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Dagordning
1. Laget runt

Ärende/ Anteckning
Rätt mycket händer p g a Coronatider och ordinariearbete
samtidigt. Ex Karl konstaterade att VGR:s stabsläge gjort att
VGR nu är EN röst mot Västkom. Underlättar! FVM har 49
kommuner gått med i option 1, (Informationsutbyte mellan
vårdgivare), 14 i option 2(IT-stöd Elevhälsa) samt 9
kommuner option 3, (komplett hälso & sjukvård). Och Lst har
lanserat sitt första Öppna dataset. 15 av 15 kommuner i
Skaraborg gått med i SDK-konceptet. HiS kör sonmmarkurs i
Informationssäkerhet för 200 pers på distans. Vi konstaterar
än en gång att dessa få veckor har skapat en digital
transformation utan like!

Ansvarig
Alla

2. Minnesanteckn
ingar förra
mötet.

Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

3. Öppna data

Hemsidan strax helt uppdaterad. Nyhetsbrevet klart. Första
Fredrik E
utbildningsinsatsen skedde 24 april. Nästan 60 anmälda totalt
på 5 tillfällen. De körs på distans också. All info på
www.vgregion.se/oppnadata
Det sista detaljerna i teknisk plattform är nära.

4. AI.se

AI-innovation of sweden. Platschef Helena Theander
berättade om status på AI innovation. Nu finns noder också i
Stockholm, Malmö och Örebro. Norr på G. Datafabrik nr 1
startad i Mölndal. Datafabrik 2 på G via donation. Projekt i
drift redovisades, oftast är de Vinnova finansierade. 70
kontorsplatser finns på kontoret på LIndholmen. Större möte
för alla Sveriges regioner om AI-innovation of sweden
planeras. Helena gjorde reklam för Element of AI och det
svenska målet är 100.000 genomförda kurser.

5. Infosäk 2020

Företagsanpassning av den regionala verktygslådan blir
inte mycket arbete. Den är ganska neutral nu och täcker
mycket som är väsentligt även för företag. Sedan behöver
i vissa falla särskilda branschjusteringar i form av lagliga
krav etc göras som vi inte kan ha med.
Uppfräschning av hemsidan utifrån uppgraderingsarbetet
av regionala verktygslådan. Tore hjälper Morgan få
kontakt med vår kommunikatör Ingrid Horner.
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Tore

Morgan
Lantz
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Tore: Kort igen om fundera på är vad vi vill göra när nu
Infosäkprogram 2020 faktiskt tar slut i år. Fråga ställts till
både MSB och Länsstyrelsen kring vad de vill kring detta
program och dess ev fortsättning. Ännu inga svar erhållits
trots påminnelser. VGR har möte bokat med Lst ledning
den 1 juni då frågan skall tas upp där.
Planering av höstens nätverksträff är på börjad.
6. A:ERUF och
B: Remiss
kommunutredn
ing
C: Handbok
Digitala möten.
D: Remissvar
Framtidens
teknik inom
vård och
omsorg.

Tiden medgav snabb genomgång av några övriga punkter
innan lunch.
A: Andrea berättade om att VGR nu skickat in till
Tillväxtverket att VGR:s ståndpunkt är att den nya ERUFfonderna bör gå till att finansiera Sveriges digitala ekosystem,
under DIGG:s ledning.
B: VGR håller på med remissvar gällande kommunutredning.
Tore kommer att kika på digitaliseringsdelar ihop med
Västkom.
C: Sara berättade att i Fyrbodal funderar man på att titta på
en handbok/direktiv för digitala möten. Sara och Andrea
håller kontakt om detta.
D: Remissvar pågår även kring Välfärdsteknik. VGR och
kommunerna försöker svara gemensamt. Beslut på remissvar
på SITIV-möte 19 maj.

7. Cybersecurity

Teknikföretagens(4.200 medlemmar) Patrik Sandgren gjorde
en sammanfattande dragning av de
SÄPO/Teknikföretagen/SOFF/VGR seminarierna som vi ställt
in för att SÄPO vägrar köra på distans. SÄPO:s rapporter
tydliga med andra länders påverkan på Sverige på olika
sätt.15 länder anses göra otillbörliga aktiviteter i Sverige. De
flesta sker av Ryssland, Kina och Iran med lite olika mål och
metoder. Sårbarheten och attackerna har ökat till följd av
Corona. Bilderna blir tillgängliga för Digitaliseringsrådets
deltagare.

8. Digitalisering i
Människans
tjänst 15
september
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Arbetsgruppen består av; Fredrik Nilströmer, Dan Folkesson,
Sara Herman, Erik Behm, Margareta Rothell. Fredrik N är
samordnare av gruppen och dess möten. Beatrice Baan på
VGR konferens är ansvarig för det rent praktiska och hanterar
anmälningslistor.

Arbetsgru
ppen
arbetar
vidare
själva tills
nästa
gång.
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Planeringsdokumentet gicks igenom. Formatet behåller vi:
Gemensam förmiddag, spår på eftermiddagen och sedan
gemensam avslutning och gärna mingel en gång till.
• Fokusera på kommunikationsplanen, se till att rätt folk
kommer dit.
• Nu landande vi i spår-namnen;
1. Västsvenska möjligheter
2. Digital kompetens
3. Digital transformation
4. Nytt spår startas. Sjukvårdsspåret. Typ ”lessons
learned” gällande Corona.
Nyhetsbrev går nu ut med Öppna Datautbildningarna och
Digitalisering i människans tjänst 15 september.
9. Offentlig drift

Arbetsgrupp för att hjälpa Richard är: Fredrik och Fredrik, Per
Ahlström(MTG), Monika Göransson, VGR samt Karl Fors. Vi
väntar en månad till med utskick av enkäten. VGR internt är
också intresserade av enkätensvaren som en del av det deras
interna arbete också. Kenny Stolpe hjälper Richard. Richard
O deltar i Sveriges Cybersecurity-act utredning. Richard drog
föredömligt upplägget för denna. Delbetänkande kommer 31
augusti: Säker och trygg offentlig förvaltning.

Richard
Ohme

10. Övrig punkt,
SDK

Fredrik H drog om status i länet gällande Säker Digital
Kommunikation. Planen är riktig skarp drift över Sverige
2021. Ca pris 60 öre/invån. Skövde fortsätter sina tester mot
Arbetsförmedlingen. VGR/Skåne och Värmland skall köra
Landstingstester

Fredrik
Holm

11. Övrig punkt

En diskussion kring gemensamt videokoncept har också dykt
upp. Var ju på test för flera års sedan med. Men nu har i
Corona tider diskussionen blossat upp igen. Är detta en SITIV
fråga mer än Digitaliseringsrådet? Fortsättning kanske följer.

Fredrik

Andrea berättade hur man utifrån regerings
spetskompetenssatsning nu regionalt tittar på;

Andrea

Video
VGR/Kommunerna
på säkert sätt
12. Övrig punkt,
Digital spetskompetens
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1. Efterfrågan och utbud av digital
spetskompetens.
2. Kompetensförändring
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3. Livslångt lärande
Karen Nuldéns kompetensutredning för oss ingår i
underlagsmaterialet. Med bl a fler kvinnor inom IT och fler
utvecklare.
Även AI-vitbok
remissvar från VGR
till EU

13. Näst möte 29
maj.

Andrea nämnde också att VGR håller på med ett remissvar på
EU:s Vitbok om AI.

Vi har ingen lokal för nästa möte. Tore tar tacksamt emot
förslag.

Information till andra grupper vid behov

Nästkommande möten
2020-05-29

Välkommen
Sammankallande och vid protokollet:
Tore Johnsson
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