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Agenda

Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment.

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Tid

1 D Uppdragsbeskrivningen, kan vi spika den? Sara 09.00

2 D Återkoppling DigFrame och informationssäkerhetsarbetet Sara 09.10

3a I Presentation och genomgång av Serverat Kristina 09.30

FIKA – Nomineringar för årets Digitaliseringsinitiativ 10.30

3b D Reflektioner om Serverat Sara 10.45

Information från ALVG

4a I SITHS och NetID Sara 11.00

4b I FVM, Tidsplan för erbjudande Sara 11.10

4c D Kalenderfederation, varför inte? Sara 11.20

4d D Ny roll för ALVG Sara 11.30

Information från Digitaliseringsrådet

5a I Förstudie öppna data Sara 11.40

5b D Hur arbetar ni med öppna data? Sara 11.50



Uppdragsbeskrivningen – kan vi 
spika den?

▪ Några sista justeringar innan den går för godkännande 
till Kommundirektörerna?

1
10 min



Återkoppling DigFrame och 
informationssäkerhetsarbetet

▪ DigFrame för regionala Digitaliseringsrådet

▪ Koppling till Informationssäkerhetsutbildningen

▪ Vill ni samarbeta i införande av LIS?

2
20 min



Presentation och genomgång av 
Serverat

▪ Kristina Ljungdahl, Serverats programledning

▪ Martin Karlsson, Serverats programledning

▪ Anders Person, Serverats konsult

▪ Ingemar Öhmer, Serverats konsult

3a



FIKA

▪ Prata om vi kan nominera någon till årets ”Digitaliseringsinitiativ”

▪ De projekt som blir nominerade ska:

▪ Bidra till "digitalisering i människans tjänst".

▪ Vara nyskapande ur ett invånar- och verksamhetsperspektiv.

▪ Ge erfarenheter och skalbarhet som kan tillämpas i andra verksamheter.

▪ På ett tydligt sätt lyfta fram huvudpoänger och lärdomar.



Reflektioner om Serverat

▪ Vad är er upplevelse av presentationen

▪ Är det tillämpningsbart i er organisation?

3b
15 min



Information från ALVG
SITHS och NetID

4a



Information från ALVG
FVM – Tidsplan för erbjudande

4a

▪ Leveransavtal (Cerner – VGR)

▪ Tilldelningsbeslut (Cerner – 49 VGK)
▪ Licenser

▪ 2:de line produktsupport

▪ Implementationstjänster

▪ Avrop optionsalternativ

▪ Samverkansavtal (VGR – 49 VGK)
▪ Samverkansmodell

▪ Driftsavtal (VGR – 49 VGK)

Erbjudande 31/5

Medgivar-

webben

Förädlas fram till driftstart



Kalenderfederation – varför 
inte?

▪ Vänersborg och Trollhättan har upprättat en federation

▪ Diskussion – goda anledning till varför man inte väljer 
att federera

4c
10 min



Ny roll för ALVG

▪ VästKom håller på att titta över hur de ska organisera sig

▪ Ny roll för ALVG - Kompetensråd

▪ E-samordnarna blir beredande till SSVIT

4d

▪ Vad vill ni att ALVG ska ha för funktion?

10 min



Information från Digitaliseringsrådet
Förstudien för öppna data klar

5a

(PSI-Lagen) Lag (2010:566) om 

vidareutnyttjande av handlingar från 

den offentliga förvaltningen

Öppna data avser digital information som är 

fritt tillgänglig utan inskränkningar till 

exempel i form av immaterialrättsliga hinder 

såsom upphovsrätt och patent.

POSITIVA EFFEKTER

▪ Nyttan tillfaller tredje man som t.ex. 

utvecklar en mobil app och de som 

nyttjar appen. Positivt för näringslivet.

▪ Västtrafiks tidtabeller

▪ Man söker själv informationen

▪ Göteborgs stad –

leverantörsreskontra

▪ Man återanvänder data

▪ Linköping använder det i 

beslutsstöd

Länk till rapport

https://www.vgregion.se/contentassets/837f64c345c34ad382f3bc7e98e75e5d/psi-forstudie-oppna-data-rapport2019-02.pdf


Information från Digitaliseringsrådet
Förstudien för öppna data klar

5a

GENOMFÖRANDE

▪ Det måste finnas både goda incitament och 

förutsättningar för att etablera en gemensam 

samordning och utveckling och tillgängliggörande av 

öppna data.

▪ Gemensam samordning med 6 förmågor

Nationellt eller regionalt?

Samtal pågår



▪ Har ni tillgängliggjort öppna data på er hemsida?

▪ Är det intressant med en regional plattform för öppna 
data?

5b

Information från Digitaliseringsrådet
Hur jobbar ni med öppna data?


