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Elektroniska
underskrifter
Runt 100 av Sveriges kommuner är idag kunder hos oss på
Micro Focus, och då framförallt inom identitet och
åtkomsthantering, ett av våra om - råden i vår innovativa,
attraktiva portfölj av säker - hetslösningar. Micro Focus är ett
europeiskt renod - lat mjukvaruföretag, europas näst största,
med +12 000 anställda som utvecklar och säljer mjukvara inom
områden som ITSM och informationssäkerhet. Allt preppat med
AI/maskininlärning från våra egenutvecklade världsledande
analytics plattformar. Det finns många att diskutera
digitalisering och analytics med. Varför inte med oss som
utvecklar teknologierna och är världsledande inom området.
Varmt välkomna till vårt pass kring identity first och till monter
där vi pratar Smartare Enterprise Service Management med
AI/ML.
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Måste vi tala om
pandemier eller?!
Skulle egentligen bara vilja göra en copy and paste på
förra tidningens ledare, med tillägget: ”Please hold!
We’re right in the middle of a pandemic phase of our
lives. We’ll get back to you as soon as it’s over!”
Och ska jag vara ärlig är jag inte den ende som tänker så
just i dessa dagar. Visserligen finner vi förståelse i behovet
av trygghet vid situationer som tvingar ut oss lite utanför
den där berömda zonen. Men när passerar vi egentligen
gränsen som berättar för oss, att nu är det inte en onormal
tid du befinner dig i längre utan du är i den nya normala
tidseran? Så att vi kan sluta knarka trygghet och göra
behövliga förflyttningar av våra verksamhetsprocesser.
Ja, digitaliseringen har fått en skjuts av det odrägliga
läget, men ärligt: Hur många nya lösningar och förflyttningar har genomförts? Alltså de här innovativa och
nya sätten att ta till sig de dagligt rutinmässiga sätten
att genomföra de väl inarbetade processerna ute i våra
verksamheter på?
Det är dags att växla upp, innovera och hitta de där
positiva effekterna av den där viljan att nyttja de digitala
verktygen som infunnit sig i våra verksamheter och de
politiska rummen! Innovera mera, är ledorden under all
verksamhetsutveckling.
Förändring kan ske snabbt, vare sig man vill det eller
inte. Vår extremt nära vän och kollega, Christian Bonfrés
tragiska bortgång är inte nog med bevis på vad livet har
för överraskningar åt oss.
Så låt oss samla tankarna och låta den nya spelplanen
vara injektionen till något nytt och positivt! Som konferensarrangör är jag övertygad om att inte förringa behovet
av det fysiska mötet och betydelsen av nätverkanden,
där det spontana initiativet sker och fröet till något nytt
landar snyggt i den egna organisationens korridorer.
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Äntligen får vi ses i Borås
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Digitaliseringsdagarna skulle ha arrangerats
4–6 maj 2020. Vi vet alla vad som hände sedan.
Men nu är det dags – samma stad, nya datum:
6–8 september. Konferensgeneralen Torbjörn
Larsson berättar mer.

Samverkan och kreativitet
räddade senior-satsningen
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Precis när Borås Stad hade dragit igång Digidel
Senior slog pandemin till. När behovet av digital
inkludering var som störst bommades dörren till
hjälpen igen. Resultatet blev en ännu större
målgrupp än tidigare.

Tack för allt, Christian!
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En omtyckt och uppskattad KommITS-profil
har lämnat oss för tidigt. Jörgen Sandström
minns vännen och kollegan Christian Bonfré,
som hastigt gick bort i somras.

”Remote work” är här för att stanna.
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Att jobba hemifrån för att minska smitta är
inte synonymt med framgångsrikt distansarbete.
Det går inte bara att flytta fysiska möten till
en digital kontext, säger Maria Svensson
Wiklander på The Remote lab i Östersund.

Unikt västsvenskt samarbete om e-arkiv
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De största kommunerna har upp emot 60 000
invånare, de minsta några tusen. 14 kommuner
i Fyrbodal gick ihop och skapade ett e-arkiv,
arbetade tillsammans – och lärde av varandra.

Som vi längtar efter dagarna då vi äntligen möts i Borås.
Väldigt varmt välkomna ska ni vara!

Linköping tog steget
– och sparade 140 miljoner

Roger Nilsson – Styrelseordförande KommITS

Linköping är den hittills största kommunen
som har upphandlat Googles plattformslösningar.
Det viktigaste är att ta hand om våra uppdragsgivares pengar, och det har vi gjort, menar
digitaliseringsdirektören Jakob Algulin.

Visst ja! Glömde nämna att detta är sista utgåvan av vår
tidning i ett redaktionellt format som detta. Men vi återkommer i annan, digital form – håll utkik på kommits.se.
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
Redaktör Benkpress Journalistik och textproduktion
Ulf Benkel, benkpress.se

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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DIGG vill ha med sig kommunerna

........................................................................................................................................sista sidan

Förordningen Single Digital Gateway ska luckra
upp de digitala gränserna mellan EU-länderna.
Men för att lyckas krävs att myndigheter,
regioner och kommuner samarbetar mer,
säger Viktoria Hagelstedt på DIGG.

...
r
ä
d
Hallå
...Torbjörn Larsson, IT-chef i Falkenbergs
kommun, styrelsemedlem i KommITS och
konferensgeneral för Digitaliseringsdagarna
2021, som arrangeras på Borås Kongress.

KommITS
Digitaliseringsdagar
2021
Tid: 6-8 september
Plats: Borås Kongress
Mer information på:
kommits.se

Digitaliseringsdagarna i Borås skulle ursprungligen ha arrangerats
i maj 2020. Sedan kom en pandemi i vägen. Nu ska konferensen
istället bli av i september 2021. Hur har den här tiden varit för er i
KommITS styrelse?
– Naturligtvis har det varit en omvälvande och svårkontrollerad
period, inte minst för att vi redan i början av pandemin hade
ett färdigt konferensprogram som vi har fått skjuta på ett flertal
gånger. Men vi har alltid sett att nätverket och det personliga
mötet på våra konferenser är det som ger mest för våra deltagare.
Mycket ser förstås annorlunda ut 16 månader senare, men vilka
teman och gäster är kvar från det ursprungliga konferensupplägget?
– Vi bokar våra föreläsare långt före konferensen då de alltid är
populära och hårt uppbokade. Naturligtvis har de också tappat
många bokningar på grund av pandemin men det är ändå ett
pussel att hitta nya datum. Dock ser vi att det viktigaste som
vi har är kvar, det vill säga värdstadens del och engagemang.
Vi har de senaste konferenserna valt att lyfta fram värdstaden,
denna gång Borås. En intressant stad där mycket händer kring
digitalisering och inom deras högskola. Detta tillsammans med
Borås historia med tekoindustri och dess innovationer gör att
vi har valt att årets tema ska vara ”Dags att sy ihop det digitala
lapptäcket”.
Coronapandemin är ju ett närmast oundvikligt ämne, vad det än gäller. Kommer den att märkas av i programpunkterna?
– Jag tror att alla föreläsare kommer att nämna pandemin på
något sätt, men vi ser att detta inte är en konferens om pandemin och den tiden som varit. Inom IT och digitalisering så
har vi däremot ett ansvar och en möjlighet att dra nytta av den
digitalisering som ökat i våra verksamheter.
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Hur är känslan inför konferensen?
– Det är alltid problem med att flytta fram en konferens, det är
inte bara föreläsare som är uppbokade utan även deltagare, så vi
hoppas att alla har möjlighet att delta även denna gång. Det är
vi tillsammans som skapar en bra och intressant upplevelse.

KommITS

Borås tänkte nytt
när senior-satsningen
kom av sig
Borås Stad hade precis dragit igång Digidel
Senior – en satsning på digital delaktighet
för äldre – när coronapandemin slog till.
Mötesplatserna där utbildningen skulle
hållas stängdes igen.
Tack vare uppfinningsrikedom
och engagerade medarbetare
har projektet ändå rotts iland.

Det blev ett Moment 22. Samtidigt som
behovet av digital inkludering aldrig
har varit större bommades dörren till
hjälpen igen. De 11 mötesplatserna
som ingick i satsningen Digidel Senior
tvingades stänga för att förhindra
smittspridningen.
– Men vi ställde inte in. Vi ställde
om. Resultatet blev en ännu större
målgrupp än tidigare, säger Madelene
Alfinsson, verksamhetsutvecklare för
välfärdsteknik i Borås.

KommITS

Under hösten 2019 kunde vård-och
äldreförvaltningen med stolthet berätta
att Borås Stad var först i landet med att
införa Digidel Senior på sina mötesplatser. Här skulle besökarna kunna
få hjälp med digitala frågor, testa ny
teknik och medverka på aktiviteter för
att minska det digitala utanförskapet.
Sen kom pandemin och den digitala
exkluderingen blev mer kännbar än
någonsin tidigare.
– Våra seniorkonsulter har berättat om
äldre som suttit isolerade hemma utan

att ens ha en mobiltelefon. Det har
varit tydligt att många har mått väldigt
dåligt, säger Madelene Alfinsson.
En ljuspunkt har varit teknikkurserna
som har varit fortsatt fullbokade, trots
att de inte hålls på plats. Personalen
har utnyttjat mötesplatsernas ”röda
bussar”, som normalt sett används
för utflykter, för att åka ut till seniorerna. Runt om i olika bostadsområden
har seniorkonsulenterna arrangerat
coronasäkra träffar där deltagarna har
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kunnat få hjälp med tekniken, eller
bara kunnat prata bort en stund.
– Det har varit helt underbart. Massor
av nyfikna människor har kommit
fram. En del av dem visste inte om att
träffpunkterna fanns, säger Madelene
Alfinsson nöjt.
På Facebook har
personalen skapat
en digital träffpunkt
dit alla deltagare har
bjudits in. Här har
de ansvariga publicerat korta instruktionsfilmer, som till
exempel handlar om
hur man loggar in
på wifi, skickar ett
mms eller hur en
app fungerar. Kontot
har också använts
för att uppmuntra
till rörelse genom
filmer med gymnastik- och yogaövningar.
– Vi har även haft sociala möten på
Facebook, som gemensam fika och
musikquiz. Efterhand har våra deltagare blivit mer och mer bekväma med
tekniken.
Det har också varit – och är – möjligt
att boka in hembesök av seniorhälsokonsulenterna. Två av de anställda har
arbetat heltid med att, kostnadsfritt,
åka hem till seniorerna för att stötta
dem med tekniken. Under rubriken

Digitalt stöd i hemmet har seniorerna
kunnat boka in fyra hembesök, upp
till åtta timmar, då konsulenterna
handfast har kunnat visa hur det
går till. Störst sug har de äldre haft
efter att lära sig mer om den sociala
aspekten på nätet. Hur de enklare ska
kunna kommunicera med familjen och
kunna skicka bilder till
barnbarnen.
– De som arbetar
med det här testar sig
regelbundet för corona.
Plus att de alltid har
full skyddsutrustning
när de åker hem till
seniorerna. De deltagare som ändå har
känt sig tveksamma
har kunnat behålla sin
bokade plats i upp till
ett år, säger Madelene
Alfinsson.
Vinsten för de digitala
seniorerna har varit
enorm, särskilt under pandemin. Bara
att kunna göra sina inköp på nätet,
genom att använda bank-id, har underlättat livet för många. Andra seniorer
vittnar om hur världen öppnat sig efter
att de lärt sig låna böcker, titta på film
och kommunicera över nätet.
– Många spelar Wordfeud med sina
kompisar, vilket fungerar trygghetsskapande. Det finns någon som undrar
vad som har hänt om jag inte svarar på
spelet, säger Madelene Alfinsson.
Om hon ska skicka med ett råd till

andra kommuner är det att satsa på det
hälsoförebyggande arbetet. Att lägga
fokus på seniorerna och inte fastna
i de två facken, medarbetare och
patienter.
– Börja samverka med andra. Sträck
ut händerna åt alla håll. Själva har vi
hittat samarbetspartners på högskolan
i Borås, hos andra kommuner och på
biblioteken. Vi delar också gärna med
oss av våra kunskaper, säger hon.
text :

Lotta Engelbrektson

Borås har utsetts av SKR som en av tio
kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering.
Fokus är att få seniorer att bli nyfikna
på tekniken och kunna använda den.
Målet är att de ska förbli självständiga
och behöva mindre kommunal hjälp.
Alla Borås Stads 11 mötesplatser är
Digidelcenter.
Tillsammans med kollegan Lena Dahlberg föreläser Madelene Alfinsson om
Borås arbete med digital delaktighet
och välfärdsteknik under rubriken ”När
mormor blev digital”.
Förra året fick Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad pris för sitt arbete
med digital senior. Det regionala digitaliseringsrådet inom Västra Götaland
bedömde digital senior som det bästa
digitaliseringsinitiativet i människans
tjänst under 2019.

Komplett Skydd för Distansarbete.
Check Point kan nu erbjuda branschens första enhetliga lösning för
säker åtkomst både för användare och enheter. Systemet skyddar
mot de mest sofistikerade attackerna, din internetåtkomst och
åtkomsten till företagsapplikationer — allt i en enda lösning som
är enkel att använda, hantera och köpa.
www.checkpoint.com
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kort om IT
Miljoner i
sanktionsavgifter för
bristande
dataskydd

Under 2020 beslutade Integritetsskyddsmyndigheten IMY (tidigare
Datainspektionen) om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor.
Framför allt handlade det om verksamheter som inte följt dataskyddsförordningen GDPR. Under året tog
IMY emot 4 600 anmälningar om
personuppgiftsincidenter och 3 200
klagomål från enskilda.
Läs mer på: imy.se

Södertälje i ett
av 22 IoT-projekt
Vinnova, Energimyndigheten och
forskningsrådet Formas satsar
drygt 1,7 miljoner kronor på
Södertälje kommuns och Telge
Återvinnings arbete med hantering
av avfall, bland annat uppkopplade papperskorgar. Projektet sker
i samarbete med RISE och Umeå
universitet och genomförs inom det
strategiska innovationsprogrammet
Internet of Things Sverige. Satsningen är ett av 22 nya IoT-projekt
som under 2021 ska skapa värde
inom hälsa, vård, omsorg och samhällsbyggnad.
Läs mer hos Internet of Things
Sverige: iotsverige.se

Till minne av
Christian Bonfré
Vår kollega och vän avled hastigt i
augusti 2020 vid en ålder av 59 år.
Christian var respekterad för sin
klokhet och förändringsvilja men
också omtyckt för sin omtanke om
personerna i sin omgivning.
Kommunal IT och digital utveckling engagerade Christian, som
hade sin bas i Svenljunga kommun
under nästan 20 år som kommunal
IT-chef. Han var också en stor vän
av samarbete och samverkan i närområdet, likväl som nationellt och
internationellt genom sitt engagemang i KommITS.

KommITS

Hans erfarenhet och nyfikenhet
var alltid lika värdefullt i styrelsens
arbete och hans sinne för ordning
och reda var en stor tillgång i arbetet med att anordna konferenserna.
Christian var en drivande och
uppskattad kraft i kontakten med
KommITS systerorganisationer
ute i världen och han hann under
åren också få många goda vänner och kontakter bland offentligt
anställda IT-chefer internationellt.
Vi är många som kommer att sakna
Christian som kollega och vän!
Jörgen Sandström
– Styrelsemedlem i KommITS
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We keep the
public sector
moving
Sedan 1984 har vi levererat
IT-produkter. Men precis som
IT utvecklas så utvecklas vi.
Idag levererar vi skalbara
IT-lösningar till offentlig sektor.

Kulturkartan
Mer kultur för alla
Kulturkartan är en unik och smart
digital tjänst som har till syfte att
underlätta för skolor och förskolor att
boka och fördela biljetter till
kulturevenemang på ett enkelt sätt.
Läs mer på soprasteria.se

Vi hjälper dig lyckas med den
digitala arbetsplatsen
“...med Smartsmiling blev det lätt att göra
rätt!”
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Kom till vår monter S2 och
prata digital arbetsplats
med självbetjäning och
identitetshantering på
riktigt!
WWW.SMARTSMILING.SE

KommITS

Så jobbar vi
bäst på distans
– när vi inte
längre är
tvungna

Att jobba hemifrån under en pandemi är inte samma sak som lyckat distansarbete.
Framtidens arbetsplatser kommer att vara en mix av fysiska möten och flexibla kontor.
Remote work är en global trend som är här för att stanna.
Det blev ju inte så bra. Från en dag till
en annan tvingades många arbetstagare att flytta hem sina kontor. Därefter
följde månader av ändlösa digitala
möten, missförstånd och teknikstrul.
Efter ett år med pandemi och hemarbete längtar de flesta tillbaka till sitt
”vanliga” arbetsliv.
– Men att jobba hemifrån för att
minska smittspridning är inte syno-

KommITS

nymt med framgångsrikt distansarbete.
Det går inte bara att flytta fysiska
möten till en digital kontext, säger
Maria Svensson Wiklander, som är
en av grundarna till The Remote lab i
Östersund.
Själv har Maria Svensson Wiklander
drivit distansoberoende företag under
lång tid. Sedan i augusti 2020 har hon,

tillsammans med fyra andra kollegor,
ett konsultföretag som hjälper arbetsgivare att utveckla idén med arbete på
distans. Bland annat har The Remote
lab ett samarbetsavtal med kommunen
på den jämtländska orten.
– Vi levererar omvärldsbevakning och
rapporter om vad som händer på området till Östersunds kommun. En viktig
del är hur arbetsgivaren ska gå vidare
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post-corona, säger Maria Svensson
Wiklander.
Att arbetstagarna inte behöver vara
knutna till en fysisk plats för att sköta
sitt jobb, är en konkurrensfördel för
många företag och organisationer.
Genom att erbjuda distansarbete kan
arbetsplatserna locka till sig de bästa
krafterna utan att behöva ta hänsyn till
var de bor. Maria Svensson Wiklander
tar just Östersund som ett bra exempel.
– De som söker sig hit gör det oftast på
grund av sin livsstil och sina friluftsintressen, inte för att de får ett jobb.
Istället sköter de det mesta av arbetet
från sin bostadsort, säger hon.
Pandemin har orsakat en snabbspolning till framtiden, där distansarbete
har blivit alltmer normalt. Nu gäller
det att använda erfarenheterna för
att skapa attraktiva och flexibla
arbetsplatser framöver, menar Maria
Svensson Wiklander.

– Det handlar om allt från struktur till
tekniska lösningar. Det är viktigt att
bygga sin organisation så att den kan
fånga upp medarbetarna och deras
olika behov, säger hon.
Vad det i grunden går ut på är att
anpassa verksamheten till det digitala
mediet. Att till exempel reda ut hur
man ser på tid kontra effektivitet.
Enligt Maria Svensson Wiklander
finns det inget som säger att en
arbetstagare åstadkommer mer på sitt
jobb för att hen fysiskt sitter på sin
arbetsplats.
– Ofta finns det en misstro från ledningen, att de anställda inte sköter sitt
jobb ordentligt på distans. Men undersökningar visar att det är tvärtom. De
flesta tenderar att överjobba hemifrån,
säger hon.
Ett lyckat distanskoncept kan kräva
en helt ny slags ledare. En digital

arbetsvärld ställer andra krav på
cheferna än vad som gjorts tidigare.
Förmågan att hålla strukturerade
möten, dokumentera och delegera kan
bli viktigare egenskaper än att vara
stark och karismatisk.
– Det är fortfarande viktigt att vara
en närvarande chef, trots att medarbetarna jobbar på distans. Kanske
behöver man fundera på vilka skills
en framtida ledare egentligen behöver,
säger Maria Svensson Wiklander.
Trenden mot så kallat remote work
sprider sig över världen och flera
globala företag har helt övergett idén
om gemensamt hus. Men det betyder
inte att de anställda aldrig träffas.
Den springande punkten är att de
fysiska mötena har ett tydligt syfte när
de sker. Ingen ska behöva resa kors
och tvärs för att gå igenom veckans
agenda. Istället utnyttjas träffarna till
exempel för att att bygga sociala rela-
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tioner och vara kreativa tillsammans.
– De framtida kontoren kommer
troligen att bestå av både närvarande
medarbetare och distansarbetare. Då
gäller det att skapa ett inkluderande
klimat så att alla känner sig delaktiga
och ingen missar information.
The Remote lab öppnar nu även ett
fysiskt labb där företagets kunder,
bland annat Östersunds kommun,
kan testa olika tekniska lösningar
och arbetsmetoder. Här ska det till
exempel gå att prova sig fram till ett
optimalt hybridmöte – alltså när några
av arbetstagarna är på plats och andra
inte.
– Distansarbetet kommer att öka
även efter pandemin, eftersom alltfler
organisationer har upptäckt att det
fungerar. Nu gäller det att hitta ett sätt
att göra arbetet mer effektivt, säger
Maria Svensson Wiklander.
text :

Lotta Engelbrektson,

foto:

The Remote lab är ett globalt
Östersundsbaserat kunskapsoch utvecklingsnav för framtidens
platsoberoende arbetsliv.
Maria Svensson Wiklander har
grundat Gomorron Östersund
och The Remote lab tillsammans
med Jenny Sandström, Johan
Ranbrandt, Thomas Hallberg
och Anders Rådberg.
Gomorron Östersund är ett
coworkingkontor i Östersund,
där man samlar distansarbetare
från hela världen.
På gruppbilden syns Johan
Ranbrandt, Maria Svensson
Wiklander och Jenny Sandström.

Matti Rapila.
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Många vinster
när 14 kommuner
fann gemensam
lösning
Kommunerna i Fyrbodal är inte

ensamma om att gå ihop och skapa
ett e-arkiv. Det unika är att de är
så många. 14 kommuner har arbetat
tillsammans – och lärt av varandra –
på den långa och emellanåt
knaggliga vägen
mot målet.

På bilden: Registratorerna
Ulrika Skreberg och Maria
Ström i arkivet i Munkedal.
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Kommunerna är spridda över hela
Västsverige. Från Bohuslän och Västergötland och in i skogarna i Dalsland.
Antalet invånare skiljer sig minst lika
mycket åt. De största kommunerna har
upp emot 60 000 invånare, de minsta
orterna har några tusen.
– Det finns inte full kompetens överallt. På det här sättet kan vi hjälpas åt

och dela på kunskaperna, säger Maria
Ström, registrator och lokal projektledare i Munkedals kommun.
Arkivlagen är tydlig. Offentliga handlingar som ska bevaras ska arkiveras
för all framtid. Fram till nu har det
handlat om väldigt mycket papper. Alla
digitala handlingar har skrivits ut och

prydligt stoppats in i olika pärmar i
källaren.
– Nu kan vi istället lagra handlingarna
direkt i det gemensamma e-arkivet.
Det blir enklare för medborgarna att
skicka in blanketter och det underlättar arbetet för oss, säger Maria Ström.
Att bygga upp ett e-arkiv är en del i
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hjälp av. Men vi har även kunnat dela
på viss it-kompetens. Eftersom vi är så
många har det alltid funnits någon att
fråga om man kör fast.
Upphandlingen av ett e-arkiv där 14
kommuner är inblandade har tagit sin
tid. Den genomfördes, överklagades
och gjordes om. Maria Ström berättar att det tog fem år från beslutet till
att anslutningen till systemet kunde
påbörjas.
– Vi inledde med elevhälsan eftersom
alla kommuner redan använde sig av
samma journalsystem, PMO. Det var
den största gemensamma nämnaren,
säger hon.
Sakta men säkert ska nu e-arkivet
börja fyllas på. Det har krävts många
kontroller och omtagningar för att
försäkra sig om att handlingarna ska
kunna bevaras på ett säkert sätt.
– Det har dragit ut på tiden eftersom vi
är så många. Men nu är vi på god väg
att kunna arkivera i skarpt läge, säger
Maria Ström.

kommunens digitaliseringsprocess och
planerna har funnits med länge. Redan
under 2015 bestämde de västsvenska
kommunerna att man skulle göra
gemensam sak. Genom samarbetet
hoppades man kunna dra nytta av varandra inom alla kunskapsområden.
– De större kommunerna har till exempel egna arkivarier som vi har fått
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Näst på tur efter elevhälsan står kommunens stora dokument- och ärendehanteringssystem, som är kopplat till
nämndernas alla ärenden. Därefter
följer diariet för samhällsbyggnad, där
kommunerna nu ska börja inventeringarna. Vad går att överföra till det
digitala arkivet redan nu och vad ska
bevaras på papper?
– Sen ska det göras en utredning om vi
ska ta oss an välfärds- eller skolsystemet. De olika enheterna får anmäla sitt
intresse till oss. Tanken är att vi börjar
med det system som är mest tekniskt
redo, förklarar registratorn.
Vinsterna med att flera kommuner har
gått ihop för en gemensam lösning är
många, anser Maria Ström. Numera
finns en upptrampad stig när någon
ställs inför ett problem. Eftersom alla
som är ansvariga för e-arkivet har lärt
känna varandra har det också blivit
enklare att lyfta luren och fråga efter

Kommunerna som gemensamt
har upphandlat ett e-arkiv:
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal,
Dals Ed, Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda,
Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Åmål och Orust.
Leverantör av systemet är: Ida Infront
Systemet heter: Iipax
E-arkivet ska komplettera kommunens befintliga pappersarkiv. I första hand ska e-arkivet lagra nutida och framtida
handlingar. På sikt ska även medborgare kunna söka och
beställa allmänna handlingar från e-arkivet via internet.
Det är inte alla handlingar som behöver bevaras för all
framtid. Om en handling är av mindre betydelse för
eftervärlden kan den gallras ut. Planen är att e-arkivet i
Fyrbodal ska var i full drift om två år.

råd och tips. Samarbetet mellan kommunerna har varit fantastiskt, tycker
hon.
– Det behöver inte vara svåra frågor.
Ibland handlar det om småsaker som
är bra att veta hur andra hanterar. Det
är trevligt att vi har fått ett ansikte på
varandra.
Nackdelen med att vara så många är
just att allt tar längre tid. Beslutsgångarna kan vara utdragna och ibland
har Maria Ström upplevt att hon stått
och stampat på samma ställe eftersom
någon i gruppen varit sjuk eller är
bortrest. Ibland har hon önskat att allt
hade gått lite snabbare.
Har du något tips till kommuner
som funderar på att göra som ni?
– Det är väldigt viktigt att ha god ordning på sitt arkiv, att ha ett reglemente
och en dokumenthanteringsplan.
Om man har reda på sitt närarkiv är
hälften av arbetet vunnet. Det bästa är
om det finns en arkivarie i kommunen,
men det är det långt ifrån alla som har,
säger Maria Ström.
text :

Lotta Engelbrektson

foto:

Erland Pålsson/Munkedals kommun
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Glada medarbetare
& nöjda invånare
..är alla kommuners mål. Just därför har vi teamat upp med
TOPdesk, Ebbot & Zervicepoint - några av världens vassaste
support-, chatbot- & automationssystem!
Allt från en och samma partner. Precis som det ska vara.

Anywhere
can be an
office if you
want it to be.
Give your employees
the flexibility to work
from anywhere, on any
device - with Workspace
solutions from Citrix
www.citrix.se

Möt oss i vår monter och våra talarpass. Vi bjuder på
all kunskap ni behöver för att komma igång med AI
och automation. Vi ses!
itsoftware.se/kommits-2021

En IT-partner
utöver
det vanliga/
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Iver ger mer. Allt faktiskt. Vi tar helhetsansvar för din ITmiljö. Genom verksamhetsförståelse, teknisk kompetens
och personligt engagemang säkerställer vi att du alltid
har den bästa lösningen och får ut mest nytta och värde
av applikationer och digitalisering.
Läs mer på iver.se

Bygg
mänskliga
brandväggar

Säkerhet är
ingenting man har.
Det är nåt man gör.
www.junglemap.com
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Linköping vågade
– och sparade 140 miljoner

Linköpings kommun vågade ta steget. Kommunen genomförde en
upphandling där den vinnande leverantören erbjuder Googlelicenser.
Resultatet blev en ny molnbaserad samarbetsplattform,
och en besparing på 140 miljoner kronor.
Linköpings kommun är långt ifrån
först. Flera mindre kommuner har redan bytt ut Microsofts Officepaket mot
Googles plattformslösningar. Däremot
är Linköping, hittills, den största kommunen i Sverige som har upphandlat
Google.
– Det viktigaste i en offentlig sektor är
att ta hand om våra uppdragsgivares
pengar. Det har vi gjort genom att
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spara 140 miljoner kronor, säger Jakob
Algulin, som är digitaliseringsdirektör
i Linköpings kommun.
Frågan som finns på allas läppar – när
molntjänster kommer på tal – är hur
kommunen ska hantera säkerheten när
känsliga uppgifter hanteras i molnet.
Redan 2018 inledde kommunen förstudier för att få fram en behovsbild

avseende en ny samarbetsplattform.
Då granskades de avtalsmässiga förutsättningarna, både säkerhetsmässigt
och juridiskt. Med förstudierna som
underlag fattade kommunen, hösten
2019, beslutet att upphandla och införa
en molnbaserad samarbetsplattform.
Juristen Sarah Brodd, som har varit
med i hela processen, menar att det
enda man kunde göra var att vända på
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alla stenar för att få fram ett relevant
beslutsunderlag.
– Ur juridisk synvinkel såg jag inga
större skillnader mellan Microsoft
och Googles molntjänstlösningar. Det
viktiga är att vi är medvetna om vilka
risker som finns och hur de ska hanteras, säger hon.
Till sin hjälp har kommunen bland annat haft Trondheim – som är ungefär
lika stort som Linköping – där man har
haft Googles lösning under flera år.
Inför systembytet har kommunen haft
täta kontakter med de norska projektledarna.
– Beslutet är väl förankrat i alla förvaltningar. Alla har fått komma med
synpunkter och lufta sina farhågor.
Därefter har kommunen vägt för- och
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nackdelar mot varandra, säger hon.
Implementeringen av Googles workspace går sakta men säkert framåt och
så här långt överväger fördelarna. Systemet är användarvänligt och intuitivt.
Många av medarbetarna använder redan Google privat och är bekanta med
gränssnittet. En annan positiv aspekt
är att kommunen har kunnat behålla
den befintliga utrustningen, eftersom
det nya systemet är helt webbaserat.
– Jag tror att vi har startat en liten
rörelse i södra Östergötland. Många av
våra kollegor på andra orter är intresserade av att göra som vi och släppa
in Google i upphandlingsförfarandet,
säger Jakob Algulin.
Juristen Sarah Brodd skickar med ett
råd på vägen till de kommuner som
funderar på att kopiera Linköpings
modell.

– Titta på nuläget, var ni står idag. Vad
vill ni och vad saknar ni? Det är bra
att gå igenom alla för- och nackdelar
och göra hemläxan ordentligt före
upphandlingen, uppmanar hon.
Hon tycker heller inte att man ska vara
rädd för molntjänster bara för att de är
just molntjänster. De kan ibland vara
både säkrare och lagligare än andra
lösningar.
– Man måste titta på helheten, säger
Sarah Brodd. text: Lotta Engelbrektson
Kostnaden för upphandlingen av införandet med Google workspacelicenser är 31
miljoner kronor under åtta år. Det mest
fördelaktiga anbudet med införande av
Microsoft Office 365-licenser låg på 171
miljoner under samma tidsperiod.
Linköpings kommun har 12 500
användare.
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Manage relations in the digital age
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kort om IT
Podd som stöttar
i digital kompetens

Smarta lösningar för:

Mobile Device Management
IT-dokumentation
Servicedesk
Internetstiftelsen har startat ”Digitala lektioner – en
lärarpodd”, ett kort fortbildningsformat för att stötta
lärare i arbetet med digital kompetens i undervisningen.
Digital kompetens skrevs in i läroplanen 2017, och
samma år startade Internetstiftelsen lärarresursen
”Digitala lektioner”, ett lektionsmaterial inom programmering, källkritik, värdegrund, säkerhet, teknik och
digitalisering. Läs mer på: internetstiftelsen.se

duostation.com

Vi hjälper kommuner och skolor
med en hållbar digitalisering.
Hur stor klimatpåverkan har IT-produkterna
på er arbetsplats?
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Prova vårt verktyg på
advania.se/klimatsnurran
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Vad är KommITS?

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

KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara i första hand
små och medelstora kommuners intresse i IT-frågor. Den ska även vara
ett forum för erfarenhetsutbyte för IT-ansvariga i kommunerna.
Föreningen bildades formellt den 13
juni 1996 i Göteborg och består av
en styrelse som väljs vid föreningens
årsmöte. KommITS består idag av
representanter för ca 170 kommuner.
Dessa finns från Ystad i söder till
Luleå i norr och Strömstad i väst. Vår
minsta medlemskommun är Lekeberg
och den största är Uppsala. Förutom
att anordna konferenser, för närvarande två per år, arbetar vi bland annat
med att skapa bra samarbetsformer
med ett antal leverantö rer. Vi har
också ett nära samarbete med SKL:s
IT-sektion och med systerföreningar
i USA, Nederländerna, Belgien, Nya
Zeeland, Storbritannien, Kanada och
Australien. Men den kanske viktigaste
funktionen är att vara ett forum för
erfarenhetsutbyte – där det finns goda
möjligheter att knyta kontakter som
är till stor nytta i det dagliga arbetet.
Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform, och vi är
leverantörsoberoende.
Målsättning
KommITS har som mål att vara ett
nätverk av IT-människor som har sin
verksamhet i offentliga sektorn.
Vi ska därför:
• Ställa kommunala sektorns
IT-frågor i fokus.
• Lyfta fram informationsteknikens
betydelse för effektiviteten i den
kommunala förvaltningen.
• Höja IT-avdelningarnas status i
kommunerna.

• Sprida information till medlemmar
samt stimulera utbyte av erfarenheter på regional nivå och på riksnivå.
• Vara samtalspartner och pådrivande
faktor gentemot myndigheter och
andra organisationer.

Organisation
Föreningen är ideell och fordrar, som
alla andra liknande organisationer,
ideellt engagemang från medlemmarna. Centralt ska arbetet bl a inriktas
på externa kontakter, informationsspridning, organisation av nationella
konferenser och möten. Med början
2000 och fram till 2006 har vi haft
administrativ hjälp av kanslifunktion i
Eskilstuna. Nu har styrelsen ansvaret
för kansliet och dess hemsida. Arbetet
med konferenser och tidningen
skötsockså av styrelsen.
Varför ska min kommun bli medlem?
Problemen och möjligheterna med IT
är gemensamma för alla kommuner
i dag. Ett medlemsskap ger dig bättre
möjlighet:
– till erfarenhetsutbyte med andra
kommuner

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

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

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

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

– 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 2021/2022 är 2 000 kronor.
Medlemskapet medför inga övriga
förpliktelser.

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

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

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

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

KommITS
c/o Munkedals kommun
(att: Marianne Olofsson)

DIGG – Myndigheten för
digital förvaltning.

DIGG:

Hög tid att öppna dörren
mot Europa
Uppmaningen från DIGG är klar och tydlig. Det är dags att lägga in en
högre växel. Om mindre än två år ska kommunernas offentliga webbsidor
vara öppna för utländska EU-medborgare.
– Nu är det viktigt att kommunerna lär sig mer om kraven och hur de
berörs av dem, säger Viktoria Hagelstedt, leveransledare på DIGG.
Enligt EU-förordningen SDG – Single Digital Gateway – ska de
digitala gränserna mellan länderna luckras upp. Det ska bli enklare för såväl myndigheter som medborgare att ta del av utländsk
information. Den som till exempel vill etablera ett företag eller
studera i ett annat EU-land ska kunna nå alla offentliga register
och ansökningar hemifrån.
Men för att lyckas med detta ambitiösa projekt, krävs att myndigheter, regioner och kommuner hittar gemensamma arbetssätt
och lösningar – och det är här skon klämmer.
– För att ha en möjlighet att genomföra det här måste vi kunna
dela data med varandra. Det kräver jättemycket samarbete, understryker Viktoria Hagelstedt.
Oavsett om det handlar om den digitala porten till Europa, Your
Europe, gränsöverskridande id-lösningar eller EU-gemensamma
vaccinpass måste aktörerna lämna sina stuprör. Ett system som
har fungerat utmärkt för en enskild kommun eller region tidigare,
behöver inte vara det bästa inför framtiden.
– Vi måste hjälpas åt att gå från en utveckling, där var och en gör
sitt eget, till att nå fram till kollektiva lösningar, säger Viktoria
Hagelstedt.
Sedan DIGG startade 2018 har trycket varit hårt. Myndigheten
får hela tiden nya förfrågningar om hjälp. Många kommuner som
arbetat självständigt i många år har insett att de saknar kompetens för att dela med sig. Men Viktoria Hagelstedt poängterar att

Your Europe – Är EU-portalen som ska fungera som
en gemensam digital ingång i Europa. Bakgrunden
är EU-förordningen Single
Digital Gateway. SDG gäller som lag i Sverige och
förordningen ställer krav
på tillgång till information
och digitala tjänster för
EU-medborgare på samma
sätt som för svenskar.
E-legitimation – eIDAS är
en EU-förordning som gäller som lag i Sverige. eIDAS
innebär bland annat att
myndigheter, kommuner
och regioner måste tillåta
inloggning med utländska
e-legitimationer i sina
e-tjänster.

Vaccinintyg – På uppdrag
det inte är DIGG som ska göra jobbet
av regeringen är DIGG
åt dem.
projektledare för en
– Vårt uppdrag är att samordna
förvaltningsgemensam
arbetet nationellt, gentemot EU-komdigital infrastruktur för
missionen och andra medlemsstater
vaccinationsintyg. DIGG
för att stödja både regeringen och ofhar lämnat förslag till
fentliga aktörer. Vi vet i dagsläget inte
Regeringen den 5 mars
om alla kommuner ännu har tillräckrörande lösning där bland
lig kunskap om vad som förväntas av
annat Folkhälsomyndighedem. Men vi hoppas att de har dragit
tens hälsodataregister för
igång insatser vid det här laget, säger
vaccinationer föreslås vara
hon.
datakälla. DIGG ska slutDen första etappen som ska vara
rapportera till Infrastrukfärdig 2022 är heller inte ”superkomturdepartementet senast
plex”, menar Viktoria Hagelstedt.
31 oktober 2021.
Det handlar i första hand om att all
offentlig information på ett antal utpekade områden ska finnas tillgänglig via sökning på portalen Your
Europe. Vad som krävs är framförallt en uppdatering på engelska
och att adekvata länkar finns på plats på webbsidorna.
– Den andra delen som ska vara färdig 2023 är mer komplicerad.
Då ska alla e-tjänster vara tillgängliga för utländska EU-medborgare, vilket kan bli besvärligt, särskilt för dem som inte har dragit
igång arbetet än. Det är dags att börja, säger Viktoria Hagelstedt.
text :

Lotta Engelbrektson

