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Anteckningar – Digitaliseringsrådet 2019-02-28, möte 26
Närvarande
Tore Johnsson
Fredrik Holm
Fredrik Nilströmer
Johan Kjernald
Karl Fors
Kenny Stolpe
Lars Lindsköld
Sara Herrman
Valter Lindström

VGR, samordnare Regional Digital agenda
Boråsregionen
Borås Stad
Göteborgsregionen, pkt 1-7
VästKom, Länssamordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering,
pkt 4-10
VGR, Kommunikatör DA
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder, Skype pkt 1-7
Fyrbodals Kommunalförbund
VGR, Koncernstab regional utveckling, Skype pkt 6-10

Adjungerade
Curt-Göran Krantz
Ann-Christin Helgegren
Lars Karlsson

Fyrbodals Kommunalförbund, pkt 1-5
VGR, assistent
VGR, Kommunikatör, pkt 6-10

Förhinder
Ante Baric
Eric Åkerlund
Erik Behm
Eva Thelin
Lisa Belfrage
Margareta Rothell
Rose-Mharie Åhlfeldt

Ansvarig

Göteborgs Stad
VGR, Regional bredbandssamordnare
BRG, IT-nätverk
Skaraborgs kommunalförbund
VGR, Koncernstab regional utveckling, avd. näringsliv
Länsstyrelsen, avd Ärendehantering
Högskolan Skövde, docent informationssäkerhet

Ärende

Åtgärd

1. Laget runt

Tore skickar
materialet om
förstudie Öppna
data till Johan.

Alla informerar kort. Bland annat om:
Fyrbodals Kommunalförbund har fått utökning med ytterligare en
eSamordnare, Curt-Göran Krantz, som deltar viss del av dagens möte.
Fyrbodal har också beslutat att etablera ett eRåd.
GR är färdiga med gemensam upphandling av RPA-plattform. Ett
avtal som kommunerna kan göra avrop från. GR har också skapat ett
nätverk för frågorna.
Systemkartläggningen som tidigare presenterats finns nu på Dela
digitalt och kommunerna har börjat lägga in information.
GR genomför en utbildning i att leda digital transformation, som
genomförs under tre dagar i maj. Målgrupp är chefer i alla led. Även
ej GR-kommuner är välkomna att delta. Förhoppningsvis kommer
utbildningen att återkomma.
Sjuhärad arbetar med att skapa en kortare utbildning som är tänkt
att motivera personalen att delta i genomförandet. Sjuhärad har
också en digitaliseringsdag för sina kommuner i mitten av mars.
Föreningen för länkande data arrangerar ett gratis möte 25 april på
Lindholmen. Inbjudan finns på deras hemsida.

Johan lägger in
förstudien på
Dela digitalt.
Tore skickar länk
för mötet på
Lindholmen till
rådet.
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Tore Johnsson

2. Minnesanteckningar
Inga synpunkter.
Fortsättningsvis publiceras anteckningarna snarast efter Tores
godkännande och korrigeras efter nästa möte om så krävs.
Detta möjliggöra för alla att följa upp ev. uppdrag och åtaganden.

Tore Johnsson

3. Öppna data – status
Tore informerar utifrån bilder använda vid information för
Västgruppen. Diskuteras vissa frågor och hur arbetet ska gå vidare.
Avtalet med Meta Solutions är förlängt t o m juni 2019.

Karl Fors ordnar
föredraganden
från Inera till
lämpligt möte
med rådet.

Diskuteras brist på viss kompetens för arbetet och hur rådet
marknadsför de möjligheter som erbjuds till kommunerna.
Tore informerar om möten som han och Karl haft med Inera. Bland
annat ett utkast på omvärldsanalys på kommunernas behov inklusive
förslag till lösningar. Materialet är arbetsmaterial och kommer inte
att offentliggöras brett, men de kommer gärna till rådet och
informerar.
Tore informerar om att det ordnas möten med Meta Solutions, där
kommunerna kan delta. Dels 14 mars på Scandic Crown och dels tre
Skype-möten.
Tore Johnsson

4. Nationellt samverkansmöte Öppna data
DIGG kommer att bjuda in till workshop kring att bygga upp en
nationell samverkansmodell. För deltagande i detta behöver vi från
VG-län tillgång till personer med specialistkompetens – kunniga på
informatik, organisation och teknisk plattform.
Förmodligen blir det i april månad och kallelse kommer att hanteras
via Doodle.

Förslag på
personer med
efterfrågad
kompetens
lämnas snarast till
Tore.

En nätverksdag planeras också i samband med Offentliga rummet.
Tore

5. Vår tävling: Årets digitaliseringsintitiativ
Tävlingen är publicerad på hemsidan
https://www.vgregion.se/regionalutveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/digital-agenda/aretsdigitaliseringsinitiativ/

Valter
Lindström

6. Infosäk 2020 – status
Valter redovisar utifrån utsända ppt-bilder.
MSB var närvarande vid första utbildningstillfället för nya kursen och
vill använda VGR:s arbete för sitt nationella arbete.
Redovisar med karta vilka kommuner som deltog första utbildningen
och deltar i den som går nu.
Tore redovisar hur det går med rekrytering av efterträdare när Valter
går i pension.
Valter redovisar att Combitech har paketerat om sitt erbjudande, så
att de bättre relaterar till utbildningens delar. Dessutom har
Combitech varit i kontakt med de som gått och går utbildningen för
att informera om möjligheten att göra avrop.

Alla sprider
informationen i
sina kanaler.
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Under hösten kommer ett nätverk skapas, där deltagarna i kurserna
kan hjälpas åt med sådant som är gemensamt eller regionalt. Datum
för uppstartsdag kommer att bokas så snart det är klart med
efterträdare till Valter. .
Ann-Christin
Helgegren

7. Konferens ”Digitalisering i människans tjänst” 12/9
Diskuteras olika idéer kring program och medverkande.
En arbetsgrupp med Tore, Ann-Christin, Karl, Lisa och Erik B arbetar
med konferensen.

Arbetsgruppen
fortsätter
arbetet.

Ann-Christin och Tore har möte med konferenscentrum 6 mars.
Karl påtalar vikten av att vi inbjuder och marknadsför på ett bra sätt.
Tore Johnsson

8. Aktiviteter att delta på för kompetensutveckling 2019
Erik Behm hade ett uppdrag att ta fram enkel sammanställning inkl
Swedsofts kartläggning till dagens möte, men har förhinder.
Tore visar förteckning över det han har kännedom om. Kompletterar
med information från övriga.
Ett förslag är att vi för detta ska se om vi kan använda en
omvärldsbevakning av den typ som Inera har.

Tore Johnsson

9. Ändrade tider för rådets möten 2019
På grund av kollisioner behöver några planerade mötestider ändras.
28 maj ändras till 4 juni.

Tore skickar nya
kallelser i
Outlook.

26 september ändras till 1 oktober.
7 november ändras till 14 november.

10. Övriga punkter
Tore informerar om att han inbjudit digitaliseringsdirektör Göran
Ejbyfeldt att besöka rådet.
Karl informerar om att Oslo kommun säger sig gärna ha fortsatt
kontakt om vi vill använda fler Tim-filmer.
Tore informerar om att rådets nyhetsbrev fortsättningsvis kommer
att sändas utifrån VGR:s koncept. Går att ändra om rådet skaffar en
egen layout. Fördelen med detta sätt att skicka är att det går att
prenumerera på utskicket. Första utskick går till befintliga
epostadresser, därefter får mottagarna anmäla eller avanmäla själv.
Tore informerar om att han, som prenumerant, fått erbjudande att
köpa en artikelsamling från Dagens Industri. Han beställer detta och
tillgängliggör för rådet.
Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Tore avtalar tid
med Göran
Ejbyfeldt.
Tore förser Kenny
med
epostadresser till
ett första utskick.
Kenny
administrerar
utskicket.

