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Anteckningar Digitaliseringsrådet 2019-11-14, möte 31
Närvarande
Tore Johnsson
Andrea Kostadinovic
Eric Åkerlund
Eva Thelin
Fredrik Holm
Fredrik Nilströmer
Lars Lindsköld
Rose-Mharie Åhlfeldt
Sara Herrman

VGR, samordnare Regional Digital agenda
VGR, regionutvecklare FoUU
VGR, Regional bredbandssamordnare
Skaraborgs kommunalförbund, pkt 1-5
Boråsregionen
Borås Stad
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder, pkt 1-7
Högskolan Skövde, docent informationssäkerhet, pkt 6-11
Fyrbodals Kommunalförbund, Skype, pkt 1-5

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren
Benjamin Harvy
Karen Nuldén
Emma Stewén
Josephine Sandström
Hector Catas´s
Kajsa Lunde
Örjan Hellström
Fredrik Eriksson

VGR, assistent
VGR, praktikant
Praktikant digitalisering och bredband, VGR
Konsult Combitech, Skype, pkt 3
Ramböll, Skype, pkt 4
Ramböll, Skype, pkt 4
Kultur i Väst, Skype, pkt 6
Kultur i Väst, Skype, pkt 6
Konsult Knowit, Skype, pkt 7

Förhinder
Dan Folkesson
Erik Behm
Johan Kjernald
Karl Fors
Kristian Norling
Kenny Stolpe
Margareta Rothell

Göteborgs stad
BRG, IT-nätverk
Göteborgsregionen
VästKom, Länssamordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering
VGR, Ansvarig Digitala medier
VGR, Kommunikatör DA
Länsstyrelsen, Chef, avd Ärendehantering

Ansvarig

Ärende

Åtgärd

Alla

1. Laget runt

Lars och Tore
kompletterar
digitaliseringskartan med i VG
befintliga innovationsmiljöer.

Alla informerar kort om vad som är aktuellt inom sitt respektive
område, bland annat:
Andrea Kostadinovic och Lars Lindsköld informerar kort från besök i
VGR av EU-kommissionären Gertrud Ingelstad.
Lars Lindsköld informerar om att Dagar om lagar har genomförts.
Materialet om upphandling av webb och molntjänster biläggs
anteckningarna.
Eva Thelin informerar om att Skaraborgs kommundirektörer varit på
SKL, där det bland annat aktualiserades mycket om digitalisering.
Presentation om att leda i en digital tid tillställs DA-rådet.
Andrea Kostadinovic informerar om att VGR under hösten skickat in
synpunkter inför regeringens proposition samt inför AI-agendan i
Sverige. Andrea informerar också om Vinnova och Tillväxtverket fått i
uppdrag att utreda miljöer som kan vara Europeiska
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innovationsmiljöer och att VG helt saknades i detta arbete, varför
VGR snabbt skickade in de miljöer i VG som uppfyller kraven.
Fredrik Nilströmer visar ppt-material ”Vykort från framtiden” som
Borås tagit fram i arbetet att skapa en digital arena till stöd för
verksamheternas digitalisering.
Ann-Christin
Helgegren

2. Minnesanteckningar från föregående möte

Emma Stewén

3. Informationssäkerhet & Nätverksträff 3 oktober

Anteckningar från föregående möte godkänns.
Emma Stewén informerar från nätverksträffen 3 oktober, dit alla som
gått eller går utbildningen var inbjudna och drygt 25-tal deltog. Bland
annat innehöll dagen ett inspirationstal av Anne-Marie Eklund
Löwinder, Internetsstiftelsen och workshop om nätverkets
fortsättning.
DA-rådet diskuterar frågan om behov av och gemensamt arbete med
utveckling av befintligt systemstöd som många redan använder.
Föreslås att skapa en arbetsgrupp som närmare utreder behoven.
Det finns även andra nätverk. Vilka som finns och hur de arbetar
tillsammans är oklart. Emma får i uppdrag att kartlägga.
Nästa möte är planerat 5 mars, heldag. Förslag till tema är
molntjänster och förslag finns att samverka med AI-innovation m fl
på eftermiddagen. Lars Lindsköld bistår i detta.
Emma rapporterar också utnyttjandet av befintligt ramavtal som
ingår i Infosäk 2020.
Option på utbildning även år 2021 är klar. Det finns önskemål om
möjlighet till deltagande från personer utanför VG, men det behöver
utredas om det är juridiskt korrekt att sådana deltar.
Inför nästa kurs finns 14 anmälda. Det finns en viss osäkerhet att
någon kan ha missats i samband med personalbyte. Inbjudan för
både 2020 och 2021 skickas till alla kommuner och
kommunalförbund.

Josephine
Sandström och
Hector Catasús

4. Rambölls statliga utredning offentlig drift.
Josephine Sandström och Hector Catasús från Ramböll informerar
om det utredning de gjort om samordnad och säker IT-drift i staten.
Försäkringskassan (FK) fick i augusti 2017 uppdrag från Regeringen
att erbjuda samordnad och säker IT-drift för vissa myndigheter, med
fokus på funktioner och myndigheter där åtgärder bedöms leda till
högre informationssäkerhet.
Ramböll fick i uppdrag att utvärdera hur FK genomfört uppdraget och
har bl a intervjuat ett antal företrädare för myndigheter och experter
inom området. Utvärderingen redovisas i korthet. Slutsatsen är att FK
har utfört sitt uppdrag ändamålsenligt, men för det fortsatta ar betet
behövs utveckling av processer och förtydligad styrning från
Regeringen.
Utredningen är offentlig handling och kan begäras ut från FK.

Ann-Christin
publicerar.
Emma skapar
arbetsgrupp för
arbete med
systemstöd.
Emma kartlägger
befintliga nätverk
inom området.
Emma fortsätter
planering med
nästa
nätverksträff.
Tore kontaktar
juridiken för att
klara ut möjlighet
för ej VG-person
att delta.
Tore och Emma
skickar inbjudan
till kurs 2020 och
2021.
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Tore Johnsson,
Johan Kjernald,
Fredrik
Nilströmer

5. Offentlig drift

Kajsa Lunde,
Örjan
Hellström

6. Kultur i Väst informerar om bibliotekssatsning digital
delaktighet.

Arbetsgruppen redovisar att allt är förberett inför upphandling av
konsult och att upphandlingsförfrågan är framtagen.
DA-rådet godkänner start av upphandling. Arbetsgruppen får i
uppdrag att utvärdera svaren och återrapportera.

Kajsa Lunde och Örjan Hellström informerar om bibliotekens arbete
med digitalisering och allmänhetens kunskap i ämnet.
Bibliotekslagen ger i § 2 och 7 stöd i arbetet med kunskap, lärande
och delaktighet. Ett uppdrag som har förändrats i och med den
ökande digitaliseringen.
Det finns ett Digidelnätverk som genom verkan och delad kunskap
arbetar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till
digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt,
obundet och demokratiskt nätverk – www.digidel.se
Internetstiftelsen och Regeringen har gett ekonomiska
förutsättningar för DigidelCenter, som ska vara en gemensam
satsning i kommunerna – inte bara en uppgift för biblioteken.
I praktiken har det blivit så att befolkningen söker hjälp på
biblioteken. I takt med att myndigheter och företag drar ner på
personlig kundservice och hänvisar till IT-tjänster ökar efterfrågan av
hjälp. En roll som kanske inte borde ligga på biblioteken.
De problem som personalen upplever är bl.a:
-

Otydlig gränsdragning – hur mycket hjälp ska man ge?

-

Otydligt ansvar – vad händer om hjälpen blir fel?

-

Integritetsproblem – att ofrivilligt ta del av personliga
uppgifter och förhållanden

-

Osäkerhet om vart man kan hänvisa vidare i brist på tid
och/eller kompetens.

Digital delaktighet är ett kommunalt ansvar och ansvaret för stöd
måste genomsyra hela den kommunala förvaltningen. Det kan inte
bara läggas på biblioteken. Det kommer att genomföras regionala
konferenser om samverkan för digital kompetens, med ämnet från
agenda till strategi och verkstad.
Samarbetet mellan Kultur i Väst och det regionala digitaliseringsrådet
måste fortsätta kring denna fråga. Finns med i DA-rådets
handlingsplan.
Rekommenderas ”Datasamhället är ett jäsra bök”, en undersökning
om digitalt utanförskap.
Tore Johnsson

7. Öppna data
Tore Johnsson redovisar att det bildats en regional arbetsgrupp som
ska ingå i en regional task force.

Tore skickar ut
upphandlingsförfrågan.
Arbetsgruppen
utvärderar och
avrapporterar vid
DA-rådets möte
10 december.
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Inom ramen för NSÖD gör man nu en workshop som VG vill ha gjord
och som syftar till att ta fram en arbetshypotes på hur en väl
fungerande nationell samordning av öppna data skulle kunna
bedrivas i Sverige inom fyra olika områden:
1. Organisation och arbetsformer för samordningen
2. Affärs- och finansieringsmodell(er)
3. Informatik – utveckling och förvaltning av öppna data
mängder
4. Teknisk plattform för informationsförsörjning och publicering
av öppna datamängder.
Efter genomförd workshop är avsikten att förankra, ifrågasätta och
vid behov vidareutveckla framtagen hypotes och involvera relevanta
lokala, regionala och centrala aktörer.
Internetstiftelsen finansierar kommunikations- och
utbildningsinsatser i VG motsvarande 100 000 kr per år under 3 år.
Beslut förväntas i Regionutvecklingsnämnden 21 november.
Andrea Kostadinovic påtalar vikten av att VG paketerar och
marknadsför arbetet, så att det både nationellt och inom EU
uppfattas att VG är framstående inom arbetet.
Karen Nuldén

8. Utbildningar inom digitalisering.
Karen Nuldén informerar om den kartläggning hon gjort av befintliga
utbildningar i olika nivåer.
Diskuteras vad vi behöver ha kartlagt, vilken nivå vi ska lägga
kartläggningen på, målgrupp samt vilken utbildning vi kan ta initiativ
till utifrån de behov av vidareutbildning kommunerna ser.

Tore Johnsson

9. DIGG:s rapport från 14 augusti.
Tore Johnsson informerar om att DIGG har publicerat rapporten
Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte
inom den offentliga sektorn
https://www.digg.se/nyheter--publikationer/Publikationer/uppdragom-ett-sakert-och-effektivt-elektroniskt-informationsutbyte-inomden-offentliga-sektorn
Tore visar också delar av Daniel Antonssons presentation
”Framtidens digitala ekosystem”. Se gärna film från vår dag
”Digitalisering i människans tjänst”.
https://vimeo.com/showcase/6298831
Diskuteras var kommer VG in i detta arbetet. Vilka delar är vi redan
igång med och hur kan vi hjälpa till med att få hela Sverige att gå i
takt och skapa framtidens digitala ekosystem?
På nationell nivå diskuterar nätverket av regionala
digitaliseringsrådet och Tillväxtverket denna fråga. Workshops har
genomförts för att undersöka möjligheterna att styra de nya ERUF
och socialfonderna mot att skapa det nationella digitala ekosystemet.
Tore informerar om planerad fördjupning vid möte med Daniel
Antonsson, DIGG. Han kunde inte idag och inte heller den 10 dec.
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Tore skickar en doodle till DA-rådet och söker en bra tid för dem som
är intresserade att delta.
Fredrik Holm

10. Säker digital kommunikation – SDK
Fredrik informerar om detta Inera-projekt, där han ingår i
styrgruppen. Inera erbjuder Sveriges regioner och landsting att vara
med. Läs mer på:
https://www.inera.se/aktuellt/programkontoretsarendelista/pagaende-arenden/saker-digital-kommunikation-20202023/
Detta projekt är en del av DIGG:s lösning ovan och den definitiva faxdödaren, rätt infört. Hur kan DA-rådet hjälpa till? Behövs det?
Fortsatt diskussion framöver.

Rose-Mharie
Åhlfeldt

11. Information
Rose-Mharie Åhlfeldt informerar om att informationsdagen på
Högskolan hade 75 deltagare och både företag och forskning var
representerade som föreläsare.
Rose-Mharie informerar också om att MSB visat intresse för VG:s
utbildning. De har fått uppdrag från Regeringen att satsa medel på
utbildning. Här finns eventuellt en möjlighet till samverkan.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

