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inför höstkonferensen

KOMMITS ♥ SAMBRUK = sant?

Ordförande har ordet

En höst med nyheter
Välkomna tillbaka efter semestern, härligt att vara igång igen,
visst känns det skönt att det rullar på som vanligt även om det är
finanskris och de flesta
budgetar redan börjat
sina. Just detta har
vi tänkt att ta upp på
hösten Kommits- konferens på Globe Hotel i
Stockholm, IT-Budget
eller Budget-IT? Ja, jag
tror att det flesta skriver
under på det ena eller
det andra, men en sak
som är säkert är att
det blir en intressant
konferens med mycket
givande talare och ett
enormt nätverkande med era kollegor.
Vi har två nyheter till hösten konferens, den första är egentligen
en favorit i repris, även om det är länge sedan vi hade det på
en konferens, runda bordssamtal! Vi tänkte testa kontrollerat

erfarenhetsutbyte som komplement till det som pågår ständigt på
våra konferenser. Vi har märkt att det finns vissa ämnen som dyker
upp då och då och som alla pratar
om, så varför inte sätta oss ner och
diskutera det tillsammans, och vem
Kan vi nu
vet kanske får man en god idé från
någon kollega.
samordna

dessa två
höjdpunkter
så borde det
bli hur bra
som helst!

Den andra riktigt stora nyheten är att
vi i år samordnar vår höst-konferens
med Sambruks höstmöte. En jätterolig idé som vi tycker verkligen är
värd att testa, många är med i båda
föreningarna och fler borde vara
det! Kan vi nu samordna dessa två
höjdpunkter så borde det bli hur bra
som helst! Sambruk – Kommits –
Leverantörer, kan det bli bättre och mer effektivt nätverkande?
Vi ses vid kulan, förlåt Globen ;-)
Thorbjörn Larsson, ordförande KommITS

Låt inte pengarna
rinna bort på
onödig administration
Inga onödiga användarkonton,

behörigheter och licenskostnader.

Ingen onödig hantering

av lösenord och distributionslistor.
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Redaktörn filosoferar
Känslan av lugn infinner sig då och då.
Dels efter att jag laddat löparskorna
med tidningspapper efter en stenhård
drabbning i skogarna. Dels när jag efter år
av tänkande beslutat att göra mig av med
två telefon- och bredbandsleverantörer.
Redan för några år sedan skippade jag min
fasta telefon men bredbandsleveratören
viskade i örat att du får den på köpet vid
tecknande av fast bredband. Efter som
jag far runt i landet då och då, känns just
tanken på ”fast” rätt osmidigt.
De vänliga kundtjänsterna lockade med
sänkta avgifter och kvittrade om att de
visst ville ha mig kvar som kund. När jag
påtalade alla min tidigare problem med
dem och efter idoga försök att lösa detta,
hade båda ingen förståelse då jag utbrast:
– Jag vill bli av med er. Ni har lovat ditt
och datt och vad har jag fått? Jo extra
kostnader och trög uppkoppling.
Framtiden är det svårt att sia om, men
dagens väljarsamhälle kräver att du
ständigt bevakar dina försäkringar, elbolag
och telebolag bara för att nämna några.
När mobil och internet alltmer växer
samman gäller det att testa nya lösningar
och tjänster. KommITS-drabbningen den
4-5 november kommer vända ut och in
på begreppen, kom och debattera på
KommITS höstkonfernens.
Väl mött
Redaktör KommITS
Daniel Robertsson
p.s. Saknar du något i tidningen?
Maila mig på nya e-postadressen:
danielkommits@gmail.com

Redaktionen
Andreas Hummerdahl – Layout
Vilken är din favoritpryl på skrivbordet?
– Min Macintosh.
Mats Rydström – Reporter
Vilken är din favorit på skivspelaren?
–	Sven-Bertil Taube – Sjunger 22
barnvisor
Daniel Robertsson – Redaktör
Vilken är din favoritpryl på armen?
– Min Garmin 305 forerunner.
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Inför höstkonferensen – Konferensgeneraler och Guldpartners

IT BUDGET
eller

budget IT?

Skriv in 4, 5 november i almanackan. Då kommer nämligen KommITS hålla sin
höstkonferens på Quality Hotel Globe. Sambruk genomför sin höstkonferens på samma
plats samtidigt. Delar av programmet kommer vara gemensamt.
Det innebär att vi som arbetar med kommunal IT dels kan ta del av det program som
passar oss bäst och träffa fler kollegor och samarbetspartners än någonsin förr.

hallå
konferensgeneraler!
Inför höstens drabbning intill Globen var vi på redaktionen
tvugna att ta temperaturen på hjärnorna bakom arrangemanget.
Lars Flintberg och Yvette-Heikka Mukka hjälper oss att
sondera programmet.

till support istället. Vi vill förtydliga hur kostnader på IT inom
kommuneran bör ses från flera håll, påvisar Yvette.

Vilken programpunkt ser du fram mest emot?

Är till för att du skall få sitta ner med 8-10 kollegor och diskutera
ett gemensamt ämne som du har valt under 50 minuter. Det ger
dig chansen att öka ditt nätverk som är så viktigt i vårt arbete,
säger Lars

Jag ser fram emot Peter Torngren från Gartner. Hans ämne tror
jag blir allt viktigare för oss som arbetar med kommunal IT. Vi
måste kunna påvisa värdet av dom satsningar som görs på IT och
då kanske inte bara i ekonomiska termer, säger Lars.
Åke Svensson utan tvekan. Att en socialdirektör brinner för ITstöd inom socialtjänsten hör inte till vanligheterna. Han jobbar
med att öppna upp verksamheten och använder tekniken för att
få tid till annat, det blir maxat, tro mig säger Yvette

Kan du förtydliga ämnet IT-budget/budget-IT?
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- Det är viktigt att vi arbetar aktivt med vår leverans till verksamheterna och påvisar värdet av denna leverans, så att inte vi får
IT-verksamhet som hamnar i strykklass, säger Lars. De pengar
man inte investerar i ny teknik kan bli dyrbart och gå åt

Rundabordsamtal står det i programmet,
vad menas med det?

Vilka minnen
har du av
arenan Globen?
När jag och farsgubben såg Il divo
för två år sedan
grät jag floder,
det glömmer jag
aldrig, avslutat
Yvette.

QUALITY HOTEL GLOBE – 4-5 NOVember 2009

Sambruk delar
scen med KommITS
Nyheten på KommITS höstkonferensen
den 4-5 november är att Föreningen
Sambruk dyker upp delar med sig av sin
informationsbank. De båda föreningarna
vill på detta sätt bredda arrangemanget.
Jag fick en kort pratstund med ClaesOlof Olsson som huserar som verkställande ombudsman i föreningen, för att få
en uppdatering på läget.

Kan du förtydliga
Sambruks röda tråd?
”Verksamhetsutveckling och e-tjänster”
innebär att Sambruks projekt fokuserar
på att skapa konkreta, positiva effekter i
den kommunala verksamheten. Genom
att höja tillgänglighet och kvalitet i
den kommunala servicen för externa
användare (medborgare), men även att
verksamheten internt i kommunen blir
effektivare.

Vilken programpunkt
ser du fram mest emot?
Våra gemensamma Keynotes och Sambruks projektspår, speciellt det som rör
ett nytt område, benämnt ’Skola 1:1’ som
omfattar pågående kommunala satsingar
att förse alla skolelever (från högstadiet
och gymnasiet) med bärbara datorer.

Hur kan KommITS och Sambruk
samarbeta i framtiden?
Jag är övertygad om att våra bägge
föreningar kan fortsätta samverka för
att förbättra och intensifiera dialogen,
den ömsesidiga förståelsen och inte
minst samarbetet mellan verksamhetsföreträdare och IT-specialister i våra
medlemskommuner!

Vilka minnen har
du av arenan
Globen?
Mitt hittills enda
besök i arenan var
vid en koncert
med Elton John
för att par år
sedan – mycket
stort på alla sätt!

guldpartner:
Nordic Edge
– Förenklar din
identietshantering
Nordic Edge AB är ett svenskt företag
som utvecklar och marknadsför
plattformsoberoende produkter och
tjänster för säker identitetshantering,
både när det gäller access, behörighet
och användaradministration. Företaget
etablerades 2002 och har sedan starten
levererat lösningar till ett hundratal
större företag och organisationer. Nordic
Edge har idag över 30 anställda, men
man räknar med att växa till 50 under
2010. Geografisk expansion väntar
i form av en internationell satsning.
Hittills har företagets produkter sålts till
över tolv länder. Bolaget har sedan start
alltid visat svarta siffror.

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

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

guldpartner:
IBM – erfarenhet
glimtar guld
För första gången står IBM som guldsponsor på KommITS höstkonferens.
Lars Wiigh, ansvarig för Offentlig sektor
hjälper oss att förtydliga budskapet
på en mobillänk från Sveriges eget
Silliconvalley Kista, där huvudkontoret
är stationerat.

Vilka utmaningar står kommunerna
inför på IT-området?
Inflyttningen till städer ställer nya
krav på samhället i stort. I synnerhet i
storstadsregionerna som ständigt måste
leverera nya lösningar för de ökade krav
som en växande befolkningstätthet
innebär. Vi tror på ökad transparents
mellan medborgarna och offentlig
sektor.

Varför bör min kommun var
nyfiken på er?
Vi kan tillför nya tankar och idéer, så att
kommunerna kan koncentrera sig på sin
kärnverksamhet. Jag tror på medborgardialog så att invånarna själva kan
plocka fram tjänster som medborgarna
efterlängtar.

Vad gör IBM unika?
Vi är framför allt bra på att slutföra projekt. Vi har flertalet ben i organisationen
som i kombination är ett lyckat koncept.
Vi har hela kedjan av professionella
arkitekter, produker och kompetenser
som kan sätta allt från stora till små
projekt i sjön.

Har du något exempel en effektiv
kommun?
Göteborg med sina 21 stadsdelsnämnder har lyckats konsolidera sin
organisation och siktar på att öka den
dubbelriktade kommunikationen med
invånarna. Jag gillar deras frenesi. Tror
att flera kommuner behöver koncentrera
sig på att samarbeta i synnerhet de
mindre kommunerna.
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Inför Höstkonferensen – Keynote-talare
keynote 
Webbtrender
och sociala
medier
Sofia Mirjamsdotter
anlitas ofta när
riksmedia behöver
en expert i sociala
mediers utlåtande.
Hon bloggar bland
annat för Aftonbladet
där hon skriver
Bloggvärldsbloggen som tipsar
om stort och smått som händer i
de sociala medierna. Driver också
den i skrivande stund vilande
bloggen Same Same But Different
som vann utmärkelsen ”Årets
medieblogg” förra året.
Sofia föreläser och håller kurser
om sociala medier och har anlitats
av bland andra Sydsvenskan,
Helsingborgs Dagblad och
Företagarna. Hon är journalist i
grunden, har jobbat på SR, SVT
och Sundsvalls Tidning.

keynote 
Den ekonomiska nyttan av IT
— hur kommuner bör påvisa värdet av IT.
Hur många sidor kan ett mynt ha? Beroende på betraktaren får vi olika värden.
Ur vems vinkel skall vi visa vad, Kommunledningen, tjänstemän/medarbetare
och medborgare bildar sig alla en egen uppfattning. Vad och hur skall vi
redovisa och förklara nyttan med IT. Hur och vem definierar nyttan?
Peter Torngren, direktör, Gartner Consulting kommer med påståenden,
uppslag och rekommendationer som skrämmer några, får andra att jubla.

keynote 
Teamkänsla och inställning
Är du det minsta intresserad av bandy är Kenth Hultqvist
en levande legend med flera VM-guld i bagaget både som
spelare och förbundskapten. Kenth har dessutom arbetat
både som utbildnings- och informationschef och har livslång
erfarenhet av hur viktigt det är att ha rätt inställning som
individ för att kunna bygga en fungerande teamkänsla.
Kenths föreläsningar behandlar även ledarskap och belyser
hur visioner påverkar resultat och ger framgång för dig som
individ och er som grupp.

Språkspalten

6

affective computing – känsloigenkänning, känsloförmedlande teknik – igenkänning och förmedling av känslor och
sinnestillstånd med hjälp av datorteknik.
Kan användas för:
(1) – k änsloigenkänning – datoriserade
metoder att avläsa om en människa är
glad, ledsen, trött...;
(2) – k änsloöverföring – tekniker för
representera avsändarens känslor för
mottagaren i datakommunikation;
(3) – k änslosimulering – att få syntetiska
röster eller datoranimerade ansikten
att uttrycka känslor.

Higgins-Project Higgins – projekt för
säker hantering av identiteter på internet,
startat 2006 av IBM, Novell och Parity
Communications. Målet är ett system där
användaren själv hanterar sin personliga
information på olika webbsidor. Det ska
gälla sådant som bankkonton, kreditkort
och abonnemang. Användaren ska också
bestämma vilken information som ska
vara privat. Systemet ska utvecklas i
öppen källkod och fungera på alla vanliga
operativsystem. – Higgins ses allmänt som
ett alternativ till Microsofts projekt Infocard.
Projektet utvecklas av Eclipse Foundation.

Babel Fish – tjänst för maskinöversättning
på internet. Tillhandahålls gratis av Yahoo.
Översätter till eller från engelska och ett
antal andra språk, dock inte svenska.
– Namnet Babel Fish kommer av den lilla
översättningsfisken, babelfisken, i Douglas
Adams Liftarens guide till galaxen.

Qdos – (1) – Quick and dirty operating
system, officiellt namn 86-Dos – en
variant av CP/M, anpassad för 16-bitarsprocessorer. Skrevs av Tim Paterson, då på
företaget Seattle Computer Products. Köptes
1980 av Microsoft för 50 000 dollar och blev
grunden för PC–Dos/MS–Dos;

W3C – World Wide Web Consortium –
den organisation som fastställer standarder
för webbläsare och webbservrar samt
för html, xml och andra program för
webben. W3C finns på MIT, som driver det
tillsammans med franska dataforskningsinstitutet INRIA och europeiska kärnforskningsinstitutetCern i Geneve. Chef för W3C är
webbens skapare Tim Berners–Lee.
yotta – multipelprefix för 1024, alltså
det tal som skrivs som en etta följd av
24 nollor: en kvadriljon. En yottabyte är
tusen zetta–byte. Yotta är ett påhittat ord som
ska föra tankarna till octo för åtta, eftersom 24
nollor är åtta grupper av tre.
Källa: www.rikstermbanken.se

LO gör tummen upp för lag
om integritetsskydd
Det blir vanligare att arbetsgivare vill
övervaka sina arbetstagare och få privat
information. För att råda bot på problemet
föreslår utredningen Integritetsskydd i
arbetslivet en ny lag. LO gör tummen upp.

rätt att som arbetstagare neka arbetsgivaren
detta måste ställas i relation till risken för
att arbetsgivare uppfattar en som krånglig
och därför inte vill anställa en, säger Per
Bardh.

För att förtydliga och stärka skyddet för
arbetstagares integritet föreslås en ny lag:
lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Den
innehåller bestämmelser om arbetsgivares
övervaknings- och kontrollåtgärder av
arbetstagare, arbetssökande, praktikanter
och inhyrd arbetskraft. LO är positiv till
lagen.

LO anser dock att vissa luckor i lagförslaget måste fyllas. De tycker att
arbetstagarna inte får tillräckligt starkt
skydd och att arbetsgivarnas rätt att begära
medicinska undersökningar ska begränsas
mer. Och att lagen bör kompletteras med
en regel som ger fackliga organisationer
tolkningsföreträde.

– Idag riskerar en arbetstagare att bli
uppsagd om den vägrar genomföra ett
medicinskt test som arbetstagaren begär.
Det är inte alltid som dessa tester kan
anses motiverade och därför bör en facklig
organisation kunna säga nej i väntan på att
Arbetsdomstolen avgör vad som är befogat,
säger Per Bardh.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1
juli 2010.
Källa: kvalitetsmagasinet.com

– Utgångspunkten måste vara att arbetstagarna säljer sitt arbete, inte sig själva,
säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.
Särskilt positiva är LO till att lagen inte
bara omfattar arbetstagare utan också
andra kategorier. Arbetssökande kommer
inte att behöva visa personliga registerutdrag som saknar betydelse för arbetet.
– Även om man inte vill visa arbetsgivaren
utdrag från sitt personregister eller låta
denne lagra personuppgifter, så är det inte
lätt att vid en anställningsintervju säga
nej om arbetsgivaren begär det. I en sådan
situation handlar det inte om samtycke
mellan två jämbördiga parter. Ens lagliga

Norrbotten
kvalitetssäkras
IT Norrbotten ska genomföra hälsokontroller
och kvalitetssäkring av stadsnätet i Norrbotten och sluter ramavtal med absilion. Genom
kontrollerna kan IT Norrbotten kartlägga nätet
och få kännedom om eventuella åtgärder som
krävs för att införa kvalitetskrävande tjänster.
Källa: www.uh24.se

LO tycker att
arbetsgivarnas
rätt att begära
mEdicinska
undersökningar
ska begränsas

Värmland bildar ny region?
En politisk arbetsgrupp med 18 ledarmöter ska arbeta med frågan om en
eventuell framtida regionsibildning mellan Västra götaland och Värmland. I
oktober ska en utredningsplan för det forsatta arbetet vara klar. Utredningen
ska visa vilka för och nackdelar ett bildande av en ny västsvensk region kan
innebära för Värmland. Om en ny region ska bildas den 1 november 2014 får
en ansökan till regeringen lämnas in 2011 med riksdags beslut 2012.
Text: Daniel Robertsson
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It-utrustning skrotas i onödan
Över 70 procent av svenska börsföretag och myndigheter tycker
att det är viktigt att äldre datorer hanteras på bästa sätt för miljön.
Trots det skrotas huvuddelen av produkterna helt i onödan.
Det visar en undersökning bland 100 svenska börsföretag och
myndigheter som Inrego låtit genomföra. Endast 12 procent
skickar äldre utrustning för återanvändning, trots att merparten av
de datorer, skärmar och annan it-utrustning kan återanvändas.
– Därmed går företagen och myndigheterna också miste om stora
belopp. En stor del av den begagnade utrustningen som organisationerna inte längre behöver har ett värde på andrahandsmarknaden, men många känner inte till det, säger Henrik Nilsson, vd i
Inrego.

fasas ut hanteras på bästa möjliga sätt för miljön.
Men 41 procent saknar policy för hur den uttjänta
it-utrustningen ska hanteras, eller
vet inte om en sådan finns.
– Det finns en stor okunskap
om miljöaspekterna kring
it, men återanvändning är i
princip alltid bättre för miljön
än skrotning och återvinning,
säger Henrik Nilsson.
Källa: www.inrego.se

Skyller på tidsbrist
Den vanligaste orsaken till att organisationerna inte säljer eller
skickar uttjänt utrustning vidare för återanvändning är tidsbrist.
Var fjärde svarar dessutom att man har en policy som stipulerar att
allt ska skrotas, det vill säga demonteras och återvinnas.
   
71 procent av organisationerna som deltog i undersökningen
tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att it-produkterna som

Smartare välfärd med hjälp av IT?
Informationsteknologi har gett människan en dator i vart hem, virtualisering och cloud
computing. Men kan IT bidra till en smartare välfärd?
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Rapporten ”Smartare välfärd” från IBM vill inspirera kommuner, landsting samt statliga
myndigheter och erbjuder konkreta råd hur satsningar på IT kan skapa en smartare välfärd.
Kom och besök vår monter under KommITS och hämta ditt eget exemplar av rapporten
”Smartare välfärd”.
För mer information besök oss på ibm.se

Svenska Myndigheter
läcker personuppgifter
Svenska myndigheter måste bli bättre på att upptäcka när obehöriga kommer
åt personuppgifter. Idag är det alldeles för enkelt för obehöriga att komma åt
personuppgifter.
Det framgår av en granskning som Datainspektionen, DI, gjort på fem
myndigheter. I ett pressmeddelande skriver DI att ”inspektionerna visar att
myndigheterna brister i kontrollen av hur anställda kommer åt personuppgifter. Så kallad logguppföljning saknades helt hos en av de granskade myndigheterna och var inte tillräckligt omfattade hos övriga myndigheter”.
Källa: cryptzone

Så överlever du som chef

Att var chef kan i många fall vara
stressande. Samtidigt har chefen betydelse
för hur organisationen mår och fungerar.
Helene Thornblad har skrivit boken
Överlevnadshandbok för chefer som bygger på
verksamma chefers egna erfarenheter. För att
överleva som chef finns några grundläggande
punkter; att identifiera styrkor, utveckla
svagare sidor, kartlägga omgivningen, öka
kontrollen men minska stressen. Boken riktar
sig till mellanchefer och arbetsledare på
mindre och medelstora företag och innehåller
bland annat tester och övningar för att nå ett
hållbart ledarskap. Boken ges ut av Prevent.
Källa: www.prevent.se

Fyra nominerade till
Sveriges IT-kommun
2009

Ta skit!

Av tio kommuner har nu fyra chansen
att vinna titeln Sveriges IT-kommun
2009. De nominerade är Falkenberg,
Järfälla, Stockholm och Täby. Dessa
fyra kommuner kommer att granskas
av en expertgrupp inom Sveriges
Kommuner och Landsting. Utmärkelsen delas ut 17 november på
Göteborgsoperan.

"Ta ingens skit" sa programledaren Grynet.
Men att faktiskt lära sig ta just skit kan bidra
till snabbare utveckling menar Annika R
Malmberg som skrivit boken Ta skit! Och gör
det till guld. Hon konstaterar också att man
blir mer omtyckt och får bättre relationer om
man blir bättre på att ta och ge kritik. Boken
innehåller checklistor med övningar som bidrar
till att man kan rikta sin energi rätt. Boken
ges ut av Söderpalm Publishing.
Källa: www.soderpalm.se

Bakom nomineringarna står
Sveriges Kommuner och
Landsting och KvalitetsMässan
samt INTEL, Microsoft, VINNOVA, Computer Sweden och
IT&Telekomföretagen.
Källa: www.kvalitetsmassan.se
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Uppsala premiärtwittrar
Sveriges kommuner experimenterar med sociala medier på nätet. Är det på tiden, för
sent, eller kraft som skulle kunna läggas annorstädes? Åsikterna tycks trots allt peka på
att det är en trend som kommit till det offentliga för att stanna.
– Visst är det oprövad mark för oss. Det
gäller att vara öppen och inse att vi inte
äger den här typen av kommunikation. Den
vänder på steken, säger Uppsala kommuns
informationschef Lena W Jansson till
KommITS.
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Uppsala är sannolikt landets första
kommun att använda den omtalade mikrobloggtjänsten Twitter som låter användaren
skriva 140 tecken korta budskap. Dessa
kan handla om allt från att lunchsmörgåsen var god, till att vara ett försvar av

uppmaningen till barnen att gå till skolan
av USA:s president Barack Obama. Han är
det solklart mest kända exemplet på bruket
av sociala medier inom politiken, både i
valkampanjen och som sittande president.
Obama och hans stab twittrar dagligen
med över två miljoner prenumeranter.
Vid sommarens Almedalsvecka uppmanade även kommunminister Mats Odell till
experimenterande med sociala medier.
– Det handlar om att gå ut på det nya
torg där medborgarna redan finns i
dag. Tjänster som Twitter och Facebook

kostar ju ingenting. Det blir inga dyra
konsultkostnader.
Det handlar också om dialog – att bygga
upp ett nätverk, att följas och följa.
– Det finns ett par kommuner som twittrar,
bland andra Stockholm, men jag skulle
säga att vi var först och använder också
Twitter lite annorlunda. De följer i princip
inga personer och har ingen dialog. Vi
följer alltid de som följer oss och skriver
personliga svar. Det gäller att föra dialog
snarare än att bara skicka ut ensidig

information, säger Lena W Jansson.
I Uppsalas fall kan ett Twitter-budskap på
http://twitter.com/Uppsalakommun handla
om att den tidigare landshövdingen Hans
Ahlsén föreläser på Brantingsbiblioteket,
eller insatser för ett lugnare Gottsunda.

Varifrån kom idén till detta? Hade ni
några andra förebilder?
– Nej, faktiskt inte. Det fanns ingen annan
kommun som vi tittade på i det läget utan
jag kom på idén under våren. Vi behövde
se över våra kommunikationskanaler, och
har haft en ganska stor satsning för att lyfta
kommunikationsfrågorna inom kommunorganisationen. Så en eftermiddag i mars
bjöd vi in medarbetarna till en föreläsning

I snuttifieringens
tidsålder är det klart
en berättigad fråga.
Kanske ska vi, när det
gäller makthavare, se
mikrobloggandet som
en chans att läsa in
nyanser av vad de
känner och tycker
FOTO : Uppsala

med bland andra Annika Lidne, som är ett
tungt namn när det gäller sociala medier.
Det innebar startskottet!
Framför allt har Twitter men även Youtube
och bloggar använts inom Uppsala 2030
som är ett långsiktigt visionsprojekt om
kommunens utveckling, varifrån lärdomarna kommer att filtreras in i en genomgripande strategi för kommunikation på nätet.
Denna kommer sannolikt att presenteras
under hösten. Lena är också initiativtagare
till och sitter med i en arbetsgrupp på
Sveriges Kommuner & Landsting för att
se över lagstiftningen. De kortare kommunikationsvägarna betyder tillsammans
med offentlighetsprincipen en hel del extra
administration.
– Ska alla frågor och svar på Twitter diarie-

Kommun

föras? Vi gör det i dagsläget för att vara på
den säkra sidan, men det behövs helt klart
ett förtydligande om alla kommuner ska
kunna jobba åt samma håll. Sedan får vi se
om det behövs drivas en lagändring. Detta
arbete har dock precis bara startat upp efter
semestrarna.
Just återkopplingen till medborgarna och
även in i kommunens mötesrum känns
som ett revolutionerande steg.
– Vi lyssnar mer än vi gjort tidigare och
lyssnandet blir mer strukturerat. Vi tar
hand om det vi ser där ute och det är viktigt att de som pratar med oss ser att de kan
påverka. Att det verkligen hänt någonting
efter den där frågan eller synpunkten jag
skickade in. Uppsala 2030 var ett slags pilotprojekt när det gällde att jobba med nya

kanaler och det har vi fått positivt gensvar
på från medborgarna. Det är kul!

Är detta också ett sätt att nå ut till
de som generellt sett är oinsatta
i kommunens arbete, framför allt
yngre?
– Både och skulle jag säga. Vi trodde till
en början att vi skulle nå den riktigt unga
målgruppen men de finns ju generellt inte
på Twitter, det är åldrarna 30 och uppåt.
Visst, de som kanske inte normalt går in på
kommunens webbplats och intresserar sig
för vad vi sysslar med når vi ju, men inte
specifikt ungdomarna. Då tror jag möjligen
Facebook kan vara ett alternativ eller
snarare bilddagböckerna som Flickr som
drar mycket yngre personer. Men det krävs
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eftertanke. Väldigt många
kastar sig rakt in och inte
har tänkt igenom hur och
vad de ska kommunicera.

Har ni marknadsfört era
olika sociala mediasatsningar?

grupper men också för att öka dialogen.
Just nu är det Twitter, om ett halvår kan
det vara något annat som gäller. Så man
kan inte ha så bestämda uppfattningar
om hur det ska vara.

Har ni en konkret målsättning
inför framtiden?

Erik Sellström är informatör på Växjö
universitet men står även bakom
webbplatsen Digitala staten (www.
digitalastaten.se) och föreläser kring
digital utveckling. Han menar att kommuner och myndigheter som vill ge sig
på Twitter eller andra sociala medier
bör vara öppna med syftet.
– Man ska fundera över syftet med att
testa en ny tjänst eller kanal. Är det att
experimentera så ska man göra det helt
transparent: "Här är vi och vi testar det
här. Feedback någon?" Utformningen
av budskap är sekundärt men ska
också genomsyras av öppenhet och
transparens för att göra budskapen
relevanta, trovärdiga och intressanta.

– Det är svårt att ha. Man ska
inte släppa de gamla traditionella
kanalerna, de sociala medierna är
komplement, dels för att nå nya

Är Twitters 140 tecken speciellt
ändamålsenligt för att kommunicera
de komplicerade frågeställningar som

– Vi har inte lagt en
krona på marknadsföring av dem och ändå
är de rätt kända. Dels har
lokala media uppmärksammat dem under hela våren,
dels är det kanalerna i sig
som sköter marknadsföringen.
Till exempel är jag som privatperson också på Twitter, vilket
leder folk in till Uppsala kommuns
kanal.

FOTO : Hans-Erik

Karlsson

trots allt är politik?
– I snuttifieringens tidsålder är det klart
en berättigad fråga. Kanske ska vi, när det
gäller makthavare, se mikrobloggandet
som en chans att läsa in nyanser av vad
de känner och tycker kring politik som

Sveriges kommuner
har utmaningar...
• Nationella IT-strategier för vård och omsorg
• e-Tjänster
• Säker och rollstyrd åtkomst
Vi hjälper till med lösningar!

www.pulsen.se
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– en säker tillgång

Pulsen AB
Box 881, 501 15 Borås
Tfn 033-17 18 00

presenteras mer utförligt i andra kanaler.
140 tecken verkar tvinga många till att
uttrycka kärnbudskap. "Det här gillar jag"
eller "Det där håller jag inte med om". En
annan intressant fråga är vad det innebär
att tjänstemännen använder sociala
medier. Vad får det för konsekvenser?

Vi har inte lagt en krona
på marknadsföring av dem
och ändå är de rätt kända

Erik Sellström får medhåll av Anders
Ågren, Moderat kommunalråd i Umeå,
som både bloggar, twittrar och använder
Facebook:
– Ingen tror att man förmedlar komplexa
åsikter i en mikroblogg. Jag använder
det för snabba, korta synpunkter. Ibland
istället för att skicka ut pressmeddelanden
eftersom de lokala journalisterna är vänner
med mig på Facebook. De vet att de måste
bevaka vad jag skriver. Sen använder jag
det för att visa hur min dag ser ut. Om jag
läser, handlar, är på resande fot, stryker
kläder eller är på sammanträde. Och det
uppskattas! Många har hört av sig och
berättat att de nu har fått en helt annan
bild av vad vi politiker gör.

Vilka fördelar upplever du med
att använda Twitter och Facebook
vad gäller att komma närmare
medborgarna?
– Helt uppenbart har det blivit enklare
för invånare att ta kontakt med mig. Jag
har i skrivande stund över 2 300 vänner
på Facebook. I stort sett varje dag chattar
jag med umebor och dessa kontakter
hade förmodligen aldrig blivit av annars.
Motståndet som man måste överbrygga
för att ta kontakt med en politiker har
uppenbarligen blivit lägre när man är "vän"
med mig på Facebook.

Vilket slags feedback får du, och
använder du den för vidare diskussion
med kolleger. Tar du den vidare?
– Japp. Jag får tips på hur busslinjer borde
dras, exempel på hur illa det kan fungera
på ett äldreboende, synpunkter på klotterbekämpning och all detta tar jag ju med
mig på samma sätt som om jag hade fått
samma synpunkter på ett lunchmöte.

Vilka förebilder har inspirerat dig
vad gäller användandet av olika
internetkanaler?
– Barack Obama såklart. Men den som

fått in mig på Twitter och Facebook är min
särbo som också är m-politiker och också
är mycket aktiv. Hon har lärt mig det mesta
om hur det funkar så hon är min egentliga
förebild.

Har Umeå Kommun en officiell
Twitterkanal för att med en röst
kommunicera?
– Ja, men den är enbart kopplad till arbetet
med att bli Europas Kulturhuvudstad 2014.
Men det är bara en tidsfråga innan kommunen har en formell Twitteranvändare,
tror jag i alla fall.
Erik Sellström menar att det inte finns
något facit än så länge, inga rätt eller fel.
– Det viktiga är att följa den digitala

samhällsomvälvningen och undersöka
och experimentera vad olika tjänster
erbjuder för nytta för verksamheten.
Använd gärna externa fokusgrupper för
att få bra perspektiv. Ta in erfarenheterna
av experimentverksamheten och skaffa ett
förhållningssätt till den digitala utvecklingen, utveckla strategier och genomför
projekt. Plattformar och tjänster kommer
och går. Relevansen kommer att variera beroende på verksamhet. Bara för att
många använder Facebook dagligen utgör
den inte en självklar arena för offentlig
sektor. Det finns inga genvägar, svaren får
vi bara genom att aktivt driva och ta ansvar
för vårat förhållningssätt till den digitala
utvecklingen.TEXT : Mats Rydström
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Notiser

Tv-spelare blir
feta och arga
Den genomsnittlige dator- och tv-spelsfantasten är överviktig, aggresiv och sannolikt
deprimerad, enligt en undersökning från
amerikanska Centers for Disease Control and
Prevention (CDC). Barn och ungdomar som
spelar tv-spel går in i en nedåtgående spirla
av stillasittande med fysiska och mental
problem. Den utvecklingen fortsätter in i
vuxenlivet, enligt underökningen.
Källa: www.computersweden.se

Linköping satsa på näringlivet
Kommunen vill underlätta för mindre, lokala företag i upphandlingar. Bland
annat satsar kommunen på en ny webbplats. Fokusgrupper, upphandlingar,
tjänstergarantier och informationsinsatser ska göra linköpings kommun
attraktivare för näringslivet. Det har kommunstyrelsen beslutat.
Generellt sett har vi ett bra företagsklimat i Linköping och mycket av verksamheten ligger redan på entreprenad. Vi har bra kontakter med de större
företagen, men vi är inte tillräckligt bra på att fånga upp de mindre. Det
här är ett sätt att försöka nå dem, säger Paul Lindvall, kommunstyrelsens
ordförande.
För att attraktionskraften och ge medborgarna ännu bättre service lanserar
kommunen en ny webbplats, som är mer interaktiv än tidigare.
All förvaltningar i den nya webbstrukturen ska ha en avdelning som direkt
riktar till näringslivet. Där ska det finns information om upphandlingar, en
ramavtalsdatabas och annan information som näringslivet kan ha nytta av i
sin planering.
På den nya webbplatsen är det enklare att snabbt hitta rätt information och
få kontakt med rätt person på kommunen. En modernare sökmotor ger
bättre sökresultat och relaterade länkar över hela webbplatsen hjälper och
guidar besökaren.
Källa: www.uh.24

10 miljarder försvinner
från it-marknaden
Så mycket drar analysföretaget Radar Group ner sina prognoser med när det
gäller it-investeringarna i Sverige i år. Det tidigare prognoserna för 2009 var
att it-budgetarna i Sverige låg på 155 miljarder kronor och att det dessutom
skulle investeras 30 miljarder kronor utanför it-budgeterna.
Källa: www.it24.se

Årets it-person återvänder
till handelskammaren
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I juli efter framträdandet på KommITS i helsingborg, meddelade Nicklas
Lundblad att han lämnar jobbet som europeisk policychef på Google och
återvänder till sin gamlaarbetgivare Handelskammaren. Han utnämndes
under vintern till årets it-person på guldmusengalan, som arrangeras av
Computer Sweden och Affärsvälden.
Källa: www.handelskammaren.se

Mobil = flaskpost?
En taiwanesisk snorklare återfick den telefon han
fyra dagar tidigare tappat i havet, skriver yahoo
news. Telefonen hade – i vattentätt fodral – flutit
förbi städer och vassa klippor och hittades fyra
mil bort av en man som torkade och laddade
telfonen innan ringde upp ägarens fru. Extremt
flyt? Jo, men så hade ju telefonen sim-kort.
Källa: www.news.yahoo.com

Lönerna mest
jämställda
i kommunerna
Kommunanställda kvinnor tjänar
nästan lika mycket som männen. Kommunerna är den sektor där lönerna är
mest jämställda visar statistik för 2008
från Medlingsinstitutet.

Kolla bilbatteriet via mobilen?
Nissan har tagit fram ett iphone-program som gör
det möjligt
för ägare till elektiska bilar
att ringa
till bilen och kontrollera
batterinivån. Tanken är att det skall
användas
till exempel när bilen står
på laddning vid
en offentlig laddningsstation.
Förutom batterinivån går det även att se vad
laddningen kostar.

I kommunerna tjänar kvinnorna 99,2
procent av männens löner. För landstingen är siffran 94,6 procent. Totalt
sett är dock löneklyftan mellan män
och kvinnor hela 16 procent. Och den
siffran har varit i stort sett oförändrad
sedan början av 1990-talet.
Källa: www.dagenssamhalle.se
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Källa: www.computersweden.se

Gränsstaden
i Norrbotten
laddar om
”Känner ni draget?
Stanna upp där du står,
titta upp och känn efter.
Visst säger du då,
det är nåt som har hänt!
Det blåser, en vind,
en positiv vind, en förändringens vind”
Claes-Jörgen Pohl, projektledare för Haparandas skoldatorsatsning, på sin blogg
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Det Claes-Jörgen Pohl skriver ovan är initiativet att utrusta de 130 elever som börjat
i gymnasiets årskurs ett med personliga
bärbara datorer, vilket skedde vid höstterminsstarten i augusti. Och ett projekt som
ska fördjupas med en total genomlysning
av de pedagogiska metoderna och placerar
den lilla gränskommunen bland de mer
progressiva i landet.

– Visst har det genomförts sådana här
projekt tidigare men vi är unika i det att vi
tar ett helhetsgrepp som på sikt sträcker sig
ända från förskola upp till gymnasienivå,
säger Claes-Jörgen Pohl.
Han återkommer ofta – med stor entusiasm – till att det handlar om att sätta rätt
verktyg i händerna på lärare och elever och

att den mentala förändringsprocessen är en
avgörande del i arbetet.
Norrbotten har traditionellt haft en kraftig
befolkningsflykt, något som Haparanda
som gränsstad inte varit lika hårt drabbad
av som till exempel Överkalix och Pajala,
för att nämna två kommuner norrut inåt
landet. Närheten till systerstaden Torneå på

finska sidan gränsen leder till en betydande
flöde av människor, ”många kommer till
Haparanda, men få stannar kvar”. Satsningen vill skapa framtidstro i en kommun
som brottats med problematisk folkhälsa,
låg utbildningsnivå, inkomster och medellivslängd jämfört med rikets snitt – men
som de senaste åren upplevt ett uppsving i
näringslivet efter etableringen av världens
nordligaste Ikea-varuhus.
– Det är klart att arbetslösheten fortfarande
är hög, säger Pohl. Lågavlönade handelsarbeten dominerar, det finns ingen tung
industri, men börjar man med skolan så
har vi ju en möjlighet att hitta nya näringsgrenar och branscher. Man kanske kan få

här satsning innebär, kommer elever ge sig
iväg eller stanna kvar? Vad vi hittills sett är
att omkring tio färre elever har sökt sig till
andra skolor, säger Waltari.
I flera fall runtom i Sverige har skolor
anklagats för att använda gratis datorer som
simpelt lockbete för att dra ungdomar till
skolan. Claes-Jörgen Pohl håller delvis med
i kritiken:
– Jag tycker att kritiken är befogad och att
det måste finnas ett verksamhetskrav där
datorer ses som verktyg. För skolan gäller
det att arbeta fram nya pedagogiska processer där ny teknik stödjer arbetet, precis som
i vilken annan bransch eller verksamhet
som helst. För Haparanda är datorerna bara

till hösten 2011 och vara anpassad för
datorbaserat lärande. Behovet av speciella
datasalar elimineras, lokalyta frigörs.
– Det finns en politisk viljeinriktning, säger
Pohl, och vi har börjat ta fram underlag för
hur en sådan skola se ut. Haparanda är en
oerhört pragmatisk kommun, det händer
saker ganska fort.
Klimatet är bra, man hittar en bra samverkan mellan de politiska grupperingarna.
Politikerna söker ingen långbänk utan
hittar hellre konsensus. Alla jobbar för
ortens framtid.
Snabba beslut ledde även till att den
maskinpark med bärbara Windows-datorer

För skolan gäller det att
arbeta fram nya
pedagogiska processer
där ny teknik stödjer
arbetet, precis som i vilken
annan bransch eller
verksamhet som helst

till någon form av pedagogiskt centrum
med koppling mot näringslivet och få
tillväxtföretag att etablera sig i Haparanda.
I Torneå jobbar de med oerhört avancerad
visual arts-utbildning med musik- och
ljudproduktion. Vi har också möjligheterna
att göra skolan mer attraktiv även i Haparanda och få eleverna att stanna kvar.
Att konkret sätta fräscha bärbara datorer
i händerna på eleverna tycks också ha
fungerat på kortsikt, det framhåller John
Waltari, rektor på Tornedalsskolan:
– Vi har haft problem med att många
sökt sig till andra orter för sin skolgång
och vi betalar bortåt sju miljoner kronor
årligen i interkommunala kostnader. Det
ekonomiska är inte huvudargumentet men
det är intressant att titta på vad en sådan

en del av helheten för att åstadkomma en
modern och ny skola.
Målet med satsningen är att öka kvaliteten
på utbildningen, öka lusten att lära hos
såväl elever som pedagoger och därigenom
höja elevernas resultat. Bakgrunden finns
inom ett mer genomgripande projekt
med en medborgar- och skolportal som
dragits igång med stöd från Europeiska
Socialfonden. Till en början får gymnasiets
första årskull datorer av typen Macbook
men tanken är att projektet inom tre år
också ska omfatta alla 650 högstadie- och
gymnasieelever.
Ytterligare satsning på arbetsmiljön är tänkt
att ske genom en ny skolbyggnad för gymnasiet, som kan komma att stå klar redan

som lärarkåren utrustats med så sent som i
januari nu bytts ut. Det tekniska paradigmskiftet har dock endast inneburit en mindre
omställning enligt rektor John Waltari.
– Vi erbjöd lärarkåren att komma in för
utbildning en dag i veckan efter midsommar vilket två tredjedelar också gjorde, så
redan där såg vi att lärarna är intresserade.
Vi ser nu också ett mycket positivt gensvar
från eleverna och vår it-avdelning. Sedan vi
delade ut de nya datorerna har vi inte haft ett
enda tekniskt mankemang att ta hand om.
Några nyanställningar för it-tekniker har
inte blivit aktuellt. En driftsförsäkring
täcker underhållet och även olycksfall med
en drulleförsäkring. Slitaget på bärbara
datorer som dagligen flyttas i ryggsäckar
och väskor mellan hemmet, skolan och
kompisarna är sannolikt betydligt högre än

17

hos vuxna. Därför valde också Haparanda,
likt de Falkenbergsskolor som KommITS
rapporterade från för ett år sedan, att satsa
på Macbooks med aluminiumchassi.
– Jag tycker att valet av Mac som plattform är
bra, det är nytt för både lärare och elever och
alla börjar från samma nivå. Man behöver
inte heller kunna så mycket för att komma
igång. Sen var det tydligt från Apples sida att
de inte bara var intresserade av sälja en dator
utan ta ett helhetsgrepp med utbildning och
underhåll, säger Waltari.

Kunde det inte ha funnits en poäng
med att använda t ex Linux-lösningar
och gratis, öppen programvara?
– Vi valde inte Mac utifrån teknisk
plattform eller dator som objekt, kontrar
Pohl. För oss var det viktigt att se det som
ett av flera verktyg för att åstadkomma
det vi egentligen jobbar med i projektet:
Förändring! Att förankra nya idéer och
attityder om skolan, skapa delaktighet
och engagemang hos personal, elever och
föräldrar. Funktionalitet och enkelt användargränsnitt i stället för teknikfokus.
Utöver standarduppsättningen med

program satsar Haparanda också på
lärplattformen Fronter som ansetts enkel
att komma igång med till en förhållandevis
låg kostnad.
– Visst
har det
förekommit kritik
mot den
lärplattform
som vi är på
gång att ta i
drift. Några
kritiker har
sagt att vi
köpt Mac för
att köra som
terminal,
men det är
ju inte så
man ska se
på saken.
Det handlar om att använda olika verktyg,
där det också tillkommer nya med tiden,
säger Claes-Jörgen Pohl.
– En dator i sig är ju inte mer än en ny
slags penna, om man inte har ett vidare

tänk. Det är ju en lång väg att vandra för
våra pedagoger och än så länge har vi bara
tagit några myrsteg. Men redan nu ser vi de
positiva bitarna. Det blir ju också ett krav
att förändra
verksamheten i skolan
nu när datorerna finns
på plats.
Vi hamnar
också i läget
att det inte
längre är
läraren som
alltid vet allt,
såsom det
varit i den
traditionella skolan,
säger John
Waltari.

Det är ju en lång väg
att vandra för våra
pedagoger ... Vi hamnar
i läget där det inte
längre är läraren
som alltid vet allt
såsom det varit i den
traditionella skolan

Då det fanns en lärobok var det si och
så med källkritik i skolan. Tar ni ett
större grepp om detta än tidigare?
– Ja, vem gjorde egentligen det förut när vi

Integrerade verktyg för optimal samverkan och effektiv IT-verksamhet!
För att stödja de viktigaste funktionerna inom IT-drift, behöver du verktyg. Det är viktigt att dessa verktyg är väl
integrerade och arbeta tillsammans för att säkerställa bästa möjliga samspel inom organisationen och med kunder.
Manag-E Cirkeln illustrerar de viktigaste områdena och hur dessa
hänger samman. Även om det är naturligt att börja med bara ett
eller två områden, så är effekten av stödverktygen inte kompletta
om de inte täcker alla områden.
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Vi är med
hela vägen!

NNM
Network Node
Manager
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DDM – Discovery och Dependency Mapping programvara uppdaterar IT-infrastrukturen,
applikationer, relationer och deras status. Med DDM är uCMDB uppdaterad hela
tiden, otillåtna förändringar upptäcks och status för de planerade förändringarna
rapporterade.
SM – Service Manager - är den del lösning som implementerar processer inom IT, från
Incident Management Problem Management och Change Management. SM styr också
kommunikation med slutanvändarna, genom en portal (Employee Self Service) och
e-post.

Service
Manager

+ DDM

N ä t ve

uCMDB – Universal Configuration Management Database - är det nav som förbinder
enskilda element genom att lagra information om de komponenter som den totala
infrastrukturen består av och göra dessa tillgängliga för de övriga verktygen.

Vårt mål är att säkra effektiv IT-styrning för er verksamhet

NNM – Network Node Manager - är den mest infrastrukturella delen av lösningar och
upptäcker alla komponenter i nätverket, liksom relationerna mellan dessa. Topologi
information lagras i uCMDB och underhålls kontinuerligt. NNM upprätthåller även
övervakning av nätet, och ger larm-och statusinformation till uCMDB och SM.
NA – Network Automation automatiserar alla ordinarie arbetsuppgifter som utförs
av nätdriften, såsom uppdatering av lösenord, programversioner och förändringar i
konfiguration.
BAC – Business Availability Center - är den applikationsnära delen av lösningen som
övervakar hur server-baserade program fungerar ur användarens perspektiv genom att
simulera användarefunktionerna. BAC har även möjlighet att övervaka servrar.
OM – Operations Manager övervakar servrar och applikationer som körs från ”insidan”
med hjälp av agenter. OM upptäcker fel och problem, inklusive de som har med kapacitet
och prestanda att göra.

För mer information: www.managenordic.se • E-post: info@managenordic.se • Tlf: +46 8 557 70 260

bara hade en bok att lära utifrån? Sedan innebär de nya arbetssätten att man ju också kan klippa, klistra och stjäla. Trots allt så ser
världen ut så efter det att man slutat skolan och börjat jobba, men i
skolan har det varit tabu. Om man måste stjäla uppgifter från nätet
för att klara prov ska man ju i stället fråga sig om undervisningen är
upplagd på rätt sätt. Det är nog den största utmaningen för läraren
att tänka om i det pedagogiska arbetet. Att utgå från varför vi lär
oss och vilka kunskaper som är viktiga.
Inom projektet har Haparanda också besökt andra orter som
Falkenberg, och skolan Young Business Creatives i Nacka utanför
Stockholm. I den sistnämnda finns ett tätt samarbete med det
lokala näringslivet, något som Claes-Jörgen Pohl även efterlyser i
Haparanda.
– Vi vill ta skolan ut i verkligheten, den kan inte leva i en skyddad
tillvaro isolerad från samhället. Sådant som ordning och reda tror
jag att man får av sig självt om man har en lustfylld skola som
skapar delaktighet och engagemang. Barn är som mest kreativa
i fem-sex-sju års ålder, sen kommer skolan och när ungdomarna
sedan tar steget in i gymnasiet så har vi fullständigt plockat av dem
all kreativitet och engagemang. Då kan man fråga sig: Vad fasen gör
skolan egentligen? Jag vill lyfta fram individualismen och styrkorna
som finns hos alla människor. Vi kan skapa förutsättningarna för
våra barn att forma sig till det de vill! TEXT : Mats Rydström
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Vi erbjuder bättre hårdvaruaffärer
Visitekaartjes
European Hardware Solutions
(EHS) köper in IT
Naam; Oweut, felinköp och överskott.
utrustning som ska bytas
Tel; +46 (0)6Strömbäck
55 710 paketering och
Email: owe.s 4 04
Vi hanterar hela processen
från
tromback
@gmail.com
upphämtning hos er till värdering, återrapportering
och vidareförsäljning.

EHS säljer ny och begagnad IT utrustning, samt
original reservdelar. Genom att vara oberoende
distributör så kan vi erbjuda er ett lågt marknadspris
och produkter som inte längre finns lätttillgängliga
på marknaden.
I din roll med ansvar över IT investeringar så hjälper
EHS dig att få mer för pengarna och redan gjorda
investeringar!
Med vänlig hälsning från oss på

European Hardware Solutions AB

www.ehsab.se/se | info@ehsab.se | telefon 0709380809

Företag och
myndigheter fruktar
informationsläckor
Myndigheter och företag känner stark oro för
informationspridning från gamla
datorer som ska kasseras.
Det visar en

studie
gjord av Inrego
som är specialiserad på
tjänster kring begagnad it-utrustning.
   Majoriteten av myndigheter och bolag anser att
det är viktigt att all data i den gamla utrustningen raderas på
ett säkert sätt. Cirka 70 procent säger att de ofta raderar all
data själva. En femtedel uppger att de av säkerhetsskäl behåller
de uttjänta hårddiskarna på företaget.
– Oron för informationsläckage ska tas på allvar. Därför är det
viktigt med en större förståelse för hur man hanterar uttjänt
it-utrustning. Att slå sönder en hårddisk eller att formatera
om den räcker inte för att radera informationen, säger Henrik
Nilsson, vd för Inrego.
Undersökning omfattar 100 slumpmässigt valda myndigheter
European Har
dware Solution
s AB
och börsföretag
och innehåller telefonintervjuer ställda till
it-ansvariga inom respektive verksamhet.

bättre hårdv
aru affärer

Inregos råd inför radering av it-information
* R adera informationen direkt med hjälp av certifierad personal eller raderingsprogram. Se till att få en raderingsrapport.
Den innehåller information om vad som raderats och vilka
metoder som användes. Det är en garanti för att tidigare
information inte kan återskapas.
* Vid fysisk demontering av hårddisken gör det med fysiskt
tugg eller degausser-utrustning, som innebär att all information utplånas av ett mycket starkt magnetfält.

Källa: www.kvalitetsmagasinet.com
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Säkerhetskrönika
TEXT : Thomas

Nilsson, www.certezza.net

Alla lager måste med!
Inom ramen för min och mina kollegors
profession möter vi allt oftare utvecklare av
olika system. Jag ser detta som ett resultat
av den naturliga utvecklingen som säkerhetsbranschen nu genomgår. Det räcker
inte långt att år 2009 kunna säga ja eller nej
till exempelvis trafik på
TCP-port 80. Det krävs
helt andra förmågor och
förståelsen i applikationslagret är exempel på en
sådan förmåga.

längre? Här krävs uppmuntring för att inte
riskera att det blir obalans i laget, eller bland
lagren, beroende på hur man ser det.
Händelserna i applikationslagret blir som
sagt allt mer intressant. Tankarna bakom
applikationslagret visar
sig ofta än mer intressant.
Jag och några kollegor
konstaterade för en
fyra fem år sedan att en
halvdags dialog med en
utvecklare i nyckelposition är en tiopotens mer
värt än en dags säkerhetsanalyserande av ett system
som är resultatet av
hennes eller hans tankar.
När vi myntade uttrycket
så hade vi inte någon
egentlig tanke på att översätta det i direkt
ekonomiska termer, men när jag nu gör det
så är det ett högst rimligt påstående. Redan
i den inledande delen av dialogen går det att
avgöra vilket säkerhetsfokus utvecklarna av
det aktuella systemet har. Efter ytterligare en
stunds dialog så är ofta bristerna inringade.
Är alla säkerhetstester och säkerhetsanalyser
som återkommande görs helt bortkastade?

Är alla
säkerhetstester
och säkerhetsanalyser som
återkommande
görs helt
bortkastade?

Denna insikt innebär
inte att vi skall luta oss
tillbaka i nätlagret och
tycka att kriget är vunnet,
eller förlorat beroende
sinnesstämningen för
dagen. Tvärt om, vi måste
fortsätta och förfina nätlagret så att det är
tillräckligt robust för att möta en verklighet
i ständig förvandling. Nätlagret har alltid
varit en lagspelare och alltid försökt stötta
kollegorna i de övriga lagren. Inledningsvis
förlitade sig övriga lagren helt på nätlagret,
men den tiden är sedan länge förbi. Kanske
känner sig nätlagret fortfarande utnyttjat
och är därför inte lika samarbetsvilligt

Det korta svaret är givetvis nej. Det krävs
någon form av återkommande granskning
för att säkerställa att rutinarbetet fungerar.
Det är klart bättre att ett testverktyg noterar
en sårbarhet än att en trojan utnyttjar det.
Ett säkerhetstest är också ett utmärkt sätt
att testa den organisation som är satt till att
upptäcka och hantera en möjlig incident.
Insikten att ett testverktygs förmåga ofta
avtar ju närmare applikationslagret de
arbetar gör att vi tvingas arbeta annorlunda.
Denna insikt innebär inte att applikationslagret skall lämnas därhän i detta avseende.
Det måste självfallet verifieras att utvecklarnas tankar och handlingar går i takt!
Kunskapen om applikationslagret och
dess brister är ovärderliga. Oavsett om det
handlar om att bygga bort bristerna eller att
anpassa en säkerhetslösning efter bristerna.
Det senare är inte något önskescenario,
men sedan när har vi börjat leva med
önskescenarios?
Med ytterligare en vetskap i bagaget så finns
det än större förutsättningar att det som
exponeras inte överexponeras.

Mer IT gör eleverna bättre i matte
En ännu inte publicerad OECD-undersökning visar att man blir bättre i matematik om
man använder mer IT. I september publicerar OECD en ny undersökning av hur IT-användning påverkar elevernas skolresultat. (Assessing the impact of ICT use on PISA scores,
OECD 2009) Den bygger på PISA-undersökningen 2006, som våra utbildningspolitiker
vanligen sätter stor lit till. 33 länder har deltagit och man har ett stort statistiskt material
att utgå ifrån. Denna undersökning påvisar tydligt ökade kunskaper i matematik hos elever
som ofta använder datorn hemma, jämfört med dem som sällan använder datorer.
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Det enda IT-baserade läromedlet av större format på den svenska marknaden är ett engelskt
paket som är översatt till svenska. I Sverige utgör IT-baserade läromedel högt räknat 2 % av
läromedelsmarknaden, medan den är betydligt högre i våra grannländer. Norska förläggarföreningen räknar med att den snart är uppe i 20 % i Norge. Danmark har också betydligt
fler digitala läromedel och en mer dynamisk läromedelsmarknad.
Källa: www.itilararutbildningen.se

Inge Hansson – årets IT-chef i offentlig sektor
Priset delades ut i maj, i samband med
konferensen 600 Minutes Offentlig IT.
Hur kändes det att bli årets it-chef?
– Kul, naturligtvis. Ett kvitto på att det vi
gjort tillsammans under fyra års arbete
i vår it-verksamhet har uppskattats och
uppmärksammats. Vi firade med tårta för
hela avdelningen.

Vad är det ni har gjort i Karlstad
som är så speciellt?
– Vi har arbetat långsiktigt för att gå från
en mycket splittrad och regionaliserad
verksamhet, till en rationaliserad och centraliserad it-funktion. Trots att organisation
har blivit tjugo procent mindre har vi nu
en både större och bredare verksamhet. Vi
har till exempel kunnat börja ta betalt för
tjänster, ansvarar för telefoni, har upprättat
tjänstekatalog och servicenivåavtal. Detta
synliggör kostnaderna på ett effektivt sätt.

Vad innebär allt detta för
it-avdelningen och kommunen?
– Vårt arbete grundar sig på en utredning
som gjordes 2005 och på efterföljande
politiska beslut. Vi har en verksamhet
för 260 platser och 7 500 användare; alla
har naturligtvis inte varit nöjda under
resans gång. Men att it-arbetet får positiv
uppmärksamhet måste ju kännas bra för
de ansvariga politikerna – ett kvitto på att
de har fattat bra beslut. Att kommunen
dessutom sparar in 5 miljoner per år gör ju
inte saken sämre, särskilt som vår leverans
samtidigt har förbättrats!

Juryns motivering:
Årets Public IT-director har en bra näsa för hur
IT utvecklar den kommunala affären. Han har
lett en kraftfull och innovativ satsning som drivs
kostnadseffektivt, målmedvetet och systematiskt. Dessutom visar han ett starkt ledarskap,
där benchmarking aldrig är långt borta.

600 Minutes Offentlig IT
är ett årligt forum för beslutsfattare inom
IT i offentlig sektor (statsförvaltning,
landsting och kommuner).

Fakta:

Karlstads kommun är en av Sveriges
modernaste när det gäller IT. På
tre år har leveranserna förbättrats
samtidigt som kommunen sparar
5 miljoner kronor årligen. Totalt
bedriver Karlstads kommun ITverksamhet på 260 platser och har
7 500 användare. Dessutom har man
en identitetshantering på 37 500
konton, för anställda, skolelever och
16 000 vårdnadshavare.

Stressar ni med
brandkårsutryckningar?
Effektivisera IT-drift & support med
hjälp av automatisering och centralisering.

Besök oss på KommITS så berättar vi mer.
upstream . se / kommits
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Socialdemokraterna tar fram
nationell IT-strategi för skolan
Socialdemokraterna tar fram en nationell IT-strategi för skolan. Där
kräver man att alla elever ska ha tillgång till modern IT-teknik och
lärare som kan använda IT på ett bra sätt.
– Har man inte tillgång till dator och Internet i skolan, och får
du inte lära dig hur de moderna verktygen kan
användas i din utbildning, får man det väldigt
mycket svårare på arbetsmarknaden och inför
kommande studier. Här behöver vi tydliggöra vad alla elever ska ha rätt till, säger Marie
Granlund som är utbildningspolitisk talesperson
för Socialdemokraterna.
– Vi vill ha en modern skola för alla elever. Elevernas tillgång till IT och elevernas IT-kunskaper är en central del
av detta. Skolorna, kommunerna och staten har ett ansvar, och det
bör tydliggöras i en nationell IT-strategi, fortsätter Marie Granlund.
Skolverket konstaterade i våras att skillnaderna mellan olika skolors satsningar på IT är stora, något Björklund i TT kommenterade

med att han "inte ligger sömnlös över". Socialdemokraterna menar
att det är nödvändigt att alla elever har tillgång till bra teknik och
inspirerande lärare som använder tekniken på ett bra sätt för att
Sverige ska vara väl rustat för framtiden. De säger att de kommer
att arbeta fram ett förslag till nationell IT-strategi.
En sådan strategi ska bland annat ta upp:
• e levernas tillgång på digitala hjälpmedel
• e n nationell organisation som stödjer skolor
och samordnar resurser
• nya kunskapsmål för IT i läroplanerna
• förbättrad lärarutbildning och fortbildning
för nu verksamma lärare i informations- och
kunskapsteknologi.
• digitalisering av fler läromedel

Vi vill ha en
modern skola
för alla elever

Källa: www.socialdemokraterna.se

Vad får
gamla vanor
kosta?
Ovan molnen är himlen alltid blå
www.itf.se
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Vad är KommITS?
KommITS är en användarförening med syfte att ta tillvara
i första hand små och medelstora kommuners intresse i
IT-frågor. Den ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte
för IT-ansvariga i kommunerna.
Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg och består av
en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av
representanter för ca 155 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå
i norr och Strömstad i väst. Vår minsta medlemskommun är Lekeberg och
den största är Umeå. Förutom att anordna konferenser, för närvarande två
per år, arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med ett
antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med SKL:s IT-sektion
och med systerföreningar i USA, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland och
Storbritannien. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum
för erfarenhetsutbyte – där det finns goda möjligheter att knyta kontakter
som är till stor nytta i det dagliga arbetet. Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform, och vi är leverantörsoberoende.
målsättning

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

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

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

Medlemskap i föreningen tecknas av enskild person anställd i svensk kommun.
Medlemskapet är personligt men medlemmen representerar kommunen
gentemot föreningen. Varje kommun tecknar endast ett medlemskap. Medlem
ska ha IT-frågor som huvudsaklig arbetsuppgift och bör ha samordningsansvar
i IT-frågor (IT-chef, IT-samordnare etc.) Medlemsavgiften för verksamhetsåret
2008/2009 är 2 000 kronor. Medlemskapet medför inga övriga förpliktelser.

fö r e n i n g e n ko m m it s s t y r e l s e :

Ordförande
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun
IT-avdelningen , 311 80 Falkenberg
Telefon arb: 0346 - 88 62 58
Telefax: 0346 - 105 90
Mobiltel: 070 - 698 62 58
E-mail: thorbjorn.larsson@falkenberg.se
Vice ordförande
Christian Bonfré, Svenljunga kommun
Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga
Telefon arb: 0325 - 184 46
Telefax: 0325 - 185 01
E-mail: christian.bonfre@svenljunga.se
Sekreterare
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Telefon arb: 026 - 24 16 47
Telefax: 026 - 25 40 26
Mobiltel: 070 - 320 67 92
E-mail: lars.flintberg@sandviken.se
Kassör
Marianne Olofsson, Munkedals kommun
Ekonomiavdelningen, 455 80 Munkedal
Telefon: 0524 - 183 18
Telefax: 0524 - 181 10
Mobiltel: 070 - 397 15 63
E-mail: marianne.olofsson@munkedal.se
Övriga
Anette Knutsson, Strömstads kommun
Administrativa kontoret, 452 80 Strömstad
Telefon: 0526 - 191 35
Telefax: 0526 - 191 10
Mobiltel: 070 - 541 91 65
E-mail: anette.knutsson@stromstad.se
Åke Nygren, Leksands kommun
Box 303, 793 27 Leksand
Telefon arb: 0247 - 802 12
Telefax: 0247 - 144 65
Mobiltel: 070 - 563 35 05
E-mail: ake.nygren@leksand.se
Lennart Smith, Söderhamns kommun
Oxtorgsgatan 19, 826 80 Söderhamn
Telefon arb: 0270 - 750 05
Telefax: 0270 - 753 00
Mobiltel: 070 - 587 35 50
E-mail: lennart.smith@soderhamn.se
Jörgen Sandström, Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg
Telefon arb: 08 - 381 67
Telefax: 08 - 570 483 05
Mobiltel: 070 - 623 99 73
E-mail: jorgen.sandstrom@varmdo.se
Inge Hansson, Karlstad kommun
Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad
Telefon arb: 054 - 29 51 40
E-mail: inge.hansson@karlstad.se
Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun
IT-servicekontoret, 177 80 Järfälla
Telefon arb: 08 - 580 296 06
Telefax: 08 - 580 297 00
Mobiltel: 070 - 480 85 01
E-mail: yvette.heikka_mukka@jarfalla.se
Konferens och tidningsutgivare
KommITS c/o Timing Scandinavia
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
08-693 02 00
kansli@kommits.se • www.kommits.se
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Krönika
TEXT : Jan

Svärdhagen, IT-filosof

AVSÄNDARE : KommITS

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

Den vise vet att den ingenting vet
De gånger man fördjupar sig i något och
mer eller mindre uppslukas av ämnet så
inser man att desto mer jag läser desto
mer inser jag hur lite jag vet. Det förefaller
finnas en oerhörd mängd information i
något så litet som en atom eller den simplaste melodi, allt rymmer en outgrundlig
dimension. Det
är lätt att vid
sådana tillfällen
känna viss
uppgivenhet
och litenhet.
Ofta nöjer vi
oss istället med
knapphändig
information
och nätet fylls
idag med korta

Twitter-meddelanden och profiluppdateringar. Vi kan välja att ta reda på mer eller
låta det passera vidare utan större uppmärksamhet. Min iPhone fylls med meddelanden och jag bidrar definitivt själv till
att öka informationsflödet. Jag ser att flödet
bara ökar och vi kan idag få veta så mycket
mer än vi någonsin ens behöver veta. Jag
laddade just ned applikationen Healthmaps
med fokus på "Outbreaks near you" vars
enda uppgift är att positionera mig via GPS
och kunna visa mig var svininfluensan
identifierats eller var andra allvarliga epidemier rapporterats. Jag kan dessutom själv
rapportera in uppgifter. Min fråga är bara...
vilken funktion fyller den annat än att
skapa oro? Jag menar inte att epidemier inte
är allvarliga men måste jag veta detta? Hur
mycket skall jag läsa och sätta mig i detta
för att vara säker. Min
uppfattning är att ingen
applikation eller teknisk
lösning kan få mig att
känna mig säker...snarare
tvärtom. Trenden på nätet
går just mot detta, ta reda
på var oroshärder existerar och nyttja den senaste

MIN UPPFATTNING
ÄR ATT INGEN
APPLIKATION ELLER
TEKNISK LÖSNING
KAN FÅ MIG ATT
KÄNNA MIG
SÄKER ... SNARARE
TVÄRTOM

tekniken för att undvika dessa, oro och fara
säljer och kommer framöver att vara en av
de mest lukrativa affärsområdena man kan
investera i.
En annan applikation för t.ex. iPhone
är Offender locator (Sök på Offender
Locator så får du flera intressanta träffar) vars uppgift är att kunna avgöra vilka
eventuella dömda sexförbrytare som finns
i ens omedelbara närhet (funkar bara i
USA). För att dra dessa tjänster lite längre
så skulle en applikation kunna vara att se
vilka personer i min omedelbara närhet
som har en viss inkomst eller kommer från
annan nationalitet. Idag är det fullt möjligt
att göra precis vad som helst med tekniken
men gör detta oss säkrare? Gör det oss mer
rustade till att göra säkrare val? Att RFIDtagga våra barn i skolan skulle kunna
göra skolan till en säkrare plats...men det
finns en avgörande skillnad på teknik och
människor och det är att det inte finns
någon etik i maskiner, etiken skapar och
formar vi och etiken kan endast finnas i
våra huvuden...inte i maskiner. Nästa steg
i våra GPS-navigatorer torde bli att GPSen
rekommenderar olika vägval utifrån säkerhet. "Undvik att åka igenom X-löv under
kvällstid då flera kriminella gäng rör
sig i de östra områdena"...kanske GPSen
kommer att meddela oss (underligt är att
inte någon ännu lanserat den idén). Den
viktiga frågan förföljer oss, hur mycket vill
och ska vi veta?
Inte sällan lutar jag mig tillbaka i fåtöljen
med en kopp kaffe och funderar över människans litenhet och okunskap om världen.
De gånger då jag inte kapitulerar inför detta
och när jag är som klokast så återerinrar jag
mig Sokrates kloka ord: "Den vise vet att
den ingenting vet". I den okunskapen blir
vi ödmjuka och kloka inför de viktiga val
vi står inför i vår relation till teknik.

