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Anteckningar – Digitaliseringsrådet 2018-12-19, möte 24
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VGR, samordnare Regional Digital agenda
Boråsregionen
Konsult Knowit, pkt 6
Göteborgsregionens Kommunalförbund
VästKom, Länssamordnare, via Skype
VGR, Kommunikatör DA, pkt 4
Länsstyrelsen, avd Ärendehantering
VGR, Avd vårdens digitalisering
Högskolan Skövde, docent Informationssäkerhet
Business Regiona Göteborg, IT-nätverk
VGR, Regional bredbandskoordinator
VGR, RU, näringsliv, pkt 2
VGR, Koncernstab regional utveckling, pkt 5 & 7

Förhinder
Ante Baric
Sara Herman
Fredrik Nilströmer
Lars Lindsköld
Eva Thelin

Göteborgs Stad
Fyrbodals kommunalförbund
Borås Stad
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder
Skaraborgs kommunalförbund

Ansvarig

Ärende

Alla

1. Laget runt

Åtgärd

Än en gång fascineras man över så mycket bra som sker runt om i
länet och i Sverige!
Lisa Belfrage

2. Ny deltagare i Digitaliseringsrådet
Lisa har arbetat 15 år på VGR på olika avdelningar inom
regionutveckling främst. Har god kännedom om Science parks, FoUU
och näringslivsstöd. Det är de näringslivsstöd som finns från främst
Tillväxtverk som digitaliseringsrådet kan ge större utrymme åt i andra
sammanhang än tidigare hoppas vi.

Tore Johnsson

3. Minnesanteckningar
Anteckningarna godkänns

Tore Johnsson,
Kenny Stolpe

4. Hemsidan uppdaterad
Ann-Christin har gått igenom rådets sidor och kommit med förslag till
ändringar. Kenny och Tore beskrev genomförda förändringar.
Deltagarna ombeds titta själva vid tillfälle och återkomma om de ser
behov av ytterligare uppfräschning. Det har också:

1.

Skapats en Funktionsbrevlåda:
digitaliseringsradet@vgregion.se

2.

Ändrats namn på vår Linkedingrupp. Nytt namn:
Digitalisering Västra Götaland. Anmäl er gärna om ni inte
redan är med och publicera bra saker ni vill synliggöra mera.

Ann-Christin
publicerar.

2 (4)

Valter
Lindström

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 25 anmälda, dvs full kurs.
DA-rådets nästa möte är den 22 januari i Skövde. Det ger DA-rådet
möjlighet att möta deltagarna i 2018-års kurs och/eller äta lunch med
dem.
Vad gäller rekrytering av efterträdare har Valter tagit fram underlag
som beskriver arbetet. Ett underlag till dokument redovisades.
Ytterligare bearbetning och komprimering av dokumentet behövs.

Fredrik
Eriksson

6. Öppna data förstudien i princip klar
Fredrik beskrev enkäten före lunch och diskussion kring några saker
såsom finansieringsmodell efter lunch. Bilagda ppt-bilder beskriver
enkätens svar och de övriga frågorna som diskuterades. De finns på
rådets plats i Alfresco.

Valter och RoseMharie planerar
in att DA-rådet
kan träffa årets
elever.
Tore hanterar
rekrytering av
Valters efterträdare. Måste ut
snarats via DArådet som start.

Fredrik och Tore
uppdaterar och
skickar ut tills
nästa möte.

Fredrik och Tore deltog på ett samverkansmöte hos DIGG i Stockholm
den 6 december om öppna data. Vi blev en vecka innan mötet
ombedda att presentera vårt upplägg och så fick också Stockholms
läns ÖDIS projekt göra.
Nytt avstämningsmöte med Inera genomfördes den 7 december. Vi
borde ta med en liten grupp användare och kanske teknik för att syna
Ineras Öppna data lösning ordentligt i sömmarna. Inera vill gärna
samarbeta vidare och göra testpiloter tillsammans med oss. Känns
bra. Skulle såklart vara en fördel om vi lade oss nationellt direkt om
det inte blir för krångligt, icke användarvänligt eller väldigt dyrt.
Den 18 december träffade Fredrik och Tore också Göteborgs Stad
(Kim Lanto) om förstudien. Samma intresse för samarbete finns
fortfarande från bägge håll.
Fredrik och Tore uppdaterar förstudien med inkomna synpunkter och
resultatet av diskussionerna. Skickas ut tills nästa möte i januari i fullt
färdig version.
Valter
Lindström

7. Årets digitaliseringsinitiativ
Kenny och Tore har lagt in text på webbsida, men inte publicerat. Vi
behöver lägga in texten till det formulär man anmäler sig som
nominerad också. Utifrån befintliga texter som start.

Kenny går igenom
detta nästa möte
och sedan
publicerar vi.

Deltagare i juryn har vi utsett.
Arbetet fortsätter med inriktningen att pressmeddelande går ut i
januari. Är inte lika bråttom nu när vi måste flytta själva
arrangemanget.
Erik och Tore

8. Digitalisering i människans tjänst 2018
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.
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Vår arbetsgrupp för arbetet är Ann-Christin som håller ihop det med
hjälp av VGR:s konferensservice samt Erik, Karl, Tore och Lisa.
Vi pratade om olika tänkbara områden att prata såsom DIGG, AIkonceptet, automatisering. Samtidigt som vi känner att vi behöver
prata om våra program/projekt också,som Infosäkprogrammet.
Öppna data kanske är ett nytt program vid det laget också.

Gruppen
fortsätter prata
om detta separat.

Vi landade nu i att vi kanske skall ha tre olika kunskapsspår under en
seminariedel. Dessa skulle kunna vara;
1.

Vård och Omsorg. (FVM, All age hub)

2.

Innovation & Öppna data (Öppna data program, AI Johan
Sanneblad)

3.

3. Näringsliv (Digitaliseringsstöd, Tillväxtverk)

Kanske skulle man i dessa kunna ha en workshop-del också, för att
interagera med deltagarna.
Vi diskuterade olika tänkbara moderatorer, som Karin Klingstierna
(Framtid Västra Götaland), Åsa Lindell eller Åsa Zetterberg.
Tore, kanske med hjälp av Eric, kollar om hörsalen i nya VGR huset är
ledigt. Den tar 100 pers.
Ny avstämning och mer detaljerad diskussion nästa möte.
Tore Johnsson

9. Tider för möten 2019
Nu finns allt på plats med diverse möten och konferens som vi
behöver ta hänsyn till. Vi kom överens om att Tore skickar ut möten
för hela året. Det är alltid någon som inte kan och det kan dyka upp
andra möten ändå. Vi bokar in dem på det sättet. Tvådagars möte i
Mariestad kör vi i repris år 2019 också, 14–15 augusti. Margareta och
Ann-Christin håller i detta.
Första möte för 2019 bestäms till 22 januari i Skövde, samtidigt med
avslutningen av Informationssäkerhetsutbildningen.

Tore Johnsson

10. Avslutning för 2018
Några av oss åkte hem till Tore för att skapa ett julbord tillsammans.
Blev kul!

Tore Johnsson
Mötessekreterare

Tore skickar ut
datum för hela
nästa år.

