Kallelse/Mötesanteckning

Regionala digitaliseringsrådet
Koncernstab regional utveckling
Mötesdatum:

2020-08-18-19

Tid:

Kl. 9.30 – 16.00 dag 1. Kl 08.30-15.00 dag 2.

Plats:

Residenset, Mariestad samt Teams

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

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

Förhinder
Kenny Stolpe
Kristian Norling
Andrea Kostadinovic

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

Externa deltagare
Gäster
Morgan Lantz
Monika Göransson
Fredrik Eriksson
Richard Oehme
Per Ahlström
Valter Lindström
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Combitech, Projektledare Informationssäkerhetsprogram 2020
VGR Säkerhetsavd, gäst på workshop, EM 18:e
Knowit, inhyrd regional samordnare för Öppna data VG-län
Knowit, inhyrd ledare förstudie Offentlig drift
MTG-kommunerna, Gäst workshop EM 18:e
VGR fd Säkerhetsdirektör samt PL 1,5 år Infosäkprogrammet, gäst
EM 18:e. Deltar på infosäkutbildningarna som extra lärare.
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Dagordning
1. Laget runt

2. Minnesanteckning
ar förra mötet.

Ärende/ Anteckning
Vi konstaterar än en gång att dessa få månader har skapat en
digital transformation utan like! Göteborg avvecklar
Stadsdelarna och får sex nya förvaltningar. Ännu lite oklart
var ansvar för digitalisering hamnar (DF). 30-40 kommuner
skall in i FVM i höst och mycket händer nationellt med
Inera/SKR(KF). Fyrbodal startar upp aktiviteter från nya
handlingsplanen (SH). Högt söktryck på Högskolan, 500
sökande till Masterutbildning Infosäk(RMÅ).
Kompetensförsörjningskonceptet på BRG har tre sökande,
Industri 4.0 fortsätter (EB). Lst har arbeta hemmakrav för de
flesta förfarande, fungerar bra, mycket Covid-19 krishantering
fortfarande(MR).
Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

Genomgång till lunch, 2 timmar, kring var vi är inom de olika
3. Status
Digitaliseringsråde områden vi är arbetar med.
ts handlingsplan
och arbete

Ansvarig
Alla

Tore
Tore, Eric
Morgan,
Fredrik E,
Fredrik H.

4. Infosäk
utvärdering

Morgan gick i genom status, 12 kommuner ej deltagit i
utbildningar. Morgan ringer runt för att kolla deras status. De
kan mycket väl vara bra ändå. Ny kartbild skapats men hade
lite småfel som behöver justeras innan den användas. Men
bra gjort av Morgan tyckte alla. Utgår från Kart hos Västkom.
Tore redovisade ekonomisk status för projektet. Ser bra ut,
bör bli pengar över fast vi utlöst optionen för
uppdragsutbildningen även för år 2021. Priserna går upp
något p g a index och ökade kostnader. Ramavtalet med
Combitech planeras också att förlängas eftersom vi inte vet
programmets fortsättning 2021 i detta läge. Vid en
förlängning varar avtalet tills feb 2022.

Morgan
och Tore

5. Offentlig drift

Richard drog enkätsvaren som kommit in. Intressanta saker
finns samtidigt som vi kan konstatera att det finns mycket
kvar att göra. Grunden till offentlig drift rapporten passar väl
in i en ansökan dessutom.

Richard
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6. Workshop
Ansökan MSB

19 augusti

Utifrån Infosäk program 2020 och status offentlig drift har
Richard och hans arbetsgrupp, Fredrik N, Fredrik H,
AnnaMaria Feldt på (Lst), Per Ahlström(MTG), Monika
Göransson (VGR), gjort ett utkast på ansökan som vi skulle
arbeta vidare med tillsammans med våra inbjudna gäster.
AnnaMaria Feldt på Lst hade tyvärr semester fortfarande.
Alla var engagerade och diskuterade under dessa timmar. Vi
avslutade sammanfattningen ca 17.30. Stort tack till alla
gäster som deltog och skapade bra underlag för vår ansökan
till MSB. Bra under lag för att skapa
Informationssäkerhetsprogram 2.0, om MSB tycker som vi.
Ny dag!

7. Öppna data

Fredrik vad som hänt sedan mötet i maj. 127 deltagare har
Fredrik
varit med på 5 olika utbildningstillfällen. 145 anmälda. Flest
Eriksson
kommunrepresentanter men även 40 pers från VGR. Och det
är väldigt olika verksamheter representerade. Sahlgrenska,
KommunGIS, Västfastigheter etc etc. 3-4 andra län deltog
också. Lite spännande, det finns ett stort intresse för Öppna
data. Vår egen Dataportal Väst lanseras den 15 september.
Dals-Ed:s kommun har anmält sig som första kommun till vårt
koncept utöver grundarna Göteborgs Stad, Skövde och VGR.
Under hösten blir det mer marknadsföring av konceptet
öppna data men också konkret arbete för att få ut några
dataset så fort som möjligt. Fredrik beskrev DIGG:s förslag till
handlingsplan för öppna data. Bra tycker vi om den! ÖDIS
material kring vilka dataset 6-700 företag/leverantörer till
offentlig sektor önskade sig finns tillgängligt. NSÖD arbetar
på med bra saker, strukturer, ramverk, specar men
deltagarna får inte ut mycket öppna data. Fredrik och Tore
ställde frågan om de kan få ett uppdrag från DA-rådet att
göra en liten utredning om hur VG-län/VGR skulle kunna vara
ett nationellt center för öppna data och hur ett sådant
nationellt uppdrag skulle komma till oss. Man fick ok på på
detta från DA-rådet. Färdigt ca årsskiftet.

8. SDK

Att gemensamt arbete mellan VGR och alla 49 kommunerna
har startats. Ambition om samverkan och samarbete känns
bra. Men man funderar på teknikval och framtida (2021)
finansiering oklar. Fredrik lovar ge rapport så ofta det händer
något. En del av detta finns i FVM men inte för alla lösningar.
Och FVM är fortfarande rätt långt bort. Några ämnen ligger
närmast till att fokusera på såsom A: Medicinsk Epikris, B:
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Rehab Epikris och C: Medicinlista. Detta finns ej i systemet
Samsa. Står för en stor del av faxandet idag.
9. Årets
digitaliseringspris

Juryarbete startade. Fem ansökningar till priset har
Alla
inkommit. Vi delade in oss i olika grupper och sammanställde
resultatet strax före kl 12.00. Två ansökningar genomfördes
nu under våren och vårt regelverk säger genomfört under det
året som gått d v s 2019. Alla grupperna var faktiskt eniga om
vinnare. Vinnaren redovisas på Digitalisering i människans
tjänst 15 september.

10. Ny RUS

Remisstiden tar slut sista september. Boråsregionen ville
diskutera sitt förslag till remissvar med gruppen. Gruppen
höll väl med Borås om det mesta. Nya RUS:en kommer
troligtvis att innebära vi måste förbereda en ny
digitaliseringsstrategi och handlingsplan för territoriet Västra
Götaland. Detta kan vi börja fundera på under nästa möte.

11. 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.

12. Övriga punkter

Arbetsgru
ppen
arbetar
vidare.
Men
bokare av
Planeringsdokumentet beskrevs. Inga oklarheter finns. Nu
talare
måste dock respektive ansvarige ta kontakt med sin talare för pratar
de sista detaljerna och få in materialet i rätt tid. Vi måste
med sina
samtliga kunna svara på frågor kring denna aktivitet och för
resp
programmet. Under sommaren har Tore lyckats minska till 50 talare.
pers på all mat. Vallentin är upphandlat och klar för samtliga
spår, för live och eftersändning. Dagen innan planeras för
tekniktest på plats.
Fanns inga övriga punkter och nästa möte är 23
september

Information till andra grupper vid behov
Sammankallande och vid protokollet:
Tore Johnsson
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