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1) Återkoppling på digitaliseringsdagen
De som deltagit gav feedback konferensen anordnades den 2019-11-08 och alla var mycket unisont
mycket positiva. Man lyfte fram bl.a. att det fanns en tydlig röd tråd, att alla förläsare var intressanta
och att uppslutningen var god. Att det fanns representanter från många olika yrkesgrupper var också
positivt.
Föreläsningen om förändringsarbetet i Kungsbacka uppskattades då det var ett praktikfall och visar på
hur tufft ett förändringsarbete kan vara. Intressant med det var också att effektiviseringsvinster hade
uppnåtts redan innan ex. RPA-teknik har använts.
Sara meddelade att presentationer och filmer kommer att finnas på hemsidan.

2) ALVG –> REDA
Sara informerade om att den regionala Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland (ALVG) kommer
att avvecklas. Det är istället e-samordnargruppen som kommer vara beredande för de regionala
styrgrupperna inom digitalisering och e-samhälle. VästKom kommer istället tillsätta olika ”expertråd”
eller ”kompetensråd” som kommer jobba inom mer specifika ämnesområden.
Den grupp som ersätter ALVG är REDA – Regional Expertgrupp för Digital Arkitektur. I det nya
kompetensrådet kommer det finnas ett tyngre fokus på digital arkitektur. Inbjudan för att tillsätta
representanter från de olika kommunerna utifrån kommunalförbunden kommer att skickas ut inom
kort.

3) Att flytta till molnet
Göran Engblom, Orust, lyfte frågan angående migrering till molnet. Han undrade över utmaningar och
rekommendationer hos de kommuner som påbörjat eller genomfört resan.
Torbjörn Svedung, Mellerud, har O365 och rekommenderade att tjänsten köps av en leverantör man
har tillit till. Att lagra i molnet är OK juridiskt, men en viss återhållsamhet när det gäller vissa typer av
känslig information är att föredra. Danderyd har gjort en bra utredning om lagring i molnet som
Torbjörn delar rapporten i vårt Team.
Jörgen Haglund, Vänersborg, lagrar skolinformation i molnet och ser styrande policydokument som
hinder.
En fråga ställdes om man kan dela och återanvända information i ex. en utredning som kommunen
gjort i molnfrågan. Deltagarna menade att varje kommun måste göra sin egen bedömning utifrån
juridik och sekretess.
Björn Kläth, Strömstad, frågade om möjligheten att dela risk- och sårbarhetsanalys, vilket Jörgen inte
ansåg lämpligt att dela då det just visar på risker och sårbarheter. Det finns mallar att använda sig av.
Thore Andersson, Uddevalla (som har O365) menade att molntjänster ger en säker
dokumenthantering, men att det krävs en genomarbetad dokumenthanteringsplan som grund.

4-6) Systemförvaltarskapet och mötesinbjudningsverktyg
Punkten utgick då Anders lämnat sent återbud.

7) Strukturerad gemensam omvärldsbevakning
Sara ställde frågan om intresse/behov av en gemensam omvärldsbevakning och beskrev metoden för
våganalys.
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Deltagarnas allmänna inställning var man till stor det själv genomför den omvärldsbevakning man
behöver och att det är bättre att dela information vid mötet. En möjlighet kan dock finnas att få hjälp
med spaning i speciella fall och behov.
Sara och Curt-Göran Fyrbodal kommer fortsättningsvis att bevaka mässor och konferenser och
återrapportera detta men istället för PDF se över möjligheterna till ett mer sökbart sätt att dela
informationen på.
Om representanter i nätverket för e-samhälle har behov av att få information och hjälp i frågor inom
nätverkets ämnesområden så kan självfallet vårt Team användas till att ställa frågor.

Övrigt
Frågan om det pågående projektet för e-arkiv lyftes som ett potentiellt önskemål att lägga i
handlingsplanen. Vikten av att projektet lyckas är väldigt tungt då vi kommer behöva samverka i
liknande projekt fler gånger. Jörgen meddelande att när projektet startades så tog kommundirektörerna
beslutet att Fyrbodal inte skulle vara inblandade i projektet. Sara meddelar att om det finns önskemål
att Fyrbodal tar över så ska det komma ett uppdrag från kommundirektörerna och att kommunerna då
måste vara överens om att flytta över projektet.
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