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Regionala digitaliseringsrådet
Koncernstab regional utveckling
Mötesdatum:

2020-10-02

Tid:

Kl. 9.00 – 12.00.

Plats:

Teams

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

VGR, Regional digitaliseringskoordinator
Skaraborgs kommunalförbund
Västkom
Borås Stad
Boråsregionen
VGR, Regional bredbandskoordinator
BRG, IT-nätverk
Fyrbodals kommunalförbund
VGR, Avd vårdens digitalisering. På plats med Tore
Länsstyrelsen, Chef, avd. Ärendehantering,
VGR, FoUU

Förhinder
Kenny Stolpe
Kristian Norling
Rose-Mharie Åhlfeldt

VGR, Kommunikatör DA, Avd Förändringsledning VGR
VGR, digitala medier
Högskolan Skövde

Externa deltagare
Gäster
Morgan Lantz
Fredrik Eriksson
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Combitech, Ny projektledare Informationssäkerhetsprogram 2020
Knowit, inhyrd regional samordnare för Öppna data VG-län
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Dagordning
1. Laget runt

Ärende/ Anteckning
Mycket kort denna dag eftersom vi bara har halvdag.

Ansvarig
Alla

2. Minnesanteckning
ar förra mötet.

Tore levererade dem så sent så medlemmarna fick tills nästa
gång på sig att kontrollera dessa.

Tore

3. Förmågekartläggning

Sara har i arbetet i Fyrbodal använt en kartläggningsmetod
från Inera, typ Business capabilities och den har även vissa
likheter med Sambruks samarbetstrappa. Berör 1. Processer
och arbetssätt, 2. Medarbetare och kompetens samt 3.
Verktyg och technologier. Kompetensdelen skiljer på
Stödförmågor, kärnförmågor och ledningsförmågor. Utifrån
detta kan scenarios byggas upp. Sara tog upp detta för att
det kanske kan vara ett koncept för DA-rådet att använda
som underlag till beslut för DA-rådet vid uppskalning av nya
koncept till VG-nivå. Skulle kunna vara ett bra underlag. Tore
och Sara pratar vidare om detta.

Sara

4. Infosäk

Morgan gick i genom nätverksdagen som genomfördes dagen Morgan
innan på Ullevi konferens. 64 anmälda, ca 55 deltog varav
hälften på distans. Mer info om Workshop och annat denna
dag nästa gång. Utbildningen 2021 har 7 anmälda.
Förlängning av Combitech:s ramavtal till feb 2022 startad.
Nätverket planeras fortsätta även nästa år på VGR RU:s
normala budget. Richard är inne på militär utbildning under
oktober. Han hat lämnat en preliminär rapport till Tore.
Komplett molnutredning klar i december.

5. SDK

Fredrik Holm rapporterade om status på SDK-arbetet i länet. Fredrik
Beskrev också arbetet från VGR:s sida. Det rullar på så
Holm
sakteliga. Några fler praktiska tester dock inte gjorda och VGR
tittar på alternativa tekniska lösningar för ändamålet.

6. Öppna data

Fredrik drog status. Dataportalvast.se lanserades enligt plan
15 sept. Alla lämpliga dataset från VGR, Gbg och Skövde finns
där nu också. Snyggt! Mobilanpassning klart 1 okt av siten.
Skaraborg på G, Borås på G. Göteborgsregionen har fått
erbjudandedokumentet.
Ett huvudbetänkande kring nya öppna datalag är ute på
remiss. SoU 2020:55. VGR är remissinstans och ämnar svara.
Vi har fått uppdraget och det är viktigt att vi gör detta med
tanke på vårt övriga öppna dataarbete. Villiga att delta i
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Fredrik
Eriksson
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remissvarsgrupp från rådet var Tore, Fredrik Eriksson, Lars L,
Andrea, Fredrik Edholm. Tore skall försöka få med miljö,
kultur, infoavd och säkerhetsavd. Fredrik Eriksson skall dra
det också för vår regionala ÖD-arbetsgrupp. Oklar
inlämningsdatum ännu hos VGR, men skall till Stockholm
senast 17 december.
7. Digitalisering i
människans tjänst
15 sept

Vi som var på plats upplevde detta som en inspirerande dag
trots diverse tekniska problem i början. Vi tappade många
tittare där kan vi konstatera. Men våra talare på plats var
mycket nöjda trots detta och också nöjda med vårt program.
Så här i efterhand kände vi att Teams eller Zoom kanske varit
bättre, och billigare…Vi har fått lite problem dessutom med
webbdirektivet gällande presentationer och textning som
ingen informerat oss om. Hur detta löser sig är inte klart.
Tore tittar fortsatt vidare på detta med hjälp av bl a Sara.
Man kan fundera på om vi som pris skall dela ut ett pris som
har mera symboliskt värde, typ bidrag till klimatet, certifikat
av något slag eller annat liknande. Andra ville behålla
befintligt koncept. Fortsättning följer på denna diskussion.
Datum för tävlingen och tydligare krav på genomförande
behövs på hemsidan.

8. Ny RUS

Tore tog upp en diskussion kring vad Da-rådet skall göra när
Tore
vi har en ny RUS för länet på plats våren 2021? Den
innehåller dessutom en kraftsamling kring digitalisering de
första fyra åren. Vad tycker vi är lämpligt? Ny strategi eller
enbart ny handlingsplan? Mycket material finns som
underlag att tänka på ett utgå ifrån. Skall det vara ökad
näringsliv? Hållbarhet är fokus i RUS:en. Jämlikhet? Vår
Digitaliseringens geografi tyckte flera också skall vara en
grund för vårt tänk i alla fall. En bit på väg har vi kommet med
den faktiskt. Skall man tänka ” Nice to have” och ”Need to
have”? Territoriella höjden måste behållas! Leta luckor i RUS
och som inte delregionala satsningar tar upp kanske också är
en konkret väg framåt? Smart specialisering kanske skall vara
med? Bemanning i rådet? Vi brukar ju ha ett fokus på
genomförandet där ute också som inte bör glömmas bort.
Andrea och Tore försöker få till en dragning av
remissvarsinput så småningom.

9. Övrig punkt

Erik ville påminna om Gothenburg Techweek och även om
Lindholmen Software day som bra arrangemang att bevaka
och delta på. Lindholmens fokus detta år är ”Världen 2033”.
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Lars L ville också nämna seminariet Dagar om lagar som
också går nu om ca en månad.
10.
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Vid protokollet: Tore Johnsson

