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Anteckningar – Digitaliseringsrådet 2018-09-12, möte 21
Närvarande
Tore Johnsson
Valter Lindström
Sara Herrman
Rose-Mharie Åhlfeldt
Lars Lindsköld
Johan Kjernald
Erik Behm
Margareta Rothell
Eric Åkerlund

VGR, samordnare Regional Digital agenda
VGR, Koncernstab regional utveckling
Fyrbodals Kommunalförbund
Högskolan Skövde, docent informationssäkerhet
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder, Skype, pkt 3
Göteborgsregionens Kommunalförbund
BGR, IT-nätverk
Länsstyrelsen
VGR, Regional bredbandssamordnare

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren
Fredrik Eriksson

VGR, assistent
Konsult Knowit, Skype, pkt 3

Förhinder
Ante Baric
Kenny Stolpe
Fredrik Nilströmer
Karl Fors

Göteborgs Stad
VGR, Kommunikatör DA
Boråsregionen
VästKom, Länssamordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering

Ansvarig

Ärende

Sara Herrman

1. Sara hälsar oss välkomna till Riverside.

Åtgärd

Riverside är ursprungligen ett hotell, men har förändrats. Nu är det i
första hand ett företagshotell. Fyrbodals Kommunalförbund är den
största verksamheten som finns här.

Tore Johnsson 2. Minnesanteckningar från Mariestad
Läggs till handlingarna.
Tore Johnsson,

3. Öppna data.

Fredrik
Eriksson

Fredrik är ny som konsult. Presenterar sig och vad han tidigare har
arbetat med.
Tore informerar om att det är ett uppstartsmöte för arbetet med
Öppna data på fredag. Därefter kommer Fredrik att kontakta dem
han behöver ha information från i arbete, så alla i rådet får vara
beredda på att bli kontaktade.
Fredrik berättar kort om hur han tänkt lägga upp arbetet och tidplan
för detta.
Påtalar att det är viktigt att få in Öppna data i ett större sammanhang
och se på vilka redan befintliga – eller planerade – tjänster som får
mervärde av dem.
Diskuteras vilka personer/funktioner som är viktiga att ha med i en
referensgrupp.
Fredrik berättar om ett sätt att enkelt publicera ut öppna data med
förberedda sidor som alla kan använda och lägga på egen logga.

Tore och Fredrik E
ansvarar för att
enkät och
information
skickas ut.
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Frågan är hur nuläget kan kartläggas. Har kommunalförbundet
tillräckligt med information från kommunerna för att kunna ge det
underlaget?
På fredagens möte tar man fram ett underlag till en enkät, som sedan
skickas ut tillsammans med information om arbetet.
Alla

4. Status runt bordet
Alla rapporterar kort om vad som genomförts eller är på gång inom
respektive verksamhet.

Valter
Lindström

5. Valter rapporterar om Informationssäkerhetsprogrammet
2020
Utskick har gått till alla kommuner med inbjudan till 2019 års kurs. 10
intresseanmälningar har inkommit.
Status verktygslådan – version 1: Det som återstår är
Klassningsmodell och checklista för NIS-direktivet.
Status avtal med Combitech: Intresset är lågt. Vi vet inte varför.
Diskuteras är om vi ska skicka erbjudandet en gång till och nu göra en
”flashigare” presentation.
Valter och Tore deltog med information vid nationell
informationssäkerhetskonferens arrangerad av MSB.
Det finns nu ett utkast till annons för ny projektledare för att ersätta
Valter när han går i pension.

Tore Johnsson 6. Status filmen om Tim
Tore informerar om att Karl har kontakt med Oslo. När de fått besked
om önskat filformat får vi filmen. Tore har fått kontaktuppgifter till
upphandlad översättare.
Föreslås att vi lägger till en ingress, som förklarar varför vi i VGR har
en norsk film.
Diskuteras att vi också gör en ny film om digitala agendan och om
arbetet hitintills.
Diskuteras olika möjliga avslutningsbilder. Är det möjligt att alla som
ingår i Digitaliseringsrådet deltar med egen logga? Alla behöver klara
ut om det är OK utifrån respektive organisations regelverk.

Kenny får i
uppdrag att ta
fram en ny
information om
kommunernas
möjlighet att
anlita Combitech
för detta arbete.
Och rådets
representanter
från
Kommunalförbunden för ut
positiva signaler.
Alla tar reda på
om den egna
organisationen
kan medverka
med sin logga.
Tore tar reda på
möjligheten att
skapa egen logga.
Tore och Karl har
fortsatt kontakt
med Oslo och
översättare.

Alternativt är att Regionala digitaliseringsrådet är avsändare. Men vi
har ingen logga. Kan vi skapa en sådan till en mindre kostnad?

Valter

7. Aktörslista
Valter visar framtaget förslag på intressanta aktörer samt vem i av
rådets medlemmar som ska bevaka vilken aktör.
I första hand är det fråga om att bevaka och aktualisera/rapportera
när det händer något som kan vara av intresse för rådet. Men
kontaktpersonen kan naturligtvis också informerar ”sin” aktör om
rådets aktiviteter.

Valter redigerar
dokumentet med
dagens
synpunkter.

Förslag på kompletteringar lämnas.

Johan
Kjernald

Alla ska titta på
Johan informerar om att Inera har tagit fram information om vad som Dela digitalt och
Ineras
pågår inom området. Se Inera bilder.
omvärldsbevakni

8. Strukturerad omvärldsbevakning á la Inera
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https://www.inera.se/digitalisering/arkitektur/struktureradomvarldsbevakning/

ng före varje
möte i rådet.

Frågan är om vi kan göra något liknande regionalt. Detta kräver viss
förvaltning och någon måste ta ansvaret för att uppdatera och hålla
en regional version aktuell.
Ställs frågor om förvaltning och uppdatering av Ineras material. Hur
ofta uppdateras det och vem ansvarar?
Rådet ser att det är bra om vi fortsättningsvis lyfter både Dela digitalt
och Ineras omvärldsbevakning vid våra möten. Vi gör det till en
stående punkt och alla ska titta på dem i förväg, så att vi snabbt kan
hitta de viktiga punkterna.

Valter
Lindström

9. Tävling: Digitaliseringsinitiativ 2018
Valter redovisar de tankar arbetsgruppen har och visar förslag på
syfte och kriterier, prisets innehåll, jury samt var och av vem
utdelning genomförs. Se ppt-bilder i rådets Alfrescogrupp.
Valter fångar upp rådets synpunkter och tar med sig till
arbetsgruppens fortsatta arbete.

Arbetsgruppen
fortsätter
arbetet.
Ann-Christin
uppdaterar
Alfresco.

Ann-Christin ser till att alla har tillgång till Alfresco.

Valter
Lindström

10. Gemensam drift – Ny strategi
Valter redovisar tankar som innebär att de projekt som startar inom
ramen för rådets arbete eller stöttas av rådet också i vissa fall ska
övergå till regional gemensam drift och förvaltning.
Rådet ser att gemensam redundans är något som borde vara
attraktivt, eftersom det är så resurskrävande att hantera. Tankar lyfts
kring hur detta kan hanteras och vilka beslut som är nödvändiga.
Rådet beslutar att detta är en punkt på nästa möte, ev. med någon
extra kompetens medverkande.

Tore Johnsson

11. Vilken digitalisering vill vi inte ha?
Tore visar en ppt-bild och den diskuteras. Rådet ser att det kan
uttryckas kortare och mer i huvudprinciper.

Tore hanterar
gemensam
redundans som
en punkt till nästa
möte i rådet.

Tore reviderar
bilden.

Rådet diskuterar också frågor kring vilka manuella kunskaper som
behöver bevaras för att kunna hantera om det digitaliserade kraschar
helt.

Tore JOhsson

12. Förslag till vår digitaliseringsdag
Diskuteras olika förslag till medverkande och upplägg.
Erik föreslår att vi delar dag med Great, så att de har en halvdag och
rådet en halvdag. Diskuteras om det är samma målgrupp vi vänder
oss till.
Diskuteras datum. Vecka 14 är bäst och preliminärt bestämmer vi 2
april. Erik kontaktar Great och stämmer av om det är OK dag för dem
också.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Erik kontaktar
Great.

