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Tid:

Kl. 9.30 – 16.00.

Plats:

Teams

Deltagare
Tore Johnsson
Fredrik Edholm
Karl Fors
Fredrik Nilströmer
Fredrik Holm
Eric Åkerlund
Erik Behm
Sara Herman
Lars Lindsköld
Margareta Rothell
Rose-Mharie Åhlfelth
Andrea Kostadinovic

VGR, Regional digitaliseringskoordinator
Skaraborgs kommunalförbund
Västkom
Borås Stad
Boråsregionen
VGR, Regional bredbandskoordinator
BRG, IT-nätverk
Fyrbodals kommunalförbund
VGR, Avd vårdens digitalisering.
Länsstyrelsen, Chef, avd. Ärendehantering,
Högskolan Skövde
VGR, FoUU

Förhinder
Kenny Stolpe
Kristian Norling

VGR, Kommunikatör DA, Avd Förändringsledning VGR
VGR, digitala medier

Externa deltagare
Gäster(deltagandepunkt)
Morgan Lantz
Fredrik Eriksson
Richard Oehme
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Combitech, Projektledare Informationssäkerhetsprogram 2020(6)
Knowit, inhyrd regional samordnare för Öppna data VG-län(3)
Knowit, inhyrd utredare offentlig drift(7)
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Dagordning

Ärende/ Anteckning

Ansvarig
Alla

1. Laget runt
Det händer fortsatt väldigt mycket på de flesta håll. Erik(BRG
tog upp mjukvarumässan i Halmstad 21-22 januari och ”In to
Health” om Corona-Rehab. RUS-uppdatering klar efter
remissvar. Nu startar politisk beredning. Beslut RF februari.
Smart specialisering och ERUF pågår diskussioner kring
också. Samarbetet VGR-Kommunerna skall samarbeta mera
utifrån VGR vårdavd. Nationellt samarbete ökar inom Lst!
Gbg har tagit beslut om ny policy ang Digitalisering inkl
Handlingsplan. Och Gbg ser data nu på riktigt som strategisk
resurs, arbete pågår inom flera områden. Intraservice blir
tydligare kompetenscentra internt för digitalisering. Fredrik E
tycker vi skall ha fortsatt fokus på de saker som sker
nationellt, det händer bra saker att stimulera regionalt.
2. Minnesanteckning
ar nov möte.

Minnesanteckningarna godkändes.

Tore

3. Öppna data

Regionalt samverkansforum öppna data startat. Kändes bra
och positivt från deltagarna. Entryscape utbildningar för de
17 anmälda kommunerna startat V47. Vi skulle behöva en
eller två ”Publicister”/Entryscape kunniga rådgivare åt våra
deltagare konstaterar Fredrik. Dataset vi tittar på att få ut är
det klara nationella först såsom Måltidsdata, skoldata,
livsmedelsinspektioner, leverantörsreskontra och några till.
NSÖD arbetar på ett Öppna data PM som förslag till SKR att
skicka ut till alla kommuner och regioner. Det bestämdes av
NSÖD styrgrupp att ej skicka. Inom VGR har Tore påbörjat
intern marknadsföring. Remissvaret på nya Öppna datalagen
presenterades, är nu inlämnat. Hanteras av RS 15 december.
Fler kommuner har anmält sitt intresse det senaste för
deltagande i öppna datasamarbetet och Borås är också på G.
Ny samverkansgrupp startas jan-feb. Projektet har fortsatt
god ekonomi p g a intäkter från NSÖD och Internetstiftelsen.
Vi kan göra mera.

Fredrik
Eriksson

Tore har deltagit i Hack for Swedens nya koncept som
jurymedlem. Skarpare och mer konkret upplägg. Tore är nöjd.
Borde vi kunna använda härnere vid lämpligt tillfälle.
Vinnarna verkar kunna få till det skarpt och kommersiellt
direkt. App för stöd mot Granbarkborrens härjningar hos
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Skogsägare. Mellerud PK heter vinnarna som pluggade vid
Lunds universitet.
4. I & T - Plattform

Göteborgs stad startar nu en förstudie om hur man skulle
kunna skapa en egen I & T - plattform för stadens olika
framtida tjänster inom div områden, ex förvaltning
fastigheter, trafikinfo, välfärd etc etc. De vill gärna ha med
DA-rådet(VG) i arbetet för att se om en ev lösning skulle
kunna fungera regionalt likaväl. DA-rådet har pratat om detta
flera år men inte hunnit/haft resurser för att starta detta. Vi
enades om att haka på detta arbete. Frågor att utreda är
Varför göra detta? Hur i så fall? Och Vad skulle man göra?
Deltagare från rådet blir Dan, Nilströmer, Edholm, Holm och
Tore.

Dan F

5. SDK

SDK har styrgruppsmöte 10 dec. Holm sitter med där. DIGG
tar över konceptet från Inera för att de ansvarar för
EU:konceptet eDelivery som det bygger på. Men DIGG vill få
ihop det ”Tajmingmässigt” med annat de gör som det hänger
ihop med, så det lär bli fördröjningar under 2021. Men
kommunerna behöver detta typ nu. Lösningar fixas för att
lösa akuta behov för de kan inte vänta. VGR kört teknisk pilot
under hösten som gått bra. Slutrapport av detta på G. Tore
deltar i VGR intern arbetsgrupp kring detta. Detta är en viktig
och intressant fråga för DA-rådet. Holm, Edholm, Dan och
Tore håller ihop detta för DA-rådet. Det handlar inte främst
om teknik som Inera projektet varit fokuserat på utan allt
runtomkring. Vi håller kontinuerlig kontakt med varandra om
detta.

Fredrik
Holm,
Fredrik
Edholm
och Tore

6. Infosäk

Morgan har hittills 13 anmälda till nästa årskurs, år 2021, i
Informationssäkerhet. Vi får gärna hitta fler nu när vi kör år
2021 också. Gör reklam i era nätverk. Utvärdering av
programmet inte riktigt färdigt. 7-8 kommuner vill göra
slutredovisning till Tore. Men borde de inte vara fler? Tore
hittar inga. Vi måste titta på förvaltning av verktygslådan om
vi inte får gehör för vår MSB-ansökan. GITS har varit aktuella
från början men ingen kontakt tagits i frågan på länge.
Pengar finns fortfarande kvar och Tore har nu fått ok på att
förlänga Infosäkprogrammet under Q1 också så länge. Nu
håller vi tummarna för positivt MSB-beslut.

Morgan

7. Offentlig drift

Richard redovisade slutrapporten gällande Offentlig drift &
Informationssäkerhet. Mycket imponerande arbete med 20-

Richard
Oehme
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21 delar att ta tag i på olika sätt. Tydligt är att vi inte är
färdiga med informationssäkerhetsarbetet trots allt och att
offentlig drift borde, när olika andra rapporter är klara både
nationellt och på EU-nivå, utvecklas/fördjupas till ett framtida
ställningstagande för länet. Arbetsgruppen som arbetat med
Richard och haft avstämningar kring rapporten är Fredrik
Holm, Fredrik Nilströmer, Per Ahlström, (MTG), Karl Fors,
Annamaria Feldt, (Lst) och Monika Göransson, (VGR ESP).
Huruvida vi får MSB-stöd eller inte avgör hur vi går vidare
med detta och i vilken omfattning. Men detta passar inte
RUN att fortsätta finansiera som vi tidigare sagt. Men väldigt
komplett och imponerande arbete. Richard avslutar nu
arbetet med en ”Executive summary”. Han kommer att vara
tillgänglig för presentationer av rapporten i olika instanser
under Q1-2021.
8. Workshop ang ny
handlingsplan för
digitaliseringsrådet

Vi försökte få till en workshop utifrån de långsiktiga
prioriteringar som finns i RUS:en nämligen 1. Bygga
Kompetens, 2. Stärka Innovationskraften, 3. Knyta samman
Västra Götaland och 4. Öka inkluderingen. Syftet var att
försöka koppla befintlig handlingsplan till dessa, ta bort ej
aktuella längre områden/punkter och lägga till nya saker.
Också fundera på vem som är lämplig instans att göra dessa
aktiviteter. A: DA-rådet, B: Annan organisation eller C:
Nationell nivå enbart. Blev en lätt förvirrad övning, Tore
borde nog förberett bättre man gav ändå intressanta
funderingar för oss. Tore sammanställer materialet och
skickar ut separat snarast för fortsatt
bearbetning/workshoppande eller annat vi ser behövs.
Materialet finns tillgängligt separat.

Tore + Alla

9. Digital Motor

Saras arbete i Fyrbodal med Förmågekartläggningsmetoden /
Digital motor är nära klart. Detta är riktigt bra och passar DArådet att använda för att prioritera saker att genomföra
framöver i rådets regi. Vi enades om att DA-rådet sponsrar
den försättning som krävs för metodbeskrivning etc. Därmed
kan vi använda detta för egna utvärderingar framöver.

Sara
Herman

10. Övrig punkt

Kalender bokningar nästa år. Diskussion utbröt som landade i
att när vi kör digitalt känns det bättre att ta halvdagsmöten,
men oftare. Tore skickar ut kallelser inom kort för första
halvåret 2021.

11.

Vid protokollet: Tore Johnsson
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