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Målet är inte målet 
– utan resan är målet
Ibland funderar jag hur och om det hänger 
ihop – jobbet och fritiden alltså. Skiljer 
sig jobb och fritid åt så mycket som vi vill 
tro? Får vi en helt annan roll när vi går ut 
genom dörren på jobbet och byter om till 
badshorts, blåställ, träningskläder eller 
någon annan ”fritidsuniform”? Är vi innerst 
inne trots allt inte samma person? Det 
här är bara några av de frågor jag tänkte 
utveckla lite i denna högst personliga 
spaning.

Själv har jag under många år arbetat som 
bl.a. projektledare – eller reseledare som 
jag ibland väljer att kalla mig. Inför varje 
projekt/resa planerar man för hur man 
smartast, billigast och mest effektivt skall 
gå tillväga för att nå målet/destinationen. 
Man försöker helt enkelt att eliminera så 
många ”fällor” som möjligt. Ju fler man 
lyckas med desto färre överraskningar 
under vägen. Hur noggrann och ambitiös 
man än är så dyker överraskningarna ändå 
upp. Allt går inte att förutsäga. Med ”tack 
och lov” menar jag - hur inspirerande 
skulle det vara om allt gick som man tänkt 

sig och planerat för? Är det inte över-
raskningarna som är en del av drivkraften 
och upplevelsen? För egen del är det i alla 
fall så. Ofta känner jag en viss tomhet när 
man efter avslutat projekt eller resa nått 
målet. Var det inte resan mot målet som var 
kryddan?

Ett av mina fritidsintressen är att åka mo-
torcykel och då gärna lite längre resor när 
tid, pengar och möjlighet finns. Efter att ha 
gjort ett flertal resor runt om i Europa kan 
jag konstatera att för mig är resan målet. 
Visst har det sin tjusning att under vintern 
göra resan på kartan på köksbordet och 
planera resan. Men när man väl är där och 
genomför resan möter man varje dag nya 
överraskningar – såväl positiva som andra 
– vilka man måste hantera och ta ställning 
till. Det kan vara allt från lunchmenyer, 
vägval, språkförbistring, incidenter m.m. 
Alla i sig saker som måste hanteras. I 
efterhand oftast väldigt inspirerande och 
lärorika. När man vid dagens slut kommit 
fram till målet och övernattningen infinner 
sig en viss tomhetskänsla.

Lite samma sak kan jag känna i vardagen 
under ett pågående projekt. När man nått 
ett etappmål – en milstolpe – infinner 
sig en tomhet liknande den under resan. 
Riktigt tydligt blir det när ett projekt 
avslutats. Målet är nått. Utmaningen var ju 
att hantera alla frågor som dök upp under 
vägen. Det var ju de som triggade och 
inspirerade och gav omväxling utifrån den 
ursprungliga planen.

Min slutsats blir därför att allt hänger allt 
ihop… 
Finns det inte innerst inne en gemensam 
nämnare i allt vi gör?
 Är vi på något sätt inte konsekventa i vårt 
handlande – oavsett om vi är på jobbet eller 
är lediga? 
Hur är ni själva 
om ni tänker efter?

Lennart Smith
– styrelseledamot i 
KommITs och amatör-
filosof

vägvisaren

Järfällas socialdirektör Åke 
Svenson har utsetts till årets 
IT-personlighet för sitt arbete 
med att införa IT-stöd och 
på så sätt förkorta handlägg-
ningstider inom socialtjänsten. 
Ett steg i utvecklingen är 
tjänsten som gör det möjligt 
för Järfällaborna att ansöka om 
och beviljas trygghetslarm på 
fem minuter via datorn.
Motiveringen lyfter fram hans 
arbete med att införa IT-stöd 

som ett arbetsredskap för 
verksamheterna och hur det 
har lett till att förkorta vän-
tetiden för medborgarna när 
de ansöker om socialtjänster.

Den nyblivna IT-personlig-
heten Åke vill dela äran med 
resten av Järfälla kommun.

– Jag är glad och stolt för 
utmärkelsen. Jag känner att 
jag delar den med medarbe-

tare, kollegor och politiker 
i Järfälla kommun. Att göra 
vardagen enklare för Järfällas 

invånare är en viktig del av 
kommunens E-strategi. Vi har 
därför ett klimat som stödjer 
verksamhetsutveckling med 
stöd av IT.
IT-satsningen är ett led i 
kommunens arbete med att 
utveckla en mer serviceinrik-
tad och tillgänglig socialtjänst 
med god kvalitet.

foto: Timing Scandinavia
text: KommITS

Årets It-personlighet 2011
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Redaktörn 
– testar landet.
”Livet på landet, vi vet hur det känns, 
timme efter timme med betongabstinens”

Strofen är tagen från trion Just D´s låt 
”Tbaxtstan” från tidigt nittiotal. Då och då 
rotar jag i musikarkiven och hittar guldkornen. 
Nu när sommaren grönskar utanför fönstren, 
blir det allt vanligare att vi drar oss ut till 
havet, till skogen. Ja, i stort sett vart som 
helst, men inte till staden. Det är är lätt att 
se skiftningen till sommar, för aldrig har jag fått 
så många frågor från vilsna turister som vill 
veta:

– Är Götgatan ditåt?
– Hur hittar jag till Sofia kyrka?

Trots alla navigeringsmöjligheter med 
dagens telefoner finns det viss önskan till det 
personliga mötet, och att utbyta information 
människor emellan. Precis som på senaste 
KommITS- konferensen, där diskussionerna 
vid rundabordsamtalen höll hög nivå. Jag 
förvånas och imponeras ständigt av sociala 
nätverk. Aldrig har väl det personliga mötet 
spelat så stor roll, det är en klyscha, visst, 
men den tål att upprepas. Kroppsspråk, 
dofter, frisyrer och kläder spelar in i vårt sätt 
att läsa av och förstå andra. Upplevelsen med 
The Box och 360 graders vy var imponerande 
och kan utvecklas ytterligare. Förutom att 
jag onekligen längtar ut på landet är detta en 
tidning, som ingen borde få tillåtelse att vara 
utan.

Läs, njut, begrunda och reflektera! Lycka till 
men det personliga mötet!

Sommarhälsningar
danielkommits@gmail.com

p.s. Vill du läsa om något speciellt i 
tidningen? Hör av dig på e-post eller missa 
inte att tidningen nu har en egen grupp på 
facebook. ”Kommits Tidningen Redaktionen”

 s.5 KommITS Vårkonferens 2011

  – Intryck utifrån

  KommITS samlade några av de internationella deltagarna under 
  jubileumskonferens och lät dem dela med sig av intryck, visioner 
  och utvecklingsområden

 s.12 Ökad tillgänglighet för nytt EU-projekt

 s.13 25 miljarder i EU-stöd för IT-forskning

 s.14 VOODOIT i Dalarna

 s.18 Säkerhetskrönika – Håll hårt i nycklarna när du kan

 s.20 KommITS Vårkonferens 2011:

  Obligatorisk närvaro för politiker och kommunledning 

  nästa steg för konferensen?

 s.22 Att ”göra saker rätt” eller ”göra rätt saker”

 s.23 Föreningssida

 s.24 Kåseri – Digital öken?
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Intryckutifrån

Prova Sveriges
största e-tjänst 

för skolan Unikum är Sveriges största e-tjänst för skolans arbete med IUP, 
omdömen, mål och dialog hem-skola. Passar perfekt i kommunens 

portal, och är klart att kopplas till skolans administrativa system. 

Kontakta oss för att prova gratis i din kommun.

 Unikum – Unikt lärande AB • 08-720 16 00 • kontakt@unikum.net • www.unikum.net

En sådan organisation är LOLA, Linked 
Organisation of Local Authority ICT Socie-
ties, som är en internationell sammanslut-
ning av kommunala IT-organisationer i stil 
med KommITS. LOLA medverkade till The 
Citadel Statement, vilket vi uppmärksam-
made i förra numret. 

Här får ni träffa fyra framstående LOLA-
representanter, bland annat en av organi-
sationens grundare, Martin Ferguson som 

är policychef på Socitm i Storbritannien. 
De övriga medverkande i KommITS stora 
internationella special är Eddy Van der 
Stock, ordförande i den flamländska ICT-
organisationen i Belgien; Harry Turnbull, 
IT-chef i den kanadensiska gränsstaden 
Windsor och medlem i MISA/ASIM; och 
slutligen Mike Wanden från Nya Zealand, 
chef för deras organisation ALGIM och 
IT-chef i Otorohanga, 20 mil söder om 
Auckland. 

Vilka är era intryck från KommITS 
jubileumskonferens i Stockholm? 

Martin: Överlag ett utmärkt, väl balanserat 
evenemang – bra talare, gott om tid att prata 
med andra delegater och ett bra socialt 
program där middagen i Stadshuset var 
särskilt trevlig. Konferenslokalen ”Boxen” 
imponerade och fungerade extremt väl för att 
blanda delegater med talare och leverantörer. 
Skärmarna var spektakulära och informativa! 

Kommits vårkonferens 2011 Vi har samlat några av de internationella deltagarna vid KommITS stora 
jubileumskonferens för att låta dem dela med sig av intryck från konferensen, 
visioner för framtiden och belysa intressanta utvecklingsområden 
– såväl inom sina respektive länder som det internationella samfundet.

Dell tackar samtliga som besökte 
vår monter på KommITS vårkonferens 
och önskar er alla en skön sommar

www.dell.se
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Lär dig hur säkerheten i din  
virtuella miljö överträffar den fysiska.  
Anmäl dig till vLabs Security.

Virtuell säkerhet 
– bättre än fysisk

25 augusti hos RTS AB i Stockholm
Anmäl dig på www.vlabs.se – rabattkod: KOMMITS  
vlabs@rtsab.com | 08–429 33 00
Välkommen!

Tack för ditt besök i vår monter på  
KommITS Jubileumskonferens 2011!

Vi bjuder på  
kursavgiften 2400:-  

när du anmäler dig före  
den 30 juni. 

Harry: Mycket professionellt evenemang, 
välorganiserat och med mycket bra innehåll 
för deltagarna. 

Eddy: Vårt första intryck var hur välorga-
niserad och proffsig konferensen var. Det 
stora, centrala konferensrummet med de 
fyra projicerande väggarna var något jag 
inte sett förut. Mycket imponerande och 
innovativt. Sedan tycker jag att KommITS-
teamet gjorde ett utmärkt jobb med att 
sätta ihop verkligt levande ämnen inom 
kommunal förvaltning. Det är faktiskt inte 
bara för Sverige som dessa sessioner är 
nyskapande, utan också för de olika LOLA-
partners som deltog i denna internationella 
plattform. 

Mike: KommITS-konferensen var ett fan-
tastiskt evenemang, särskilt sättet på vilket 
lokalen disponerades med projektionerna 
på fyra väggar och det nyskapande bruket 
av podiet för att tilltala såväl delegater som 
leverantörer. Att ha leverantörerna i samma 
rum under presentationerna är ett nytt 
koncept som vi kunde ta med oss tillbaka 
till Nya Zealand. 

Socitm
MISA/ASIM

ALGIM

Vlaamse ICT organisatie
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• Hur finansierar man elevdatorer på enklaste sätt? 
• Hur fungerar det med it-support? 
• Vilken säkerhet behövs?
• Vilka behov har verksamheten?

I vårt elevdatorkoncept ingår allt från rådgivning till ett 
sortiment av produkter och tjänster som gör det möjligt 
för skolan att fokusera på lärandet.

Läs mer om Ateas elevdatorkoncept
på atea.se/elevdator

En elev, 
en dator!

”Hör av dig till oss om du  
vill veta mer om hur vi kan 
optimera din IT-miljö 
– det var så samarbetet med 
Lekebergs Kommun började.” 

Läs mer om Caperio 
och vårt erbjudande på 
www.caperio.se

”Hör av dig till oss om du vill veta 
mer om hur vi kan optimera din 
IT-miljö – det var så samarbetet 
med Lekebergs Kommun började.”

Gjorde något särskilt tal, en panel, 
diskussion eller ämne speciellt intryck? 

Martin: Diskussionerna med internationel-
la deltagare var produktiva och fokuserade 
på vad vi kan lära av implementationen av 
våra topprioriterade ICT-policys i vart och 
ett av de representerade länderna. 

Harry: Jag gillade särskilt paneldiskussio-
nen vid konferensens slut. Och de interna-
tionella delegaterna diskuterade ämnen från 
världens alla hörn, med målet att hitta fram 
till vidare samarbeten i framtiden. Dessa 
samtal var väldigt bildande och nyttiga. 

Eddy: Personligen tyckte jag bäst om Göte-
borgs session. Att de utvecklar arbetssättet 
genom att använda ny teknik som iPads var 
imponerande. Kan ni föreställa er vilken 
våg det skulle skapa om man utökade detta 
till ett helt land? Hur många träd skulle vi 
inte spara om lokala förvaltningar slutade 

skriva ut alla beslut och publikationer? Och 
hur snabbt skulle informationen kunna 
göras tillgänglig? 

Vilka utmaningar står ni inför på en 
nationell nivå i att utveckla IT-
lösningar och att ändra sättet på vilket 
samhället ger medborgarna service? 

Eddy: Vi kämpar med en rad utmaningar 
varav en av de största är att försöka skapa 
ett nytt ramverk för data, vad vi kallar ett 
“midoffice”-lager. De gamla lösningarna 
fungerade som en silo där data endast var 
nåbar vertikalt. Det nya sättet att arbeta 
ger oss ett horisontellt lager där data kan 
göras åtkomligt genom hela den lokala 
förvaltningen. Den andra utmaningen 
är att inkorporera sociala medier i våra 
hemsidor och i kommunikationen med 
våra medborgare. Den tredje är samarbetet 
mellan olika nivåer av förvaltning – lokal, 
regional och nationell. 

Martin: Budgetnedskärningar inom 
offentlig sektor på 30% eller mer över en 
treårsperiod. Det enda sättet att hantera 
denna omfattning av ekonomisk åtstram-
ning är att använda ICT för att möjliggöra 
reform av offentliga tjänster, vilket vi i 
Socitm har startat genom att i maj lansera 
initiativet Planting the Flag. 

Mike: Att rulla ut ett höghastighets bred-
bandsnätverk – fiber till hemmet. Detta ska 
täcka 95% av Nya Zealand och är planlagt 
att slutföras inom tio år. Utmaningen ligger 
i att få medborgarna att omfamna den nya 
funktionaliteten och kapaciteten. Det gäller 
också att göra mer med mindre resurser, då 
ekonomiska begränsningar finns hos alla 
lokala myndigheter. Att strömlinjeforma 
tjänsters tillhandahållande står i fokus både 
för våra centrala och lokala förvaltningar, 
och en genomgång av hur myndigheterna 
bättre kan arbeta tillsammans med ”kom-
munerna” pågår. 

Intryck utifrån – fortsättning från sidan 5



7

KommITS  nr 2/ 11

www.dustin.se
08-553 44 777  |  licens@dustin.se

Vi levererar
programvaror,
licenser och 
konsulttjänster.

Harry: I Kanada står vi inför många av 
desamma utmaningarna som i Sverige. Att 
få olika nivåer av offentlig förvaltning att 
samarbeta på bästa sätt är mycket svårt. 
Alla är så fokuserade på de egna behoven 
att det är svårt att öronmärka tid för att 
hitta lösningar som är likartade över alla 
förvaltningsnivåer. För tillfället kämpar 
vi med en rikstäckande standard för 
identitetshantering som kan skalas för att 
möta behov, från en småstad till riksnivå. 
Vi inser behovet av detta och att hitta en 

samsyn om vems angreppssätt är det bästa. 

För ett så vidsträckt land som Kanada, 
vilka är de viktigaste sätten ni kan 
jobba med IT som redskap för att göra 
medborgarnas liv bättre? 

Harry: Ja, likt Sverige har vi stora, avlägsna 
delar av landet med mycket små befolk-
ningar, och vi försöker hitta sätt att leverera 
bättre telekommunikationer till dessa. Att 

få ut bredbandsuppkopplingar i sådana 
landsbygdsområden är en stor utmaning, 
men en viktig sådan. 

På vilka områden ser ni behovet av ett 
starkare samarbete inom EU och hur 
kan The Citadel Statement hjälpa till att 
fokusera de olika europeiska länderna?
 
Eddy: På alla sätt och vis... Och vi tror 
att detta dokument kommer att hjälpa de 
deltagande parterna att bli mer konkreta. 
Vi borde alla försöka skapa gemensamma 
EU-projekt där vi jobbar med de specifika 
ämnena, för när allt kommer omkring så 
måste den lokal förvaltningen inom hela 
Europa hantera samma problem, då de är 
den första och huvudsakliga portalen för 
medborgarna. 

Martin: Bland annat inom ID och 
autentisering, benchmarking av goda 
exempel, att reformera offentlig upphand-

"... det är svårt att 

öronmärka tid 
för att hitta lösningar"
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www.f-secure.se

ling för att uppmuntra små och medelstora 
företag. The Citadel Statement hjälper oss 
redan att fokusera våra ansträngningar som 
är av gemensamt intresse, till exempel ut-
vecklingen av standarder för ID, för öppen 
data och dess exploatering för förbättrad 
service, samt för tillgängligheten av snabbt 
bredband. 

Harry: Vi håller noggrann koll på utveck-
lingen inom EU-länderna i deras arbete för 
att möta målsättningarna i The 
Citadel Statement. Jag tror vi kan 
lära mycket av varandra genom 
att använda den rörelseenergi 
som initiativet skapat för att det 
internationella samarbetet ska 
fortsätta framåt.

Mike: Nya Zealand skulle också 
välkomna chansen att delta i detta 
projekt då det skulle ge värdefull 
information till våra medlemmar, 

och input från Nya Zealand skulle bidra 
med goda exempel på en global basis.

På vilka områden ser ni icke-Europeer 
ett behov av starkare samarbete 
internationellt?

Mike: Framför allt inom projekt som till 
exempel IPv6. Att få till en hävstångsef-
fekt för ökad köpkraft globalt, till gagn för 
lokala förvaltningar och att utbyta idéer 

som skulle kunna ge fördelar globalt, till 
exempel programvara för att spara ström.
Harry: Jag tycker att de bästa chanserna 
för internationellt samarbete finns genom 
delade standarder, öppen data och goda 
exempel, för att nämna några. Om vi 
började i dessa ändar skulle vi snabbare se 
framsteg än om vi fokuserar på tekniska 
lösningar. Till och med inom våra egna 
länder är det svårt att finna konsensus om 
hur man ska åstadkomma någonting men 

Intryck utifrån – fortsättning från sidan 7

"... Sverige verkar vara 

ledande inom 
många områden"

Public 360° 
- för en modern och enkel e-förvaltning

www.software-innovation.se
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Where you see problems, we see problems solved.

PROBLEM:SOLVED

Trying to Get
from Good to WOW?

Yes, you deliver a good service experience to your citizens. But despite all 
your hard work, in a highly competitive world, “good” will only get you so 
far.  That’s a problem.
 
inContact can help you navigate the way from “good” to “WOW”. Our 
intelligent contact center solutions enable you to establish a service 
experience baseline and understand what your citizens care about most. 
Then we help you exceed their expectations by delivering this experience 
consistently across every touch point. And because it’s all in the cloud, 
we can do it better and more cost-effectively than anyone else. 

Want to offer your citizens modern interaction?
Call us today at +46702430398 or visit 
incontact.com/international-call-center-services/emeaHP erbjuder produkter, drift och support så 

att ni kan fokusera på det som är er kärn-
verksamhet: Elevens utveckling.

FRAMTIDENS
LÄROMEDEL

››› Helhetslösningar för skola och utbildningsföretag

›››  Läs mer på hp.se   

de flesta ser ändå värdet i att dela idéer 
med varandra. Jag tror också det finns 
chanser att förbättra vår köpkraft av en del 
teknikprodukter som vi använder genom 
att titta på internationella licensavtal där 
det så är lämpligt. Vi har redan dessa inom 
våra olika länder och att utöka dem skulle 
ge oss ännu bättre förhandlingsl&a
uml;ge gentemot leverantörerna.

Mike, har ni något samarbete med 
Australien, delar erfarenheter och 
lär av varandra? Eller med de mindre 
örikena i södra Stilla Havet?
Mike: Ja, det har vi och vi fortsätter att 
arbeta tillsammans med olika delstater i 
Australien. Till exempel har vi ett samar-
betsavtal med webbansvariga i New South 
Wales, genom vilket deras representanter 
kommer på våra konferenser och vi talar på 
deras. Samma sak med kommunorganisa-
tionen i Victoria, en annan av Australiens 
delstater, och delat erfarenheter med 

det största fullmäktige i Australien, från 
Queensland.

Vilka länder i andra delar av världen 
har intressanta initiativ som ni skulle 
kunna inspireras av i era respektive 
länder, eller som vi inom EU skulle 
kunna ta en närmare titt på?

Martin: Kanada, Nya Zealand, Australien, 
Singapore, Hong Kong!

Harry: I Kanada, liksom i många andra 
delar av världen, kämpar vi för att göra 
ett bättre jobb för att upprätthålla och 
förbättra tillgångar såsom vägar, broar och 
avlopp. Att fatta bättre beslut baserade 
på faktiska data är målet för många Asset 
Management-projekt som pågår i Kanada 
för tillfället. Nya Zealand och Australien är 
världsledande på detta område och vi har 
alla mycket att lära av hur de gör.

Mike: Kanada är mycket framåt inom 
många områden och vi tror att vi skulle 
kunna lära oss från en del av deras e-
tjänster. Projekt för höghastighetsbredband 
skulle kunna skyndas på genom att lära 
från länder såsom Singapore, vilka har 
lyckats implementera en snabb infrastruk-
tur före många andra länder, på grund 
av landets storlek och myndigheternas 
investeringar.

På vilka områden tycker ni att Sverige 
ligger långt framme och kan verka som 
inspiration?
Harry: Sverige verkar vara ledande inom 
många områden. Ett som imponerar på mig 
speciellt är ert progressiva sätt att använda 
teknik i undervisningen av era kommande 
generationer.

Martin: Lokal demokrati. Medborgerligt, 
digitalt engagemang. Infrastrukturutveck-
ling och då särskilt inom bredband.
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Från utfall till prognoser i skolan. 
Räck upp handen om du blir glad av statistik och 
systematiskt kvalitetsarbete.

i skolan.
 och 

Se fi lmen om vad vi kan erbjuda på www.infomentor.se 
eller ring 044-200 123 och boka ett möte! 

Nu snackar vi om verklig nytta
av molnet – för alla.

Microsoft Office 365. Ett nytt,
enklare sätt att jobba.

Läs mer om våra produktivitetshöjande molnlösningar.
microsoft.se/cloudpower/office365

Mike: Ni är ett annat ledande land inom 
snabbt bredband och ert mål med 55% av 
landet inkopplat före 2013 är en inspiration 
för oss i New Zealand.

Eddy: Vi tycker att Sverige har täten vad 
gäller sättet hur ni försöker koppla ihop 
landsbygden till ett komplett nät med 
resten av landet. Bredband är en viktig 
punkt på den svenska agendan och 
generellt sett är Sverige mycket framåt när 
det gäller ny teknik.

Och på vilka områden ligger era egna 
respektive länder bra till? 

Eddy: Jag tycker att vi har ett rejält 
försprång inom identitetshantering, där vi 
sedan ett par år har elektroniska ID-kort 
med ett chip som lagrar all nödvändig 
information. Chipet har privat och publik 
krypteringsnyckel som kan användas för 

att identifiera användaren och skriva under 
digitalt. En rad applikationer arbetar redan 
med detta e-ID. Jag anser oss vara ledande i 
Europa inom detta område. 

Martin: Nationella ramverk och lokal 
installation, delade tjänster, öppna data, 
API:er och applikationer. 

Mike: Som ett av världens mindre länder är 
vi mycket innovativa, speciellt inom specia-
liserad programvara. Vi har till exempel 
Frogparking, vilket är världsledande på 
att övervaka tillgängliga parkeringsplatser 
och att uppmärksamma parkeringsvakter 
på utgången tid för bilar, vilket helt sköts 
via Internet. Ett annat är också världsle-
dande Greenkeeper för strömbesparing, 
ett tredje bildhanteraren Trapeze som nu 
används i över 50 länder, bland annat av 
lantmäteriet i Storbritannien. Vi har också 
en rad projekt för delade tjänster, exem-
pelvis sedan mer än sex år ett kvällsöppet 

kontaktcenter som nu tjänar 25 kommuner. 

Vilka projekt under 2011 kommer 
att ha störst fokus inom LOLA:s 
organisation? 

Martin: En förenad målsättning för ID and 
autentisering, öppen data och hur dess 
exploatering kan komma medborgare och 
företag till gagn. 

Eddy: LOLA borde försöka fokusera på 
benchmarking, att lära från varandra och 
att vi slutar uppfinna varmvattnet på nytt 
i varje land. Vid sidan av detta vore det 
toppen om de europeiska LOLA-länderna 
kunde arbeta tillsammans på ett konkret, 
specifikt projekt. 

Vilka specifika fokus eller projekt finns 
eller ska sjösättas i era respektive 
länder under 2011? 

Intryck utifrån – fortsättning från sidan 9
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Vi möjliggör 
återanvändning 
av IT-utrustning

Inrego AB
Enhagsvägen 11, 187 40 Täby
Tel. 08-50 10 90 00
E-post: info@inrego.se

www.inrego.com

Martin: Public Service Network, (ett brit-
tiskt projekt för att samverka om bred-
bandskapacitet), samt säkerhetsstandarder 
för att använda smartphones för att kunna 
sköta offentlig verksamhet och tjänster till 
medborgarna. 

Eddy: Följande projekt finns högst på 
agendan och är överbryggande mellan 
myndigheter: Delad information mellan 

“säkra källor”, för det andra Crossroads-
databaser över medborgare, företag och 
socialtjänsten. Och för det tredje olika fall-
studier av till exempel en delad plattform 
för att visualisera delad geodata. 
Mike: En guide till IPv6 är ett viktigt pro-
jekt för ALGIM under 2011. Vi har förhand-
lat fram en ny nationell prisöverenskom-
melse med VMware för lokala myndigheter, 
och kommer under året sjösätta ett projekt 
som heter Terms for Councils. Detta syftar 
till en standardisering av namngivning 

och konventioner som används i system, 
kontaktcenter, formulär, hemsidor, 
databaser och så vidare. Detta kommer 
att leda till bättre samarbete kommuner 
emellan och att fler gemensamma tjänster 
kan utvecklas. 

Om vi blickar framåt fem år i tiden, 
vad ser ni att vi arbetar med då inom 
lokal e-förvaltning? 

"Vi kommer tvingas handskas med 

en generation medborgare 
som fötts med en teknikpryl i sina händer"

Besök LOLA på 
http://www.lola-online.org/

Socitm - www.socitm.gov.uk

MISA/ASMI - www.misa-asim.ca

Vlaamse ICT organisatie - v-ict-or.be

ALGIM - www.algim.org.nz

Meridium är ett personalägt 
IT-konsultföretag med fokus på 
EPiServer- och SharePointutveckling. 
Meridium utvecklar, anpassar och 
säljer affärskritiska IT-stöd till  
framförallt offentlig sektor

Vårt mål är tydligt:

“E-tjänster på 
användarnas 
villkor”
› Våra kunder vill ha tillgång till och ansvara 
för informationen i sina e-tjänster och inte 
låsa in den i leverantörers olika system. Med 
kunskap om användarna skapar vi tillsam-
mans med våra kunder e-tjänster som är så 
enkla som möjligt att använda för så många 
som möjligt. Det är vad vi kallar e-tjänster 
på användarnas villkor. Kontakta oss och låt 
oss berätta om vårt koncept för e-tjänster.
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Det är lätt att missa och komma efter. Kommunerna 
förändras snabbare än någonsin. Många som outsour-
cat sin IT upplever att avtalen inte hänger med.  
Lösningen heter Agil sourcing – ett avtal som är öppet 
för plötsliga förändringar. 

Vi står inte och stampar
I dag ändras behovet av IT snabbt. Outsourcingavtalen blir snabbt 
inaktuella. Det vill vi på Kerfi ändra på! 
Därför har vi tagit fram ett koncept som förändrar hela din 
IT-miljö. Agil sourcing gör att du alltid har ett optimalt system 
som uppdateras i takt med kommunens utveckling. Leveran-
sen är öppen för förändringar och inte låst i standardiserade 
tjänster, som annars är vanligt. Våra strategiska konsulter 
kan din verksamhet.  
 
Vi lever i nuet och gör snabba förändringar som lyfter 
er kommun

HALKAR DIN IT EFTER?

08-546 70 000 | www.kerfi.se | info@kerfi.se

EU-kommissionen ställer krav på 
tillgänglighet så att inte personer 
med funktionsnedsättning ska ställas 
utanför samhället då nya tekniska 
lösningar och system tas fram. Med 
EU-projektet eAccess+ sätts fokuset på 
e-tillgänglighet och gemensamma regler 
för att alla medborgare inom EU ska 
kunna ta del av all offentlig information.

Projektet, som startades upp 2009 inom 
ramen för sjunde ramprogrammet FP7, 
kommer att pågå fram till 2013 och drivs av 
25 medlemmar, bland annat Hjälpmedels-
institutet som svensk representant.

– Med det här EU-projektet fortsätter vi en 
tradition av svenskt deltagande i europeis-
ka forsknings- och utvecklingsprojekt inom 
informations- och kommunikationstek-
niksområdet, säger Jan Grönlund, direktör 
vid Hjälpmedelsinstitutet.

Webbtillgänglighet, självbetjäningster-
minaler för banker, kollektivtrafik och 
e-förvaltning, samt interaktiv TV nämns 
som fokusområden. "Nätverk ska byggas 
upp med användare, konstruktörer, 

tekniker, nyckelpersoner inom industrin, 
beslutsfattare, tjänsteleverantörer och 
forskare i tillgänglighetsfrågor för att få 
med alla aspekter på tillgänglighet", skriver 
Hjälpmedelsinstitutet i ett uttalande.

Arbetet med webbtillgänglighet handlar om 
att påverka, stödja och informera myn-
digheter, industrier och andra IT-aktörer 
om webbsystem, utvärderingsverktyg och 
kriterier för hur webbplatser kan göras 
tillgängliga enligt erkända standarder.
För självbetjäningsterminaler ska riktlinjer 
tas fram, och stöd och råd ges vid utveck-
ling. Exempel på områden som kan beröras 
är kollektivtrafik, turism, kulturarv, banker 
och annan finanssektor samt e-förvaltning. 
Användargränssnitt till mobiltelefoner och 
bärbara punktskriftsskärmar finns också 
på agendan.
– Vi vill också ha med företag som 
använder terminalerna. Om banker och 
transportföretag börjar ställa krav på god 
användbarhet får vi förhoppningsvis mer 
lättanvända terminaler i framtiden, säger 
Lis Klöve som är projektansvarig vid 
Hjälpmedelsinstitutet.
Läs mer på www.eaccessplus.eu 
och www.hi.se text: Mats Rydström

Ökad tillgänglighet med nytt Eu-projekt

Har ni råd 
att avstå?

Inuits lösningar hjälper er kommun  
att minska elförbrukningen och  
effektivisera er IT-drift.

Läs mer på www.inuit.se/kommits 

Distributör inom 
IT-säkerhet och IT-drift 
Inuit AB · 08-753 05 10 · www.inuit.se

Inuit KommITS 83x109 Green.indd   1 11-05-11   15.40.22
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Sentensia – din partner när 
det gäller verksamhetsnytta 
och IT-effektivitet

I omställnings- och förändringsarbete skapar 
vi trygghet genom vår erfarenhet och breda 
kompetens. Vi arbetar alltid med beprövad 
metodik, branschstandard och best practice.

IT-styrning

IT-upphandling

Organisations-
utveckling www.sentensia.se

Sentensia 
– ledande specialister 
 på kommunal e-förvaltning

FP7 är EU:s sjunde ramprogram för 
forskning, som startade 2007 och löper 
fram till 2013, och ska stödja projekt 
inom alla möjliga forskningsområden 
från kärnkraft till IT. För IT-området 
är omkring 25 av de totala 300 
miljarderna kronor öronmärkta under 
2011 och 2012.

Under sommaren kommer utlysning av bi-
dragsansökningen ske för i år, och proces-
sen upprepas sedan sommaren 2012 för de 
sista forskningspengarna innan projektet 
avslutas. Vinnova håller kurser i hur man 
bäst söker dessa bidrag, bland annat är två 
kursdatum inplanerade i Göteborg den 13 
och Stockholm den 15 juni.
– På Vinnova finns personer som suttit 
på andra sidan och granskat ansökningar 
tidigare som kan hjälpa till och ge bra 

tips, säger Linda Bell, enhetschef för EU-
relationer på Vinnova, i en intervju med 
Computer Sweden.
Den största delen av forskningsstödet 
går till universitet och till industrin. För 
offentlig sektor finns fyra huvudområden: 
Cooperation, Ideas, People och Capacities, 
där anslagen inom det förstnämnda är 
överlägset störst.
– Vi arbetar hårt på att få svenska företag, 
både stora och små, och forskare att söka 
pengar nu. Och vi vill också uppmuntra 
dem som redan fått anslag att ansöka igen, 
säger Linda Bell.
För den som inte kan närvara vid kurserna 
går det bra att kontakta Vinnovas nationella 
kontaktpersoner för frågor och individuell 
rådgivning: Andrej Litwin och Johan 
Lindberg. Mer information och tips finns 
på www.vinnova.se/eu-int och 
cordis.europa.eu/fp7

 
Forskningspengarna på IT-området 
går till dessa fyra huvudområden:
• Stabilitet och säkerhet inom infrastruktu-

ren för nätverk och service.
• Prestationsdugliga och pålitliga elektro-

niska system och komponenter.
• Personliga system för informations- och 

kommunikationsteknik.
• Hantering av digitalt innehåll.

Källa: CS text: Mats Rydström

25 miljarder i Eu-stöd 
för It-forskning
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IT Complexity can 
get in the way 
of IT Success

We believe 
that there is a better way.
Rapid deployment. 

Automatic updates. 

Save resources. 

www.symanteccloud.com

Symantec_cloud_83x109mm_KommITS.indd   1 02-05-2011   14:42:46

Inom Region Dalarna har kommunerna och landstinget gått 
samman i ett projekt som heter VOODOIT, för att jobba 
mot att uppnå Nationell eHälsa. 

Arbetet med VOODOIT inleddes 2009 och har i år som delmål att 
införa så kallade SITHS-kort för säker legitimering i Dalarnas alla 
kommuner före november månad. Helena Tallberg är projektledare 
hos Region Dalarna och har en koordinerande roll. KommITS 
reporter Mats Rydström tog ett snack med Helena för att stämma 
av hur de ligger till och vilka utmaningar de ställs inför.

Du är extern konsult men samordnande för projektet 
mellan kommuner och landsting. Hur funkar det?
– Det fungerar jättebra att vara konsult. Det innebär att jag är helt 
neutral och kan bidra till samverkan genom att bara ha projektets 
bästa för mina ögon. Mina uppdrag och mål sätts av en styrgrupp 
som består av representanter från kommunerna och Landstinget, 
det är idag en blandning av IT-chefer och verksamhetsföreträdare. 
Region Dalarna är huvudman för arbetet, berättar Helena.

Vilka övriga anställda är involverade i arbetet?
– I kommunerna arbetar vi med IT-chefer, socialchefer, enhetsche-
fer och MAS:ar. I Landstinget berörs IT-chefen, säkerhetsansvarige, 
ägaren för vårdinformationssystemen och de förvaltare som finns 
kring systemen som nyttjas vid kortframställning. Pilotprojektet 
har haft en mycket aktiv projektgrupp med representanter från 
verksamheten och IT i Faluns och Rättviks kommuner samt kort- 
och säkerhetsansvarig i Landstinget - totalt åtta stycken.

SITHS-korten är nu i bruk i Rättvik och Falun. Nästa steg är att 
resterande kommuner i regionen ska följa efter fram till november 
i år. Det tror Helena inte kommer att innebära några problem. 
Genom pilotprojektet i de två första kommunerna har de fått fram 
en process som de andra kan följa.
– Den är enkelt beskriven och vi har tagit fram exempel och råd 
samt skapat ett nätverk för stöd. Syftet är att alla ska ha möjlighet 
att införa SITHS-kort i god tid före november. Processen är dock 
förenklad och syftar till att ge ut kort för alla som nyttjar eDos, 
kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativ-registret, samt de som 
är användare av systemet för Samordnad vårdplanering. Det rör sig 

VOODOIt i Dalarna
nationell eHälsa

Moduler till 
Nilex HelpDesk:
ß Gruppfunktion

ß Webgränssnitt
ß SLA

ß Kalender och 
 Projektsimulering

ß Aktivitetsstyrning

ß Integrator mot 
 AD, eDirectory

Moduler till 
Nilex Inventariesystem:
ß Webgränssnitt

ß Streckkodsinventering PDA

ß Inläsning/Nyregistrering PDA

ß Licenshantering

ß Anskaffning/ Inköp

ß Integrator mot MS SMS, 
 ZENworks, CapaSystems, Snow

Nilex HelpDesk hjälper till att hålla reda på alla typer av ärende inom olika 
verksamheter såsom IT-Support, Teknisk Support, Fastighetsunderhåll, Beställning/
Inköp, Projekt, Installationer, Förslag och klagomål etc.

Nilex Inventariesystem är ett komplett system för att registrera, organisera och 
administrera alla typer av inventarier såsom IT, möbler, maskiner, och konst etc.

NilexPlus
®

 är ett ITIL kompatibelt, Pink Verify
™ 

certifi erat IT Service Management System, som består av: 
Nilex HelpDesk- och Nilex Inventariesystem.

w
w

w
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x.
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Vi älskar utmaningar
 och är experter på 

att effektivisera 
kommunikation

Ge oss något 
att bita i!

nec-unifi ed.se

om cirka 300 kort i 13 kommuner. Det är 
viktigt att påpeka att detta ska ses som en 
uppstart på ett mycket vidare behov av kort 
som kan finnas för många fler ändamål i 
en kommun. Varje kommun behöver efter 
detta starta egna handlingsplaner för att 
eventuellt fortsätta utgivningen inom fler 
områden. Idag finns lokala projektledare 
för varje kommun och arbetet är igång, så 
vi ser inga hinder nu för att lyckas i god tid.
Åsa Holén på Socialförvaltningen i Rättviks 
kommun håller med om att arbetet med att 
införa SITHS-kort har gått smidigt.

– Arbetet har flutit på mycket bra och några 
tekniska problem har vi inte stött på. Vi 
har ju inte själva någon kortorganisation 
utan landstinget är vår kortutgivare, så vi 
har sluppit de problem som de har haft i 
”korttillverkningsprocessen”. När det gäller 
installation av kortläsare och Net iD-klient 
har det inte varit några problem alls, säger 
Åsa Holén.

Rättviks kommun har ännu endast använt 
korten i begränsad omfattning och det 
har inte blivit fråga om tids- eller kost-
nadsbesparingar – snarare tvärtom menar 
Åsa – men på sikt kanske idén med säker 
inloggning skulle kunna brukas i många 
kommunala verksamheter.
– I nuläget används kortet endast till 
inloggning i eDos, och då är det inte 
tjänstecertifikatet som det slås mot vid 
inläggningen utan e-legitimationen, så vi 
har ju ännu inte provat det fullt ut. Det ska 
bli mycket intressant att testa! I november 
kommer nya Pascal som ersätter eDos och 
då blir det inloggning med SITHS-kort 
som gäller fullt ut. Det skulle vara väldigt 
praktiskt om man kunde använda sitt kort 
för inloggning i kommunens system och 
därmed få direkt åtkomst till de system man 
är behörig i, i stället för att som nu behöva 
komma ihåg ett flertal olika användarnamn 
och lösenord. Så det ser jag fram emot.

"... vi ser inga hinder nu 
för att lyckas i god tid"

Helena
Tallberg
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BYT PARTNER!
WWW.OFFICEITPARTNER.SE

Inventera ALLT ! 
 

Presentera HELA er IT-miljö grafiskt ! 
 

Dokumentera automatiskt ! 

www.duostation.se 

Grundtjänsten HSA är en katalog med 
kvalitetssäkrade uppgifter om personer och 
vårdutövare inom kommuner, landsting 
och även privat, som krävs för att andra 
tjänster som SITHS ska fungera. Informa-
tionen behöver bara registreras lokalt en 
gång men kan sen nås över hela landet.

– Det finns en hel del funderingar kring 
behörigheter i system och strukturer i 
HSA-katalogen, säger Helena Tallberg. 
Vi har tagit höjd för ett första, enkelt 
steg för att kunna logga in i nationella 
system. Om korten sedan ska användas 
i fler system – till exempel i kommunens 
egna dokumentationssystem – kommer 
säkert kompletteringar att behövas, både i 
systemen och i HSA-katalogen. Korten i sig 
är dock desamma och det vi gör ska inte 
vara ogjort för kommande behov.
SKL har uppmärksammat Region Dalarnas 
etableringsprocess som modell för SITHS-
införande i övriga svenska kommuner. 
Helena kommer därmed att delta i ett 

nationellt projekt med syfte att ge stöd 
till de kommuner som inte kommit igång. 
Vad har de då gjort så rätt som andra inte 
riktigt fixat?
– Det är svårt att säga vad vi grejat, då jag 
inte vet så mycket om hur andra har jobbat. 
Men jag tror att vi fått till ett mycket bra 
samarbete med landstinget där de frikostigt 
och generöst bjuder på erfarenheter och 
kunskap från sitt arbete med införande av 
kort. Det är vi mycket tacksamma för! Vi 
har också haft en mycket väl fungerande 
pilotprojektgrupp som bidragit med värde-
full kunskap och insikt i förutsättningarna 
i en kommun.

Vad innebär det för dig, att ta fram 
riktlinjer för andra kommuner?
– Det arbete som nu ska göras nationellt 
har egentligen samma mål som vi, att 
vara ett första steg, som kan gå snabbt 
och möjliggöra SITHS-kortinloggning till 
hösten. Det innebär att processen måste 
förenklas och därmed inte tar höjd för en 

hel kommuns alla behov. På så sätt blir 
alla kommuner väldigt lika och en process 
fungerar bra. Det är viktigt att tänka på att 
alla kommuner så klart är fria att göra som 
de vill – men om de inte har andra idéer 
eller handlingsplaner så ska de kunna följa 
detta för att ha kort på plats till hösten. 
På nationell nivå är utmaningen att få alla 
landsting så välvilligt inställda till detta 
som Dalarna varit.

Årsskiftet 2012-2013 kommer hemsjukvår-
den i Dalarna att övergå från landstings- till 
kommunal regi. Inför detta får parterna en 
hel del att tänka på vad gäller informations-
tillgång och utbyte och NPÖ.

Vilka problem finns att lösa den 
närmaste framtiden?
– När väl korten är på plats så vill vi starta 
ett gemensamt arbete mellan kommuner 
och Landstinget för att införa NPÖ. Det 
innebär att vi ska identifiera vilka informa-
tionsmängder som ger störst nytta och ta 

Vodooit i Dalarna – fortsättning från sidan 15
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Hjälp anställda att minska överfödet av e-post
Arbeta bättre och smartare tillsammans

 

Social Workplace från OpenText
 

Säker social samarbetsplattform som knyter samman 
männismänniskor, information och kunskap

 
Mobilt stöd för iPad/iPhone & Blackberry 

(Stöd för Android kommer sommaren 2011)

 
 

www.opentext.com/otsw

Säkerhet i molnet 

www.stej.se  |  08-5000 94 20   |  info@stej.se 

Stej är marknadsle
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 och webb
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- 
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Datainspek
�onen och

 Smi�skyddsin
s�tutet. Ste

j är det 

bekymmerfria och s
äkra valet. 

Kontakta o
ss gärna så

 berä�ar vi
 

mer eller be
sök oss p

å www.st
ej.se. 
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ng 

E-postsäkerhet 
Komple� e-postskydd i molnet med anpassad teknik och 

funk�on för svenska kommuner. Tjänsten Stej PowerFilter 

PS erbjuder minimal administra�on och minimerad risk för 

förlorad legi�m e-post. 
 

Webbfiltrering 
Ta kontrollen över surfandet med tjänsten Stej WebFilter PS 

och skydda sam�digt dina användare from hot via webben. 

Med tjänsten anpassar du enkelt surfandet e�er er 

surfpolicy. 

fram handlingsplaner som stegvis ansluter 
Landstinget som producent av informa-
tion och kommunerna som konsument 
via NPÖ. En annan fråga som vi vill lösa 
gemensamt är en teknisk plattform för 
säkra identitets- och behörighetsrutiner, 
för att kommunerna ska kunna logga in till 
Landstingets nya vårdinformationssystem. 
Det är nyupphandlade system för såväl 
patientadministration som vårddokumen-
tation, TakeCare, som ska införas i hela 
Landstinget under 2012-2013. Där kommer 
kommunerna att använda en modul för 
Samordnad vårdplanering. Inloggning ska 
ske med SITHS-korten.

Region Dalarna får stimulansmedel på 
300 000 kronor per år från SKL - vad 
ska de konkret syfta till i år och nästa?
– De stimulansmedel som vi får används 
främst till tre saker. För det första: att infor-
mera och göra kommunerna medvetande 
om eHälso-arbetet och främst deras roll 
i ett förverkliga visionerna och strategin. 

För det andra att följa arbetet nationellt och 
plocka ner det till lokala handlingsplaner 
och, för det tredje, att initiera pilotprojekt 
och skapa lokala genomförandeplaner, som 
det vi gjort kring SITHS-korten. Vi sam-
verkar också med andra delprojekt inom 
regionen, som evidensbaserad socialtjänst 
med flera.

Ni har önskat projekt kring infor-
mationsstrukturer – vad innebär det 
konkret? Varför är det viktigt?
– Om man ska kunna utbyta information 
så krävs det att man dokumenterar på ett 
förståeligt sätt så att den som sedan läser 
inte misstolkar och så att det är möjligt 
att bearbeta i olika informationssystem. 
Informationen ska också vara jämförbar 
som underlag för statistik och forskning. 
Det innebär att alla måste följa samma 
riktlinjer, koder och regler. Socialstyrelsen 
tar fram dessa och det krävs en del arbete i 
varje organisation för att översätta dagens 
termer och begrepp till exempelvis ICF 

som är ett kodverk. Vi vill etablera ett stöd 
och ett lokalt nätverk för att återvinna 
erfarenheter och belysa goda idéer samt 
kanske putta pådem som inte startat upp 
ett sådant arbete ännu.

Mer information om Region Dalarnas 
arbete med eHälsa finner du på 
www.regiondalarna.se/ehalsa
text: Mats Rydström foto: Region Dalarna

FÖRKORTNINGSLEXIKON
VOODOIT – Vård och Omsorg i Dalarna och IT

SITHS – Säker IT i Hälso- och Sjukvård

MAS – Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

HSA – Hälso- och Sjukvårdens Adressregister

eDos – Apotekens system för recepthantering

NPÖ – Nationell Patientöversikt
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pulsen.se
Nio tangenttryckningar. Det är allt som skiljer dig från en 
mer effektiv och säker verksamhet. Vi på Pulsen erbjuder 
verksamhetsutveckling, IT-stöd för verksamhetsprocesser, 
eTjänster och informationssäkerhet. Läs mer om oss och 
vad vi kan på www.pulsen.se

pulsen.se
Nio tangenttryckningar. Det är allt som skiljer dig från en 
mer effektiv och säker verksamhet. Vi på Pulsen erbjuder 
verksamhetsutveckling, IT-stöd för verksamhetsprocesser, 
eTjänster och informationssäkerhet. Läs mer om oss och 
vad vi kan på www.pulsen.se

pulsen.se
Nio tangenttryckningar. Det är allt som skiljer dig från en 
mer effektiv och säker verksamhet. Vi på Pulsen erbjuder 
verksamhetsutveckling, IT-stöd för verksamhetsprocesser, 
eTjänster och informationssäkerhet. Läs mer om oss och 
vad vi kan på www.pulsen.se

Tar ni e-postsäkerhet på 
allvar? 

Det gör vi.

Vi erbjuder en mycket effektiv e-postgateway 
som stoppar spam med färre än 1 på 5 mil- 
joner rapporterade fel. Våra kunder är företag, 
kommuner, stora statliga organisationer och 
några av Sveriges mest kända webbhotell.

halon.se
VERIFIED

Vi läser om det ena lyckade intrånget efter 
det andra och kan konstaterar kort ”att de 
aldrig lär sig”. Merparten av intrången är 
möjliga på grund av att det slarvas, medvetet 
eller omedvetet. Få intrång använder teknisk 
finess. Varför skulle man använda teknisk 
finnes när det inte behövs? Vilken väg väljer 
den vanlige inbrottstjuven? Vanligtvis den 
enklaste. Vad sägs om den öppna dörren? 
I den digitala världen är den öppna dörren 
inte sällan skyltad…

Trots vetskapen om att var och varannan 
är sårbar, vilket skall ses i en tid av kraftigt 

ökad kriminalitet på nätet, så fortsätter 
slarvet. Vi förflyttar dock oss sakta i en bättre 
riktning. Det tar inte längre ett år (för alla) 
att täppa till en känd sårbarhet, åtminstone 
inte i en exponerad Windowsbaserad webb 
som har automatiserade uppdateringsrutiner. 
Det har helt enkelt blivit enklare att patcha 
och då patchas det snabbare och i större 
utsträckning. 

Om sårbarheter i operativsystem och 
underliggande tjänster förhoppningsvis snart 
tillhör historien, så finns det ny terräng för 
den illvilliga. Ett av de bättre exemplen är 

alla PKI-byggen som helt saknar struktur. 
Ett PKI som skall andas förtroende, kanske 
enbart byggs i syfte att släcka den ”irrite-
rande” certifikatvarningsrutan som kommer 
upp i webbläsaren. En PKI som skall andas 
tillit, har en root-nyckel som sedan länge är 
på vift.

Detta då kunskapen om varför en privat 
nyckel är och förblir en hemlighet helt enkelt 
saknas. Kanske är det inte märkligt att det är 
så illa med tanke på att gemene man tror att 
det är certifikatet man skall vara rädd om…

it-säKerHetsKrÖniKa

när du kan
Håll hårt i nycklarna
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WWW.QBRANCH.SE   

Infotheek tackar för alla spännande 
möten och diskussioner under 
KommITS Vårkonferens 2011. 

Vi ses till hösten!
031 389 12 80
info@infotheek.se
www.infotheek.se

I jakten på att släcka certifikatvarningsrutan så är givetvis ett alter-
nativ att välja billigast tänkbara certifikat. Det är kanske ingen nyhet 
att även kommersiella byggen kan vila på högst tveksamma grunder 
i jakten på snabba pengar. Bästa exemplet just nu är väl Comodo där 
illvilliga lyckats utfärda certifikat, vilket kort och gott kräver tillgång 
till den privata nyckeln.  Den delen av nyckelparet som man skall 
vara rädd om och hålla hemlig. Inte tvärt om. 

I den vanliga världen skulle vi inte anförtro våra barn med att förvara 
nyckeln till familjens bankfack, trots att barn redan i tidig ålder 
förstår att en nyckel skall man vara rädd om. De har helt enkelt inte 
den struktur och de rutiner som ett sådant ansvar är förenat med och 
de kan heller inte förväntas ha det.
 
Boenden på en gemensam adress, kanske ett större hyreshus, skulle 
sannolikt inte acceptera att de hade samma nyckel till alla lägen-
hetsdörrar. I den digitala världen kan vi av någon märklig anledning 
tänka i de banorna.
 
Låt inte arbetet med att flytta positionerna i det ständiga säkerhets-
förbättringsarbetet leda i en riktning som gör att den illvillige ges nya 
möjligheter. Välj inte genvägar om du inte vet vad det innebär, och 
när du faktiskt ges möjlighet: håll hårt i nycklarna!
Text Thomas Nilsson 
www.certezza.se

Tietos klimatsmarta Future Offi ce-koncept 
minskar miljöbelastningen från kontor och 
jobbresor med cirka 30 procent.

Läs mer på tieto.se

Knowledge. Passion. Results.

Bryr du dig om miljön?
Tala med IT-företaget som kan 
 hjälpa dig att göra en insats.
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Novell tackar samtliga som besökte 
vår monter på KommITS vårkonferens 
och önskar er alla en skön sommar

www.novell.se

KommITS har fyllt femton år vilket 
firades rejält på jubileumskonferensen 
som hölls i Stockholm i början av maj. 

Evenemanget var storslaget och var 
av naturliga skäl välbesökt, med flera 
internationella deltagare från olika delar av 
världen. Den person som dock gjorde allra 
mest intryck på mig kommer från Sverige 
och heter Anna Karlsson. Anna arbetar som 
lärare på Viktor Rydbergs Samskola. Anna 
är en person som verkligen brinner för 
sina elever och lärandet. För att lyckas har 
hon prövat, tagit till sig, och utvecklat den 
nya moderna pedagogiken där IT utgör ett 
naturligt och viktigt stöd. Och, vilket var 

väldigt rolig att höra, så har hon full stött-
ning från skolans ledning. Den moderna 
pedagogiken kräver helhetsperspektiv och 
förändrade arbetsätt, vilket i sin tur gör 
frågan till en ytterst viktig ledningsfråga. 
Lärarna, precis som eleverna måste bli 
sedda och uppmuntrade.

Tusan också, tänkte jag när jag satt och 
lyssnade, varför går inte mina barn på en 
skola med så duktiga lärare och med så 
bra förutsättningar för lärande? Varför går 
inte mina barn på en skola där alla elever 
blir sedda, både de som behöver extra 
stöd och de som ligger långt fram och som 
vill lära mer. En annan tanke kom upp i 

mitt huvud, varför berättar hon allt detta 
fantastiska för just oss? Missförstå mig inte 
nu, presentationen var verkligen inspire-
rande, men vi på konferensen är ju redan 
frälsta. Vi vill ju inget annat än att skolan 
ska ta till sig den nya moderna pedago-
giken. När konferensen är slut kommer 
vi tillbaka till verkligheten, visserligen 
stärkta och inspirerade, och då kan det 
vara nog så svårt att själv sälja in budskapet 
på hemmaplan. Duktiga pedagoger som 
Anna borde tala för, och läxa upp, politiker 
och skolledningar. De är de som verkligen 
behöver höra och se Anna berätta om hur 
hon arbetar med eleverna, hur de kommu-
nicerar och utvecklas tillsammans. Det är 

KoMMits vÅrKonferens 2011

Obligatorisk närvaro för 
politiker och kommunledning
nästa steg för konferensen?
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politiker och skolans ledning som måste ge 
förutsättningar för lärare att utveckla och 
satsa på den nya pedagogiken.

Med detta kommer vi in på en lite annan 
frågeställning. Varför är inte, som i det här 
fallet, skolchefer, verksamhetschefer och 
politiker med på konferensen? Vissa skulle 
svara att det finns andra konferenser och 
arenor där ledning, verksamhet och IT 
möts och att KommITS därför enbart ska 
fokusera på IT. 

Själv tror jag att det nödvändigt, ja kanske 
rent avgörande på sikt, att KommITS-
konferensen blir en naturlig arena för 

såväl politiker, ledning verksamhet och IT 
och där fokus läggs på utvecklings- och 
framtidsfrågor. 

Verksamhetsutveckling med stöd av IT 
talas det ju om. Jag skulle önska att det var 
helt naturligt att IT-chefen bjöd med sig 
valda delar av ledningen till konferensen, 
lite beroende på vilka ämnen som ska 
avhandlas. Det var därför mycket glädjande 
att Järfällas socialdirektör Åke Svenson fick 
utmärkelsen "Årets IT- personlighet". 

Kanske är det ett trendbrott som ligger i 
tiden? Tänk om konferensen om femton 
år samlar tusen deltagare från landets då 

kanske hundrafemtio kommuner...skolpo-
litiker, vårdpolitiker och kommunledning? 
Undra vilka ämnen som står på agendan? 
Kanske diskuteras hur vi ska bli bättre i 
våra roller som beställare och hur tillsynen 
kan förbättras ytterligare. För kanske är det 
så att kommunen bara arbetar som bestäl-
lare och med tillsyn. All utförarverksamhet 
kanske sköts av privata utförare. Eller så 
ligger det ännu längre fram i tiden, eller så 
inträffar det inte alls. Jag vill i alla fall tacka 
för en väldigt fint anordnad konferens och 
jag ser med spänning fram emot trettio års 
jubileet. 
text: Jens Ingelsäter, krönikör
www.dirsys.com foto: Daniel Becker
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Forskaren och läraren Elisabeth Frisk vid Göteborgs 
Universitet har skrivit en ny avhandling – Evaluating as 
Designing: Towards a Balanced IT Investment 
Approach – som presenterar nya analysmodeller av IT-
satsningar. Frisk är doktor i Informationsteknik och har även 
arbetat inom näringslivet.

En av slutsatserna är att sammanvägning av övergripande mål och 
ren ekonomi kan leda till bättre investeringar på IT-området. Ett mer 
holistiskt synsätt där inte bara effekterna på den egna organisationen 
vägs in utan även de på kunder och andra utomstående parter som 
man samspelar med.

Angående värdet av IT i offentlig sektor skriver hon att IT-investe-
ringar lika mycket är en fråga om kommunikation. Hur kan man 

visa och uttrycka det ekonomiska värdet som investeringar i IT ger? 
I offentlig sektor handlar diskussionerna ofta om att ge skattebeta-
larna valuta för sina pengar, men att detta inte är det enda viktiga, 
och att ett för stort fokus på det ekonomiska riskerar att överskugga 
andra viktiga aspekter såsom det strategiska värdet i IT-satsningar. 
Att politiskt motiverade beslut och inte enbart maximal vinst styr 
besluten måste tas med i beräkningarna.

I den offentliga sektorn handlar ofta IT om att ”göra saker rätt”, när 
fokus i stället skulle skifta åt ”göra rätt saker”, enligt avhandlingens 
sammanfattning.

Är du intresserad av att veta mer, eller ta del av den omfattande 
avhandlingen, går det bra att kontakta Elisabeth på 
elisabeth@ituniv.se text: Mats Rydström

Ny avhandling om upphandling

avHandling oM uppHandling

tackar för visad uppmärksamhet under KommITS vårkonferens 
och önskar er alla en skön sommar
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föreningen kommits styrelse :

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se

Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se

Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se

Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se

Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se

Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se

Lennart Smith
Gävle kommun
Slottstorget 1, 801 84 Gävle
Telefon: 026 - 17 95 96
Telefax: 026 - 64 48 90
E-mail: lennart.smith@gavle.se

Jörgen Sandström
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Telefon arb: 08 - 452 79 68
E-mail: jorgen.sandstrom@skl.se

Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se

Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
Chef IT-servicekontoret, 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

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 Uppsala. Förutom att anordna konferenser, för närvarande 
två per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med 
ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion 
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och 
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum 
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter 
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kom-
muner 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 hem-
sida. 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 
2011/2012 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.



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

Trenden är tydlig, allt flyttar in i molnet och alla stora IT-aktörer 
försöker att finna sin nisch inom cloud-computing. Redan under 60-
talet menade forskarenJohn McCarthy att "computation may someday 
be organized as a public utility." Idag är vi där i högsta grad. 

Google annonserade nyligen att deras Chrome OS kommer att släp-
pas under sommaren i datorer vars enda uppgift är att starta snabbt 
samt komma åt alla de tjänster som idag finns i molnet. Tanken är 
lockande ... att alltid komma åt informationen oavsett vilken enhet 
man nyttjar eller var man befinner sig, en förlängning av hjärnan har 
en del nämnt. 

Dock är det en sanning med modifikation. Visst kommer du åt all 
information som du lagrar i molnet om du har en internetuppkopp-
ling och det finns i stort sett överallt i västvärlden. För den som dä-
remot är ute och reser en del så är det lätt att inse att molnet endast 
är till för de som har förmånen att befinna sig i den uppkopplade 
delen av världen. 

Vare sig vi är intresserade av vår gemensamma världs utveckling 
kopplad till tanken om cloud-computing så är även vi dåligt 
utrustade för att klara av eventuella avbrott i molntjänsterna. 
Under veckan har t.ex. Googles bloggtjänst legat nere från och till 
och plötsligt finns det inte på något sätt möjlighet att komma åt 
vare sig sin egen blogg eller andras. Inga större problem kan tyckas 
men för många är det mer eller mindre akut läge. Att företag som 
kommunicerar med sina kunder via t.ex. en blogg inte kan nå dem 
ger badwill, att skolor som nyttjar olika molntjänster som t.ex. 
Google dokuments helt plötsligt inte kan nå dessa får inte hända ... 
men det händer.

Kommuner står inför ett mycket intressant vägval just nu, ska man 
våga satsa på molntjänster fullt ut eller skall kommunerna själva 
hantera servrar och programvaror? 

Oavsett vad man väljer så får man troligtvis problem och det enda 
vi med säkerhet kan säga är att när problemen uppstår så kommer 
de alltid vid helt fel tillfälle. 

Sony Playstation Network (PSN) har under senaste månaden fått 
sina dåligt uppdaterade servrar hackade och sammantaget blivit 
av med 100 miljoner användarkonton. Samtidigt så skriker alla 
användare högt i ren frustration för att de inte längre kan spela 
online mot varandra då PSN under så lång tid legat nere. 

Det låter kanske inte så allvarligt men för alla de som dels betalar 
för tjänsterna samt har köpt dyra spel för att kunna spela just 
mot varandra men nu inte kan det så är det katastrof. Tänk er det 

scenario där ingen kan nå t.ex. sitt Word för att Office 365 kanske 
ligger nere, eller där bokföringen inte är tillgänglig då företaget som 
tillhandahåller tjänsten har blivit hackade, eller den livsviktiga pre-
sentationen som ligger online men som precis inför bolagsstyrelsen 
inte är är möjlig att nå. 

Ni kan själva tänka ut en mängd olika problem som kan uppstå 
och backup-planerna är ofta dessa gånger obefintliga. I de bästa av 
världar är molnet vår vän, men i många länder väntar man dag efter 
dag efter att molnen skall dra in över länderna och befrukta de torra 
odlingarna, det är en synnerligen oviss väntan, vågar vi och kan vi 
förbereda oss för en digital öken?
text: Jan Svärdhagen, etik.blogspot.com

Från mappar till appar 
– plattformar och processer för framtiden 

KommITS & Sambruks höstkonferens 2011
Göteborg 8–10 november 2011

Anmäl dig senast den 31 augusti och få 400 kr i rabatt:
www.kommits.se/konferens eller www.sambruk.se/konferens

Den naturligaste mötesplatsen 
för kommunala IT-frågor

for Unikum

DIgItal ÖKEn?


