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Lead your industry. Get GDPR-compliant now!
www.forcepoint.com/nordic-gdpr  

GDPR is a great opportunity to improve your 
data security on a management level. 
Forcepoint™ has the knowledge, technology 
and local expertise to help your organisation 
become compliant before May 25th 2018.
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innehållNytt år kräver nya grepp
Dags att boka in sig till årets Digitaliseringsdagar, som i år 
arrangeras på Djurönäset på Värmdö, ett stenkast ut i Stock-
holms skärgård. En konferensanläggning som ligger vackert 
med havet som granne och är uppbyggd med ett antal hus.
Så vi tänkte lite nytt och delade upp breakoutpassen i tre 
områden – tre ”byar”:

Digitalt samhälle – en plats där vi alla lever och verkar, hur 
ser det nya digitala samhället ut, vad finns för möjligheter och 
begränsningar?

Digital förmåga – hur är kommunerna rustade för att möta 
invånarnas krav på att vi är lika digitaliserade som övriga 
samhället? Har vi förmågan att möta upp?

Digital trygghet – frihet kräver ansvar och med det ett säkert 
förhållningsätt till hur vi hanterar data och personuppgifter.
Tre hus med intressant innehåll om sådant som påverkar oss 
alla. Och det är bara någon minuts gångväg mellan husen, så 
man ska hinna med det mesta under konferensen.

En annan nyhet är workshoppar för partners. Vill man visa 
upp något speciellt, låta besökarna testa hands-on eller utvär-
dera en ny produkt, så är detta ett utmärkt forum. Att våra 
partners är på hugget märks – workshopparna är uppbokade 
sedan länge.

Detta om konferensen. På hemmaplan blir agendan allt mer 
fylld med en sak: GDPR. Eller som det heter på svenska: DSF, 
Dataskyddsförordningen. Detta blöta lakan som sakta faller 
över kommuner och annan verksamhet och landar om ett 
drygt år.
Vad innebär detta för oss? En omställning helt klart – nya 
roller inom IT och digitalisering, mer att ha koll på och 
mängder av frågetecken som måste rätas ut. 
Tror ni att varje kommun vinner på att göra detta själva? Nej, 
här måste det till samordning inom och utom kommunernas 
gränser. Vi måste ta vara på varandras erfarenheter och bara 
uppfinna hjulet en gång per problem.
Och det är där KommITS och vårt unika nätverk kommer in. 
Dela med er och ni får tusenfalt tillbaka. Har ni idéer så kom 
med dem till oss så ser vi till att de kommer upp – i tidningen, 
på webben eller varför inte på våra konferenser?
Det är nätverkandet och att vi kan lära av varandra som är det 
viktiga.

Väl mött på Värmdö! Anmäl dig direkt så ses vi där.

Ledare

Torbjörn Larsson, 
ordförande i KommITS styrelse

Utgivningsfakta KommITS ges ut av föreningen Kommunal IT-sam verkan 
Ansvarig utgivare Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Redaktionsråd Torbjörn Larsson och Marianne Olofsson
Produktion & grafisk form Tacksam Formgivning & Design
Andreas Hummerdahl, andreas.hummerdahl@tacksam.com
Redaktör Benkpress Journalistik och textproduktion
Ulf Benkel, ulf.benkel@gmail.com
Tryck CELA Grafiska AB, www.cela.nu
Omslagsfoto Elif Obeyd
Postadress KommITS c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum, 
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...Lotta Nordström, konferensgeneral för Digitaliseringsdagarna 2017, 

digitaliseringschef i Nacka kommun och ledamot i KommITS styrelse.

Hallå där...

KommITS Digitaliseringsdagar 2017 

Tid: 24–26 april
Plats: Djurönäset på Värmdö 
i Stockholms skärgård
Mer information på: www.kommits.se

Hur är känslan inför årets vårkonferens?
– Det känns jättespännande. Det blir ett roligt program med 
flera stora aktörer, det kommer att finnas större möjligheter 
för deltagarna att jobba tillsammans och konferensen hålls i 
fantastiska lokaler.

Det är ett delvis nytt upplägg i år – hur då?
– Vi har valt att utnyttja Djurönäsets lite speciella utform-
ning för att bygga en mycket mer interaktiv konferens. 
Tanken är att ge både besökare och partners en mer 
nära och produktiv upplevelse där det finns utrymme för 
att jobba tillsammans för att skapa konkreta saker och 
relationer. Sådant man ska kunna ta med sig hem och 
direkt omsätta i det dagliga uppdraget att driva och leda 
digitaliseringsarbetet. De vanliga breakout-spåren har bytts 
ut mot ”temahus”, där vi blandar traditionella breakouts och 
partnermöten med workshops och casepresentationer.

Vilka är konferensens huvudteman?
– De tre husen har alltså varsitt tema. Enkelt uttryckt 
handlar ”Digitalt samhälle” om de samhälls- och struktur-
förändringar som digitaliseringen innebär, ”Digital förmåga” 
handlar om teknisk och organisatorisk kompetens samt 
förmågan att leda digital transformation och utveckling och 
”Digital trygghet” handlar om IT- och informationssäkerhet.

Är det något ämne eller någon gäst du särskilt vill lyfta fram?
– Ja, bland årets keynotes är vi stolta över att ha fått med 
Microsoft, Apple och Gartner, som alla tre kommer att måla 
upp sina bilder av den digitala utvecklingen och framtiden 
så vi alla får se hur väl de matchar varandra och vår egen 
bild.

Vad kan deltagarna förvänta sig av konferensanläggningen 
Djurönäset?
– Själva anläggningen ligger i Stockholms fantastiska skär-
gård, högt uppe på en höjd med en underbar utsikt, vilket 
ger möjligheter att lufta hjärnan mellan alla intressanta 
pass och utmaningar. All mat som bjuds på är från lokala 
producenter. Det finns även möjligheter att börja eller sluta 
dagen i deras relax- eller spa-avdelning.

Djurönäset ligger i Värmdö kommun och du är digita-
liseringschef i Nacka kommun – vad är det bästa med 
Stockholmsområdet?
– Att jobba i en region med en sådan enorm tillväxt ställer 
stora krav och innebär många utmaningar – och just därför 
är det väldigt roligt. Sedan är jag ju lite av en skärgårds-
nörd som älskar att simma och åka båt, så det är verkligen 
som grädde på moset att vi ska ha konferensen i Stockholms 
skärgård!
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kort om ITTydligare ansvar 
med handlingsplan 
för e-hälsa
Regeringen och SKL är överens om en handlingsplan 
på e-hälsoområdet för perioden 2017–2019. Planen 
innehåller bland annat en ny nationell samverkans- 
och samordningsstruktur, som ska främja en tydligare 
ansvarsfördelning inom e-hälsofrågorna. Syftet är att 
bättre kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter. 
Handlingsplanen fokuserar på nationell standardise-
ring och ett av förslagen är ett Nationellt forum för 
standardisering inom e-hälsa. Läs mer på: skl.se

Först med sms-besked 
om försörjningsstöd
Göteborg blir först i Sverige med en tjänst där kom-
muninvånare med försörjningsstöd kan få ett sms när 
pengarna är på väg till kontot. När pengarna kommer 
är en av de vanligaste frågorna till Göteborgs Stads 
kontaktcenter, och förhoppningen är att möjligheten 
att få sms-besked både ska göra vardagen enklare 
för många som lever i en ekonomiskt utsatt situation, 
och även leda till bättre service för alla som ringer 
till staden. Tjänsten har tagits fram inom ramen för 
Göteborgs Stads program för e-samhälle.
Läs mer på: vartgoteborg.se

Utländska 
e-legitimationer 
tillåts i Sverige
Alla som behöver ska ha tillgång till enkla och säkra 
e-legitimationer. E-legitimationer är samhällskritisk 
infrastruktur. Detta var några budskap från civilmi-
nister Ardalan Shekarabi på årets E-legitimationsdag 
som arrangerades i Stockholm i februari. Dagen 
samlade deltagare från både näringsliv och offentlig 
sektor. E-legitimationsnämnden berättade om arbetet 

med att skapa en gemensam spelplan för alla berörda 
under 2017 och om hur offentlig sektor ska förbereda 
sig då utländska e-legitimationer under 2018 ska 
tillåtas i samhället enligt EU-förordningen eIDAS. 
Läs mer på: elegnamnden.se

Åklagarmyndigheten
utvecklar säker 
e-posttjänst
Föreningen Sambruk har träffat en överenskommelse 
med Åklagarmyndigheten om en applikation som 
utnyttjar Skatteverkets e-tjänst Mina Meddelanden 
för säker elektronisk meddelandehantering. Appli-
kationen MM Sender har utvecklats och förvaltas av 
Föreningen Sambruk. Åklagarmyndigheten vidareut-
vecklar tjänsten för att möjliggöra snabb, säker och 
miljösmart elektronisk förmedling av meddelanden 
och dokument till advokater som utsetts av domstol.
Läs mer på: sambruk.se

Billigare, säkrare 
och enklare med 
ökad samordning
En del i regeringens satsning på en nationell digital 
infrastruktur är införandet av en smartare styrning 
och finansiering av gemensamma tjänster och grund-
data. Från och med 2017 slipper statliga myndigheter 
fakturera varandra när de utbyter prioriterade 
grunddata. Nu ger regeringen Ekonomistyrningsver-
ket i uppdrag att föreslå en finansieringsmodell för 
avgiftsfritt utbyte av grunddata även mellan statliga 
registeransvariga myndigheter och kommuner och 
landsting.
En ökad samordning ska minska risken för fel, göra 
handläggningen säkrare och få ner de administrativa 
kostnaderna. Det ska också bli enklare för medbor-
gare och företag.
Ekonomistyrningsverkets förslag ska rapporteras 
senast 31 maj i år. Läs mer på: regeringen.se
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Tillåt åtkomst. Kontrollera resultat.
Med CensorNet USS får du integrerad säkerhet för molntjänster,
webbfiltrering, e-post filtrering, multifaktor autentisering samt
återställning av lösenord i en enda plattform. I huvudsak allt du
behöver för att tillåta åtkomst och kontrollera resultat.

Träffa oss på KommITS 
Digitaliseringsdagarna 2017

Ta reda på mer och få en 30-dagars gratis testperiod
www.censornet.com
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Vesna Jovic har jobbat inom Huddinge 
kommun i nästan 30 år, de senaste 
åtta åren som kommundirektör. I maj 
börjar hon sitt nya jobb som vd för 
Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL.
– Det ligger mig alltid nära att tänka i 
utveckling, och det går inte att undvika 
att arbeta med digitalisering om man 
ska jobba med samhällsutveckling i 
dag, säger hon.
Hon tror att ledarskap inom digital 
transformation kräver de egenskaper 
som behövs i alla organisationer inom 
förändring.
– Det behövs mod, eftersom man 
hela tiden kommer att stöta på nya 
frågor. Vi har alla saker vi kan och har 
kontroll på, men som ledare måste du 
kunna ta ansvaret och gå in i frågor 
som du inte är bekväm med.

Våga 
leda in i 
digitaliseringen

Krävs det en särskild sorts ledarskap för digital trans-

formation? Svaret är nej, om du frågar experterna.

– Det viktigaste är att våga gå utanför sin egen 

komfortzon, säger Vesna Jovic, tillträdande vd på SKL.
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Är dagens kommunala ledare bra på det?
– Nej, det är svårt. Men jag kan ana 
en skillnad generationer emellan. Det 
är lättare att leda den här typen av 
utveckling om man är yngre.
Vesna Jovic tycker också att det är 
viktigt att våga ta in kunskaper utifrån.
– Hur jobbar andra? Vilka kompeten-
ser verkar behövas för att lyckas? Man 
kan alltid lära av varandra, sedan får 
man bilda sig en egen uppfattning och 
skapa något som funkar på hem-
maplan. Så har jag gjort. Och jag har 
varit noga med att bygga in det i den 
ordinarie strukturen, inte hitta på 
några nya styrsystem. Mest för att visa 
att digitalisering inte är något farligt 
och annorlunda.

Hon får medhåll av Marie Andervin, 
rådgivare på företaget DigJourney, som 
föreläser om ledarskap inom digital 
transformation för offentlig verksamhet 
och näringslivet. 
– Digitalisering handlar om att leda 
människor genom en komplex föränd-
ring, det kräver någon som vågar stå 
längst fram med fanan och visa vägen, 
säger Marie Andervin.
I fjol släppte hon boken Att leda digital 
transformation tillsammans med 
kollegan Joakim Jansson. Där delar de 
in transformationen i tre mognadsfa-
ser, som var och en kräver sin typ av 
ledarskap.

I första fasen, när det är dags att sätta 
igång en digitalisering, är rollen som 
visionär viktig.
– Människor gillar inte alltid föränd-
ring. Bara att ta en annan väg till 
jobbet än vanligt kan leda till frus-
tration. Därför gäller det att besvara 
frågan ”varför ska vi förändras?”. Och 
skapa en tillit inom organisationen, 
säger Marie Andervin.
Fas två är koordinationsfasen, då orga-
nisationen ska sätta igång arbetet, och 
gå från ”varför?” till ”hur?”. Där gäller 
det att våga tänka nytt, och lämna över 
ansvar till medarbetare som ska känna 
sig trygga i att vara innovativa och 

"Digitalisering ... 
kräver någon som 

vågar stå längst fram 
... och visa vägen"



KommITS nr1/2017

9

nytt om namn

Angela Gardelin och Katarina Nilsson har 
anställts som verksamhetsutvecklare digitalisering på 
Falkenbergs kommun. De ska arbeta tillsammans med 
verksamheterna för att hjälpa dem med digitalisering 
och effektivisering, främst mot kunder men även i 
interna processer.

Vesna Jovic, kommundirektör i Huddinge kommun 
och ledamot i regeringens råd för digitalisering av of-
fentliga Sverige, är ny vd för Sveriges Kommuner och 
Landsting. Hon tillträder i mitten av maj och efterträ-
der då Håkan Sörman, som nu är landshövding i 

Jönköpings län.

Jörgen Sand-
ström är från 20 
mars ny IT-/digita-
liseringsdirektör i 
Västerås stad. Han 
lämnar därmed 
uppdraget som 
sektionschef på 
Avdelningen för 
digitalisering på 
Sveriges Kommu-
ner och Lands-
ting, men kommer 
att vara kvar som 
ledamot i Kom-
mITS styrelse.

Per Mosseby 
slutar i maj som chef för avdelningen för digitalisering 
på Sveriges Kommuner och Landsting, för att övergå 
till en roll som entreprenör med egen verksamhet.

Har din arbetsplats gjort spännande 
nyrekryteringar eller förändringar? 

Berätta för KommITS läsare. 
Kontakta tidningens redaktör Ulf Benkel på 
ulf.benkel@gmail.com eller 0705-65 84 71 
med dina personalnyheter. 
Skicka med ett foto också, så syns du ännu bättre.

utveckla nya arbetssätt.
– Den här fasen kan leda till mycket 
friktion, säger Marie Andervin. Man 
provar idéer som behöver förändras 
hela tiden, eller till och med släckas 
ner. Det kan leda till konflikter, vilket 
kräver en ledare som inte är rädd 
för dem och kan hjälpa till med 
konflikthanteringen.

Den tredje, och sista, fasen är 
den mest spännande, enligt Marie 
Andervin.

– Då är det dags att accelerera. Man 
har skapat förmågor som förhopp-
ningsvis ska lösa nya utmaningar en 
lång tid framöver. Här är det viktigt 
som ledare att värdera vilka delar som 
ska förvaltas, och var man ska fortsätta 
skapa nytt. Det är lätt att fastna i ren 
förvaltning.
Hon påpekar att många svenska kom-
muner och företag fortfarande befinner 
sig i utvecklingens första fas.
– Vi får alltfler förfrågningar från 
offentlig sektor om hur man kan 

komma igång. Det är fantastiskt roligt 
att kommunerna börjar undersöka 
digitaliseringens möjligheter att bidra 
med medborgarnytta och ett hållbart 
samhälle. Det märks att man börjat 
ta tag i frågan på allvar nu. Text: Christian 

Naumanen Foto: Thomas Carlgren, Niklas Palmklint

Angela Gardelin

Joakim Jansson från 
DigJourney är talare på 
KommITS vårkonferens.

Katarina Nilsson
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Just nu utreds EU:s dataskyddsförordning GDPR, för att 

på bästa sätt få den att fungera med vårt svenska system.

Frågan är: Hinner kommunerna förbereda sig i tid innan 

lagen börjar gälla i maj 2018?

TICKAR

Hinner kommunerna 
förbereda sig för GDPR?

KLOCKAN
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TICKAR
Efter att EU förra våren beslutade att 
medlemsländerna skulle få ett nytt 
regelverk för behandling av person-
datauppgifter har omkring 17 svenska 
utredningar av olika slag påbörjats. 
Kameraövervakning, personuppgifter 
inom utbildningsområdet och inom 
forskningen är några exempel på områ-
den. Tre av de 17 utredningarna berör 
främst kommunerna.

Staffan Wikell, förbundsjurist på Sve-
riges Kommuner och Landsting, sitter 
med som SKL:s expert i den utredning 
som ska bli klar först.
– Dataskyddsutredningen som jag är 
med i kommer att föreslå allmänna be-
stämmelser för offentlig sektor, företag 
och privatpersoner, men speciellt för 
kommun och landsting. Vårt resultat 
redovisas i mitten av maj i år.

Från utredningen ges regelbunden 
information till övriga utredningar, 
för att undvika paragrafkrockar. 
Arbetet med att sammanföra de olika 
utredningarna kommer därmed inte att 
behöva vänta tills den sista utred-
ningen är klar – vilket är så sent som 
i december 2017 – utan underlättas 
genom regelbundna avstämningsmö-
ten med representanter från varje 
utredning.

– Det går att förbereda sig väldigt 
mycket redan nu. Genom att läsa 
själva EU-förordningen och fokusera 
på de regler som inte kan påverkas 
av medlemsländerna går det att få ut 
en hel del information. Det är faktiskt 
mycket som inte kommer att ändras. 
Reglerna om rättigheter för personer 
som förekommer i kommuners register 
är i huvudsak som i dag, säger Staffan 
Wikell.

Om man väljer att läsa EU:s förordning 
krävs det också goda kunskaper om 
nuvarande svensk lagstiftning för att 
kunna upptäcka det som har ändrats. 
Men hur uppdaterar man sig om man 
inte är grundligt insatt kring den 
nuvarande lagen? 
– Man ser eller läser någon riktad 
information, det finns ett stort antal 
utbildningsanordnare. SKL anordnade 
ett webbseminarium förra våren, det 
går fortfarande att se på vår hemsida.  
Vi kommer också att presentera fler, 
bland annat ett i april.

Även Datainspektionen ger kurser om 
vad man behöver förbereda sig på. Ar-
rangemangen är minst sagt populära.
– På mindre än en vecka blev vårens 
kurser fullbokade, det var ett stort 
tryck! säger Katarina Tullstedt, 
enhetschef på Datainspektionen, som 
tillägger att fler utbildningstillfällen är 
att vänta under hösten.

Förutom kurserna kommer Datain-
spektionen att fortsätta ge kontinuerlig 
information om GDPR via sin hemsida.
– Vi har experter i många av de pågå-
ende utredningarna och samråder med 
både lagstiftare och verksamheter för 
att kunna ge stöd. Vårt stora dilemma 
är att få resurserna att räcka till, säger 
Katarina Tullstedt.

Staffan Wikell – behöver man oroa sig 
på kommunernas IT-avdelningar för att 
inte hinna förbereda sig?
– Det gäller att sätta sig in i betän-
kandet som kommer nu i maj 2017. 

Sen kan man aldrig vara säker på att 
propositionen och den lagstiftning som 
riksdagen tar ställning till blir exakt 
den samma.  Allmänt rekommenderar 
jag Datainspektionens ”Frågor och 
svar” om man känner sig villrådig.
Datainspektionens egna råd när det 
gäller att förbereda sig bra handlar om 
struktur.
– Det vi säger rent generellt är att 
ju mer ordning man har på sin 
personuppgiftsbehandling i dag, 
desto enklare kommer det att vara att 
anpassa den till den nya förordningen, 
säger Katarina Tullstedt.
Text: Lotta Svensson

l ä n k a r :

Datainspektionens Frågor och svar om GDPR: 

datainspektionen.se/dataskyddsreformen/fragor-och-svar/

SKL:s webbseminarium om GDPR: 

skl.se – skriv ”webbinarium dataskyddsförordningen” i sökrutan

Under vårkonferensen 
kommer GDPR att 
diskuteras i temahuset 
”Digital trygghet”.

Staffan Wikell

Katarina Tullstedt
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UPPDRAG | NACKA GYMNASIUM

Martin Kuczynski, IT-chef 
NACKA GYMNASIUM

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR PÅ DUSTIN.SE/SOLUTIONS  
ELLER RING 08-553 44 000 SÅ HJÄLPER VI DIG ATT HITTA RÄTT IT-LÖSNING.

I DAG FINNS DET EN FLEXI BILITET I  
IT-AVTALET. DE SNABBA LEVERANSERNA 
GÖR ATT NÄR NYA ELEVER BÖRJAR FÅR DE 
EN DATOR SOM ÄR FÄRDIG ATT ANVÄNDAS 
PÅ NÅGRA FÅ DAGAR. 

Ta kontroll över era 
fysiska och digitala 
identiteter
Vi erbjuder en komplett säkerhetslösning 
för era ID-tjänster. 

Missa inte vårt Breakout 25e april
Allt på ett kort – och lite till! 

nexusgroup.com

170208 Nexus KommIts 170x109.indd   1 13.02.17   08.41
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Han är samordnare för den gemen-
samma nämnd för verksamhetsstöd 
som kommunen har tillsammans 
med Sandviken, Hofors och Ockelbo. 
Nämnden jobbar för gemensamma 
lösningar inom HR, ekonomi, informa-
tion, kommunikation, telefoni, arkiv 
och – framförallt – IT.

Samarbetet började 2014, och året 
därpå gjorde kommunerna sin största 
gemensamma upphandling hittills 
inom IT-området: En gemensam 
e-tjänsteplattform från Sundsvallsfö-
retaget Nordic Peak. Inför upphand-
lingen samlades representanter från 
alla fyra kommunerna för att utbyta 
erfarenheter kring tidigare leverantö-
rer, och på så sätt få till en ännu bättre 
kravspecifikation.
– Vi lade väldigt mycket tid på det, 
och det resulterade i att ingen av de 
tidigare leverantörerna fick uppdraget. 
Och såhär långt har det fungerat bra.
Open ePlatform fungerar som moln-
tjänst, och används i dagsläget av ett 
50-tal kommuner landet över. Lös-
ningen gör det möjligt för alla kunder 
att dela nya e-tjänster de utvecklar 
med varandra.

Tre år in tycker Lennart Smith att 
samarbetet fungerar bra. De fyra kom-
munerna har stor spridning invånar-
mässigt: Gävle är störst med cirka 
100 000 invånare, följt av Sandviken 
(38 000), Hofors (9 000) och Ockelbo 
(6 000).

– Ju mindre kommun man är, desto 
mer har man att vinna på samverkan. 
Det gör att jag ibland får frågan 
inifrån Gävle kommun: Vad får vi ut 
av det här? Det enklaste svaret är 35 
procents rabatt på upphandlingar, det 
är inte att förakta, säger Lennart Smith 
och hänvisar till den nyckeltalsfördel-
ning kring kostnaderna kommunerna 
kommit överens om, där Gävle står för 
65 procent, Sandviken 25, Hofors 6 
och Ockelbo 4.

Han erkänner dock att samverkan inte 
alltid är det enklaste att implementera 
inne på kontoren.
– Från politiskt håll tycker alla att det 
är bra, det är ju därifrån direktivet 
kommer. Men på tjänstemannanivå är 
det ibland lite trögare. Det är många 
som sitter och bevakar sin sandlåda, 
sitt revir.

Hur löser man det?
– Framförallt handlar det om ödmjuk-
het. Det är inte affärer från dag ett, 
utan en inledande fas av förtroende-
skapande kommunerna emellan. Det 
är lite som att göra affärer i Kina, du 
måste finnas på plats och växa in i det 
– vilken kan ta lite tid.
Han ser en fördel i att de fyra kommu-
nerna i Gästrikland är så olika stora.
– Jag tror det krävs ännu mer ödmjuk-
het om de inblandade kommunerna är 
jämnstora. Då är det nära till skepti-
cism och lätt att börja se vinnare och 
förlorare i arbetet. Text: Christian Naumanen

”Minsta kommunerna 
 har mest att vinna”

De som samverkar inom IT-lösningar har mycket att tjäna. I Gästrik-

land har en kommunkvartett lyckats genom gemensamma e-tjänster.

– Det handlar mycket om ödmjukhet och att skapa förtroende, 

säger Lennart Smith, utvecklingsstrateg i Gävle kommun.

TEMA SAMVERKAN

Lennart Smith

Gysinge bruk, Sandviken. foto: Jan Carlsson
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”Regeringen 
 behöver ta 
 större ansvar”

Ardalan Shekarabi leder Rådet för digitalisering av det 
offentliga Sverige, som tillsattes 2015. Rådet är en samman-
sättning av tolv företrädare för myndigheter och kommuner 
som träffas i syfte att snabba på digitaliseringen av offentlig 
sektor.
– Rådet är ett forum för strategisk diskussion i genomföran-
det av regeringens satsningar och ska vid behov identifiera 
utmaningar och föreslå åtgärder, skriver Ardalan Shekarabi 
i en mejlintervju med KommITS.
Han tycker inte att kommunerna samverkar tillräckligt inom 
IT och digitalisering i dag.
– Nej, både jag och kommunerna ser att det finns stora 
vinster att göra om vi samverkar mer. Både för att svara på 
de förväntningar som våra medborgare och företag har, och 
för att vi ska kunna finansiera vår välfärd framöver.
De mindre kommunerna halkar efter i den digitala utveck-
lingen, menar Ardalan Shekarabi.
– Och de stora kommunerna klarar inte heller av att på egen 
hand få till smarta informationsflöden, för exempelvis sam-

ordningen kring nyanlända, arbetslösa eller sjukskrivna. 
Varje kommun ska inte behöva lösa samordningen med 
staten på egen hand.

”Digitalt först” är regeringens program för digital förny-
else av det offentliga Sverige 2015–2018. Titeln syftar på 
att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska 
vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakt mer 
medborgare och företag. Målet är att bli världsledande inom 
digital förvaltning.

Programmet innehåller ett antal reformer, som inrättandet 
av en nationell digital infrastruktur, ökad digital kompetens 
i offentlig sektor, främjandet av öppna data, ny lagstiftning 
som inte i onödan försvårar för digitalisering – och att samla 
alla digitaliseringsfrågor under en och samma myndighet. 
En utredning om denna eventuella myndighet startade i 
maj 2016, och ska senast 15 mars lämna ett delbetänkande. 
Slutbetänkandet redovisas innan årsslutet.

TEMA SAMVERKAN
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Även regeringen har insett vikten av 

kommunal samverkan inom IT-frågor. 

Snart kan digitaliseringen av den 

offentliga sektorn få en egen myndighet. 

– Vi i regeringen behöver ta ett större ansvar 

för att stötta kommunerna, säger civilminister 

Ardalan Shekarabi (S).

– Det är svårt att samverka, det vet vi, 
säger civilminister Ardalan Shekarabi. 
Stat, kommun och landsting behöver 
gå hand i hand för att möta medbor-
garnas behov och säkerställa förtroen-
det för den offentliga sektorn.

Varför är det så viktigt med samverkan 
inom IT och digitalisering?
– För mig är det inte acceptabelt att 
skattebetalarna i dagsläget betalar för 
liknande IT-lösningar i 347 myndighe-
ter, 290 kommuner och 20 landsting. 
Lösningar bör kunna återanvändas i 
större utsträckning.
Text: Christian Naumanen. 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
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– Verkligheten driver samhället framåt underifrån, säger 
Siduri Poli som är verksamhetsansvarig i föreningen 
Changers Hub. Vi mobiliserar kultur på medborgarnivå och 
blir ett paraply för goda krafter.

Rent fysiskt finns hubben i Alby i Botkyrka kommun. Kom-
munen är uppdragsgivare och samarbetspartner, här finns 
erfarenhet och ekonomiskt stöd medan Changers Hub når 
målgruppen unga vuxna som annars är svår att få kontakt 
med för tjänstemän och politiker. Målet är detsamma för 
kommunen och nätverket: Ett mer demokratiskt samhälle, 
självklart med jämställdhet och mångfald på alla nivåer.
Till Changers Hub kommer unga människor i Stockholms 
ytterstad med en idé om något de brinner för och får stöd 
och hjälp för att utveckla den. Den som inte har någon 
färdig idé kan gå en entreprenörskurs för att få verktyg och 
energi att gå vidare. Från tanken att coacha tio ungdomar 
vid starten 2015 var man snabbt uppe i 400 unga redan 
första terminen och nätverket är stort – nu ingår drygt 600 
personer i hubben.
– Idéer har blivit företag som anställer folk från nätverket, 
säger Siduri Poli. Det blir en social återvinning, man vill ge 
tillbaka när man själv har fått stöd och support.

De som driver Changers Hub vet själva hur det är att sakna 
nätverk och inte veta vart man ska ta vägen för att göra 
verklighet av idéer. Men det är inte enbart entreprenörer 

som får näring från nätverket. Genom att ge fler människor 
chansen att utvecklas förändras även samhället, menar 
Siduri Poli. Det handlar om mångfald, integration och om 
maktfördelning i ett demokratiskt samhälle.
– Vi är där vår målgrupp är, fysiskt och digitalt, vi förstår 
samtiden och utnyttjar nya kommunikationskanaler som 
nyhetsbrev, Facebook och Instagram, säger Siduri Poli. 
Vi har inga annonskostnader och tror inte på reklam, det 
känns inte modernt, vi vill få information på våra villkor 
och betalar hellre för att vara utan reklam.

I lokalerna i Alby föreläser varje månad kända och okända 
inspiratörer med koppling till ytterstaden och föreläsning-
arna är öppna för alla. Själv kommer Siduri Poli från start 
up-världen och har erfarenhet av att bygga communitys. 
Hon är teknikintresserad, men är framför allt intresserad 
av innehåll och möjligheter, kultur och entreprenörskap. 
Veckans Affärer utsåg just Siduri Poli till en av Sveriges 101 
supertalanger 2017, hon kommer på plats 14 i kategorin 
”Samhällsbyggarna”.
– Jag är intresserad av de förändringar som tekniken skapar, 
säger Siduri Poli. I Changers Hub spinner vi vidare på 
samhällsförändringarna som sker på grund av den digitala 
utvecklingen. Här finns de verktyg som vi använder i vår 
kommunikation, i organisationen och i utbudet.
Text: Elisabeth Ekström. Foto: Elif Obeyd

Hos Changers Hub får unga entreprenörer nycklar till att förverkliga sina idéer.

– Här finns kunskap, inspiration och nätverk som gör skillnad, 

säger Siduri Poli, en av grundarna.

Och de som lyckas kommer tillbaka och ger tillbaka.

Nätverk som lyfter unga
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Nätverk som lyfter unga

Siduri Poli om Changers Hub 
och "social återvinning"



changers hub
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Om Changers Hub

(Hub = ett centrum som knyter samman flera delar.)     
Changers Hub började som en förstudie av Fares Hamed 
och Amanias Abraha tillsammans med Tillväxtverket, 
Vinnova och Botkyrka kommun. Här uppmärksammade 
man att det unga framför allt saknade i sitt närområde var 
kunskap, inspiration och nätverk. 2015 startade Hamed 
och Abraha tillsammans med Victoria Escobar och Siduri 
Poli föreningen Changers Hub. Nu fortsätter samarbetet, 
Botkyrka kommun är uppdragsgivare och rent fysiskt finns 
hubben i Alby.
– Än så länge har vi bara polerat på ytan, säger Siduri 
Poli om samarbetet med kommunen. De har helt andra 
muskler än en ideell förening, kommunen är våra bästa 
vänner! 
Planer finns att starta hubbar även i bland annat Göteborg 
och Malmö och på sikt även utomlands.

Det här gör Changers Hub

Verksamheten består av flera olika områden, både på 
plats i Alby, hos företag och på internet. Varje månad 
bjuder man in föreläsare som alla har någon koppling 
till ytterstaden. Hittills har bland andra journalisten, 
programledaren och författaren Alexandra Pascalidou, 
kampsportaren, programledaren och skådespelaren Musse 
Hasselvall, författaren Neftali Milfuegos, årets mäklare 
Ramin Jahangiri och företagaren och entrepenören Felicia 
Margineanu besökt Changers Hub.
Kurser i entreprenörskap och företagande, i ekonomi och 
aktiehandel börjar varje termin och under våren 2017 
startar en ny utbildning i programmering. Deltagare i 
nätverket gör också studiebesök på företag.
Den som söker upp Changers Hub får möjlighet till stöd 
för att utveckla både sig själv och sin idé som kan handla 
om allt från att starta ett digitalt magasin till att göra en 
konstutställning .

"Man vill ge tillbaka 
när man själv har fått 

stöd och support"

Siduri Poli om Changers Hub 
och "social återvinning"
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TÄVLA & VINN
ETT PAR VR-GLASÖGON

BESÖK PULSENS MONTER

HR-PROCESSER
INTEGRATIONER
& IAM I MOLNET

Cisco Säker Digitaliserad Kommun
 
Det finns ett sätt att skapa en kommun 
som är attraktiv för alla. 
 
Vi kallar det för Säker Digitaliserad 
Kommun. 

Kom och träffa oss på KommITS  
Digitaliseringsdagar 2017 på Värmdö 
och diskutera hur vi kan stödja dig i ditt 
arbete att göra er kommun mer effektiv, 
innovativ, säker och invånarvänlig.
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Öppna data är digital information som 
görs tillgänglig gratis för vem som helst 
att använda. Inom den kommunala 
verksamheten kan man se det som en 
digitalisering av offentlighetsprincipen: 
All data som omfattas av offentlighets-
principen är också potentiell öppen 
data. Datan kan sedan användas 
som underlag för nya tjänster eller 
innovationer.

Josefin Lassinantti, doktorand på Luleå 
tekniska universitet, disputerar under 
våren med avhandlingen ”Making 
sense of open data re-use”, där hon 
tittat på användningen av de outnytt-
jade resurser många kommuner sitter 
på när det kommer till öppna data.
– I dag ses det mest som ett tråkigt 
EU-direktiv som blivit pålagt uppifrån, 
säger Josefin Lassinantti. Knäckfrågan 
är att få kommunerna mer motiverade 

att engagera sig i öppna data.

Det är lätt att se hur offentlig data kan 
gynna icke-kommunala aktörer: En 
festival som använder lokaltrafikens 
data för att bygga en egen app med 
alla bussar som går till festivalområ-
det, eller journalister som använder 
öppna data för att kartlägga mönster i 
exempelvis polisanmälningar.
Men kommunerna själva måste inse 
att öppna data kan vara lösningen på 
flera av deras problem, säger Josefin 
Lassinantti.

– Regioner och kommuner har massa 
utmaningar på sina agendor. Som i 
Norrbotten, där de har som mål att 
öka medvetenheten kring alternativa 
drivmedel, det vill säga elbilar. Om 
man då släpper ut geodata på var alla 
laddstolpar planeras kan man skapa ett 
engagemang i frågan och få respons 
från medborgarna.
Hon menar att kommunerna måste 
börja se alla medborgare och företag 
som en resurs i frågan.
– Jag tycker att man ska bjuda in fler 
branscher till bordet. IT-sektorn sitter 

Öppna data 
 – en outnyttjad resurs

Forskaren Josefin Lassinantti 

vill få kommuner att se vinsterna

Alla pratar om öppna data 

– få vet vad de ska göra av den. 

Kommuner måste bli bättre 

på att se potentialen i den nya 

resursen, menar forskaren Josefin 

Lassinantti.

– Öppna data är inte bara en 

IT-fråga, säger hon.
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på tekniken, men du behöver också 
de som är insatta i olika problemställ-
ningar och kan bidra med bakgrunds-
kunskaper för innovationer och annat 
värdeskapande. Det är vanligt med 
Hackatons, och det kommer fram 
massa bra lösningar – men problemen 
formuleras alltid av människor med 
erfarenhet i IT-världen. Det är många 
branscher vars kunskaper inte tas 
tillvara: Skola, sjukvård, transportsek-
torn, mäklare och så vidare.

Sverige blir allt sämre på öppna data. 
2013 rankades landet på 8:e plats i 
den internationella jämförelsen Global 
Open Data Index, 2015 var vi nere på 
27:e plats. För att vända trenden tycker 
Josefin Lassinantti att större satsningar 
behövs göras inom området, framför 
allt hos mindre kommuner.
– Det är lätt att dela data mellan kom-
muner och regioner, och ju mer data 
som samlas desto större värde har det. 
Det är som en tröskeleffekt – det krävs 
en viss kritisk mängd för att det ska bli 
användbart.

Rent konkret tycker hon att kommuner 
som är nya på området bör börja med 
att dela geodata, som är grunden till 
många lösningar inom framförallt 
turistverksamhet. 
Och att de ska se möjligheten till att få 
något i utbyte.
– Externa programmerare gör ofta ett 
jättejobb när de organiserar datan. 
Och det finns en open source-anda 
inom branschen: Får man något gratis 
är man ofta villig att dela med sig 
tillbaka.
Text: Christian Naumanen. Foto: Melina Granberg

Kommuner som lyckats med öppna data

örebro

Har varit drivande i landet med att släppa ut öppna 
data. Lade redan 2012 ut alla offentliga leverantörs-
fakturor för att göra kommunens verksamhet enklare 
att granska för medier. Har utvecklat en nationell mall 
för att kunna jämföra skolmåltider mellan Sveriges alla 
kommuner.
www.orebro.se/kommun--politik/fakta-statistik--
undersokningar

hel s ingfors

Samarbetar med regionens tre andra städer, Espoo, 
Vantaa och Kauniainen, vilket gör att den öppna datan 
inkluderar en befolkning på nästan 1,5 miljoner män-
niskor. Datan har exempelvis möjliggjort guideappen 
BlindSquare för synskadade, byggd på information från 
kollektivtrafik kombinerat med data från det sociala 
nätverket Foursquare, samt mobiltelefonens GPS- och 
röststyrningsfunktioner.
www.hri.fi/se/

toronto

Den kanadensiska staden har sedan 2009 satsat stort på 
att tillgängliggöra och nå ut med sin öppna data. Det 
har resulterat i över 200 nya tjänster och innovationer, 
som exempelvis en guide-app som använder aug-
mented reality-teknik (förstärkt verklighet) i staden, och 
hemsidan Budgetpedia som gör det enkelt för medbor-
gare att på ett enkelt vis sätta sig in i stadsbudgeten.
www.toronto.ca (välj menyn ”Accessing City Hall”, och 
klicka på ”Open Data”)
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Disruptive Technology by... 

Besök oss i Digitalt Samhälle under DigitaliseringsDagarna

Vi vill att ni som kund både skall ha mer tid och pengar till att utveckla er verksamhet!
Därför levererar vi på Techster och Förbergs färdigpaketerade lösningar

Köp er eget mjukvarude�nierade datacenter av oss till fast pris
1/4 kostnaden jämfört med traditionella lösningar och med 10 gånger mer prestanda

”Gartner Says the Future of the Data Center Is Software-De�ned”

Självbetjäning

Identitetshantering

Tjänstekatalog

www.smartsourcing.se
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Din verksamhet. 

Digitaliserad
I en värld där det digitala är överallt, 
är vi managementkonsulterna som är 
naturligt digitala. 

Möt oss på KommITS!
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KONFERENS- OCH BESÖKSBOKINGSSYSTEM

Mötesrum bokning
Mötesrum skärmar
Resurs bokning
Statistik och rapporter

Besøk oss på KommITS Digitaliseringsdagarna 24-26 april 2017

Från skidutyrningen i fjällen
till bryggeriet på Gotland.
Vi bygger Sverige med it.

atea.se
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www.selfpoint.se
Selfpoint är en webbaserad och 
mobilanpassad plattform för e-tjänster. 

Bygg dina e-tjänster snabbt, enkelt 
och säkert. Lösningen stödjer alla mobila 
enheter och är tillgänglighetsanpassad.  

Kontakta oss
0767-7525750767-752575
info@selfpoint.se

En komplett plattform 
för e-tjänster

ON-BOARDING MED ENGAGEMANG & SAMVERKAN 

Multisourcing och framgångsrikt partnerskap möjliggör den digitala ambitionen. 

www.basefarm.com/se/wikitech

170210_Basefarm_KommITs_170x109mm.indd   2 2017-02-10   13:47
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Vår nya tekniska plattform är från grunden anpassat för

Molnet • Mobiler  • Social Teknologier

Med vår lösning kan handläggaren kommunicera med era kunder 

oavsett kanal de väljer.
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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 leverantörer. 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
– 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 
2017/2018 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

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 kommits styrelse :

Ordförande
Torbjörn 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: torbjorn.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
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

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

Övriga
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

Jörgen Sandström
Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
Telefon: 021 - 39 00 00
E-mail: jorgen.sandstrom@vasteras.se

Lotta Nordström, Nacka kommun
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Telefon: 08-718 8716
E-mail: lotta.nordstrom@nacka.se

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

Roger Nilsson
Ystads  kommun
Ledning och utveckling
Piparegränd  3
271 42 Ystad
Telefon arb: 0411-577 009
E-mail: roger.nilsson@ystad.se

Postadress 
KommITS c/o Marianne Olofsson, 
Munkedals kommun, Forum, 
455 80 Munkedal
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avsändare : 

Cela Grafiska AB
Svarvargatan 6
462 56 Vänersborg

returadress : 

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

En stark röst 
i bredbands-
debatten

Svenska
Stadsnäts-
föreningen
Bildades: 1998
Medlemmar: Ca 300 st
varav 180 är stadsnät
Webbplats: ssnf.org
Kontakt: 08 21 49 30 
eller kansli@ssnf.org

Under den här vinjetten presenterar vi KommITS vänskapsföreningar. Denna gång: 

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, respresenterad av Jörgen Svärdh, ordförande. 

Tidigare avsnitt: Föreningen Sambruk, Sveriges Kommuner och Landsting.

KommITS
kompisar

Vad är det viktigaste SSNf gör?
– Stadsnätsföreningen är en stark och tydlig röst i bred-
bands- och digitaliseringsdebatten. Vi bedriver också ett 
aktivt arbete med att öka kunskapen hos politiker om 
stadsnätens roll, och hjälper medlemmarna inom ramen för 
vårt verksamhetsområde ”Nät i världsklass”. Det handlar 
exempelvis om att ta fram standarder och rekommendatio-
ner. Vi har också en tjänst kallad Cesar2 där nätägare kan 
köpa och sälja fiberförbindelser.
– Stadsnätsföreningen anordnar också två stora konferenser, 
Årskonferensen och Bredbandsbåten, där aktuella ämnen 
inom bredbands- och digitaliseringsområdet tas upp. Dit är 
givetvis alla KommITS medlemmar välkomna.

Vilka är era medlemmar?
– Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intres-
seorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner 
och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bred-
bandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut 
majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern 
infrastruktur för bredband i Sverige.

När bildades ni – och varför?
– Föreningen bildades 1998. Kommunerna hade då kommit 
igång på allvar med bredbandsutbyggnaden och det blev 
tydligt att det saknades en organisation som värnade stads-
nätens intressen och samtidigt kunde tjäna som mötesplats 
för dess medlemmar.

Hur ser kompisskapet med KommITS ut?
– Vi har under flera år haft ett gott samarbete med Kom-
mITS. Vi har bland annat gjort gemensamma medieutspel 
med syfte att öka intresset för IT- och bredbandsområdet. 
Och vi är ju verkligen beroende av varandra!
Text: Ulf Benkel


