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Revisorer
vill se bättre
samarbete
i IT-frågor
HÄRNÖSAND Bättre samarbete och större samordning måste till. Det
anser kommunens revisorer som granskat hur
kommunen styr och
samordnar sin IT-verksamhet.
I rapporten konstaterar revisorerna att IT-enheten
har ett övergripande ansvar
för IT i kommunen. Men för
alla tilläggstjänster ansvarar de kommunala förvaltningarna själva för. Det
finns heller ingen förteckning över dessa tilläggstjänsters omfattning och
villkor.
”Någon formell IT-samordning mellan förvaltningarna genomförs inte på en
övergripande nivå”, konstaterar revisorerna i sin rapport.
Kommunen gör heller inga
formella uppföljningar av ITenhetens tjänster, skriver revisorerna i rapporten.
”Ett sätt att säkerställa
tjänsternas kvalitet kan vara att genomföra regelbundna enkätundersökningar”.

Lennart Lundberg
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n Nätbedrägeri | Polisen går ut med en varning

Nytt bluffmejl om
skatteåterbäring
HÄRNÖSAND Flera västernorrlänningar har de senaste dagarna fått det
nya bluffmejlet som utlovar en skatteåterbäring på tusentals kronor.
Nu går polisen ut med
en varning.
– Släng mejlet och
klicka inte på någon
länk, säger Jan Aller,
förundersökningsledare
i Härnösand.

Skatteverket har blivit nedringda av människor runt
om i landet som fått ett mejl
med löften om skatteåterbäring.
Men allt är bara bluff och
båg.
I Härnösand har polisen
tagit emot fler anmälningar
från personer som fått mejlet. Det senaste från en
56-årig man som direkt anade oråd och tog kontakt
med polisen på tisdagen.

Premiär
av mörk
teater

”Lita aldrig på
länkar som skickas
via mejl och lämna
aldrig ut dina kortuppgifter.”
Jan Aller, polisen

ka pengar på skatten. Klickar man på länken är risken
också stor att man får sin
dator virussmittad.
Skatteverket uppmanar
på sin webbsida alla som
fått bluffmejlet att slänga
det och att inte klicka på
länken: ”Skatteverket efterfrågar aldrig dina kontouppgifter via mejl.”

Polisen har dock begränsa-

Det nya bluffmejlet är proffsigt utfört och ser vid en första anblick ut att komma från Skatteverket. FOTO: CHriSTinE OLSSOn/TT
– Det är på sin plats och
varna för de här skojarna.
Mejlet är förslaget gjort med
Skatteverkets logga och det
gäller att inte vara för godtrogen, säger Jan Aller.

Han uppmanar alla motta-

gare att kasta bort mejlet

och inte klicka på någon
länk eller eventuell bilaga.
– Lita aldrig på länkar som
skickas via mejl och lämna
aldrig ut dina kortuppgifter.
Jag vet inte hur många
gånger jag upprepat denna
varning. Ändå får vi ständigt in nya anmälningar

från personer som blivit lurade.

Det nya bluffmejlet är

proffsigt gjort och ser vid en
första anblick ut att komma
från Skatteverket. Mottagaren uppmanas att uppge sitt
kortnummer för att få tillba-

de möjligheter att komma åt
bedragarna.
– Åklagaren måste kunna
bevisa att man verkligen haft
för avsikt att begå en kriminell handling, säger Jan Aller.
Den som redan lämnat ut
sina kortuppgifter bör omedelbart spärra sitt kort och
beställa ett nytt.
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n Gravar, mord och jordens undergång om eleverna från Ådalsskolan får
välja. Det är Andrea Lindner, Thimmy Finstad och
Feven Alemayohu som
sätter upp pjäsen ”Allt som
lever här dör” av Emma
Broström som slutproduktion.
De går alla andra året på
Estetiska programmet
med inriktningen teater
med musikalprofil. Eftersom de är så få i sin klass
har de fått hjälp av Linn
Fröberg, Anna Sjöstedt
och Oliver Rödén från årskurs ett och tre.
Pjäsen är mörk och dystopisk och handlar om att
rent vatten på jorden håller på att ta slut. På torsdagen är det visning för skolklasser och på lördag premiär för allmänheten på
Babelsberg.

Pjäsen handlar om överlevnad i en hård tid, men också om kärlek och vänskap. Thimmy Finstad, Oliver Rödén och Andrea
Lindner.

Den mördade kvinnan hade inget huvud och flera andra kroppsdelar saknades, någon misstänks ha ätit av kroppen.
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Thimmy Finstad och Andrea Lindner försöker fly från staden och gräver gravar för att få
eftertraktad bensin, men det överskuggas av ett bestialiskt mord som har skett.

Nervösa men glada: Linn Fröberg, Feven Alemayohu, Andrea
Lindner, Oliver Rödén, Thimmy Finstad och Anna Sjöstedt.

