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Anteckningar – Digitaliseringsrådet 2018-05-16, möte 18
Närvarande
Tore Johnsson
Valter Lindström
Siv Torstensson
Fredrik Nilströmer
Rose-Mharie Åhlfeldt
Lars Lindsköld
Karl Fors
Maria Nilsson
Johan Kjernald

VGR, samordnare Regional Digital agenda
VGR, Koncernstab regional utveckling
Fyrbodals kommunalförbund
Boråsregionen
Högskolan Skövde, docent informationssäkerhet, till 15.10
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder, till 14.00
VästKom, Länssamordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering
Skaraborg kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren
Karl Nilströmer
Stefan Simonsson
Peter Mankenskiöld

Assistent
Praktikant
Combitech, pkt 5
Sambruk, pkt 7, Skype

Förhinder
Ante Baric
Erik Behm
Margareta Rothell
Eric Åkerlund
Marcus Nordanstad
Kenny Stolpe

Göteborgs Stad
BRG, IT-nätverk
Länsstyrelsen
VGR, Regional bredbandssamordnare
VGR, Regional utveckling, Näringsliv, slutat, ersätts inom kort.
VGR, Kommunikatör DA

Ansvarig

Ärende

Alla

1. Omvärldsbevakning
Deltagarna redogör kort för aktiviteter som genomförts och som
planeras.
När det gäller FVM har nu beslut tagits om upphandling och det har
gått ut till leverantörerna. Tilldelningsbeslut förväntas i oktober.
En fråga som aktualiseras är hur det ska lösas för kommunerna, när
inte Västfolket ersätts med Ineras katalogtjänst.

Tore Johnsson 2. Bredbandsstatus
Tore redovisar nya siffror från PTS. Konstaterar att för första gången
är VGR över Sverigesnittet. Se utsända ppt-bilder.
En svårighet är att ingen leverantör anser det möjligt att uppfylla
mobilmålet 30 Mbit/s för 30 % av invånarna. Därför måste målet
justeras.
Tore informerar också om behovet av fortsatt finansiering. Önskemålet är att RUN fortsatt lämnar bidrag till minst 2025.

Åtgärd
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Tore Johnsson

3. Remissvar Reeboot – omstart för den digitala förvaltningen
Tore informerar om att ärendet hanterades i Regionstyrelsen den 24
april och lämnades in med några små justeringar från det ni sett. Inga
från RS.

Tore Johnsson,

4. Offentliga rummet 2018 24-25 maj Gothia Towers

Karl Fors

Information finns i utsända ppt-bilder.
I Västsvenska Torget finns VGR, VästKom och Göteborgs stad. Tore
och Karl informerar kort om innehållet. I pauser och på lunchraster
behöver rådet bemanna stationen och prata med besökare. Tore
sätter ihop ett schema och skickar till alla. Byt med varandra vid
behov. Går det inte, så hör av er till Tore.

Tore skickar ut
schema.
Alla hanterar sin del
av detta.
I övrigt fortsätter
arbetet med
genomförandet av
konferensen.

Tore visar två bilder som ska visas och som det är bra att
Digitaliseringsrådet känner till. En visar ofibrerade bostäder och
mobiltäckning. Den andra beskriver digitaliseringens geografi.
Rose-Mharie
Åhlfeldt,
Valter
Lindström,
Stefan
Simonsson

5. Informationssäkerhet uppdragsutbildning och verktygslåda
Rose-Mharie informerar om pågående utbildning. Den är mycket
uppskattad och har även fått uppmärksamhet i media. Får också
mycket positiv uppskattning bland andra som arbetar med frågorna.
Vissa delar kommer att finnas med på MSB:s
infomationssäkerhetskonferens i höst, där Tore, Valter och RhoseMarie deltar. Det finns planering för en likadan utbildning 2019. Flera
har redan anmält sig eller gjort intresseanmälan.
Valter visar ett diskussionsunderlag där han pekar på behovet av ett
gemensamt ledningssystem. Rose-Mharie och Valter har en
diskussion med SKL, MSB m fl om hur vi kan göra detta gemensamt.
Han visar också en bild på verktygslådans planerade innehåll. Den tas
fram i takt med utbildningen och allt är därför ännu inte klart. Det
pågår också samtal om hur man kan bygga upp en nationell
verktygslåda.
Frågeställningen är: Hur går vi vidare?
Det är många parter som arbetar med liknande frågor, t ex MSB, SKL,
VGR, E-hälsomyndigheten, Länsstyrelsen. Samverkan behövs. Se
gärna Norges motsvarighet https://ehelse.no/personvern-oginformasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet
Valter och Rose-Mharie informerar kort om olika pågående arbeten,
diskussioner och kontakter som har bärighet till detta område.
Stefan Simonsson, Combitech, informerar om genomfört arbete. Har
besökt Borås, Uddevalla, Göteborg och Skövde och informerat.
Han informerar om hur långt arbetet kommit i det av verktygslådan,
som ingår i uppdraget till Combitech. I detta ingår en mall för
övergripande nulägesanalys, som är tänkt att klargöra var respektive
kommun ska börja sitt arbete. Denna tar 6-8 timmar att genomföra.
Stefan informerar också om arbeten den närmaste tiden.
Digitaliseringsrådet diskuterar hur det går att dela med sig av
erfarenheter och kunskaper. Olika typer av samarbetsplatser,
informationsbrev etc diskuteras. Tore frågar
kommunikationsavdelningen om de har något bra tips och kollar med
SKL om det går att ha en egen grupp i deras samarbetsplats. Utifrån

Valter och RoseMharie arbetar
vidare med ”sina”
frågor.
Combitech
fortsätter sitt
arbete.
Tore tar fram
erbjudande/
information till
kommunerna och
skickar för
synpunkter.
Alla responderar på
detta förslag.
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svaren tar han fram ett förslag och mailar till alla i rådet, som får
respondera på detta.
Fråga uppkommer hur vi kan uppmärksamma kommunerna på att
det är möjligt att göra en nulägesanalys till relativt låg kostnad. Valter
gör en ppt till hemsidan som gärna ska spridas.
Valter och Co får i uppdrag att också ta fram erbjudande/information
som skickas till kommunernas officiella inlåda, med kopia till
kommunförbunden och digitaliseringsrådets kontaktpersoner.

Siv
6. eTjänst socialförvaltningar Fyrbodal
Torstensson,
Projektet är för att ta fram en tjänst som ger snabbare hantering av
Tore Johnsson ärenden och snabbare respons till medborgarna. Se information på
utsända ppt-bilder.
RUN förväntas att den 17 maj fatta ett positivt beslut och därmed
stödja projektet med 30 % av projektbudgeten.

Peter
Mankenskiöld

7. Sambruk redovisar sitt ”Hitta personuppgifter-projekt”
Peter Mankenskiöld deltar via Skype och informerar om projektet,
vars avsikt har varit att hitta personuppgifter i textmassor. Läs mer
om projektet på
http://www.sambruk.se/varauppdrag/gdprinventeringmedstodavai.4
.1dca6d7215b8ce27c9541ce.html
Information finns i ppt-bilder som skickas till rådet.

Tore skickar över
ppt-bilderna.
Tore får i uppgift
att diskutera test i
kommun/-er och
alternativ prisbild.
Redovisas nästa
möte.

Peter informerar om

•
•
•
•
•

juridik och teknik
de begränsningar projektet tillämpat.
förutsättningarna och arbetssättet i projektet
vad som är det förväntade utfallet.
programvaran som används
• prismodellen, som baseras på antal anställda i kommunen.
Peter demonstrerar hur genomsökning av dokument fungerar.
Underlaget går i förlängningen att använda som registerunderlag. All
metadata kommer att hanteras i en lokal databas.
Upphandling sker genom avrop hos någon av IBM:s
tjänsteleverantörer.
Digitaliseringsrådet diskuterar förutsättningar, användbarhet och
ekonomiska förutsättningar.
I princip tycker vi att det är bra, men det finns önskemål om att få
testa på någon/några kommuner. Även nätverket med GDPRpersoner skulle behöva titta på det och få möjlighet att bedöma
vilken nytta de har.
Tore får i uppgift att försöka få till stånd test i kommun samt tar en
diskussion kring alternativ prisbild, ev. gemensam upphandling.

Tore Johnsson 8. Öppna data forum Väst?
Information finns i utsända ppt-bilder.
Det kvarstår uppgifter som inte blivit klara sedan förra mötet.
En aktivitet som inte är klar är upphandling av konsulter. Det är klart
med Inköp att upphandling är OK, men den är inte genomförd. Tore

Tore slutför
uppgifterna från
förra mötet.
Tore tar fram
förslag på kravspec
och kommunicerar.
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tar fram utkast till kravspecifikation och undrar vem som kan tänka
sig att vara bollplank. Anmäler sig till Tore vid sittande möte.

Tore, Lars och ?
deltar i
utvärderingsgrupp.

Tore Johnsson 9. Digitala integrationer
Information finns i utsända ppt-bilder. Tore redovisar kort. Frågan är i
detta läge inte högaktuell för digitaliseringsrådet.

Valter
Lindström

10. Offentlig drift?
Information finns i utsända ppt-bilder.
Detta arbete utgår från en utredning kring redundans som VästKom
gjort. Valter har också varit i kontakt med GITS och diskuterat frågan.

Valter arbetar
vidare och söker
möjliga
gemensamma
lösningar.

Konstateras att här diskuterar man två olika saker: Drift av
gemensamma system eller drift av redundans. Vårt fokus är ett
redundanskoncept för att där finns störst chans att lyckas. Lämpligen
bör arbetet utgå från en samverkansstrategi, innefattande både VGR
och kommunerna. Då klargörs vad vi kan och vill lösa gemensamt.

Tore Johnsson 11. Mätetal för digitalisering
Det saknas gemensamma mätetal som inte visar digitaliseringen som
sådan, utan nyttan för medborgare. Tore redovisar pågående
aktiviteter. Workshop genomförs på Nätverksdag den 23 maj.
Feedback från denna kommer.

Johan
Kjernald

12. Ledarskap för ökad digitalisering, Future place
Information finns i utsända ppt-bilder.
Ledarskap för ökad digitalisering är en utbildning som GU tagit fram
på begäran av GR. Inbjudan går ut till hela VGR. Riktar sig i första
hand till förvaltningschefer.

Karl och Tore
skapar program
för arbete med
Future place på
augustimötet.

Future place: Var är vi och hur ser det ut i en helt digitaliserad
organisation ut? Detta arbetar vi vidare med på mötet i augusti. Karl
och Tore arbetar med att skapa program och bjuda in adekvata
medverkande till detta möte.

Tore Johnsson 13. Digitaliseringsrådets tävling ”Årets digitaliseringsinitiativ”
Information finns i utsända ppt-bilder.
Kriterier behöver tydliggöras inför fortsatt arbete vid augustimötet.

Tore Johnsson 14. Vilken digitalisering vill vi inte ha?
Information finns i utsända ppt-bilder.
Tore informerar om att tankarna blivit mycket väl mottagna där de
presenterats, t ex VGR:s rättighetskommitté. Arbetet fortsätter på
augustimötet.

Tore Johnsson 15. Ev. övriga frågor
Hanteras byten av ansvar för vissa möten i rådet.
Representanterna från kommunförbunden FyrBoDal respektive
Skaraborg lämnar för andra arbeten. Kommuncheferna i resp.
område tar ställning till framtida representation.

Karl och Fredrik
tar fram kriterier
inför
augustimötet.
Tore kontaktar
Ann Fellwänder,
Nationella
digitaliseringsrådet om
medverkan vid
augustimötet.
Tore besöker, om
så önskas,
förbunden och
informerar om
rådets arbete.
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Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

