
Tore Johnsson○
Eric Åkerlund○
Karina Alburg, Länsstyrelsen, sitter i Borås, Landsbygdsstöd○
Maria Nilsson, e-samordnare Skaraborgs kommunalförbund○
Rose-Mharie Åhlfeldt, högskolan Skövde, infosäk, bla inom hälso- och 
sjukvård

○

Siv Torstensson, Fyrbodals kommunalförbund, fd Uddevalla, Sambruk○
Johan Kjernald, GR kommunalförbund○
Karl Fors, Västkom, samordnar styrgruppen för digitalisering○
Joakim Svärdström, Boråsregionens kommunalförbund○
Lars Lindsköld, VGR e-hälsoenheten, digitala röntgenbilder○

Deltagare:•

Erik Behm, BRG○
Kenny Stolpe, VGR, externa relationer○

Ej närvarande:•

Tore hälsade välkommen och gick igenom agendan•
Tore presenterade sig själv, sin bakgrund och bakgrunden till arbetet med den 
digitala agendan

•

De närvarande presenterade sig själva•

Eric - Johan○
Lars - Joakim○
Karl - Tore○
Siv - Rose-Mharie○
Karina - Maria○

Vi genomförde en övning där vi lärde känna varandra två och två och berättade 
för gruppen om varandra

•

Viktigare med samverkan än samarbete, handling viktigt!○
Vi måste utgå från den organisation som vi representerar, inte så mycket 
eget tyckande. Fundera på nyttan av det vi gör.

○

Om vi efterhand märker att gruppen sammansättning bör ändras på något 
sätt så får vi anpassa oss då

○

Tore berättade om grunden för vårt samarbete med hjälp av den 6-dimensionella 
modellen som presenterades på bredbandskoordinatorernas möte i Stockholm 
senast. 

•

EU, maj 2010○
Sverige, 2012○
Länet, 2015○

Det större sammanhanget•

Den digitala agenda samordnas av Digitaliseringskommissionen, paraply för olika 
aktiviteter

•

Tore visade filmen om den DA. Bra att använda, finns tillgänglig på YouTube•

Andra länder har kommit ikapp och förbi.○
Varför ser graferna ut som de gör? Vad är det som har hänt?○
Digitaliseringen går fort, varför kan vi inte hänga med?○

Tore visade graferna över hur den svenska offentliga sektorns användning av 
digitaliseringens möjligheter. 

•

Enklare vardag för privatpersoner och företag○
Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet○
Högre kvalitet och effektivitet○
Numera "digitalisering" i människans tjänst istället för "IT"○
Det är ett stort problem att lagarna inte går ihop, vad man än gör så bryter 
man mot någon lag; sjukvårdslagen, socialtjänstlagen eller PUL. Detta 
måste vi ta tag i, kanske genom att driva ett litet projekt som blir anmält så 
att man får ett prejudikat. Man kan inte säga att man har brutit mot någon 
lag förrän man blir dömd i domstol. För oss gäller det att se möjligheterna 
och driva på mot det som ger nytta.

○

Mål för den digitala agendan•

Fokusera på nyttan för invånare och näringsliv○
…. (se Tores bilder)○
Det finns budget för att göra aktiviteter, vet inte hur mycket, men det har 
aldrig varit något problem hittills

○

Varför inte lägga ut mycket av detta som öppen utbildning för alla att lära 
sig om. Det finns stora behov, men också många som kan ha nytta av detta 
som inte normalt kommer i kontakt med sånt här material.

○

Strategi för att nå målen•

Kopplingen till VG2020. Många av insatsområdena har koppling till 
digitaliseringens möjligheter.

•

7 olika områden○
Kraftsamlingar i handlingsplanen•

Handlingsplanen i övrigt, bild från innehållsförteckningen•

Det vore intressant att vet hur många som jobbar på distans och var de bor. 
Är det folk på landsbygden eller bor de i centrala Göteborg?

○

VGR-projekt "Resfria möten". Hur går det och vad händer där?○

Bredbandskartläggning, EÅ presenterade siffror•

Arbetet startar nu, första mötet idag○
Den regionala digitala agendan är vår verksamhetsplan○

Digitaliseringsrådet•

Styrgrupp○

Västgruppen§
SITIV§
Arkitekturledningsgruppen§

Kommunalförbunden□
Kommunerna□
VGRs IT-arktitekter□
Länsstyrelsen □
Näringsliv□
Akademi□
Föreningsliv□

Andra?§

Samarbetsinstanser ○

Ofta VGR§
Men även andra borde kunna bidra§

Finansiering○

Vår omvärld•

Tore Doodlar ut förslag till tider§

Förslag på fysiska möten mest i början, kompletterat med kortare Skype-
möten.

○

Vi behöver en gemensam lagringsyta för dokument mm, förslag Alfresco? 
Kolla vad och hur för TJ och EÅ

○

Kommande möten:•

Organisationsstruktur, Tore presenterade hur projekt ska bedrivas och deras 
kopplingar till olika grupper. Ny pil ska ritas mellan Västgruppen och d-rådet.

•

Hur mycket kommer Tore att jobba med digitaliseringsfrågor framöver? 
Kanske 75 %? Kommer det att räcka till? EÅ hjälper också till, åtminstone på 
mötena. Större behov kommer att uppstå framöver, då är tanken att vi ska 
kunna komplettera med minst en konsultresurs. Är detta bästa sättet att 
jobba? Eller ska vi försöka få till en anställning?

○

Det som står på bilden ser bra och vettigt ut.○
Gruppmedlemmarna har inte sett de uppdragsbeskrivningar som ligger till 
grund för att de är med i gruppen. Tore skickar ut det till dem.

○

Digitaliseringsrådets uppdrag•

Vad är våra utmaningar?○
Vilka goda erfarenheter har ni av detta område?○
Vad skulle kunna hjälpa oss framåt?○
Deltagarna jobbade på post-it-lappar med dessa frågor. Tore samlar ihop 
lapparna och sammanställer informationen och skickar ut till samtliga.

○

Viktigt att vi verkligen använder resultatet av detta framöver, det får inte bli 
bara en lappövning som görs en gång och sedan glöms bort.

○

Fundera på följande per område:•

Vi ska diskutera och gemensamt bestämma vilket projekt vi kan ha som 
första.

○

Det ska så klart resultera i ett användbart resultat, men ska även användas 
för att testa samarbetsmodell och tillvägagångssätt för d-rådets arbete.

○

Frågan är hur stora krav vi kan ställa på kommunerna för att få med deras 
delaktighet. Tanken att ställa krav är kanske feltänkt? Vi ändrar rubriken till 
"Erbjudande" istället.

○

Rose-Mharie berättade om KLISTER-projektet i Skaraborg.○
Hjälp kommunerna med att skapa processer från ax till limpa med ärenden 
som lätt kan hanteras digitalt, kanske tex bygglovshantering. Tekniken är 
inte så viktig, processen måste komma först, resten kan man köpa senare.

○

Öppen data, är det bra eller inte? Vad är det och hur kan det användas? 
Men vem garanterar datans kvalitet och vad den används till?

○

Första projektet•

Aktivitet den 11 maj, Digitalisering i Väst•
LL vill ha ett kort nyhetsbrev till deltagarna som de kan publicera på sina webbar•

Möte med Digitaliseringsrådet
den 30 mars 2016 08:56


