i taget, vilket innebär att vi kommer
i mål med projekten, avslutar Jim Carlsson.
www.nordicedge.se
TEXT : Daniel

Robertsson

– Storsatsar på
Kommunportal 24
Under en sensommareftermiddag når jag
Per-Åke Andersson som är konceptansvarig
för e-Government på Kerfi. Företaget
storsatsar på sin lösning Kommunportal
24 som är ett färdigt koncept för kommunal utveckling och tillhandahållande av
e-tjänster. Den baseras på Microsoftramverket CSP (Citizen Service Plattform), och
innehåller en stor mängd färdiga funktioner; självregistrering, eID-hantering,
eFormulär och intergration mot befintliga
verksamhetssystem.

Du som arkitekt av gränsöverskridande
e-tjänster, vilka tankar har du inför
framtidens kommunala e-lösningar?
– Ser man hur det fungerar i andra länder
i Europa, tror jag att vi som leverantör av
IT till den offentliga sektorn skulle kunna
bidra till en effektivare och mera digital
förvaltning, än vad som görs idag. Om vi
verkligen sätter kunden i fokus och bjuder
till för att motverka stuprör och framväxten av nya digitala öar. Vår satsning på
Kommunportal 24 är ett exempel på hur
vi vill bidra till den här utvecklingen, en

möjlighet att gestalta en framtidsvision för
varje kommun, levererad som en funktion.
Vad är Kerfis styrka?
– Vi har gedigen kompetens av kommunal
verksamhet, vi vet vad vi talar om och vad
man kan göra. Med över 300 anställda
på åtta platser klarar vi av att leverera
med lokalt fokus. Erfarenheterna från
landstinget och olika myndigheter, gagnar
dessutom våra kommunlösningar, säger
Per-Åke Andersson. www.kerfi.se
TEXT : Daniel

Robertsson
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Grön IT
TEXT : Mats

Rydström

Stäng av datorn
– spar pengar och miljö
Den framlidne sci-fi-humoristen
Douglas Adams, författaren av boksviten
Liftarens Guide Till Galaxen, ansåg att den
universella siffran 42 är svaret på frågan
om livets och alltings mening. Mikael
Fältström, datalärare på Polhemsskolan i
Gävle, har emellertid kommit fram till att
siffran 37 är minst lika fascinerande. Det
är nämligen den procent av alla människor
som inte förmår att komma ihåg något
så enkelt som att stänga av datorn efter
arbetsdagens slut.
Fältström är upphovsmannen bakom
programmet GreenVision som automatiskt
stänger av onödigt påslagna datorer nattetid. En idé han fick en sommar för fyra
år sedan då han kom till sin arbetsplats
och av en slump såg att en hel massa
datorer stod igång, trots att ingen som helst
verksamhet pågick.
– Det måste man ju kunna
göra något åt, tänkte jag
och skrev ett zprogram för
att kolla hur många som
verkligen var igång.

Ett liknande program används i Staffordshire i nordvästra England som närmast
motsvarar ett svenskt län i folkmängd med
en miljon invånare. De sparar in nära en
halv miljon kronor om året. En engelsk
undersökning kommer också, märkligt
nog, fram till exakt samma resultat: 37
procent slarvers i befolkningen!
– Det var nästan lite spooky när vi läste
att engelsmännen kommit fram till samma
siffra, skrattar Mikael. Det måste ligga i den
mänskliga naturen.
Just nu jobbar han på att sälja in programvaran till såväl myndigheter som privata

och de som köpt det har redan sparat in
summan innan de ens har betalt, genom en
provperiod på sex månader.
Han talar om Ulricehamns kommun som
under första året tjänade in 95 000 kronor
netto, och som testade programmet i två
omgångar om tre månader innan de gjorde
slag i saken.
Hur fungerar GreenVision då? Programmet
installeras endast på en dator i nätverket
och slår sedan av alla datorer vid en viss
tidpunkt, om dessa inte används. Det
känner automatiskt av nya datorer i nätet
och fungerar med såväl Windows Vista,
XP och 2000. Däremot finns ännu inte
lösningar för Mac, Linux och andra system
men kommer det krav på att göra samma
sak för andra datormiljöer kan Fältström
tänka sig det också.
– Administratören
kan gå in och undanta vissa datorer
från avstängning
och man kan också
från it-verkstaden
väcka krånglande
datorer till liv för att lösa problem och
sedan stänga av dem.

”Något Mikael, på ett uppfriskande
osvenskt sätt, inte ser som problemfyllt
eller medför en intressekonflikt med
hans anställning som datalärare”

Det visade sig vara 240 av
600 stycken, och sedan dess spar Polhemsskolan varje år in omkring 80 000 kronor
genom att använda GreenVision.
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stöd av ALMI Företagspartner i Gävleborg,
men beskriver förfarandet som en lång och
dyr resa. Patentet gäller bara för Sverige,
Europa hade han inte råd med.

Många kanske tror att energisparläget som
många datorer inträder i efter en stunds
inaktivitet är strömsnålt. Fältström mätte
upp sin egen sparlägeseffekt till hela 53
watt och skred till verket.
Efter att ha skrivit själva programmet med
hjälp av en vän som är programmerare
sökte han patent på sin uppfinning med

företag, särskilt sådana med ett stort antal
datorer i sina nät. Medan han tidigare bara
skötte utveckling och support har nu hans
affärspartner Greencon energi & miljö
anställt honom för att sköta även försäljningen två dagar i veckan. Något Mikael,
på ett uppfriskande osvenskt sätt, inte ser
som problemfyllt eller medför en intressekonflikt med hans anställning som
datalärare.
– Vad ska jag göra det för? Programmet är
bra, det har en paybacktid på sex månader,

Om en användare
till exempel
sätter igång
defragmentering
eller någon annan
lång process vid
hemgång, hur
förhindrar man då
avstängning?
– Med ett annat

program som heter No GreenVision kan
användaren försäkra sig om att datorn inte
stängs av, och sitter
man och jobbar över när avstängningsordern kommer så får man upp en dialogruta
där man kan avbryta.
Men folk som slarvar med att stänga
av datorn är väl desamma som lämnar
program öppna med osparade, viktiga
dokument?
– Har du osparade dokument i Office återskapas de vanligen nästa gång du startar.
Men det där får nog vara en lärpeng! Man
lämnar inte datorn för dagen om man har
viktig information som ej sparats. Det är
mer en fråga om allmänt datorvett.
Det pratas om att för att få upp grön
IT på dagordningen så krävs att ITavdelningarna får bära elbudget ? Vad
anser du om det?
– Som det är idag finns det sällan incitament för IT-avdelningarna att spara på el.
Olika avdelningar kan hänvisa till varandra
och det blir en jättekonstig situation där
Torches_170x109mm_Swedish.pdf 28/08/2008
ingen vill ta ansvar. Men på till exempel

Lugnets gymnasium i Falun betalar de för
sin egen el och då finns ju motiv där för ITavdelningen att försöka sänka kostnaderna.
– Det kan låta som rent bondförnuft och
inte som ett radikalt nytänk att stänga av
datorn för att spara ström, miljöpåverkan
och skattebetalarnas pengar, men enligt
ett experiment på Polhemsskolan räcker
det inte att lämna över ansvaret till de
anställda. Efter en tid glömdes datorerna
på ändå. Hårdare regler, kontroller eller
automatisk programvara – tills den dag
datorerna stängs av så är det som att vi alla
står på balkongen och eldar upp sedlar rätt
ut i luften. Med koldioxid som följd.
– Utvecklingen går i alla fall åt rätt håll
mot mer energisnåla datorer, ja kanske
inte för min egen del, haha! Nej, skämt
åsido tycker det förspills stora pengar helt
i onödan, för att inte tala om miljöaspekten. Vi räknade ut att det kan finnas så
många som 1,2 miljoner datorer inom all
offentlig förvaltning. Där finns väldigt stora
besparingar att göra.

10:32:35

37%
Om man förutsätter att elströmmen
kommer från kolkondenskraft
(enligt Naturvårdsverket 080617) är
utsläppen därmed 969 kg koldioxid
per megawattimme.Har nätverket då
ettusen datorer i drift med en effekt
i energisparläge på 60 watt, varav de
magiska 37 procenten lämnas på, och
sedan slås av med GreenVision så
minskar organisationens koldioxidutsläpp
med 130 ton per år.
På hela den uppskattade offentliga
datorparken skulle motsvarande siffra bli
156 000 ton. I runda slängar detsamma
som hela den svenska trävaruundustrin
(ej pappersmassa) släppte ut år 2000.

Visit Websense at KommITS
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Låt oss berätta varför mer är 50
kommuner, landsting och
myndigheter har valt Websense för
att skydda sig mot skadlig kod på
internet, öka de anställdas
produktivitet, optimera bandbredden
samt undvika dålig publicitet. Besök
oss i vårt bås på KommITS för att se
hur Websense fungerar. Samtidigt får
du en chans att träffa våra
säkerhetsexperter för att prata om
säkerhet på internet och hur några av
våra nuvarande kunder, t ex Västra
Götralandsregionen och kommunerna
i Värmland, använder lösningen.
www.websense.com

WEB, EMAIL AND DATA SECURITY WITH
ESSENTIAL INFORMATION PROTECTION™
FROM WEBSENSE
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Krönika
TEXT : Jens

Ingelsäter FOTO Karin Björk

Var finns det
öppna alternativet?
Alla kommuner ställs emellanåt inför beslut om att välja en ny teknisk plattform för IT.
Här utgör ofta förändrade krav från verksamheten eller konsekvenser av föråldrad teknologi
drivkrafter inför en förändring. På senare år har exempelvis möjligheten att kunna etablera
en plattform för realisering av e-tjänster utgjort drivkraft för förändringar inom IT.
I min roll som rådgivare träffar jag
som tar fram riktigt bra underlag inför
Att Microsoft utgör ett av alternativen är
många kommuner som står inför nämnda
beslut. Gemensamt för dessa kommuner är
närmast en självklarhet. Det är när det
beslut. Det har
gäller jämförelser
slagit mig att
med övriga
”Vissa kommuner fokuserar allt för mycket på
tillvägagångsalternativ som det
tekniken i sig, i värsta fall VILL man inte ens blir lite klurigare.
sätten skiljer sig
markant mellan
Vi har Novell som
utreda alternativa lösningar”
olika kommuner
erbjuder intresvad gäller att
santa lösningar
ta fram beslutsunderlag i frågan. Vissa
att man gjort någon form av behovs- och
och som dessutom kan ses som ett insteg
kommuner fokuserar allt för mycket på
konsekvensanalys kopplad till ett antal
mot Open Source världen. Vi har Sun som
tekniken i sig, i värsta fall VILL man inte
alternativ och scenarier. Guldstjärna till
erbjuder öppna alternativ när det gäller
ens utreda alternativa lösningar, andra
er som även gjort en omvärldsbevakning
gör tyvärr allt för kortsiktiga beräkningar
och som har en förankrad och uppdaterad
kring effekterna av ett byte. Men till min
IT-strategi att utgå från.
glädje har jag också träffat på kommuner
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”Ta stafettpinnen och hjälp kommunerna
att utreda det öppna alternativet”
databashantering och OpenOffice. När
det gäller webbserver och katalog så finns
Apache. IBM erbjuder en öppen utvecklingsplattform genom Eclipse. Google med
dess lösningar kan komma att utgöra ett
alternativ för skola och elever osv.
Det är här som jag funderar på om man
inte behöver syna det samlade öppna
alternativet mer noggrant, med sikte på
att kunna etablera en IT-infrastruktur för
kommunens samlade behov av IT och som
till stora delar är baserad på Open Source
produkter. Detta skall inte blandas ihop
med att kommuner börjar erbjuda OpenOffice till användarna eller att man använder
någon enstaka stuprörsprodukt baserad på
öppen källkod!
En sak som gjort mig nyfiken på detta är
när jag läst Vervas ramavtal Programvaror
och tjänster 2007, öppna programvaror,
och noterat att det finns ett antal leverantörer som uppenbarligen mött upp mot de
krav som Vervas ställt inom detta område.
Det skulle vara kolossalt intressant att
veta vad dessa leverantörer kan erbjuda i

verkligheten och hur långt man
som kommun kan komma i det
fall man önskar gå mot en öppen
plattform.
Att utreda möjligheter, konsekvenser, för- och nackdelar med det
öppna alternativet är ett stort
och kvalificerat arbete. Här
är jag tveksam om enskilda
kommuner har kraft att fullt
ut utreda detta själva. Därför riktar
jag nu en uppmaning till Sveriges
Kommuner och Landsting, som också
gör satsningar inom området, att ta
stafettpinnen och hjälpa kommunerna att
utreda det öppna alternativet. En viktig
utgångspunkt i arbetet måste vara att ställa
samma krav på en öppen plattform som för
de etablerade alternativen. Att få svar på
grundläggande frågor kan förhoppningsvis
vara ett första steg på vägen till att det
öppna alternativet verkligen blir ett alternativ att räkna med för landets kommuner.
En sådan utveckling torde vara
positiv för alla.

Ni kommer till
KommITS höstkonferens
eftersom ni tror på samverkan.
Det gör vi med!
KOMMENTUS UPPHANDLING
Genomför SAMORDNADE IT- UPPHANDLINGAR för offentlig sektor inom:
PC datorer, servrar, nätverk, programvaror, kopiatorer & skrivare, telefoni och bildskärmar.

För mer information kontakta:
roland.pettersson@kommentus.se
eller thord.lindberg@kommentus.se
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Elektronisk receptionist
– fungerar det?
I maj körde Helsingborgs kommun igång sin frågetjänst Pärlan,
en lättillgänglig medborgarassistent på hemsidan www.helsingborg.se
TEXT : Mats

Rydström

Målsättningen var ge medborgarna en
till kanal att få svar på enkla frågor och
därmed minska belastningarna på kommunens telefonväxel. Det är också växelns
medarbetare som tankat upp databasen
med information – de som faktiskt vet vad
folk ringer och frågar om.
Enligt den ansvarige för projektet, Martin
Arkel, kommer databasen
över vanliga frågor och svar
byggas ut fortlöpande. Att
det blev en mussla och en
pärla som symbol förklarar
Arkel med att de ville ha en
figur som anknöt till staden.
– Uttrycket sundets pärla
har en stark förankring
bland helsingborgarna.
På sikt hoppas jag såklart
att vår lilla pärla blir alla
helsingborgares kelgris.
Skulle så inte bli fallet har
hon ett hårt skal och kan
också visa olika uttryck
efter hur hon känner.
Pärlan utvecklades
tillsammans med Sirius IT
och kan svara på allsköns
frågor om kommunens
verksamhet. Får du inte
ett tillfredsställande svar kan du maila till
växeln. Eller förstås ringa.
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Vilka är de första reaktionerna
på tjänsten sedan införandet? Har
Pärlan minskat belastningen på
växeltelefonisterna?
– Det kan vi ännu inte säga om den
har gjort. Vi lanserade i maj och under
sommaren sjunker generellt trycket på
kommunen, också på våra telefonister. Vi

har också migrerat vår telefonväxel och har
ännu ej någon fungerande samtalsstatistik.
Så idag vet vi inte men om ett par månader
kommer vi ha ett bättre svar på den frågan.
Enligt Arkel är emellertid Pärlan bra på att
tolka de inkommande frågorna och att ge
relevanta svar:
– Vi för en löpande statistik där vi ligger
runt 80 procents träffsignifikans, det vill

KommITS testar!
Vi ville veta vem som är kulturchef i
Helsingborg och Pärlan svarade snabbt att
chefen för kulturförvaltningen heter
Disa Åberg, hennes telefonnummer
och en länk till vidare information om
kulturförvaltningen.
Sophämtningen fungerar inte! Pärlan svarar
att den uppfattar frågan som att
vi vill felanmäla något, och gav
en lista på alternativ, och länkar
vidare, dock utan en tydlig lösning
på vårt problem.
Kan jag ansöka om bostadsbidrag?
Pärlan svarar att det sker genom
Försäkringskassan och med en länk
till deras hemsida.
Var ligger då Försäkringskassan
fysiskt sett? Genmälet blev här torrt
konstaterande att vi verkar fråga
efter olika platser, och med en länk
till Gula Sidorna på Eniro.
Pärlan är ändå en kompetent liten
gynnare men i vissa fall kan du lika
lätt hitta informationen på egen hand.
Eller så kanske samtalet med en trevlig receptionist är att föredra. Efter en,
förhoppningsvis, kortare telefonkö.

säga att Pärlan lyckas besvara de inkomna
frågorna. Siffran är emellertid inte helt
tillförlitlig då man egentligen måste gå
in och kolla väldigt noga på hur enskilda
frågor besvarats. Det gör vi också men vi
har inte hunnit följt upp detta exakt. Vi
överväger ett nytt mål på 90 procents träffsäkerhet men en 100-procentig effektivitet
är omöjlig då en del frågor är oseriösa, eller
hamnar utanför Pärlans område.

Vilka frågor ställer Helsingborgarna till
Pärlan? Här är topplistan hittills:
• Information om öppettider
• Information om invånarantal
• Frågor om lediga arbeten
• Information om kommunen
• Information om Kärnan
• Information om Sofiero slott
• Information om stränder
• Information om Helsingborgsfestivalen

Statlig e-fakturering införd
Sedan den 1 juli är den statliga e-fakturan införd. Målsättningen har varit att minska kostnaderna för
fakturahantering med fyra miljarder kronor på fem år. Hur det går med den saken återstår att se.
TEXT : Mats

Rydström

Enligt Ekonomistyrningsverkets rapport
till Regeringen så kunde i alla fall 99 procent av Sveriges statliga myndigheter skicka
elektroniska fakturor, och 98 procent ta
emot dem, vid den utsatta deadlinen den
1 juli.

På kommunal nivå beslutade kommunledningen i Härnösand sig i juni för att
alla inkommande leverantörsfakturor ska
vara elektroniska senast i september 2010
och för många andra kommuner är detta
verklighet.

Utvecklingen dit gick snabbt under de fyra
sista månaderna och resterande myndigheter väntas ansluta inom kort.
– Det innebär både en enorm besparingspotential och nya möjligheter att
bättre kunna ta tillvara myndigheternas
personella resurser. Det är ett imponerande
arbete, inte minst mot bakgrund av att
regeringen påskyndat arbetet väsentligt,
säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i ett uttalande från
Finansdepartementet.

I regeringens handlingsplan för e-förvaltning från januari i år, som vi tidigare granskat i KommITS, så ska svensk förvaltning
vara ledande inom e-förvaltning år 2010.

Ekonomistyrningsverket, ESV, har
ansvarat för samordningen av införandet
av e-faktura. I deras rapporten skrivs också
att nästa steg är att införa elektroniska
inköpsprocessser. Här kommer en slutrapport från ESV den 1 oktober om hur detta
ska genomföras.

och den mindre andel som hanteras via en
speciell fakturaportal.
För dig som behöver hjälp eller har frågor
om e-fakturering finns den speciellt inrättade e-postadressen e-faktura@esv.se

”Ett
imponerande
arbete”

– Jag hoppas att företag i Sverige drar nytta
av möjligheten att skicka elektroniska
fakturor till myndigheterna. Här har ESV
även fortsättningsvis en viktig roll i att
följa upp att effektiviseringspotentialen tas
tillvara, säger Mats Odell.
ESV-rapporten konstaterar nämligen att det
främst är den mottagande parten av en faktura som har mest att vinna på elektronisk
fakturering, och att få näringslivet att spela
med även om de inte är tvingade, är alltså
av stor vikt för att besparingarna ska bli en
realitet.

Tidigare i år sparade till exempel Boverket
mycket tid såväl som pengar vid en helt
elektronisk upphandlingsprocess, och även
den vinnande anbudsgivaren Logica var
översvallande positiva till processen.

Över de kommande två åren räknar ESV
med att andelen fakturor som måste scannas in – ja, att en stor del elektroniska
fakturor hanteras i pappersformat låter ju
tokigt – ska ha minskat till förmån för standarden Svefaktura eller andra e-fakturor

Noterat

Noterat

Noterat

Guldresultat för e-tjänster
Upplands-Väsby guldbelönas för landets
bästa e-tjänster av handelskammaren.
Kommunen var nominerad till årets IT-2007
på kvalitetsmässan

Sls nya system klart för test
Under vecka 38 öppnas nya
betalningssystemet i Stockholms kollektiv
trafik för 15000 testare. Systemet, SL
Access har blivit försenat flera gånger på
grund av tekniska problem. Senare i höst
släpps de nya betalkortet till allmänheten.
Källa: www.sl.se

FRA Utreds av datainspektionen
Nu har datainspektionen, DI startat
sin utredning om FRAs hantering av
personuppgifter. Resultatet ska presenteras
inom sex veckor. DI har under sommaren
mottagit tre anonyma klagomål om hur FRA
har hanterat personuppgifter
Källa: www.datainspektionen.se
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PIM

Den första oktober kastar Myndigheten för skolutveckling in handduken efter fem års
ansvar för nationell skolutveckling. Det mesta av verksamheten övergår till Skolverket
och i samband med detta läggs de fem regionkontoren ner.
Satsningen på praktisk IT- och mediekompetens (PIM) fortsätter dock utan avbrott.

– ökar mediekompetensen i lärarkåren

5 nivåer
10 handledningar
53 000 lärare hittills
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Tidningen KommITS var närvarande under undervisningsrådet
och projektledaren Michael Iselows föreläsning i Strömstad för att
fördjupa sig i denna snabbt växande lärarhandledning som utan
tvekan kan vara en av nycklarna till en uppdaterad lärarkår. Trots
flytten till skolverket och nedläggningen av regionkontoren fortsätter PIM sitt missionerande i Göteborg. Över 53 000 lärare har
redan nu tagit del av kurserna via hemsidan. Satsningen att nå ut
till kommuner i norrland har under våren och sommaren gett gott
resultat. Under hösten 2008 drar satsningen ut på en landsomfat-

tande turné för att nå ut till ännu flera kommuner.
Utbildningen sker i kommunal regi. Den som vill examinera sig
kan välja mellan fem olika nivåer: individnivå, arbetslagsnivå,
undervisning i klassrummet med elever, resurs på skolan och
resurs i kommunen. Examinationen bygger både på praktiska
färdigheter och teoretiska kunskaper. Satsningen skapar kommunens examinationsmiljö på Internet samt utbildar de blivande
examinatorerna.

Det webbaserade studiematerialet består
av tio handledningar som visar hur olika
programvaror som kan användas praktiskt
i skolans verksamhet. Materialet kan
användas både enskilt och i ett arbetslag
som studerar tillsammans. PIM-handledningarna kan även användas i det dagliga
arbetet, när lärare och elever behöver få
direkt hjälp med att till exempel bearbeta
sina bilder från digitalkameran. Det är en
helt kostnadsfri resurs riktad till Sveriges
alla pedagoger.
Jag träffar Mikael Iselow under en klarblå
himmel för att reda ut begreppen.
Vilken bakgrund har du?
– Jag började med lärarutbildningen i
Göteborg hur man använder mediedidaktik
och mediepedagogiska resurser. Jag har
varit med att starta multimediebyrån som
innehåller en stor resurs med arkiv hur
skolor använder medier och IT, med stora
team områden som bland annat ”eleven
som journalist”. Vi har även korta paket
som ”trekvarten” för de som inte har så
mycket tid. De började jag med redan
1998. För två år sedan var jag med och
startade PIM för att kommunerna skulle

Noterat
Lantmännen tar hand om skräpet
Med nära tio miljoner spammejl i månaden
satsar livsmedleskoncernen Lantmännen
på ett nytt spamskydd från Fortinet.
Kostnaderna för spamskydd ska därmed
minska med 75 procent.
Källa: www.computersweden.se

kunna gå med i detta utvecklingsprojekt,
för kompetensutveckling av lärare.
Vad är syftet?
– Känna lust att undervisa med hjälp av
IT, att kvalitén på undervisningen lyfter.
Vårt fokus att lärare och elever skapar
tillsammans. Den största gruppen är
kvinnor 40-45 år är de mest entusiastiska
anhängarna.
Vilket gensvar har ni fått från lärarna
på denna satsning, vilka framtids tankar
finns det?
– Det är en breddutbildning och en
spetsutbildning, även de som är skeptiska
kan hitta något här och känner efter ett tag
ökad lust. Även de som är kunniga hittar
även de nya vinklarna. Från de osäkra till
säkra har vi fått positiv respons. Lärarna
måste känna trygghet för att möta dagens
medievärld. Det är kul att man med
befintlig teknik kan med små medel öka
kreativiteten i nästan alla ämnen.
Finns det några samarbeten med
lärarutbildningar?
– Inte direkt, men visst vill vi det. Vårt
fokus ligger på verksamma lärare. Vi

Noterat

Ökade konsultpriser
Statistiska centralbyrån tjänsteprisindex för
IT-tjänster steg med 0,4 procent första till
andra kvartalet i år. På ett år har index på
IT-tjänster stigit 3,6 procent. Pris ökningen
på IT-tjänster är högre än för genomsnittet
av samtliga branscher.
Källa: www.scb.se

kommer att köra pilotprojekt visserligen,
men det krävs att universiteten tar sina
beslut för att öka möjligheterna.
Skulle du vilja nå ut till flera med denna
resurs?
– Vi skulle kunna öka detta, men vår
budget är begränsad. När vi drog igång
första året skulle vi ha en pilotgrupp på 20
kommuner men det blev snabbt 60 istället.
Vi är idag ca 6 personer som driftar och
sköter utvecklingen av detta, och skall
vi nå ut till flera skulle vi behöva mera
resurser, men det är upp till regeringen att
avgöra.
Vad är på G i Höst?
– Vi kommer att göra en turné till bland
annat Malmö, Jönköping och Sundsvall,
tanken är inhämta fakta till ett PIM 2.0
inför framtiden. Vi vill öka plattforms oberoende med ämnes undervisning och vara
ett stöd till klassrummet helt enkelt. Uppföljning blir nu ännu mer ämnes inriktat.
Hur man exempelvis kan öka utveckling
med IT i matematikundervisningen.

Noterat

Västra götaland uppgraderar
diktatfonen
Västar Götalandsregionen köper utrustning
för digital diktering från carl lamm, ett avtal
värt runt 18 miljoner kronor
Källa: www.idg.se
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Krönika
TEXT : Jan

Svärdhagen

AVSÄNDARE : KommITS

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

Fängslande teknik
På min hustrus arbetsplats så har man
tydligen valt att filtrera bort all e-post som
kommer från Googles e-posttjänst gmail.
Med tanke på att hon arbetar i en individcentrerad vårdorganisation så förefaller det
lite underligt att man kan sortera bort vissa
e-postkonton medan andra får passera.
Mina brev till hustrun är kanske inte så
viktiga men om vi däremot ser till kundbemötande så borde varje normal fungerande
verksamhet fundera över vad detta innebär
för verksamheten i praktiken.
Idag vet vi att om man inte får tag i den
man söker på ett sätt så finner man en
annan väg. Flera av mina kollegor vid det
lärosäte jag arbetar på vittnar om att svarar
man inte på e-post inom rimlig tid så kan
man vara säker på att studenterna får tag
i lärarnas privata telefonnummer eller
e-postadresser och etablerar kontakt.
Teknik får gärna vara fängslande men inte
i ordets rätta bemärkelse. Om vi ger våra
medarbetare signaler om ”att här ska det
vara ordning och reda och
inga avsteg från våra
principer tillåtes” så
kommer de anställda finna
verktyg för att befria sig.
Redan nu har jag sett att
man på arbetsplatser tar
in mobila uppkopplingar och
finner alternativa sätt att bli nådd på. En
extra dator på jobbet som inte kopplas upp
på det lokala nätet är bättre och friare än
jobbets IT-lösning. Jag har själv inköpt en
liten ASUS minidator för att kunna ha med
mig överallt för att öka friheten och jag är
inte ens intresserad av att få datorn inlagd
på ”ADet” med allt krångel det innebär. Jag

vill ju bara kunna arbeta.
Jag tror att kommunernas stora utmaning
framgent kommer att handla om att fängsla
eller befria. I viss mån kan vi betraktas
som fångar i Microsofts program- och systemträsk och där ser vi en del kommuner
som går i spetsen för ett mjukvaru-uppror.
Detta tror jag bara är början på en sund
utveckling men det är bara ett perspektiv.
Jag är övertygad om att en del medarbetare

kommer att välja annan arbetsplats om vi
inte skapar befriande IT-lösningar för dem.
Det sista vi vill ha är en digital medborgarrättsrörelse som infekterar debatten på
nätet och i media.
Oavsett om vi accepterar det eller inte
så flyter arbetsliv och privatliv alltmer
samman och många anställda vill ha det på
det sättet och då måste IT vara tillåtande
och förlåtande. Om vi väljer det motsatta
kan vi utgå från att arbetslivsutvecklingen
dämpas markant lokalt och vi får inte de
medarbetare vi behöver, vi får de som är
nöjda med det lilla och enligt min erfarenhet är de sällan de mest produktiva.
Om det är nu är så att våra anställda vill
underhålla sin digitala ”lifestream” så låt de
göra det bara de samtidigt producerar. Låt
IT blir en motor inte bara för den organisatoriska utvecklingen och infrastrukturen
utan för att IT utvecklar den enskilde
individen.

