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Anteckningar – Digitaliseringsrådet 2018-11-20, möte 23
Närvarande
Tore Johnsson
Eva Thelin
Fredrik Holm
Fredrik Nilströmer
Johan Kjernald
Karl Fors
Kenny Stolpe
Margareta Rothell
Sara Herrman
Valter Lindström

VGR, samordnare Regional Digital agenda
Skaraborgs kommunalförbund
Boråsregionen
Borås Stad
Göteborgsregionens Kommunalförbund
VästKom, Länssamordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering,
Skype, pkt 1-12
VGR, Kommunikatör DA, pkt 9, 13
Länsstyrelsen, avd Ärendehantering
Fyrbodals Kommunalförbund
VGR, Koncernstab regional utveckling, pkt 1-12, del av 13.

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren
Fredrik Eriksson
Viktoria Hagelstedt

VGR, assistent
Konsult Knowit, Skype, pkt 13
Digitaliseringsmyndigheten – DIGG, Skype, pkt 2

Förhinder
Ante Baric
Eric Åkerlund
Erik Behm
Lars Lindsköld
Rose-Mharie Åhlfeldt

Göteborgs Stad
VGR, Regional bredbandssamordnare
BRG, IT-nätverk
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder
Högskolan Skövde, docent informationssäkerhet

Ansvarig

Ärende

Fredrik
Nilströmer

1. Presentation av Borås nya kongresshall

Viktoria
Hagelstedt,
DIGG

2. Nya digitaliseringsmyndigheten, DIGG, presenterar sig.

Kongresshallen invigs idag klockan 12.00 och vi är de allra första
gästerna i detta ombyggda Folkets Hus. Fastigheten ägs av Borås
kommun, men för driften svarar en privat utförare.
Viktoria medverkar via Skype. Bilderna hon visar finns på rådets plats
i Alfresco.
Digitaliseringsmyndigheten startade 3 september och har i nuläget
ett 40-tal anställda. Rekrytering av fler medarbetare pågår. Ännu är
det mycket arbete med att bygga upp och skapa samverkan/
samarbete inom och utom DIGG. Huvudkontoret finns i Sundsvall.
Målet är att förenkla människors vardag. Men också att bibehålla
samhällsservice genom att nyttja digitaliseringen.
Målgrupp Offentlig förvaltning (kommuner, landsting/regionen,
myndigheter), förutom några specifika myndigheter inom
försvarsområdet.

3. Laget runt
Punkten utgår, eftersom dagens agenda är så omfattande.

Åtgärd
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4. Minnesanteckningar
Anteckningarna godkänns.
Valter
Lindström

Ann-Christin
publicerar.

5. Status för Infosäk 2020
Valter presenterar kort, speciellt för dem som är nya i rådet. Mer
information finns i ppt-bilder på rådets plats i Alfresco.
Avslutning av årets utbildning är 22 januari i Skövde. Ny kurs startar
23 januari och i nuläget finns 21 anmälda, dvs full kurs.
Valter tydliggöra att det behövs en fortsatt förvaltning av
verktygslådan och någon konstellation inom VG måste åta sig detta
ansvar. Rådets önskemål är att GITS-gruppen åtar sig detta när
programmet är genomfört. SITIV-gruppen har informerats om detta
önskemål.
Combitech upplever att kommunerna inte efterfrågar det som
erbjuds. Combitech kommer att medverka vid block 6 på
utbildningen, men önskar någon bredare aktivitet som exvis.
konferens-/informationsdag.

Valter formulerar
nyttobudskap om
Combitechs
erbjudande.

Efter diskussion beslutar rådet att först samtala med kommunerna
och ta reda på anledningen till det bristande intresset och utifrån
deras svar ta ställning till nästa steg.

Kommunförbunden
kommunicerar
med ”sina”
kommuner.

Valter formulerar nyttobudskap. Kommunförbundets representanter
samtalar med kommunerna i sina respektive områden.
Vad gäller rekrytering av efterträdare har Valter tagit fram underlag
som beskriver arbetet. Rekrytering måste påbörjas snarast.
Diskuteras om det nätverk som är tänkt att bildas med dem som gått
utbildningen också kan innehålla personer som på annat sätt skaffat
sig motsvarande kompetens och har liknande arbetsuppgifter.

Tore hanterar
rekrytering av
Valters efterträdare.

Valter informerar också om att han haft möte med SKL och då
informerat om verktygslådan. De har intresse av att återanvända
konceptet för nationell nivå.
Tore Johnsson

6. MSB:s rapport om Valpåverkan 2018
Tore informerar om MSB:s rapport. Ett 10-tal incidenter och
misstänkta påverkansförsök har rapporterats in till MSB. MSB har
dragit slutsatsen att det inte varit något större försök till påverkan av
själva valet. Däremot har det varit en stor negativ publicering från
andra länder – främst i öst – som målar Sverige i en negativ bild.

Tore Johnsson

7. Vilken digitalisering vi ha?
Diskuteras utifrån den ppt-bild som finns på rådets plats i Alfresco.

Tore Johnsson

8. Presentation av DA-rådet
Bilderna har varit utsända med dagens kallelse. Ann-Christin och
Kenny har reviderat bilderna utifrån diskussionerna vi föregående
möte. Rådet godkänner presentationen.

Ann-Christin
Helgegren

9. Uppdatering av DA-rådets hemsida
Ann-Christin informerar om de behov av förändringar som finns och
hur man kan tänka sig att gå vidare med arbetet. Tim-filmen och
priset behöver tillföras hemsidan.

Ann-Christin
publicerar
presentationen.
Ann-Christin gör
städningen.
Kenny bidrar med
stöd angående
kompletteringar.
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Valter
Lindström

Eftersom Valter inom kort går i pension övertar Fredrik Nilströmer
huvudansvaret för arbetet.

Fredrik
Nilströmer har
huvudansvaret
för arbetet med
priset.

Sista dag för nominering ändras till 31 mars. Prisutdelning sker vid
konferensen Digitalisering i människans tjänst den 12 september.

Tore kontaktar
Kenny.

Priset behöver ett kortare och mer slagkraftigt namn. Förslag lämnas
till Tore. Marknadsföring av priset diskuteras med Kenny.

Tore beställer
funktionsbrevlåda

10. Årets digitaliseringsinitiativ
Valter redovisar förslaget, som också varit utsänt till dagens möte.

För nominering behövs en funktionsbrevlåda. Tore beställer den.
Jurygrupp utses: Fredrik Nilströmer, Tore Johnsson, Johan Kjernald,
Margareta Rothell och Sara Herrman. Kan ev. kompletteras med
något ytterligare namn.
Arbetet fortsätter med inriktningen att pressmeddelande går ut i
början av januari.
Ann-Christin
Helgegren

11. Digitalisering i människans tjänst 2018

Johan Kjernald

12. Kartlägga IT-system i kommuner

Tidigare beslutat datum, 2 april, kolliderar med konferensen Digigov
som anordnas av SKL och Regeringen. Nytt datum blir 12 september.
VGR:s konferenstjänst får uppdraget att administrera konferensen
inkl. anmälningshantering och praktisk hantering under dagen.

Ann-Christin
beställer hos
konferenstjänst.

GR har tagit fram ett system för att kartlägga vilka IT-system som
kommunerna använder och till vad. Johan demonstrerar.
Uppdelat i kommun och i kategori (skola & utbildning, kultur & fritid).
Man kan också se vilka övriga kommuner som har samma system och
info om deras versionsnummer, avtalstid, kontaktpersoner och lite
om hur det används/integreras. Tanken är att man ska kunna få råd
och stöd av varandra, dels för att använda systemen på bästa sätt
och dels för att ev. kunna göra gemensamma upphandlingar och
därmed få bättre villkor.
Det är enbart kommuner som använder detta. Regionen/landsting
kommer att få läsrättigheter. Man bedömer att verksamheterna är så
olika varandra att det skulle störa nyttan. I varje fall i nuläget.
Lansering sker förmodligen i januari. Det innebär inte att allt är klart,
utan arbete återstår.
Fredrik
Eriksson

13. Öppna data-utredningen.
Fredrik deltar via Skype och informerar utifrån de ppt-bilder som är
utsända till dagens möte och finns på rådets plats i Alfresco.
Enkäten har idag skickats till ett antal testpersoner, bland annat
rådet. Planen är att den ska skickas till kommunerna v. 48 och svaren
sammanställas v. 51. Det är en knapp tidplan och det finns en risk att
den inte hinner bli slutförd till rådets möte 19 december.
Fredrik redovisar en OECD-rapport, som bland annat visar vilken bild
som gäller för Sverige. Länk till flera rapporter finns i ppt-bilderna och
kommer också att finnas i rapporten.
Fredrik och Tore kommer att delta på ett samverkansmöte hos DIGG
den 6 december. Syftet är att starta arbetet i nätverket för Öppna

Tore deltar i
Vinnovas projekt.
Alla tar del av
kostnadsberäkningarna och
frågan om
finansiering och
återkommer till
Fredrik med
input.
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data, dialog kring vad som är viktigt att prioritera samt DIGG:s
förväntade roll inom området Öppna data.
Fredrik har också haft samtal med Inera om prisnivåer och deras roll i
framtida samverkan. Inera är positiva till att ta en central roll som
plattformsleverantör och bidra med kompetens och resurser för att
tillgängliggöra öppna data-mängder av nationellt intresse.
De har föreslagit genomförande av pilot(er) och utkast på
genomförande finns. Nytt avstämningsmöte blir den 7 december.
Fredrik informerar om ett Vinnova-projekt som leds av
forskningsinstitutet RISE. Se ppt-bilderna. VG län har erbjudits att
medverka i projektet. Digitaliseringsrådet utser Tore att medverka.
Fredrik redovisar en första beräkning av årliga kostnader. Den
omfattar finansiering av:
• Organisation för regional samordning (de 6 förmågorna)
• Installation, förvaltning och vidareutveckling av regional
teknisk plattform
• Genomförande av projekt för att utveckla och tillgängliggöra
3-5 gemensamma öppna data-mängder (per år)
I ppt-bilderna finns redovisning av vad beräkningarna baseras på.
Rådet framför synpunkter. Alla uppmanas se närmare på förslaget
och återkomma till Fredrik med input.
Rådet diskutera vilka möjligheter till finansiering av kostnaden som
finns. Alternativen är stimulansmedel till kommunala och regionala
verksamheter eller åtaganden från kommunala och regionala
verksamheter. Även detta måste rådets medlemmar begrunda och
återkomma till Fredrik med input. Diskussion fortsätter troligtvis
nästa möte.
Tore Johnsson

14. Filmen om Tim.
Filmen har bearbetats ytterligare. Vi tittar på den. Rådet anser att
vissa texter försvinner alldeles för fort. I övrigt är alla nöjda med
resultatet.

Tore Johnsson

15. Tider för möten 2019
Eftersom vi inte har fått besked om datum för de politiska möten
som påverkar vår verksamhet får ärendet återkomma vid nästa möte.
Första möte för 2019 bestäms till 22 januari i Skövde, samtidigt med
avslutningen av Informationssäkerhetsutbildningen.

Tore Johnsson

16. Avslutning för 2018
Nästa möte är den 19 december på Södra Hamngatan, Göteborg.
Efter mötet inbjuds rådet till en enkel julavslutning hemma hos Tore.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Tore framför
synpunkterna till
den kommunikatör som gör
arbetet.
Tore ber RoseMharie boka lokal
på Högskolan.

