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Anteckningar – Digitaliseringsrådet 2019-06-04, möte 28
Närvarande
Tore Johnsson
Erik Behm
Eva Thelin
Fredrik Holm
Lars Lindsköld
Margareta Rothell
Sara Herrman

VGR, samordnare Regional Digital agenda
BRG, IT-nätverk
Skaraborgs kommunalförbund, pkt 1-5
Boråsregionen, pkt 11-16
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder, pkt 1-5
Länsstyrelsen, avd Ärendehantering
Fyrbodals Kommunalförbund, Skype, pkt 1-15

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren
Emma Stewén

VGR, assistent
Projektledare Infosäk 2020, pkt 8, Skype.

Förhinder
Ante Baric
Eric Åkerlund
Fredrik Nilströmer
Karl Fors
Lisa Belfrage
Rose-Mharie Åhlfeldt
Johan Kjernald
Kenny Stolpe/Kristian Norling

Ansvarig

Göteborgs Stad
VGR, Regional bredbandssamordnare
Borås Stad
VästKom, Länssamordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering
VGR, Koncernstab regional utveckling
Högskolan Skövde, docent informationssäkerhet
Göteborgsregionen
VGR, Kommunikatör DA

Ärende

Åtgärd

1. Laget runt

Tore sätter upp
välfärdsteknikbäddar på DArådets agenda
kommande
möten.

Alla redovisar kort från sitt område, bland annat:
Fredrik Eriksson har varit på kommundirektörsmöte i Skaraborg och
presenterat Öppna data, vilket var väldigt positivt.
Vitalis var positivt med 6 200 deltagare och väckte bland annat
frågan: Hur vi kan arbeta vidare med välfärdsteknikbäddar?
Framledes kommer vi att ha ämnet som en punkt på DA-rådets
möten.
Tips om kommande konferenser:
2019-10-24 Lindholmen Software Development Day 2019,
http://softwareday.lindholmen.se/en
2019-11-13 - 14 Mjukvarukonferensen STEW (Lund)
https://www.swedsoft.se/event/stew-2019/
Länsstyrelsen arbetar vidare med Öppna data och ska nu börja läsa
över äldre data och göra tillgängliga. Man ska också skapa ett
nationellt innovationsteam, men Lst-VG skapar också ett eget,
eftersom man ofta vill gå snabbare fram än övriga och ofta får vara
piloter för olika projekt.
Sara har, tillsammans med övriga e-samordnare, gått utbildning och
är nu digitala transformationsledare. Nästa steg är att ta fram ett
utbildningsprogram för kommunerna.

Sara skickar info
om YHutbildningen till
DA-rådet.
Tore och Sara
fortsätter
diskussionen om
RPA-problemet.
VGR är inte
vidtalade och har
inte accepterat
att lägga ner
projektet.
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Högskolecentrum Bohuslän har bett om hjälp med att ta fram en ny
yrkeshögskoleutbildning med inriktning på automatiseringstjänster i
Microsoftmiljö och molnlösningar.
Sara informerar om att hon varit med när det fattats beslut angående
RPA (Robotic Process Automation). Socialchefsnätverket i Fyrbodal
hade inte förstått att det är ett projekt och att de ska delfinansiera.
Nu såg man att det inte finns medel att driva projektet vidare och
beslöt lägga ner det.
Universeum har tagit beslut att göra en regional satsning för
tävlingen i skolorna. Nästa år blir temat Artificiell intelligens och de
vill ha DA-rådets hjälp med input.
Ann-Christin
Helgegren

2. Minnesanteckningar

Tore Johnsson

3. Förstudien öppna data

Korrigering: Fyrbodal har skapat e-råd, inte e-samråd.
Anteckningarna läggs till handlingarna med denna korrigering.

Ann-Christin
korrigerar och
publicerar.

Tore informerar om att han diskuterar med dem som är involverade i
Vinnovaprojektet Nationell skalning. Projektet har satsat 5 miljoner
för att göra ett arbete som i stort motsvarar den förstudie som DArådet genomfört i VG. Tore arbetar för att de ska återanvända den
som är gjord och gå vidare därifrån.
Nästa möte är 19 juni på VGR:s lokaler i Stockholm. För att markera
att vi vill gå in i detta med full kraft. Tore visar programmet.
Projektstart är planerad 30 augusti.
Lars Lindsköld informerar om att under sommaren kommer en
tillfälligt anställd person att titta på vilka dataset det finns i Sverige.
Arbetsgruppen

4. Digitalisering i människans tjänst 12 september
Anteckningar angående detta förs separat.

5. Övriga frågor
Karl och Lars informerar om AI-centrat och arbetet som sker där samt
lyfter frågan om hur kommunerna ska vara delaktiga i arbetet. Ett
förslag är att kommunalförbunden går in som medlemmar. Det
kostar 250 000 kronor och ger kommunerna gruppmedlemskap. DArådet ser det positivt att VG håller ihop och arbetar gemensamt samt
att fokuset på Göteborg minskas till förmån för ett VG-fokus. Erik
informerar om att Martin Svensson på AI-centret är kontaktperson
för kommunförbunden.
Lars föreslår att DA-rådet genomför något möte på AI-centret i
Erikssonhuset på Lindholmen och påtalar att många behöver gå
utbildningen https://www.elementsofai.se/. Han utlovar en liten
belöning till alla i DA-rådet som presenterar ett diplom efter
genomgången utbildning.
Tore Johnsson

6. Samarbete DIGG och regionala digitaliseringskoordinatorer
Tore redovisar arbetet som DIGG gör och förslag att
digitaliseringskoordinatorerna kan samverka i sitt arbete, med
varandra men också med DIGG och Tillväxtverket. Tore tillsammans
med DIGG och Tillväxtverket undersökar möjligheterna till en

Lars hanterar
bokning av lokal
för DA-rådet i
samverkan med
Tore.
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gemensam ansökan med alla län och DIGG för att skapa det digitala
ekosystemet i Sverige.
Tore Johnsson

7. Årets digitaliseringsinitiativ
Möjligheten att nominera har inte gett önskat resultat och DA-rådet
uppmanas inkomma med förslag. Tore skickar mail till DA-rådet och
ber dem inkomma med skriftligt förslag om vem och varför.
Beslut om vem som tilldelas priset beslutas vid mötet 20-21 augusti.

Tore Johnsson

8. Status infosäk 2020
De ansökningar till arbetet som projektledare som inkommit har inte
fyllt önskvärda kriterier. Därför har Combitech tillfrågats om
möjligheten att fylla funktionen på konsultbasis. Man har enats om
att under återstoden av 2019 anlita Emma Stewén. Emma medverkar
via Skype och presenterar sig och det uppgifter hon initialt påbörjar.
Rose-Mharie och Tore arbetar tillsammans med Emma ut vilka
arbetsuppgifter som projektledaren ska genomföra. En kommer att
bli att i september-oktober genomföra en första nätverksträff för de
som gått de två första utbildningarna.
Combitech tittar på en mindre revidering av sitt erbjudande, för att
kanske bättre motsvara kommunernas nuvarande nivå i arbetet.

Tore Johnsson

9. Offentlig drift, moln är aktuellt.
Tore redovisar kort de diskussioner som varit samt en uppskattning
av kostnader för att bygga datorhall med två olika förutsättningar.
Tore och Johan Kjernald fortsätter arbetet och återkommer med mer
information vid kommande DA-råd. Förstudie Offentlig drift?

Tore Johnsson

10. Genomgång av DA-rådets RUS-inlägg
Materialet från föregående DA-råd är utsänt till alla. Tore redovisar
kort hur DA-rådets inspel till RUS-arbetet ser ut.
DA-rådet kommer fortlöpande att få information om arbetet med att
ta fram ny RUS.

Tore Johnsson

11. Kompetensförsörjning
Vid föregående DA-råd redovisade Erik en del av de utbildningar som
finns. Vi diskuterar kring vilka arbeten som pågår och hur behovet av
kompetens ser ut. Det är viktigt att DA-rådet försöker påverka
utbildningsfrågorna där vi ser behov.
Konstateras att det finns många utbildningar av skiftande karaktär
och kvalitet, men problemet är att fånga upp vad som är relevant.
IT&Telekomföretagen och SWEDSOFT har gjort var sin kartläggning:
https://www.itot.se/2017/11/it-kompetensbristen-en-rapport-omden-svenska-digitala-sektorns-behov-av-spetskompetens/
respektive
https://www.swedsoft.se/2019/05/28/sveriges-positionmjukvarunation/

Tore skickar mail
till DA-rådet
angående
nomineringar.
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Erik fortsätter arbeta med frågan och vi tittar på hur vi på bästa sätt
kan sprida information om utbildningar på heltid, deltid och distans.
Ann-Christin
Helgegren,
Tore Johnsson

12. Köpenhamn 20-21 augusti
Ann-Christin har bokat till alla och biljetter kommer.
Alla ska anmäla sin faktureringsadress till Ann-Christin.
Avresa med Öresundståget från Gbg 19/8 16.55. Ankomst Kph 20.29.
Åter med Öresundståget från Kph 21/8 14.27. Ankomst Gbg 18.05.

Alla skickar sin
faktureringsadress till AnnChristin, som
hanterar alla
bokningar.

Hotell: Good Morning City Hotell, Colbjörnsgade 13.
Mötena sker på Udrikesministeriet, Asiatisk Plads 2.
Tore gör ett program för dagarna och håller kontakten med våra
danska kollegor.
Tore Johnsson

13. Hur långt har vi kommit kring Digital delaktighet
Diskuteras kring vilka aktiviteter som finns för att öka den digitala
delaktigheten och vilka aktörer som finns som t ex Folkbiblioteket,
DigDel (numera hos Kungliga biblioteket), Medborgarkontor mm.
Tankar:
Hur involvera invånare och näringsliv i samhällsutvecklingen?
Kan DA-rådet använda praktikant för enkät hos kommuner m fl?
Kan Kultur i Väst medverka i detta?
Hur hanterar vi dem som inte är så digitala?
Det finns också bra webbaserade utbildningar, t ex
https://dagsattdigitalisera.se/digidags/?fbclid=IwAR2O3lpdXpkWUhy
qMg1Dxixx4SftheLkert8FsrzZB8xBRJpQzOB5a8_5Os#root/content/lo
gin
eller
https://www.digitalajag.se/

Tore Johnsson

14. Praktikant till hösten
Till hösten kommer en praktikant som Tore och Eric får gemensamt
ansvar för.

Tore Johnsson

15. Digitaliseringssamordnare Västra Götaland.
Tore kommer att behöva ta fram en lista över lokala
digitaliseringssamordnare och vill då ha kommunalförbundens hjälp
med att ta fram listor. De närvarande kommunalförbunden säger att
de hjälper till. Tore återkommer med begäran.

Fredrik Holm

16. Information om Boråsregionen
Fredrik informerar om Boråsregionen och hur de 25 medarbetarna
arbetar med olika delar av verksamheten.
Något som är lite annorlunda mot övriga kommunalförbund är att
man har ett medarbetarcentrum där Borås, Mark, Svenljunga och
Tranemo kommuner ingår och att det också fungerar som en intern
arbetsförmedling.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Tore bjuder in
Kultur i Väst att
medverka via
Skype vid nästa
möte med DArådet.

