Kallelse/Mötesanteckning

Regionala digitaliseringsrådet
Koncernstab regional utveckling
Mötesdatum:

2020-03-25

Tid:

Kl. 9.30 – 16.00

Plats:

Vita villan, GBG och distans via Skype

Deltagare
Tore Johnsson
Adam Krantz
Fredrik Nilströmer
Dan Folkesson
Rose-Mharie Åhlfeldt
Erik Behm
Fredrik Holm
Sara Herman
Lars Lindsköld
Margareta Rothell

VGR, Regional digitaliseringskoordinator
Skaraborgs kommunalförbund
Borås Stad
Göteborgs stad
Högskolan Skövde
BRG, IT-nätverk
Boråsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder
Länsstyrelsen, Chef, avd. Ärendehantering

Förhinder
Kenny Stolpe
Kristian Norling
Karl Fors

VGR, Kommunikatör DA, Avd Förändringsledning VGR
VGR, digitala medier
Västkom, Enhetschef Digitalisering

Externa deltagare
Gäster
Emma Stewén
Morgan Lantz
Fredrik Eriksson
Richard Ohme
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Combitech
Combitech, Ny projektledare Informationssäkerhetsprogram 2020
Knowit, inhyrd regional samordnare för Öppna data VG-län
Knowit, inhyrd ledare förstudie Offentlig drift
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Dagordning
1. Laget runt

Ärende/ Anteckning
Flera av rådets deltagare är Distansmötesutbildare och support
i dessa nya Corona tider. Vi konstaterar ett dessa få veckor har
skapat en digital transformation utan like!

2. Minnesante
ckningar

Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

3. RUS

Andrea drog igenom status för arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin. Det har genomförts 40 möten med ca
700 deltagare under år 2019 under dess framtagande. Den
förhoppningsvis ut på remiss enligt plan den 4 april. Fyra
fokusområden;

Ansvarig
Alla

Tore

1. Öka inkludering
2. Bygga kompetens
3. Stärka Innovationskraft
4. Knyta samman Västra Götaland
Det finns fyra olika tvärsektoriella satsningsområden de
närmaste fyra åren. De är 1. Fullföljda studier, 2.
Digitalisering, 3. Elektrifiering och 4. Cirkulära affärsmodeller.
4. Offentlig
drift

5. Infosäk 2020

Arbetsgrupp för att hjälpa Richard är: Fredrik och Fredrik, Per
Ahlström(MTG), Monika Göransson, VGR samt Karl Fors. Vi
inser att just nu är det nog läge att vänta lite med utskcik av
enkäten. VGR internt är också intresserade av enkätensvaren
som en del av det de velat göra internt också. Vi väntar minst
en månad.

Nätverksträff på Hotell Europa 5 mars för de som gått
Morgan
kursen och några andra Infosäksamordnare blev mycket
Lantz
lyckad. 43 pers deltog. SKR drog 2 tim om molntjänster på
ett uppskattat sätt.
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.
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Richard
Ohme
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Tore får hjälpa Morgan att fundera på en plan för en
turné i de områden av länet som inte vi haft så mycket
kontakt med. Dels kring hur det gått för dem och att
utbildningen också körs år 2021.
Tore: Det digitaliseringsrådet behöver börja 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.
Tills dagens möte hade ej några svar alls erhållits. VGR har
möte bokat med Lst ledning den 1 juni då frågan skall tas
upp där.
6. Digital
kompetens

Andrea berättade hur man internt VGR nu tittar på hur man
skulle kunna hjälpa till/bidra till ökade utbildningsinsatser
under dessa tider.
Dan F: Göteborgs stad utbildar 5.000 anställda inom äldre &
omsorgsområdet inom bl a digitalisering just nu.
Adam K: V6 kommunerna kommer att genomföra samma
utbildningspaket som Göteborg gör.
Sara: SKR startat strategisk kompetens inom digitalisering.
Prisklass ca 15-20 tkr/pers

7. Öppna data

Hemsidan strax helt uppdaterad. Nyhetsbrevet klart. Start av
utbildningsinsatserna sker 24 april. Ca 50 anmälda totalt på 5
tillfällen. De körs på distans också.
Planeras att försöka få i drift den nationellt framtagna fem
dataseten så enkelt som möjligt. Kanske några där inga
kommuninsatser lokalt ens behövs.
Det sista i teknisk plattform är under liten diskussion.

8. Digitaliserin
gi
Människans
tjänst 15
september

Arbetsgruppen består av; Dan Folkesson, Fredrik Nilströmer,
Sara Herman, Erik Behm, Margareta Rothell. Fredrik
accepterade att vara samordnar av gruppen och dess möten.
Beatrice Baan på VGR konferens är ansvarig för det rent
praktiska och hanterar anmälningslistor.
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.
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Fredrik E

Arbetsgru
ppen
arbetar
vidare
själva tills
nästa
gång.
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• Nu landande vi i spår-namnen;
1. Västsvenska möjligheter
2. Digital kompetens
3. Digital transformation
Tore och Karl kan stödja arbetsgruppen med namn, ordna
talare etc. Websida uppdaterad med datum och några talare.
9. Förstudie
”Smart
region
Västra
Götaland”?

En diskussion uppkom kring kommunikation, I&T,
välfärdsteknik och välfärdscentrum. Är det dags och skall vi
starta en grov första förstudie kring hur och om det skulle gå
till att bygga gemensamma förutsättningar för ett regionalt
Smart city tänk. Lite som projektet Citya as a platform för
länet. D v s ”Smart region Västra Götaland”. Fortsätt
diskussion lär det bli.

10. ERUF för En
offentlig
sektor

Tore kom in på att VGR internt arbetar med att ev försöka få
till ett enhetligt svar med lite tyngd till Tillväxtverket om att
styra de nya ERUF fonderna till att genomföra DIGG:s
ambitioner i utredningen ”Ett säkert och effektivt
elektroniskt informationsutbyte i svensk offentlig sektor.

11. Tidplan,
ändrat
datum i maj

Vi har ingen lokal för nästa möte. Tore tar tacksamt emot
förslag. Mötet i maj måste tyvärr flyttas. Blir nu istället enligt
de närvarandes kalender den 29 maj istället. En fredag men
kan anas bli på distans så det kanske inte är så illa ändå.

Information till andra grupper
Vid behov

Nästkommande möten
2020-04-28, ?

Välkommen
Sammankallande och vid protokollet:
Tore Johnsson
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