Kallelse/Mötesanteckning

Regionala digitaliseringsrådet
Koncernstab regional utveckling
Mötesdatum:

2020-05-29

Tid:

Kl. 9.30 – 16.00

Plats:

Boråsregionen, Borås samt Skype

Deltagare
Tore Johnsson
Adam Krantz
Karl Fors
Fredrik Nilströmer
Eric Åkerlund
Rose-Mharie Åhlfeldt
Erik Behm
Sara Herman
Lars Lindsköld
Margareta Rothell
Andrea Kostadinovic

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

Förhinder
Kenny Stolpe
Kristian Norling
Karl Fors
Fredrik Holm

VGR, Kommunikatör DA, Avd Förändringsledning VGR
VGR, digitala medier
Västkom
Boråsregionen, sent förhinder

Externa deltagare
Gäster
Morgan Lantz
Daniel Antonsson
Monika Göransson
Fredrik Eriksson
Richard Ohme
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Combitech, Ny projektledare Informationssäkerhetsprogram 2020
Arkitekturansvarig, DIGG
VGR Säkerhetsavd, Skype punkt 8 & 9
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
Vi konstaterar än en gång att dessa få månader har skapat en
digital transformation utan like! I Borås är en ny moln- och
digitaliseringsstrategi på väg till KF efter ok i KS. Även så är
en ny IT och digitaliseringspolicy på G i Göteborgs Stad.
BRG:s Industri 4.0 seminarium blev bra. GU och CTH
tillsammans med BRG diskuterar utbildning/praktik. Allage
hub-konceptet har blivit förlängt 3 år.
Bredbandspengarna, 200 mkr, som försvann har nu
återkommit via staten.
Adam har deltagit på en Inera workshop ang 1177
uppgradering. SDK fortsätter arbetet med runt länet på olika
sätt. Liten djupare del på konferensen i Mariestad. Swevacnationellt vaccin register läggs ner. Var tar infon vägen?!
VGR har svarat på en remiss om EU- AI-vitbok. Både Lars L,
Andrea och Fredrik E skall vara med på Internetstiftelsens
öppna data aktivitet 2 juni. Nationellt fokus har vi fått på
”vårt” öppna data-koncept.
Borås och Göteborg tittat på att införa demios,
mognadsmättning för digitalisering. Självskattningsverktyg.
VGR har också testat men bara på en avd så vitt vi vet.

2. Minnesantecknin Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
gar förra mötet.

Ansvarig
Alla

Tore

3. Videofederation

Fredrik Holm tyvärr varit tvungen att lämna sent återbud.
Punkten tas upp i Mariestad. Adam, Dan och Fredrik N drog
kort sitt arbete inom området. Arbete pågår i alla fall för att
få till en eLeg lösning mellan VGR och kommunerna. Viktigt
att få med alla, särskilt VGR. Den nationella tar för lång tid.

Adam

4. Mariestads
konferensen

Två dagars konferensen i Mariestad kör vi. De flesta planerar
att delta live. Det blir fokus på workshop kring
Infosäkprogrammets fortsättning och hur eller inte alls. Svar
på Offentlig drift enkäten bör också kunna redovisas då. Vi
skall försöka få till ett bättre strukturerat juryarbete än förra
året för tävlingen Årets Digitaliseringsinitiativ. Flera inlägg
kommit in. Det sista på Digitalisering i människans tjänst 15
september lär vi gå igenom. Det finns också federation, SDK
och RUS att prata lite om. Vi fyller nog dagarna….

Alla

|

2020-08-1629

3

Vi blev också överens om att gå all in på Teams istället för
Alfresco som är stökig, varvid vi/Tore inte använder det. Sara
lovade bidra om Tore inte löser det internt.
5. Öppna data

Hemsidan helt uppdaterad. Utbildningsinsatserna har nu 135
anmälda totalt. Två kvar nu. De körs på distans också. All info
på www.vgregion.se/oppnadata
Upphandling har startat av teknisk plattform. Namn på vår
regionala öppna datasida fick OK på namnet: ”Dataportal
Väst”. Synkat med DIGG. Officiell lansering planeras till 15
september. Övriga län fortsätter haka på vårt koncept. Nu är
Region Kronoberg, Västerbotten, Blekinge och Skåne klara
eller på G. Region Kalmar, Gävleborg och Västernorrland
startar efter sommaren. Kanske blir det några till. Det man
gör är att kopiera vår nulägesanalys i princip exakt. Ger bra
grund till en nationell nulägesanalys. Detta bejagas av TVV:s
kansli för regionala dig koordinatorer. DIGG handlingsplan
talar om ”Open by default” som tänket framöver. Vi håller
med. Öppna data och informationssäkerhet hänger ihop
precis som vi sagt alla år.

6. DIGG på besök.

Daniel Antonsson gav en genomgång av status just nu för
deras uppdrag att skapa Sveriges digitala ekosystem. Något vi
har i vår handlingsplan och är mycket intresserade av. Hänger
också ihop med SDK-konceptet. Status på ”Uppdrag att
etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för
informationsutbyte”. AD: 2019:582. Slutrapport kommer jan
2021, men en rätt konkret delrapport kommer också sista
oktober. Vi gillar denna ganska tydliga roadmapp som
delredovisningen är med siffror och allt på de saker som togs
upp i rapporten augusti 2019. Men siffrorna innehåller bara
de centrala delarna och inte något som stödjer ett nationellt
införande på regional och lokal nivå. Något vi påpekade.
Daniel nämnde att även grunddata rapportens arbete
fortsätter framåt och det tycker vi också är viktigt. Även eIDarbetet drivs på från DIGG. Det passar väldigt bra för oss med
tanke på vårt federationstänk. Så vi kan synkronisera oss med
det nationella arbetet på ett bra sätt framöver. Vi uppskattar
att Daniel håller oss uppdaterade och lyssnar. Kanske är en
lösning en regional hubb för hela Västra Sverige? Han lär
hälsa på oss igen. Han kommer också att delta med detta och
öppna data den 15 september.
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7. Digitalisering i
Människans
tjänst 15
september

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.
Planeringsdokumentet gicks igenom igen. Ser bra ut och allt
är klart så vitt vi nu vet. Hur skall vi hantera mötet? Det är ju
tydligt att köra enligt ursprungsplan lär ju inte gå. Vi har
möjlighet att minska till 100 pers utan extra kostnad. Vi
måste få klart med filmare av samtliga spår. För live och
eftersändning. Fredrik och Tore får fixa ihop med Ingrid H och
Kenny samt prata med Lars Carlsson på VGR internt.

8. Infosäk 2020

Företagsanpassning av den regionala verktygslådan klar.
Den är ganska neutral nu och täcker mycket som är
väsentligt för företag men även andra. Sedan behöver i
vissa falla särskilda branschjusteringar i form av lagliga
krav etc göras som vi inte kan ha med.

Arbetsgru
ppen
arbetar
vidare
själva tills
nästa
gång.

Morgan
Lantz

Uppfräschning av hemsidan utifrån uppgraderingsarbetet
av regionala verktygslådan. Tore hjälper Morgan få
kontakt med vår kommunikatör Ingrid Horner.
Richard har upptäckt att vi skulle kunna söka pengar för
en fortsättning via Lst senast sista september. Frågan tas
nu upp med Länsstyrelsens och VGR:s chefsmöte 1 juni.
Tore och Margareta tar den punkten. Lst måste söka med
oss och gärna Västkom som medsökande. Det handlar om
ansökan om Investering i ökad kompetensförmåga
gällande Informationssäkerhet.
Höstens nätverksträff är bokad till 1 oktober heldag i Gbg
9. Offentlig drift

10. Näst möte 18-19
augusti
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Arbetsgrupp för att hjälpa Richard är: Fredrik och Fredrik, Per
Ahlström (MTG), Monika Göransson, VGR samt Karl Fors. Nu
kör vi ut enkäten. Kräver uppställning av flera av oss. Går ut
via Tores listor till kommunerna och Monika skickar internt
VGR.

Richard
Ohme.
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Information till andra grupper vid behov

Nästkommande möten
2020-09-23

Välkommen
Sammankallande och vid protokollet:
Tore Johnsson
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