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Tar det aldrig slut ...
ledare

Man tycker ibland att ”skönt då har man 
avslutat ännu ett projekt” men så dyker det 
snabbt upp två nya.
 
Men visst är inte det vad som driver oss 
IT-människor? Att hela tiden ha nya saker 
bakom nästa hörn, nya saker att testa, nya 
lösningar för våra verksamheter och få 
hjälpa våra användare att på ett enklare, 
roligare och framför allt rationellare sätt 
utföra sina arbetsuppgifter? 

Sen har vissa ämnen en benägenhet att 
återkomma med ny kraft och nya idéer, och 
denna våren verkar bli en sån där man får 
damma av projektpärmen och fräscha upp 
kontakterna. 

Själv känner jag att det är ett par stora 
ämnen som får en nystart. 

Det första är bredbandsutbyggnaden. 
Från att hos oss legat stilla i några år får det 
nu ny fart med regeringens halva miljard. 
Hos oss försöker vi få igång fiberföreningar 
på landsbygden. Annorlunda och roligt 
med engagemang från medborgarna 

Det andra är e-tjänsterna som blir mer 
och mer i fokus. Alla säger att ”detta borde 
vara som en e-tjänst istället” och då är vi väl 
verkligen mogna för det eller hur? Roligt 
i Halland är att vi där gör ett gemansamt 
grepp kring e-tjänster. Alla har ju samma 
förutsättningar så varför sitta och uppfinna 
hjulet själv? 

Men var är det nationella E-id:et? Skärp-
ning där regeringen! 

Oavsett hur vi sliter under våren så ser vi 
naturligt fram emot att få se Karlstads nya 
stolthet; CCC – deras nya konferenscenter. 
Jag är övertygad om att Inge lyckats att få 
till den hittills bästa Kommits konferensen 
i maj så hur 
mycket ni än har 
att göra i vår, 
glöm inte att 
anmäla er….  

Torbjörn 
Larsson
– Ordförande 
KommITS

 

Keynote-talare

 Sarrah         Abdelrahman
I en tid när många unga verkar ha gett upp på politiskt arbete och 
engagemang, visar hon en väg framåt. Abdelrahman krävde inte 

bara en diktators avgång, hon är nu 
en röst för många unga människor 
som kräver sin rätt att bygga en ny, 
demokratisk värld. Edbergstiftelsen 
i Karlstad har beslutat att i 2011 
belöna den egyptiska medborgar-
journalisten och videobloggaren 
Sarrah Abdelrahman från Kairo, för 
hennes sätt att nyttja sociala medier 
i en omvälvande och angelägen tid 
för både Egypten och för resten av 
Mellanöstern. Hon kommenterar 
själv utmärkelsen:
-Jag är hedrad över denna uppskatt-

ning och detta erkännande, men den verkliga uppskattningen och 
erkännande bör gå till de tusentals som har offrat sina liv, sinnen 
och framtid för oss att leva i frihet. Och de miljoner som fortsätter 
vår revolution och inte ger upp för än vi står som segrare.

Källa: www.edbergfoundation.org
länk: www.twitter.com/#!/sarrahsworld

Keynote-talare

 Thomas           Selig
Thomas Selig har nischat in sig på digital kommunikation mellan 
icke kommersiella organisationer och dess kunder. Har bl a arbetat 
med Katrineholms kommuns satsning på social medier. som 
belönades med priset ”Social Media Awards 2011”.

Varför skall man gå på din föreläsning?
Det pågår en kommunikationsrevolutionen. Det är viktigt att förstå 
nya medier. För kommunerna tror jag det gäller att vara med eller 
försvinna. För att spetsa till det en aning.

Vad saknar du i dialogen mellan kommun och invånare?
Det är oftast inte en dialog, det är en monolog. Många kommuner 
förstår inte hur man använder nya mediers kraft. Man kan inte 
hantera den information som kommer tillbaka.

Vad kan kommunerna bli bättre på?
Rent demokratiskt tror jag att kommunerna kan utveckla sin 
delaktighet i dessa medier och förstå innebörden av att invånarna 
gör sina röster hörda. Denna information kräver delaktighet 
och ur den kan man dra många vettiga slutsatser i dialogen med 
kommuninvånarna.

text: Daniel Becker • länk: www.penseo.se

inför vårkonferensen i karlstad 8-10 maj 2012 – Läs mer på s. 12, 13 och www.kommits.se
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Digital avgiftning?

Solen påverkar oss onekligen på många sätt. 
Under de ljusa årstiderna är det utomhus som 
gäller med främst löpning.  Jag intensifierar  
timmarna i simbassängen höst och vinter, 
eftersom jag då spenderar otaliga timmar 
ute i cyberrymden letande efter nyheter och 
uppslag till historier. Detta för mig in på följande 
utmaning:

Om en månad är det dags för artificiell 
mediaavgiftning, åtminstone för sympatisörer till 
Kanadabaserade Adbusters. I mitten av april har 
aktivisterna utlyst en Digital detox week, då det 
är meningen att deltagarna ska försöka avstå 
från att använda tv, datorer, tv-spel, mobil och 
liknande för att se vad som händer. Ökar 
livskvaliteten eller inte? Skulle du klara en sådan 
utmaning?

Det är lätt att nå ett överflöd. Att proppa i sig 
kan nästan liknas med överträning,då kroppen 
känns tyngre och tyngre, och ju mer du tränar 
ju sämre blir resultaten. Du blir på dåligt 
humör, och omgivningen viker undan för din 
bistra uppsyn. För några veckor sedan blev jag 
sängliggande efter tre tuffa dagar i skogarna runt 
Sälen, när min längdskidsäsong skulle dras igång 
på allvar. Då passade jag på att kika på TV4:s 
nya nyhetskanal, som sänder dygnet runt. Bara 
en sån sak....

Missa inte KommITS-konferensen i Karlstad 
8-10 maj. Vi ses!

Saknar du något ämne vi bör ta upp? 
Maila gärna tips? 
danielkommits@gmail.com

s.4  Uddevalla odlar oberoende med Windows 7?

s.7  Säkerhetskrönika: Säg inte bara SAML!

s.8  Effektiv lärplattform i Sandviken

s.10  Lidköping satsar på surfplattor

s.12  Sociala medier – I kommunens tjänst

s.14  Den lilla kommunen med de stora ambitionerna

s.18  Så ska digitala agendan genomföras

s.20  IT-Kåseri: Licensen fortlöper även om du slutar?

–	De	säger	att	de	känner	igen	sig	mer	
	 från	hur	det	ser	ut	hemma	vid	datorn!	
	 De	blev	tryggare	av	att	känna	igen	sig	i	miljön,	
	 så	på	det	sättet	innebar	bytet	inga	som	helst	problem.
	 –	Britt	Inger	Berntsson,	Uddevalla	Kommun
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Går det att byta upp sig till nöj-
dare personal, smidigare under-
håll och på sikt lägre kostnader 
som resultat? Vi har pratat med 
kommunens IKT-chef, Britt-
Inger Berntsson och lär oss vilka 
fallgropar man ska undvika. 

KOMMUnEn UDDEvALLA På 
väSTKUSTEn med sina 52 000 invånare 
är inte bara känd för Ljungskile och Kropps-
kultur utan också Sveriges största gym-

nasium. Datorerna inom den kommunala 
sfären hade tidigare en mix av olika system 
i Novell och Windows XP,som krävde 
mycket administration med olika login till 
olika system. För två och ett halvt år sedan 
bestämde man sig för att försöka skapa en 
mer enhetlig miljö och uppgradera hela 
maskinparken till Windows 7. Britt-Inger 
Berntsson ledde arbetet som IKT-chef:

– Vi hade två olika Novell-miljöer och en 
Microsoft-miljö har nu slagit ihop alla till 
en. Grundskola, komvux och gymnasium 

var tidigare separata öar, men i och med 
sammanslagningen fick såväl skolan som 
administrationen ett nytt och fräscht system 
i stället för tre. Man kan säga att vi grävde i 
jorden, vände på varenda tuva, la i ny fräsch 
kompost, och har nu fått en hemskans fin 
jordmån, som vi kan plantera de växter 
i, som verksamheterna vill ha, filosoferar 
Berntsson.

Vilka fördelar ser du med denna unifierade 
miljö och vilka typer av besparingar kan 
ni uppnå?

Uddevalla
Odlar oberoende med Windows 7?
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– Fler och fler produkter går mot att bli 
Microsoft-certifierade. Det, som blir så 
bra,men som inte användaren ser, är att vi 
med en Microsoft-plattform lätt kan jacka i 
nya moduler. Jag brukar säga att det ska vara 
så enkelt, som att koppla in något som har 
en usb-kontakt! Det är svårt att räkna exakt 
på sådana besparingar, men helt klart är, att 
ju mer gemensamma lösningar vi kan ha på 
alla förvaltningar, desto mer sparar vi.

Uddevalla kommun har genomfört skiftet 
med egna pengar utan extern finansiering. 
De jobbade tillsammans med Kerfi under 
planeringsfasen, och har av dem fått stöd 
och kunnat bolla olika frågor. Själva utrull-
ningen klarade de emellertid själva, vilket de 
citat ”är skitstolta över!”.

Britt-Inger menar att de på två år kommer 
att räkna hem utgifterna i samband med 
övergången. Därefter kommer de att ligga på 
en lägre kostnadsnivå med billigare licenser. 
Förutom sådana besparingar medförde 
projektet också bättre sammanhållning och 
laganda.

Hur resurskrävande var arbetet? Hur lång 
tid tog allt?
– Från beslutet tills att varenda dator var 
färdig tog det knappt två år. Det var 
all bakomliggande planering, som inte 

användaren ser, som tog tid. Själva 
omblåsningen av 7 200 datorer klarade vi på 
fem månader. Frågorna var:Hur ska det se 
ut på skrivbordet, vem ska ha behörighet till 
vad, hur ska dator- och användarnamn se 
ut? Detta tog tid. Sedan måste införandet gå 
så smidigt att verksamheten hela tiden ska 
kunna bedrivas.

Hur har användarna reagerat?
– De säger att de känner igen sig mer från 
hur det ser ut hemma vid datorn! De blev 
tryggare av att känna igen sig i miljön, så 
på det sättet innebar bytet inga som helst 
problem. De bärbara datorerna synkar 
nu användarnas dokument snyggt och 
tryggt, vilket vi fick på köpet med 
migreringen.
Samtidigt passade Uddevalla också på 
att uppgradera till Office 2010, samt 
gick över från Novells GroupWise till 
Outlook som mailsystem. Det har också 
varit uppskattat från användarnas sida, 
men kanske inte på det sätt man först 
tror...

– Folk älskar de små fästisarna, de digi-
tala gula notes-lapparna som man kan 
fästa på sin bildskärm. Kopplingen 
till Microsoft Lync, som gör att du 
kan chatta och inte behöver ringa 
alla människor, blev 

också uppskattad. Vi har upptäckt nya sam-
arbetsytor, som kanske har funnits tidigare, 
men som nu blivit väldigt tydliga.

Innebär det mer resurseffektiva 
Windows 7 att ni utökar livslängden på 
maskinparken?
– Nja. En konsekvens för skolorna var 
faktiskt att en del gamla pedagogiska 
programvaror inte längre fungerade, och 
inom särskolan fick vi lösa det så att man 
loggar in som om man hade varit en tunn 
klient eller gammal XP-dator för att kunna 
köra specialprogrammen. På skolsidan har 
vi väldigt många gamla datorer och vi har 
varit tvungna att acceptera att vi får fasa ut 
maskiner då skolan inte hade råd att byta 
ut alla på en gång. Men annars är det som 
du säger… Windows 7 är ett snabbare, mer 
genuint system och kommer att hålla längre.

Samtidigt syns redan Windows 8 vid 
horisonten. Ser du att ni hoppar över 
denna generation och inväntar nästa?
– Om teknikerna fick bestämma skulle vi 
börja köra in Windows 8 direkt men om 
användarna får bestämma så vill de nog 
vänta några år. Jag tror att det kommer att ta 
i alla fall två till fem år innan nästa skifte.

text: Mats Rydström 
foto: Press, www.uddevalla.se
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att tänka på inför 
övergången till Windows 7
Vi bad Britt-Inger Berntsson att berätta om de största utmaningarna med 
bytesprocessen. Vilka misstag skulle de inte göra om med facit i hand? 
Vad ska andra kommuner som står inför samma skifte tänka på?

DatornaMn & BeHÖrIGHeter
”Mitt råd är att tänka efter ordentligt hur 
du ska distribuera programvaror, behö-
righeter och skrivare så att det kan göras 
så enkelt som möjligt. Hos oss har skolan 
grupperat sina behörigheter på ett annat 
sätt än den administrativa sidan – salsvis i 
stället för på individuell basis. Det har lett 
till att vi måste begära ut mer information 
från varje användare när vi ska göra något 
med deras dator. Något så banalt som 
datornamnet är också jätteviktigt för att 
supporttekniker snabbt ska hitta var en 
dator finns för att fixa felet.”

Var VerKSaMHetSorIenteraD
”Det är stor skillnad på jobbet i förvalt-
ningen och ute i verksamheterna – spe-
ciellt inom skolan. Vi har en policy om 
multifunktionsskrivare som man både 
kan kopiera och skriva ut på med säkra 
utskrifter, det vill säga att man loggar in för 
att hämta sina papper. I lärarnas verklighet 
ute i klassrummen ser det inte ut så, det 
fungerar inte och innebär att de köper in 
andra mindre skrivare, vilka har varit be-
svärliga att installera för dem. Rådet är att 
se till att du har kunderna, i det här fallet 
lärarkåren, med dig. Det är jätteviktigt!”

oDla ett oBeroenDe
”Se till att skaffa så mycket kunskap som 
möjligt om det ni gör, så att ni känner att 
det här är erat system. Vi har jobbat med 
utmärkta konsulter som har utbildat oss 
så att vi nu kan drifta miljö utan att vara 
beroende av dem. Jag tycker det är viktigt 
att min stab ska kunna felsöka och åtgärda 
och inte vara beroende av att ringa en 
konsult varje sekund. Det är klart att vi 
kommer att behöva ta stöd för att utbilda 
oss och uppgradera i framtiden, men i 
nuläget har vi grundkunskapen och känner 
att vi äger systemet själva.”

På HorISonten 
– VaD är WInDoWS 8?
Nästa generationens Windows 
släpps senare i år och kommer 
att skilja sig på många sätt 
från föregångaren, och ja… 
alla tidigare Windows. En stor 
skillnad är att det är anpassat för 
surfplattor och kommer att ha 
ett gränssnitt liknande Windows 
Phone, vilket syns på bilden. Här 
är fem andra nyheter:

Installation
Jämfört med Windows 7 ska 
det krävas en bråkdel så många 
musklick, närmare bestämt elva, 
vilket är i Mac OS-klass. Speci-
alinstallationer över nätverk kan 
också skräddarsys.

reset / refresh
Det förstnämnda innebär en full 
säker ominstallation utan att be-
hålla några data medan Refresh 
åsyftar en uppfräschning och 
ominstallation med bibehållna 
inställningar och användardata.

filhanteringen
En obegriplig brist på funktion 
2012 är att ett fel kan leda till 
att en omfattande kopiering 
måste avbrytas och göras om. 
Eventuella felmeddelanden 
ska nu samlas ihop i slutet av 
kopieringen.

app Store
Med surfplatte-anpassningen 
kommer systemet också att få 
en butik för appar. Där kommer 
även open source-appar kunna 
publiceras även om själva 
Windows inte bygger på öppen 
källkod.

Storage Spaces
Ett sätt att virtualisera lagring 
på flera diskar av olika typer 
utan att användaren egentligen 
behöver bry sig om var exakt 
som informationen lagras.
Du kan själv följa utvecklingstea-
met på blogs.msdn.com/b/b8

Uddevalla
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Säg inte bara SAML!
IDEnTITETSfEDERERInG har nog aldrig varit så omtalat 
som nu. Konferenserna, föredragen och aktiviteterna avlöser varan-
dra. Gemensamt är att de flesta talar om SAML, Security Assertion 
Markup Language, som den självklara standarden. Tyvärr är SAML 
kanske inte så tydligt som det kanske först låter.
 
Vi var inblandade i en större SAML-interop hösten 2010 som gav 
en del eftertanke. Visst kunde vi, efter lite om och men, utbyta 
intyg (biljetter/assertion) mellan olika identitetsintygsleverantörer 
(IdP) och olika E-tjänsteleverantör (SP). Dock fick inte intygen 
vara för komplicerade. Exempelvis var det inte självklart att 
signerade intyg accepterades. Ooops kanske någon 
tänker, hur ska man då kunna verifiera äktheten 
i intyget? Bra reflektion!
 
Aktörer så som identitetsintygsleveran-
tör och E-tjänsteleverantör använder 
asymmetriska nyckelpar där de 
publika nyklarna utbyts för att ge 
möjlighet till signaturverifiering 
och i förekommande fall även 
kryptering av intyg. Just nyckelut-
bytet är en utmaning som kräver 
lite uppmärksamhet. I de flesta ex-
empel som återfinns idag så utbyts 
nycklarna på manuell väg och på tu 
man hand. Var och en kan förstå 
att detta inte är hållbart i läng-
den och att det inte blir mycket 
till en identitetsfederation. En 
identitetsfederation som i sin 
enklaste form består av ett regel-
verk och en samlad bild av aktörernas 
publika nycklar (SAML-metadata).
 
En reflektion från interop aktiviteten 
hösten 2010 var just avsaknaden av 
förmåga till utbyte av SAML-metadata hos 
flera tillverkare och utvecklare av SAML-
relaterade produkter. Fokus hos dessa har 
sannolikt varit just förmågan att kunna utbyta 
intyg inom ramen för web single-sign-
on (WEB SSO) vilket har inneburit att kanske den viktigaste grund-
förmågan för att ingå i en federation har hamnat i skymundan.
 
I kravställningen räcker det alltså inte bara att säga att den aktuella 
produkten skall stödja SAML utan kravställningen måste vara 
tydligare än så. Helst bör kravställningen ske mot bakgrund av 

identitetsfederationens profil vilken just beskriver vilka SAML-
förmågor som en identitetsfederation väntas använda. Hur skall 
man dock veta vilken profil som är aktuell i de olika nationella 
federationsinitiativ som nu är i görningen?
 
I ärlighetens namn har flera av initiativen varit lite väl tystlåtna i just 
det avseendet. Strömningarna pekar dock mot profiler såsom sam-
l2int (deployment profil som beskriver hur SAML-förmågorna skall 
användas) och eGov2 (implementations profil som beskriver vilka 
SAML-förmågor som erfordras). Oavsett vilken profil ni använder för 

kravställning så kommer ni att träffa betydligt mer rätt än att bara 
kräva SAML-stöd. Till dess den svenska arenan för nationell 

identitetsfederering tagit form är den enkla lösningen 
att omnämna flera profiler i er kravställning.

 
Vi kommer att verka för en ny nationell 

SAML-interop under våren 2012 med hopp 
om att stressa på marknadsaktörerna till 

en mer komplett SAML-implementation 
än bara WEB SSO så att inte dessa blir 

ett hinder för de nationella federa-
tionsinitiativ som nu är på väg att 
blomma ut.
 
fEDERInG, eller identi-
tetsfederering, innebär att en 
användare som autentiserat sig 
hos en organisation med au-
tomatik kan bli autentiserad 
hos en annan organisation. 
Ett exempel är kommunens 
elever eller anställda som 
autentiserar sig i kommunens 
ordinarie lösning och sedan 

sömlöst kan logga in i såväl 
lokala tjänster som externa 

E-tjänster och molntjänster. Den 
autentisering som görs ligger till 
grund för den tillit som andra 

organisationer och E-tjänster kan ha 
för identiteten. En låg tillitsnivå kan 

representeras av ett självregistrerat konto 
där autentisering skett med ett enklare lö-

senord. En hög tillitsnivå kan representeras av 
en noga identifierad person där legitimationshandlingen utfärdats 
i enlighet med mycket högt ställda krav och där autentisering skett 
med en 2-faktors lösning. FA

K
T

A
R

U
T

A

kåseri

text: Thomas Nilsson • www.certezza.se
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Plattformen heter edWise (tidigare Pro 
Capita Education), kommer från Tieto 
och används även i kommuner som Upp-
sala och Luleå. Den ger ett trefalt stöd och 
ska stödja lärare och andra anställda vid 
skolorna i deras arbete, dels underlätta 
för eleverna i kontakterna sinsemellan 
och med skolan, dels låta föräldrar följa 
och ta del i barnens skolgång. Totalt sett 
berör detta uppemot 20 000 personer 
varav 6 500 elever, 1 200 personal och 
resten vårdnadshavare.

– Tidigare har vi haft olika moduler, som 
har liknat en lärplattform, men det har 
krävts olika inloggningar för att hantera 
frånvaro, sätta betyg, sköta elevdokumenta-
tion och individuella utvecklingsplaner 
(IUP). Man kan kalla detta för en lärarplatt-
form, för det handlar till stor del om admi-
nistration av skolan, säger Erik.

Hur fastnade ni för just detta system?
– Vi genomförde en undersökning under 
våren 2011, där vi tittade på en massa 
olika plattformar, som är ganska snarlika. 
Då vi redan hade sex-sju moduler, som 
var knutna till vårt verksamhetssystem, 

Pro Capita från Tieto, tog vi beslutet om 
denna lärplattform och det innebär att alla 
moduler som barnomsorgstjänst, elevdo-
kumentation, betyg och frånvaro med mera 
flyttas in så att man kommer åt allt, och i 
stort sett bara loggar in på ett ställe.

Vad består den rent tekniskt av – en 
programvara eller webbportal?
– Det är en webbtjänst med uppgifter från 
vårt verksamhetssystem, så att man bara 
får tillgång till relevant information när 
man loggar in som elev, lärare eller vård-
nadshavare. Om Pro Capita-administratö-
rerna sköter sig och lägger in rätt uppgifter 
för alla användare, slår det sedan igenom 
automatiskt i lärplattformen.

funkar lärplattformen även från 
pekplattor och smartphones?
– Den har ett helt nytt gränssnitt från 
och med årsskiftet och enligt Tieto är det 
en hel del appar på gång. Jag tror att den 
första, för kalender och schema, är klar och 
att fler kommer under våren. Att kunna 
använda sin smartphone, när man vill ha 
reda på något och inte har en dator till 
hands, är en nödvändighet.

när kommer ni igång med systemet på 
allvar?
– Vi har kört flera delar tidigare fastän 
de inte varit integrerade i plattformen, 
till exempel elevdokumentationen som vi 
har kört i tre år, eller barnomsorgstjänsten 
där man som vårdnadshavare kan ändra 
schema eller inkomstuppgifter. Det vi 
gör under våren är att samla ihop dem i 
edWise, håller utbildningar för lärarna 
och från augusti ska alla gymnasieelever in 
i systemet, och grundskola och förskola ett 
halvår senare.

Bland fördelarna finns givetvis or-
ganisationsmässig effektivisering 
och transparens. Projektet kan också 
ses som en förlängning av kommunens 
ambitiösa satsningar på 1-till-1-projekt med 
individuella datorer, där alla elever och 
lärare i gymnasiet kommer att ha datorer i 
öppna trådlösa nät till hösten. Samma sak 
sker inom grundskolan med start i vår och 
löpande fram till 2014.

– Vecka 10 går vi in i en grundskola med 
580 elever, så det rullar på hela tiden. När 
tillgängligheten ökar, kommer kraven att 

Sandviken fortsätter sina IT-satsningar, och börjar använda en ny lärplattform under 2012. 
KommITS ringde upp kommunens IT-strateg för skolan, Erik Holmqvist. text: Mats Rydström foto: Press, sandviken.se

Effektiv 
lärplattform 
i Sandviken
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man ska kunna använda sig av datorerna 
på ett pedagogiskt likväl som administra-
tivt sätt. Högre måluppfyllelse är ju vårt 
mål i skolan, inte att alla ska ha en dator. 
Det handlar om pedagogiska delar, och 
vad man kan skaffa sig för lärresurser och 
hjälpmedel så att eleverna klarar sig bättre 
i skolan. Det gäller att utveckla arbetssät-
ten och detta jobbar pedagogerna själva 
med.

Hur flexibla är ni med rättigheter?
– Alla våra datorer är öppna och använ-
daren är själv administratör så att han/
hon kan ta hem programvaror och resurser 
att använda sig av. Förhoppningsvis 
kommer det pedagogiska användandet att 
explodera på samma sätt som det admi-
nistrativa. Det sker dock inte per automa-
tik. Man kan inte bara säga, att nu när alla 
har en dator kommer allt att gå bra.

För undervisningen läggs studiematerial 
upp i olika så kallade rum på webben – 
samarbetsplatser där eleverna kan se sina 
scheman, friluftsdagar, läxor, inlämnings-
uppgifter och provresultat. Utöver det tror 
Erik att denna typ av utökad frihet och 
ansvar kan vara stimulerande.

– Vid sidan av skolans mål finns rent 
mänskliga mål såsom utvecklande av krea-
tivitet och entreprenörskänsla. Dessa är 
svårare att mäta än skolämnen, fastän man 
kanske kommer att ha mer praktisk 
användning av dem ute i förvärvslivet. 
Förhoppningsvis kan man lära sig något 
om hur man kommer att jobba, när man är 
klar med skolan.

är det också ett sätt för en 
mindre kommun att ingjuta hopp 
och framtidstro om bygden, så att säga?
– Jo, Sandviken har ju varit en IT-kommun, 
som satsat hårt från mitten av 90-talet 
och framåt. Det finns ingen som ifrågasät-
ter att en större tillgänglighet via datorer 
är bra. Lärarna anser nu att 1-till-1-datorer 
är en absolut nödvändighet, och så var det 
inte för tio år sedan. Samtidigt är vi en liten 
kommun och alla satsningar kostar pengar. 
Det gäller naturligtvis att hålla i slantarna 
och göra så bra och mycket som möjligt till 
så liten kostnad som möjligt. 
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Under 2012 kommer användandet 
av iPad och liknande verktyg starkt 
inom skolväsendet. Lidköping är tidigt 
ute med en större satsning och något 
av pionjärer, enligt kommunens barn- 
och skolchef Johan Olofson.

Lidköpings kommun har gjort en upp-
handling av Apples surfplatta iPad till 
barnen och personalen i sina förskolor och 
grundskolor. Det rör sig inalles om 4 000 
stycken över en tvåårsperiod. De leasas från 
LIN education, som även står för utbildning 
av personal och en del app-utveckling som 
kommunen hoppas få chansen att prova på.

Surfplattorna ska fungera som komple-
ment till de 1 500 bärbara datorer som 
redan finns ute i Lidköpings skolor – och är 
ytterligare ett steg i ett mångårigt utveck-
lingsprojekt om lärprocessen som pågått 
sedan 2007.

Johan Olofson anser att samhällsutveck-
lingen liksom den nya läroplanen, som 
trädde i kraft i höstas, kräver tillgång till 
moderna digitala verktyg och ställer högre 
krav.

– Vi ska ha dem för att stärka det nationella 
kunskapsuppdraget som finns i våra läro-
planer. Det har blivit tydligare i och med 
de nya och reviderade styrdokumenten. Vi 
hoppas uppnå ett omdefinierat lärande och 
bättre förutsättningar att nå de natio-
nella kunskapsmålen. Surfplattorna ska 
inte ersätta lärarna men komplettera dem 
som ett bra verktyg.

Även på andra håll i landet håller surfplat-
tor på att göra sitt intåg i skolan och i 
Sollentuna, norr om Stockholm, ska alla 

elever ha surfplattor och datorer 2013.
– Skolan ska ta klivet in i nutiden i stället 
för att hålla till i forntiden. Datorn är lika 
självklar som papper och penna, ändå har 
bara varannan lärare i Sverige i dag en 
dator, det är fullständigt vansinnigt, säger 
Maria Stockhaus, ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden i Sollentuna 
till Dagens Nyheter.

Det finns inte direkt några föregångare 
att inspireras av och surfplattor i 
undervisningen är ännu något av en 
experimentverkstad. I Sollentuna 
får barnen inte papper och pennor förrän 
i andra klass. ettan ägnas helt åt annan 
inlärning.
– Ja, det finns metodik att ta till när motori-
ken inte riktigt hänger med, att skriva sig 
till läsning är en, säger Johan Olofson. 
En surfplatta kan en massa saker som inte 
en bärbar dator kan. Det finns appar anpas-
sade för olika nivåer, mer motoriska appar 
där man leker fram kunskap och sedan 
mer teoretiska för de lite äldre. För unga 
grabbar som inte har så stor studiemotiva-
tion kan game-based learning fungera för 
att hitta motivationen.

Hur långt har ni kommit med ert projekt 
i lidköping?
– Vi har under hösten haft en del iPads 
ute på prov, men det är först senare i vår 
som vi mer storskaligt förser skolor och 
förskolor. Först ut blir en högstadieskola 
med närmare 400 elever. Det är upp till de 
individuella skolorna när de vill införa dem 
men troligen kommer många haka på till 
augusti.

Har ni någon lärportal och kommer ni att 
skapa någon egen app?
– Vi har en egenutvecklad unik lärplatt-

Lidköping satsar på surfplattor
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Lidköping satsar på surfplattor
form som heter Tango. Eleverna och barnen 
i förskolan kommer att ha tillgång till den 
med hjälp av surfplattorna. Även föräldrar 
och personal jobbar mot Tango som 
är både ett pedagogiskt, administrativt 
och kommunikativt verktyg. Vi kommer 
dels att använda befintliga iPad-appar som 
Pages, Keynote och iMovie. Dels kommer 
också marknaden för utbildningsappar att 
växa, och Apple själva håller ju på med 
utveckling av sina lärappar.

Hur ser du på surfplattor 
som en stryktålig och 
lättadministrerad plattform?
– Jag tror nog de är mer driftssäkra än 
en dator, utan rörliga delar, och att sköta 
och installera appar är ju enklare än 
program. Däremot har ingen ännu testat att 
administrera dem i en så storskalig nivå, så 
det finns inga förebilder. Det är i alla fall ett 
rätt prisvärt alternativ, både själva plattan 
och programvarorna.

Lidköping har deltagit i nationella eller 
internationella samarbeten kring projektet, 
bland annat konferenser som Framti-
dens lärande i Nacka och BETT-mässan i 
London (den största brittiska mässan för 
teknik inom utbildning).

– Det kan säkerligen bli fråga om fler 
internationella utbyten i takt med att detta 
område utvecklas. Vi har dessutom haft 
en stor inspirationsdag, The Event, för 
alla våra 1 300 anställda i april ifjol då vi 
lanserade Tango, det var mycket värdefullt. 
Målet är inte att bara stoppa in nya verktyg 
i verksamheten, utan att omdefiniera 
lärandet och att höja nivån och kvaliteten.
text: Mats Rydström
foto: Press, lidköping.se
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Sociala medier – i kommunens tjänst

Välkommen till KommITS  
vårkonferens 2012. 

ÄNTLIGEN! Nu är det dags att boka sig på 
vårens KommITS-konferens som kommer att 
gå av stapeln i Karlstad. Nu kommer solen att 
lysa över den självklara mötesplatsen för 
kommunala IT-frågor. Vårt tema runt sociala 
medier ligger helt rätt i tiden och det är frågor 
som berör alla kommuner. Hur ska vi som 
kommuner hantera och nyttja sociala medier 
som Facebook, Linkedin, Google+, twitter, 
bloggar mm?

I en undersökning som genomförts under 
hösten svarade två av tre kommuner att man 
har sidor på Facebook. Denna kanal används 
för att informera, rekrytera och öppna för 
dialog med våra medborgare. Ett exempel är 
Norrköpings kommun som har tagit ett 
innovativt grepp och börjar lägga ut sina 
livsmedelsinspektioner på Facebook för att nå 
fler och öka intresset av säker 
livsmedelshantering. Det är stort att Facebook 
placerar sitt nya datacenter för Europa i Luleå.

Hur ska vi utveckla våra organisationer för att 
klara morgondagens krav från medborgare 
och medarbetare? Vi måste kunna erbjuda en 
arbetsplats som stödjer kunskapsdelning i 
digitala, mobila och sociala miljöer. En trend i 
näringslivet som börjar nå kommunerna är att 
förlägga en del av sin kundtjänst till sociala 
medier. Snart förväntar sig medborgarna helt 
enkelt att kundtjänstärenden ska kunna 
hanteras via Facebook eller Twitter. Men hur 
bygger man upp en kundtjänst i sociala 
medier, och hur ska man bäst arbeta? Detta 
och mycket mer ska vi beröra på vårens 
KommITS-konferens i Karlstad.

Vårens konferens ska bli den första helt 
deltagardriva konferensen. Gå in på KommITS 
Facebooksida och först av allt ”gilla den” så 
får ni automatiskt fortlöpande information. 

Men ta också chansen att påverka vårens 
konferens, vilka ämnen vill du diskutera, vet 
du någon bra föreläsare som ska vara med, 
har du något bra exempel från verkligheten du 
vill ta upp m.m.

Konferensen kommer att genomföras i vårt nya 
konferenscenter, Karlstad Congress Culture 
Center, som ligger fantastiskt fint vid Klarälven. 
Vi kan erbjuda toppmoderna lokaler som ger 
alla förutsättningar för en lyckad konferens.

Inge Hansson
Styrelseledamot KommITS, 
konferensgeneral för vårkonferensen 2012 
och till vardags IT-chef på Karlstads kommun

Elaine Eksvärd fd Bergqvist är en 
av Sveriges mest anlitade 
retorikkonsulter och föreläsare. Hon 
ger verktygen som gör att folk 
lyssnar, kommer ihåg det man har 

sagt och dessutom kommer tillbaka för att höra mer. 
Kroppsspråk, röstläge, mimik, minnesteknik och 
ordet är några av de ingredienser som behövs för 
att baka ihop en snygg kommunikation som varar.

Mobilwebb:  
 www.mobilkonferens.com
/�kommits2012

Om du letar efter någon med 
passion och kunskap inom 
marknadsföring på nätet och 
spetskompetens inom sociala 
medier är Therese Reuterswärd 

din kandidat. Therese arbetar med e-handel på 
global nivå och har erfarenhet av att hantera 
online-marknadsföringsprogram för flera länder. 
Hon kan se till att marknadsföring är anpassad till 
lokala behov och genererar trafik, försäljning, 
retention och lojalitet. Hennes fokus är att se till att 
det finns en stark digital kärna i alla pekpunkter. 
Hennes bloggande och deltagande i sociala 
medier-nätverk låter henne hålla koll på de  
senaste nyheterna och möjligheterna.
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Håkan Loob är klubbdirektör för 
Färjestads BK och en av Sveriges 
mest framgångsrika ishockeyspelare 
genom tiderna och har som ende 
svensk gjort 50 mål eller fler i NHL 

under en och samma säsong. Håkan kommer att 
berätta om händelser från sin karriär och hur han i 
sin nya roll förädlar hockey som underhållning. Vi 
får ta del av Färjestads visioner och hur man med 
innovativa IT-lösningar förhöjer sportupplevelsen 
och lockar mer publik till arenan.

Olof Röhlander är prisbelönt 
professionell föreläsare, utbildare 
och coach. Han talar om motivation 
och inspiration och om vikten att 
sätta upp orealistiska mål. Mål ska 

vara inspirerande, inte realistiska. Om det blir som 
man tänkt sig – vad har du då tänkt dig? Möt den 
mentale styrketränaren Olof Röhlander i en 
föreläsning som har alla ingredienser för att få 
människor att växa!

Utifrån ”den gamla kommunikationen” som får 
beskrivas som reklam, kräng och annat skräp så 
får vi en guidning vad som står för dörren idag. 
Martin Deinoff och Fredrik Marcus från 
webbyrån Creuna framhäver att ”Den nya tidens 
kommunikation handlar om att förstå och 
respektera användarnas makt”.  Det finns idag ett 
större utbud och fler alternativ än någonsin vilket 
gör att vi inte behöver nöja oss med ”det enda som 
finns” utan valfriheten gör idag stor skillnad, vilket 
det finns en rad konkreta exempel på.

Anna Sandborgh är 
Kommundirektör i Karlstad  
och ordförande i 
kommundirektörsföreningen i 
Sverige. Anna kommer att prata om 

”Hur får man till en dialog med medborgare i 
sociala medier? Framgångsreceptet i Karlstads 
kommun är att informera om det som berör och är 
viktigt för medborgaren, ge personliga och snabba 
svar och ha en samspelad intern organisation.”

TISDAG 8/�11 ONSDAG 9/�11 TORSDAG 10/�11

09.00–10.00

Breakout
KommITS vårkonferens 2012 
kommer att fortsätta erbjuda 
intressanta inslag från 
kommuner i form av 
kommuncase. Tanken är att 
förmedla vad vi kan lära av 
varandras erfarenheter och 
hur kan vi bättre 
kommunicera detta än 
genom intressanta och 
konkreta presentationer från 
projekt, upphandlingar och 
implementeringar i 
kommuner, såväl positiva 
som negativa. Samtliga case 
kommer att presenteras på 
konferensens hemsida.

0 Partnerparad 0 Partnerparad
15

Keynote

15

Keynote
30 30
45 45

10.00–11.00

0 0
15 15
30

Fika /� Partnerlounge
30

Fika /� Partnerlounge45 45

11.00–12.00

0 0
15

Breakouts
15

Breakouts30 30
45 45

12.00–13.00

0

Lunch /� Partnerlounge

0

Lunch /� Partnerlounge15 15
30 30
45 45

13.00–14.00

0

Breakouts
0

Breakouts15 15
30 30
45

Breakouts
45

Keynote14.00–15.00

0 0
15 15
30

Fika /� Partnerlounge
30

45 45

15.00–16.00

0 0
15

Keynote

15
30 30
45 45

16.00–17.00

0 0
15 15
30 30
45 45

17.00–18.00

0 0
15 15
30 30
45 45

18.00–20.00 Keynote
0 0
30 30
0 0
30 30

20.00–
Förstakvällsaktivitet

20.00–23.00

0 0
30 30
0 0
30 30

För mer information, se www.kommits.se/konferens
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Upplands Väsby utnämndes i november 
till Sveriges IT-kommun 2011-2012 vid 
Kvalitetsmässan. Utmärkelsen framstår 
som fullt logisk efter att ha gått igenom 
allehanda utvecklingsområden med 
kommunens utvecklingsstrateg Per-Ola 
Lindahl.

I motiveringen står att läsa att de är ”den 
samarbetande och kundorienterade kommunen 
som använder IT för att nå målen med minsta 
möjliga resurser. Genom samarbeten som 
Anna-projektet, Mittbygge och Ett-klicks-ären-
den får den lilla kommunen ut mesta möjliga 
IT-nytta för pengarna.” Priset delas endast ut 
vartannat år vilket gör att kommunen har 
ögonen på sig i två år – en mantel och roll 
som förebild som Per-Ola Lindahl tycks 
vara redo att axla.

– Syftet med priset är ju att visa hur vi 
använder IT för att bli smartare, uthålligare 
och bättre. Så visst känner vi förväntning-
arna men framförallt stimulerar det till 
att fortsätta utveckla verksamheten med 
stöd av IT. Det är också roligt att många 
kommer hit på besök. Att träffa andra 

kommuner ger mycket kunskap och idéer, 
det är genom att ta del av andras erfaren-
heter och idéer som vi driver utvecklingen 
framåt, berättar Per-Ola för KommITS.

ni var tidigt ute med smarta e-tjänster. 
Vilka projekt driver ni på området med 
interaktion med medborgarna under 
2012?
– Just nu utvecklar vi Kommunautomaten 
och vidare inför vi en skolportal samt 
utvecklar Väsby Jämföraren, genom 
vilken resultaten från såväl kommunens 
välfärdstjänster som privata utförare görs 
transparenta. Väsbybon kan därmed 
jämföra kvaliteten mellan olika alternativ. 
Vi utvecklade en app för felanmälan förra 
året och möjligen kommer vi i år att ta fram 
en app för cykelkarta.

Har ni gjort mätningar på vad ni 
effektiviserat med era tjänster?
– En av de e-tjänster vi analyserat 
närmare vad gäller effekt är felanmälan/
synpunkter. Hit anmäls fel på gator, 
fastigheter, belysning, klotter och så vidare. 
Tidsbesparingen är sex minuter per ärende 
jämfört med tidigare. Utöver förbättringar 

i den operativa processen kan statistik 
enkelt sammanställas och nämnden kan 
prioritera resurser och säkerhetsförebyg-
gande åtgärder.

I förra numret redogjorde vi för SKL:s 
undersökning av vilka typer av e-tjänster 
som kommuner tillhandahåller och vilka 
av dem som verkligen genererar ärenden. 
Per-Ola menar att Upplands Väsby är väl 
insatta i den problematiken och har ett gott 
underlag till sina satsningar.

– Felanmälan har vi analyserat grundligt. I 
en kommun som vår har de flesta tjänster 
förhållandevis få ärenden förutom felan-
mälan, barnomsorgstjänster och några 
ytterligare. Det är svårt att kalkylmässigt 
räkna hem dem relativt fort. Vår utgångs-
punkt är att ge god service till Väsby-borna 
vilket innebär att den nyttan väger tungt i 
kalkylen. Men nu när de flesta tjänster är 
elektroniska för medborgaren är vårt fokus 
att åstadkomma intern effektivitet. Projektet 
Kommunautomaten är ett exempel på det. Vi 
tittar även på målgrupper där vi vet att vissa 
är mer datorvana än andra och förväntar sig 
att kommunen ska ha digitala tjänster.

Den lilla kommunen 
med de stora 

ambitionerna
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Kan du berätta om det ni kallar för 
ett-klicks-ärenden?
– Det är arbetsnamnet på en e-tjänst vi 
håller på att utveckla tillsammans med 
Gävle, Täby och Helsingborg och ett nytt 
sätt att handlägga de många enkla ärenden 
som finns i kommunerna. Lösningen kan 
tack vare digital delgivning och digital 
komplettering göras helt digitala. Med 
ett-klicks-ärenden kan handläggaren får 
upp enklare ärenden på skärmen med all 
information och bilagor enkelt visualiserat 
framför sig. Handläggaren kan välja God-
känn, Avslå eller Komplettera samt ge en 
kommentar. Hela handläggningsprocessen 
är automatisk förutom denna knapptryck-
ning. Lösningen ska sedan utökas med 
automatisk e-arkivering.

er nya telefonisatsning innehåller ett 
centralt call-center och ska ge mer 
statistik över samtalen. Vad hoppas ni 
kunna utläsa?
– I vårt kundkontaktcenter behöver vi till 
exempel kunna mäta tappade samtal, se 
antalet samtal per medarbetare, se var det 
finns samtal på vänt i de olika svarsgrup-
perna och plocka ut inspelade samtal. 
Medarbetarna lyssnar regelbundet på 
sina och varandras kundsamtal i syfte att 
ständigt förbättra bemötandet och utveckla 
möjligheten att effektivisera samtalen.

På den tekniska sidan leasar ni utrustning 
med en virtualiserad miljö. är detta ett 
led i ett grön It-tänk?
– Vi har en Grön IT-plan med uttalade 
krav på till exempel virtualisering av 

servrar, där 80 procent av serverparken 
idag är virtualiserad. Ruttoptimering av 
transporter, goda möjligheter till video- 
och telefonkonferenser, elektroniska 
lönebesked, digital dokumenthantering för 
kommunens förtroendevalda, follow print 
på kopiatorer och skrivare är några andra 
exempel. Vi har ett övergripande mål att 
minska energiförbrukningen i kommunen 
med tre procent per år. Alla anställda får 
genomgå en miljöutbildning på webben 
och vi är en av två kommuner i Sverige som 
är miljöcertifierad enligt ISO 1401.

I motiveringen poängterades ert 
samarbete med andra kommuner. På 
vilka andra sätt hämtar ni inspiration och 
samarbetar över kommungränsen?
– Eftersom Upplands Väsby är en relativt 
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Vill du bli Sveriges bästa
utbildnings-kommun?

Mer Info:
www.a-s-consulting.de/sverige.html

Kontakta Peter:
Peter Bachmann
(Akcay-Schwarz Consulting GmbH)
Mail: peter.bachmann@a-s-consulting.de

liten kommun med begränsade resurser 
krävs genomtänkta samarbeten och 
lösningar. Vi jobbar aktivt med flera 
kommuner och privata aktörer. Till 
exempel utvecklar vi ett nytt system för 
socialtjänsten och uppgradering av vårt 
ärendehanteringssystem tillsammans med 
ett antal kommuner samt deltar i SKL:s 
projekt för upphandling av e-arkiv. Vi delar 
mjukvarukod för olika e-tjänster med några 
kommuner i regionen. Vi har också många 
besök hos oss och deltar som föreläsare på 
olika konferenser. De ger många kontakter 
och tillgång till olika erfarenheter.

Liksom Sandviken och Lidköping, som vi 
också intervjuat till detta nummer, håller 
Upplands Väsby också på att införa en 
skolportal i alla kommunala skolor under 
året, vilken levereras av Via Ecole och är 
byggd i Sharepoint. Per-Ola berättar mer:

– Den innehåller kursplaner, mål, frånvaro 
med automatiskt sms-meddelande till för-
älder vid ogiltig frånvaro, individuella omdö-
men, information till föräldrar med mera. 

Den är ett viktigt verktyg för att regelbundet 
kunna följa varje elevs resultat i förhållande 
till kunskapskraven och vara en kommuni-
kationsyta mellan skola och föräldrar.

Inom grundskolan används också iPads, 
som eleverna tar hem och har till hjälp 
för att göra sina läxor, vilket har lett till 
att skolorna minskat behovet av att köpa 
in traditionella läromedel. En utvärdering 
som gjorts vittnar om att eleverna får större 
kontakt med samhället och omvärlden. 
Med vissa appar tränas logik, minne, kon-
centration och tålamod. Med andra görs 
bildspel, filmer och digitala berättelser, 
eleverna skriver och bearbetar texter och 
inom matematiken med ger apparna direkt 
feedback och är självrättande.

– Vi tar just nu fram en IT-pedagogisk 
policy där vår skolportal utgör ett 
grundfundament och där vi slår fast vilka 
funktioner i skolportalen som varje skola 
ska använda, respektive vilka som är upp 
till varje skola att bestämma över. Vidare 
innehåller den vilka krav som ställs på den 

utrustning och programvara som behövs i 
respektive årskurs samt på vilket sätt elever 
kan ta med och använda egen utrustning i 
det trådlösa nätet i skolan.

även kommunens politiker använder 
iPads. Hur har responsen varit där och 
vilka idéer har ni om framtiden?
– Politikerna i kommunstyrelsen läser 
möteshandlingar och protokoll. Detta 
startade förra året och under 2012 är 
planen att införa detta i alla nämnder och 
kommunfullmäktige. Responsen är mycket 
positiv och det kommer fram många goda 
idéer om hur appen kan förbättras ytterli-
gare. Användningsområdet är stort! Just nu 
samlar vi in idéer och förslag om ett nytt 
bostadsområde. Några går helt enkelt runt 
på stan och en enkät fylls i direkt i plattan.

Med anledning av utmärkelsen Sveriges 
IT-kommun arrangerar Upplands Väsby en 
seminariedag den 23 mars. Anmäl dig på 
www.upplandsvasby.se/effektivkommun
text: Mats Rydström
foto: Press, upplandsvasby.se
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IT- och energiminister Anna-Karin Hatt 
presenterade i oktober en digital nationell 
agenda, vilken nu ska bli verklighet 
via regionala motsvarigheter med 
startskottet i och med den turné, som 
besöker Malmö, Umeå och Kalmar i vår.

Turnén, som ska se till att IT i människans 
tjänst – en digital agenda för Sverige 
genomförs på det regionala planet, inleddes 
med ett möte i Bernadottesalongen på 
Örebro slott i början av januari. När du 
läser detta har turnén precis besökt Malmö 
– två framtida turnéstopp är Kalmar den 19 
mars och Umeå den 2 maj.

Syftet är att kickstarta arbetet genom att 
samla beslutsfattare inom offentlig sektor 
och näringslivet. På plats i Örebro fanns 
företrädare för landstinget, länsstyrelsen 

och regionförbundet, som alla underteck-
nade en avsiktsförklaring om fortsatt arbete 
med agendan i Örebro län.

– Vi i regeringskansliet har arbetat på ett 
helt nytt sätt och med tre ledord: dialog, 
öppenhet och transparens. Aldrig tidigare 
har någon process, för att ta fram en stra-
tegi, varit så öppen och inkluderande som 
den här, i regeringskansliets arbete. Och, 
tro det eller ej, men det har funkat och, 
vågar jag påstå, blivit något av en succé, sa 
Anna-Karin Hatt i sitt inledande anförande.
Örebro var ett logiskt första stopp, då de 
varit snabba med att påbörja arbetet med 
en regional digital agenda. De fick också 
regeringsuppdraget att vägleda och infor-
mera andra kommuner, län och regioner 
om hur de kan ta fram sina egna respektive 
agendor.

– Jag har förhoppningen, att de ska 
inspirera fler regioner till att ta fram egna 
regionala digitala agendor. Örebro är ju 
pionjär. Här hade man redan tre veckor 
efter att den nationella digitala agendan 
kom på plats påbörjat sitt eget arbete. Jag 
vill att alla regioner runtom i landet ska 
ta fram sina egna digitala agendor... jag 
hoppas att Örebro kan inspirera till det, sa 
Hatt senare i en intervju.

Det övergripande målet är att Sverige ska 
bli världsbäst på att använda digitalisering-
ens möjligheter, och ministerns budskap 
kan inte missförstås. För att lyckas på na-
tionell nivå krävs framför allt gemensamma 
krafttag på lokal och regional nivå.

– Det måste finnas ett starkt regionalt 
engagemang för bra bredband i hela landet, 

SÅ SKA 
DIGITALA 
AGENDAN 
GENOMFÖRAS
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man måste vara väldigt engagerad för att 
dra nytta av IT i skolan, i vården eller 
för den delen använda IT för att minska 
våra koldioxidutsläpp. Många av de här 
verksamheterna äger man lokalt och 
regionalt, i kommuner, landstingen eller i 
länen, och därför behövs lokala, regionala 
digitala agendor.

Anna-Karin Hatt fortsatte sitt anförande 
med att beröra några av de nyckelområden 
som ingår i agendan. Ett av dem är skolan:

– Om man ska kunna vara delaktig och 
dra nytta av digitaliseringens möjligheter 
måste man ha en datorvana. Därför måste 
vartenda barn ha tillgång till en dator i 
skolan. Vår tydliga ambition är, att vart-
enda barn ska bli en självklar medborgare 
i det digitala samhället. Varenda lärare ska 

ha tillgång till en egen dator, och kunskap 
om hur man kan använda IT som verktyg i 
undervisningen.

Bristande samordning mellan myndigheter 
och kommuner är ett annat problemom-
råde, fastän Hatt underströk att dessa i sig 
ofta erbjuder bra tjänster:

– Tänk vilken lättnad det skulle vara för 
alla småbarnsföräldrar, som inte längre 
skulle behöva samordna intyg mellan 
Försäkringskassan och den kommunala 
barnomsorgen. Tänk om de slapp gå mellan 
dessa myndigheter med blanketter, bara för 
att kommunernas och Försäkringskassans 
datasystem inte pratar samma språk.
Ett tredje område handlade om öppna 
data. Våra kommuner och myndigheter 
är bra på att samla data, men frågan är 

om de nödvändigtvis behöver vara den 
part, som paketerar data som tjänster till 
allmänheten:

– Ibland får jag höra av våra myndighe-
ter och kommuner, att det skulle vara 
bristfälliga regler, som hindrar dem från att 
utveckla bra e-tjänster. Men det är sällan 
hela sanningen. Redan idag finns stora möj-
ligheter, som många inte använder. Endast 
17 procent av våra myndigheter publicerar 
idag information, som kan vidareutnyttjas 
av andra. Det måste det bli ändring på!

Ladda ned och läs den nationella agendan 
på www.regeringen.se/sb/a/177256

text: Mats Rydström
foto: Press, regeringen.se

ANDRA RÖSTER OM REGIONALA DIGITALA AGENDOR

Kjell Unevik, 
länsråd Örebro län:
”När det handlar om att främja 
digitaliseringen och den digitala 
agendan gäller det naturligtvis att 
fortsätta vårt eget arbete i länet, och 
att ha resurser att kunna åka och 
berätta om goda exempel för andra 

som ordnar konferenser, möten och övningar. Jag tror också att 
vi bör ha någon nationell dag, som vänder sig till kommuner, 
landsting, länsstyrelser, men även privata aktörer.”

Jonas Karlsson. 
Örebro läns landsting:
”Vi har ett ansvar att jobba med de 
här frågorna och det handlar om att 
utveckla vår verksamhet. Vi har en 
viktig roll som samarbetspartner 
med kommuner, regioner, myndig-
heter och medborgare för att göra 

tekniken tillgänglig på ett bättre sätt än idag. Vi vill fortsätta att 
vara ledande i Sverige på området, precis som på infrastruktur-
området och att utveckla IT-tjänster inom vård och landsting.”
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Sociala medier är idag en självklarhet för de flesta i 
Sverige. Facebook, Twitter och nu också Google+ 
integreras i mer eller mindra alla tjänster och vi som 
enskilda individer följer med i strömmen.Vi har helt 
enkelt inget val.

Tidslinjen i Facebook som många helst av allt vill 
slippa är inte längre ett alternativ då Facebook valt att 
alla kommer att få den oavsett man vill eller ej. Google 
uppdaterar sina användarvillkor med uppmaningen att 
ni som inte vill gå med på dessa villkor får helt enkelt av-
sluta era Google-konton. Twitter annonserar att man kan 
tänka sig att tillåta censur av Twitter i somliga länder. 
Den enskilde användaren ser det som sker, förstår 
kanske något av det men har inte mycket annat val än att 
acceptera villkoren för vad har vi att sätta emot?

Vi har blivit produkten och det är oss som allt bygger 
på. Utan dig och mig skulle inte Google eller Facebook 
ha mycket att säga till om för utan våra aktiviteter har 
inte de sociala medierna något att använda. Googles nya 
användaravtal säger följande:

”När du överför eller på annat sätt skickar innehåll till 
våra tjänster, ger du Google (med dess samarbetspartner) 
en världsvid licens att använda, stå som värd för, lagra, 
återskapa, ändra, skapa egna produkter utifrån inskickat 
material (som översättningar, bearbetningar och andra 
ändringar vi gör så att innehållet bättre stämmer överens 
med de tjänster vi erbjuder), kommunicera, publicera, 
offentligt uppföra och visa samt distribuera, sådant 
innehåll. Rättigheterna ni beviljar oss med denna licens 
omfattar enbart det begränsade syftet att driva, mark-
nadsföra och förbättra våra tjänster, samt att utveckla 
nya. Licensen fortlöper även om du slutar använda våra 
tjänster”

Vi borde bli oroliga, särskilt de kommuner som ingått 
avtal med Google då det nu finns risk för att Google 
kommer att bryta mot personuppgiftslagen (PUL) då 
man nu inte vet var uppgifterna kommer att hamna 
eller hur de kommer att hanteras. Google apps som en 
del skolor nyttjar är “gratis” men om vi nu ser denna 
gratistjänst i skenet av det användarvillkor som citeras 
ovan så är frågan om det inte vore mer rimligt att Google 
betalade för att få ta del av informationen? Vi förblindas 
av det som är billigt samtidigt som vi sätter oss i knäet 
hos t.ex. Google och som med kort varsel kan förändra 
villkoren.

Google är inte det enda företaget som gör på detta sätt, 
kanske är det snarare så att Google är föredömliga som 
faktiskt mycket ingående och tydligt informerar om vad 
de nya villkoren innebär istället för att lämna ut en bunt 
på 100 sidor av juridiskt svammel som ingen förstår eller 
ens orkar läsa igenom. När Facebook lanserar tidslinjen 
för oss alla så är det med en enda tanke i bakhuvudet 
och det är att allt fler företag nu kan skapa särskilda 
tillägg/tjänster som utnyttjar informationen i tidslinjen 
så att vi än mer snärjs av dessa aktörer.

Vi är ett lätt villebråd och vi går i fällorna, trots att dessa 
är tydligt markerade och vi känner på oss att det dess-
utom är en fälla, så går vi rakt in i dem. Varför? Troligtvis 
för att det är för svårt att motstå.

Text: Jan Svärhagen – IT etiker och anknuten till 
Högskolan Dalarna

Licensen fortlöper 
även om du slutar?
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