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Anteckningar – Digitaliseringsrådet 2018-06-14, möte 19
Närvarande
Tore Johnsson
Eric Åkerlund
Ante Baric, e.m
Erik Behm, från 11.50
Adjungerade

VGR, samordnare Regional Digital agenda
VGR, Regional bredbandssamordnare
Göteborgs Stad
BRG, IT-nätverk

Ann-Christin Helgegren
Eric Hjelmestam
Förhinder

Assistent
EntryScape, pkt 4, Skype

Margareta Rothell
Kenny Stolpe
Valter Lindström
Siv Torstensson
Fredrik Nilströmer
Rose-Mharie Åhlfeldt
Lars Lindsköld
Karl Fors
Maria Nilsson
Johan Kjernald

Länsstyrelsen
VGR, Kommunikatör DA
VGR, Koncernstab regional utveckling
Fyrbodals kommunalförbund
Boråsregionen
Högskolan Skövde, docent informationssäkerhet, till 15.10
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder, till 14.00
VästKom, Länssamordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering
Skaraborg kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund

Ansvarig

Ärende

Alla

1. Omvärldsbevakning: Laget runt.

Åtgärd/beslut

Eric informerar om UBIT-gruppens arbete med att genomföra den
regionala bredbandsstrategins handlingsplan.
Politiska processen med att uppdatera arbetet är nu klar och medför
ökade möjligheter till ekonomiskt stöd för utbyggnad på
landsbygden.
Tore Johnsson

2. Ann-Christins anteckningar
Till dagens agenda har fogats ny typ av anteckningar, som gjordes vid
föregående möte. De närvarande tycker att vi fortsätter med dessa.

Tore Johnsson

Ann-Christin
fortsätter.

3. Offentliga rummet 2018. 1 200 deltagare. Erfarenheter?
Konstateras att det tillkom många deltagare den sista veckan – efter
att anmälningstiden egentligen var slut. Gothia löste det på ett bra
sätt och allt fungerade smidigt.
Det hade varit önskvärt med fler utställare. Men de som deltog var
väldigt nöjda.
Västsvenska torget blev jättebra. Delar av materialet är bevarat och
kan användas igen.

Eric
Hjelmestam,
via Skype
Tore Johnsson

4. Metasolutions, testlicensen, vad kan vi göra?
Tore har beställt testlicens för EntryScape. Magnus Nilsson på GIS i
VGR kommer att ansvara för denna.

Tore skickar
snarast ut förslag
på
utbildningsdagar.
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Det krävs utbildning för användarna. Vilka ska vara med på den och
hur ska den läggas upp?
Eric informerar kort. Plattformen kan användas för att beskriva eller
tillgängliggöra information. Det är också möjligt att göra en särskild
VGR-portal om det är vårt önskemål. Se även ppt-bilder.

Eric skickar Tore
förslag på fortsatt
avtal.

Diskuteras olika frågor som hur man hanterar ägarna till system som
t ex Heroma eller Raindance, vilka som är lämpliga att ha med på en
initial utbildning och vilken information som är lämplig att starta
med.
Förslagsvis blir utbildningen vecka 35 eller 36. Tore skickar snarast ut
förslag på dagar. Eric genomför i augusti information för deltagarna
via Skype. Magnus Nilsson får särskild information därutöver.
Eric skickar information till Tore om hur ett fortsatt avtal efter
testperioden är tänkt.
Efter avslutat Skype-möte med Eric lämnar Tore följande
information:
•
•
•
•
Tore Johnsson

Alla VGR-kommuner kan prova under testperioden. VGR
betalar testlicensen.
Upphandling av resurs som kan arbeta med analys/förstudie
är ute och svar ska vara inne 5 juli.
Förslag på arbetsgrupp redovisas. Denna ska kompletteras.
På sikt är tanken att förvaltningen överlämnas till GITS, som
är en samverkan mellan VGR och de 49 kommunerna.

5. Informationssäkerhet, Stefan Simonsson, Combitech
Stefan är sjukskriven. Tore informerar utifrån de ppt-bilder han fått
av Stefan.

Uppföljning efter
sommaren.

Anledningen till punkten är att det finns frustration över att det går
sakta med det arbete som Combitech åtagit sig.
Konstateras att den regionala verktygslådan är i princip klar nu. Några
delar väntar fortfarande på OK från testkommunerna Falköping och
Tidholm.
Tore Johnsson

6. Fyrbodal robotisering
Tore informerar om att beslut nu är taget i RUN. Det var inga
diskussioner, utan ärendet gick igenom utan problem.

Tore Johnsson

7. Ledarskap för ökad digitalisering och Future place
Ledarskap för ökad digitalisering arbetar GR och GU med.
Vad gäller Future place visar Tore ”Filmen om Tom” från Oslo
kommun. Se https://www.youtube.com/watch?v=_OvFiWB5MFg

Tore återkommer
med information
om vad Oslo
svarar.

Filmen beskriver på ett bra sätt dit vi vill komma med vårt arbete.
Frågan är om vi kan få använda Oslos film och göra en VGR-version.
Kontakt har tagits för att undersöka detta. Mer information kommer
när vi fått svar.
Tore Johnsson

8. Sambruk: ”Hitta personuppgifter”. Något för oss?
Vi fick en genomgång vid förra mötet. Inställningen var positiv.
Finansieringen diskuteras.

Frågan tas upp
vid nästa möte.
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Vi är för få idag, för att beslut. Frågan får avgöras vid nästa möte.
Tore Johnsson

9. Digital integration
Inom detta har det inte hänt så mycket sedan förra mötet.
Tore informerar kort kring tankar för framtida arbete och konstaterar
att det är väldigt varierande takt på arbetet i olika landsting.

Erik Behm

10. Digitalisering för näringslivet?
Erik informerar kort om att några kommunalförbund har gjort
aktiviteter. Det finns utbildningar/program för digitalisering som
riktar sig till små företag. BRG har gjort ett seminarium, där de fick
möjlighet att presentera sig.

Frågan tas upp
vid mötet i
Mariestad.

Vi ska inte utbilda, men sprida information vilken utbildning som
finns. VGR har också ”checkar” som kan användas för att ge stöd.
Vad gäller Informationssäkerhetsprogrammet 2020 har Erik tankar
om ett seminarium för att presentera detta. Vill ha detta som en
punkt på Mariestadsmötet, där vi diskuterar hur/vad vi ska göra.
Ser också behov av olika aktiviteter under hösten.
Ett förslag är en regional anslutning till ”Serverat” – SKL:s tjänst för
den som ska öppna restaurang/servering, där man samtidigt kan söka
alla tillstånd som krävs.

11. Mariestadskonferensen. Upplägg? Önskemål?
Se utsända ppt-bilder.
Synpunkter:
Tid för kreativt tänk för grejer för näringsliv/företagande är viktigt.

Tore kontaktar
Hanna Blomdal
ang. högskolor
och GU.

Regionala Högskolor och GU – Vem gör vad och är bra på vad?
Behöver förberedas.

Ante skickar ut
presentation ang.
plattform.

Operatörsneutral plattform för trygghetstjänster som kan
tillhandahålla både för anhöriga och vården. Ante skickar över
presentationen. Är det något vi ska jobba med?

Tore arbetar
vidare med
programmet.

Hur kan vi mötas på ett bättre sätt - Högskolor och Offentlig sektor?
Vore intressant med någon som kan prata kring digitalisering och
demokratiaspekterna.
Tore Johnsson

12. Vår tävling ”Årets Digitaliseringsinitiativ”. Status?
Karl och Fredrik arbetar med detta. De är inte med idag. Kommer att
presentera på Mariestadsmötet. Första utdelning blir våren 2019.

Tore Johnsson

13. Vilken digitalisering vill vi inte ha?
Konstateras att vi behöver fundera på hur vi ska hantera etiska
problem, t ex hur en dator – t ex självkörande bil – ska välja om den
tvingas välja vilken person som drabbas om skada är oundviklig
oavsett val.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Karl och Fredrik
presenterar i
Mariestad.

