1 (4)

Anteckningar – Digitaliseringsrådet 2019-04-16, möte 27
Närvarande
Tore Johnsson
Ante Baric
Eric Åkerlund
Erik Behm
Eva Thelin
Fredrik Holm
Fredrik Nilströmer
Karl Fors
Lars Lindsköld
Lisa Belfrage
Margareta Rothell
Sara Herrman
Rose-Mharie Åhlfeldt
Valter Lindström

VGR, samordnare Regional Digital agenda
Göteborgs Stad, från 13.50 – del av pkt 8
VGR, Regional bredbandssamordnare
BRG, IT-nätverk, Skype
Skaraborgs Kommunalförbund, pkt 1-8
Boråsregionen
Borås Stad
VästKom, Länssamordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder, ej pkt 8
VGR, Koncernstab regional utveckling
Länsstyrelsen, avd Ärendehantering
Fyrbodals Kommunalförbund
Högskolan Skövde, docent informationssäkerhet, pkt 4-9
VGR, Koncernstab regional utveckling

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren

VGR, assistent

Förhinder
Johan Kjernald
Kenny Stolpe

Ansvarig

Göteborgsregionen
VGR, Kommunikatör DA

Ärende

Åtgärd

1. Laget runt
Alla informerar kort om sitt arbete. Bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
Ann-Christin
Helgegren

Borås arbetar mycket med problematiken kring molntjänster
och vad man får spara var.
Ubit har haft tre möten – Borås, Skövde, Uddevalla – för
fiberföreningar och informerat om vad som är aktuellt inom
bredbandsstöd mm. Totalt 170 personer deltog.
Fyrbodals Kommunalförbund har skapat ett e-råd.
RU arbetar mycket med kompetensfrågor. Teknikskiftet
kräver nya kompetenser och arbetet rör bl a
vidareutbildningar.
VästKom har kompletterat sin samverkan även med
nämndföreträdare inom vård och omsorg. Man ser också
över sin tjänstemannaberedning i syfte att förbättra arbetet.
Länsstyrelsen har kommit långt med automatisering och VG
är föregångare för länsstyrelserna.
Skaraborgs Kommunalförbund har anställt ny ehälsoutvecklare och håller på att rekrytera e-samordnare.

2. Minnesanteckningar
Var inte med utskicket inför dagens möte. Tore mailar till alla.
Eventuella anmärkningar senast 19/4. Därefter publiceras de.

Tore skickar ut till
alla.
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Eric Åkerlund

3. Bredbandskartläggning 2018 klar
Eric visar bilder som illustrerar tillgång till bredband från 2010 och
framåt. VG är väl täckt. Näst bäst efter Gotland i Sverige på
Landsbygd. 55% av hushållen på landsbygden har fiber hem!
Täckningen är ändå bäst i Göteborg och sämst i
landsbygdskommunerna – helt utifrån förutsättningarna.

Valter
Lindström,
Rose-Mharie
Åhlfeldt

4. Infosäk 2020
Status är att kursen har 23 deltagare. Valter har också deltagit i
framtagandet av MSB:s och SKL:s gemensamma utbildning, som är
inspirerad av VG:s. Deras är dock betydlig kortare, 2 dagar för chefer
och 2+2 dagar för informationssäkerhetssamordnare.
Valter informerar om att Fyrbodal tittar på ett systemstöd för
informationssäkerhetsarbetet och har ställt frågan om detta går att
göra ur ett regionalt perspektiv och inom Infosäk 2020.
Samtidigt har minst två kommuner ett ledningssystem som är
framtaget i samverkan med Stratsys AB, men som är fristående från
Stratsys övriga system.
För att möta dessa önskemål föreslår Valter att vi bistår med att ta
fram en kravspecifikation, så kan upphandling göras utifrån krav och
behov. Gärna gemensam upphandling om möjligt, men detta blir en
senare fråga. Tore skickar ut intresseförfrågan.

Tore skickar ut
förfrågan om
intresse för
gemensam
kravspecifikation.
Arbetsgruppen
återkommer med
info vid
kommande möte.
Nätverksträff
planeras.

En arbetsgrupp bildas med Tore Johnsson, Sara Herrman och Johan
Kjernald. Denna får i uppdrag att kontakta Torbjörn Svedung,
Fyrbodal och Monika Göransson, ESB för samtal kring systemstöd. I
uppdraget ingår också att se vilka systemstöd som finns idag.
Valter och Rhose-Marie lyfter att det är viktigt att nätverket kommer
igång. Årskurs 1 har redan indikerat att de behöver varandra. RhoseMarie tittar på lämplig tid för nätverksträff. Tore och Ann-Christin
bistår i administrationen.
Efterträdare till Valter är inte klar. Diskuteras olika lösningar, bl a att
använda mer konsulttjänster. Valter föreslår kontakt med Linn Waller
om fortsatt hantering av de färdiga produkterna.
Tore Johnsson

5. Förstudie Öppna data
Tore informerar om kontakter med DIGG, SKL och Vinnova.
Diskussionen har varit om att använda VG:s förstudie som grund för
nationell samordning.

Tore fortsätter
arbetet med
workshop i
Stockholm.

Tore förslår att DA-rådet bjuder till nationell workshop på regionens
kontor i Stockholm. Rådet ställer sig bakom detta.
Diskuteras olika lösningar för att få arbetet att gå framåt och var
ansvaret initialt och i framtiden ska ligga.
Arbetsgruppen

6. Aktivitet 12 september
Det är inte så mycket att rapportera. Tore lägger en doodle för nytt
möte samt kontakta informatör för stöd i att få ut information.

Arbetsgruppen
fortsätter sitt
arbete.
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Tore Johnsson

7. Vår tävling ”Årets digitaliseringsinitiativ”
Inga förslag har inkommit. DA-rådet måste söka lämpliga pristagare.

Lisa Belfrage

8. Arbete inför kommande RUS (regional utvecklingsstrategi)
Lisa presenterar utgångspunkterna.
Regionutvecklingsenheten har tagit fram ett diskussionsunderlag för
att få fram inspel till Regional utvecklingsstrategi 2021-2030, vilket är
ett arbetsnamn.

Alla får i uppdrag
att söka lämplig
pristagare.
Lisa ansvarar för
att resultatet
tillförs arbetet
med RUS.

Lisa informerar om att den nu gällande RUS:en har
halvtidsutvärderats och att denna utvärdering också är input till den
nya. Efter att den har gått ut kommer den att utvärderas i sin helhet.
Denna strategi gäller inte bara för regionen, utan territoriet Västra
Götaland. Förutsättningen är dock att den är styrande för VGR och
vägledande/inspirerande för övriga.
DA-rådet genomför ett strukturerat grupparbete. Lisa Belfrage gör
särskild dokumentation kring detta och återför till arbetet med RUS.
Jonas
Waidringer,
Högskolan
Borås

9. Forskningscenter Digitalisering
Lisa Belfrage presenterar Västsvenska digitaliseringsinitiativet.
Tanken var att Västsverige ska vara ett kunskapscentrum för
samhällets digitalisering och det finns en arbetsgrupp.

Rapporten samt
kontaktuppgifter
till Jonas skickas
till alla i DA-rådet.

En utredning är genomförd och presenterad för Regeringen. Nu är
frågan hur vi ska gå vidare.
Jonas Waidringer presenterar rapporten Vetenskaplig kunskap och
bildning för samhällets framtida digitalisering – ett nationellt
centrum. Rapporten skickas till hela rådet.
Diskuteras olika frågeställningar kring detta och vilken nytta
kommunerna kan ha av ett kompetenscentrum.
Erik Behm

10. Kartläggning kompetensförsörjning
Erik presenterar material, som återfinns på rådets Alfrescosida.
Diskuteras vem som har ansvaret för att det finns relevant utbildning
som fyller behovet utifrån ny teknik. T ex högskolornas ansvar.

Tore Johnsson

11. Studieresa till Köpenhamn 20 – 21 augusti
Vi är inbjudna att träffa representanter för Danmarks
digitaliseringsmyndighet 20-21 augusti. DA-rådet beslutar att åka till
Köpenhamn sen eftermiddag/kväll 19 augusti.
VGR ordnar gemensam tågresa och hotell samt fakturerar övriga.

12. Övriga frågor
Lokal för höstens möten är inte bokade.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Tore hanterar
mötet.
Ann-Christin
hanterar resa och
hotell.
Tore bokar
lokaler för
höstens möte.

