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Anteckningar – Digitaliseringsrådet 2019-10-01, möte 30
Närvarande
Tore Johnsson
Erik Behm
Fredrik Holm
Fredrik Nilströmer
Johan Kjernald
Karl Fors
Lars Lindsköld

VGR, samordnare Regional Digital agenda
BRG, IT-nätverk, pkt 1 – 5
Boråsregionen
Borås Stad, pkt 1 – 7
Göteborgsregionen, pkt 1 – del av pkt 5, 6 – 9
VästKom, Länssamordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering,
pkt 1 – del av pkt 5.
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder, pkt 1, del av pkt 3 – 7

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren
Emma Stewén
Fredrik Eriksson
Karen Nuldén
Lina Selin

VGR, assistent
Konsult Combitech, Skype, pkt 2
Konsult Knowit, Skype, pkt 6
Praktikant digitalisering och bredband, VGR
Event och Mötesservice, VGR, pkt 7

Förhinder
Eva Thelin
Eric Åkerlund
Kenny Stolpe
Margareta Rothell
Rose-Mharie Åhlfeldt
Sara Herrman

Ansvarig

Skaraborgs kommunalförbund
VGR, Regional bredbandssamordnare
VGR, Kommunikatör DA
Länsstyrelsen, avd Ärendehantering
Högskolan Skövde, docent informationssäkerhet
Fyrbodals Kommunalförbund

Ärende

Åtgärd

1. Laget runt
Alla informerar kort om vad som är aktuellt inom sitt respektive
område.
Emma Stewén

2. Informationssäkerhet
Emma deltar via Skype och informerar om Nätverksträff för dem som
gått informationssäkerhetsutbildningen. Inledningsvis de som gått
2018 och 2019. Nätverksträffen är 3 oktober. Emma redovisar
programmet.

Tore hanterar
offert och fortsatt
arbete.

Emma redovisar också inkomna avrop som kommunerna kan göra
utifrån Infosäk 2020 och anmälningsläget för utbildningen 2020.
Combitech har också lämnat offert på omstrukturering av den
regionala verktygslådan till en version som passar för näringslivet.
Emma beskriver kort arbetets upplägg och skillnaden mot befintlig,
som riktar sig till kommuner. För detta arbete önskar Emma en
referensgrupp med företrädare för mindre och medelstora företag.
Rådets medlemmar kommer med förslag på kontaktvägar för att
skapa en referensgrupp.
Tore Johnsson,

3. Offentlig drift

Johan Kjernald

Tore visar utkast på vad en förstudie kan innehålla. Rådet framför
synpunkter, som Tore för in direkt i dokumentet.

Tore Johnsson,
Johan Kjernald
och Fredrik
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Målet med förstudien är faktainsamling. Johan redovisar vad som
behöver klarläggas och hur man kan tänka sig att lägga upp arbetet.
Diskuteras vad behovet är och att vi i första hand bör gå vidare för att
klargöra om det finns en brist som rådet kan hjälpa till att lösa och
därför ska arbeta vidare med frågorna eller om det fungerar utan
rådets hjälp.

Nilströmer utses
att ta fram uppdragsbeskrivning.
Lars Lindsköld
bistår i vissa
delar.

Uppdragsbeskrivning tas fram.
Ann-Christin
Helgegren

4. Föregående mötes anteckningar.

Tore Johnsson

5. Summering av mötet i Danmark

Godkänns och publiceras.

Ann-Christin
publicerar.

Rådet samtalar kring vad vi upplevde och iakttog vid mötet.
En reflektion är att vi kanske ska vara tydligare med vad vi gör utifrån
den digitala agendan och mindre belysa aktiviteter som rådet i sig
själv eller medlemmarna utför.
Den övergripande känslan var att det är stora kulturskillnader mellan
hur Sverige och Danmark arbetar och att det danska arbetet var
tydligare inriktat på medborgarnas bästa – inte att i första hand
förenkla för myndigheter.
Tore Johnsson,

6. Öppna data

Fredrik
Eriksson

Fredrik deltar via Skype och informerar.
NSÖD – nationell skalning av öppna data. Är ett Vinnovafinansierat
projekt som ska ta fram struktur och underlag för Öppna data i
Sverige. Västra Götalandsregionen, Lantmäteriet och ett antal
kommuner ingår. Etableringen av Digitaliseringsrådets projekt
Öppna data kommer att få viss finansiering ifrån detta projekt, som
en del av NSÖD.

Tore och Fredrik
fortsätter
arbetet.

Fredrik informerar om hur projektet är tänkt att genomföras.
Diskuteras finansieringsmodell.
Lyfts vikten av att tydliggöra vinsten med att Öppna data finns
tillgänglig – både för egen arbetsinsats och för företag som kan
utveckla tjänster. Tore och Fredrik arbetar med detta i
inledningsskedet. Senare kommer en regional samordnare att
engageras på 50 %.
Tore presenterar beslutsförslag till Regionutvecklingsnämnden.
Förflyttning av medel från ett projekt till ett annat, ingen ökning av
utgifterna. Beslut förväntas 21 november.
Fredrik informerar också om möte han varit på, där man
presenterade ett intressant initiativ från Lantmäteriet att ta fram en
digital samhällsbyggnadsprocess. En sådan behöver både kommunal
och statlig information. Därför medför den ett antal juridiska delar
som behöver lösas, vad gäller att tillgängliggöra information.
Tore Johnsson,
Lina Selin

7. Utvärdering av konferensen ”Digitalisering i människans
tjänst” 12 september
Lina visar utfallet av utvärdering som gått till deltagarna.
Svarsfrekvensen är god och betygen över lag höga.

Alla söker
lämpliga
medverkande.
Vid nästa möte
med rådet utses
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Diskuteras om dagen målgruppsmässigt hade de deltagare vi riktade
oss till och hur man till ett annat år eventuellt kan styra detta bättre.
Diskuteras också hur en konferens 2020 ska hanteras. För att få ett
bra resultat behöver arbetet startas upp redan nu med lokalbokning,
ämnesinriktning och kontakt med viktiga föreläsare. Alla uppmanas
ha detta i åtanke när man deltar i olika aktiviteter inom området och
ta kontaktuppgifter till medverkande som kan vara lämpliga.
Karen Nuldén

8. Utbildningar inom digitalisering
Karen är under 6 månader praktikant på verksamhetsområdet
digitalisering och bredband. Hon informerar lite om tidigare
erfarenheter och inriktningen på hennes studier.

arbetsgrupp för
konferens 2020
och datum
beslutas.

Tore och Karen
arbetar vidare
med frågan.

Vid ett tidigare möte har Erik Behm visat en sammanställning över
viss utbildning på högskolenivå. Karen har mer inriktat sig på
utbildning för arbetstagare med annan yrkeskompetens att
vidareutbilda sig inom digitalisering. Karen redovisar de
frågeställningar hon tänker sig gå vidare med. Gruppen lämnar input.
Karen och Tore arbetar vidare med kartläggning av behoven och vad
som behövs för att tillgodose dessa. Rådet kommer att få material för
feedback via e-post.

9. Övriga frågor
Det framförs önskemål om att nästa möte ska äga rum i Skaraborg.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Tore tar kontakt
med Eva Thelin
och undersöker
möjligheten.

