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Digital agenda Västra Götaland | Digitaliseringsrådet
 

Digitalisering i Västra Götaland
   

 

Tore Johnsson, Regional
Digitaliseringskoordinator.

 

   

Digitaliseringsrådet informerar
 

Här kommer det regionala
digitaliseringsrådets andra nyhetsbrev i
denna nya tappning. Hoppas att ni gillar
det? Vill ni att andra i er närhet också
skall få den kan ni skicka det vidare så
de kan starta sin prenumeration på
nyhetsbrevet själva via vår hemsida.

Detta är en kort statusuppdatering
gällande arbetet med den regionala
digitala agendan ”Smart Region Västra
Götaland”. Smart betyder för oss att det
finns stora fördelar med samverkan och
samarbete inom digitalisering. Och vi
menar ”Digitalisering i människans
tjänst” för invånar- och näringslivsnytta
i territoriet Västra Götaland. Andra
strukturer och organisationer gör ett
utmärkt arbete inom sina ansvarsområden. Vi behövs allihop och kan arbeta bra
tillsammans.

   

   

►Konferens

Digitalisering i människans tjänst 12 september
 

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

http://t.vgrnyhetsbrev.se/go/6/3E7Q88LY-3E436DQU-3E436DWG-RXB9K5.html
http://t.vgrnyhetsbrev.se/go/6/3E7Q88LY-3E436DQU-2XHXF256-KC1SM2-o.html


2019-06-27 Nyhetsbrev från Västra Götalandsregionen

t.vgrnyhetsbrev.se/ov?mailing=3E436DQU-192Z1DD5&m2u=3E7Q88LY-3E436DQU-I0R7VW 2/4

 

Regionens hus i Göteborg
 

Digitalisering i människans tjänst 12 september, hörsalen, regionens
hus, Göteborg
Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg (nära centralstationen)

Den 12 september arrangerar det regionala digitaliseringsrådet vår årliga
aktivitet ”Digitalisering i människans tjänst”. Programmet har detta år det
underliggande temat ledarskap i en digitaliserad värld!

Dagens frågeställningar är:
1. Hur får vi bästa nyttan av digitaliseringens möjligheter?
2. Vem tar ansvar för att leda förändringsarbetet som följer med en ökad
digitalisering?
3. Hur väcker vi medarbetarnas intresse för att följa med på resan?

Några av programpunkterna: 
• Regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng hälsar välkommen
• Carl Heath från Rise kommer och presenterar sitt regeringsuppdrag kring

media och informationskunskap. Vi lär få omvärldsbevakning från
digitaliseringens värld också.

• Regionutvecklingsdirektör Helena Nilsson kommer att dela digitaliseringsrådets
första pris för ”Årets Digitaliseringsinitiativ” och delta i en paneldebatt
tillsammans med de andra talarna.

• Den nya myndigheten DIGG:s chefarkitekt kommer och presenterar bl a deras
första förslag kring nationell gemensam grundläggande infrastruktur.

• Är det någon skillnad mellan privata sektorns och offentlig sektors
digitalisering? Johan Magnusson från Göteborgs universitet har svaret.

• Kan införande av Framtidens Vårdinformations Miljö vara en kraftfull
verksamhetsförflyttning mot enhetligare, säkrare och bättre vård och omsorg i
länet? Ragnar Lindblad, FVM

• Tillväxtverket deltar och beskriver sina stödmöjligheter för små och medelstora
företag som vill verksamhetsutveckla sin verksamhet med hjälp av
digitalisering, Mats Wessman, Tillväxtverket

• Är det dags för Västra Götaland att tillsammans skapa en gemensam struktur
för Öppna data för att öka tillit, transparens och ökad innovation? Tore
Johnsson, DA-rådet
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Vår film ”Historien om Tim” som visualiserar vårt mål med digitaliseringsrådets
arbete kommer att vara närvarande hela dagen. 

Programmet pågår 09:30 till 16:00. Registrering före och litet mingel efteråt.

En liten utställningsyta finns utanför Hörsalen med några olika
inspiratörsområden.

Mer info och anmälan här
 

Varmt välkomna!
 

   

 

Emma Stewén, ny
projektledare för
informationssäkerhetsprogram
2020.

 

   

►Informationssäkerhet

Informationssäkerhetsprogram 2020
 

Informationssäkerhetsprogram 2020 beslutades av
regionutvecklingsnämnden i juni 2017. Programmet
rullar på med följande inslag: 

-    Uppdragsutbildningens deltagare genomgår 12
dagars lärarledd utbildning med tillhörande
inläsning och grupparbeten. 42 personer har eller
går nu utbildningen. Godkänd examen ger 7,5
högskolepoäng. 

-    Ett nätverk med dessa kompetenta deltagare
ska startas under V39 eller V40 2019 med en
halvdags workshop inklusive en inspiratörstalare av
högsta svenska klass, för att säkerställa fortsatt
kompetensutveckling och samarbete. 

-    Den regionala verktygslådan görs en liten
uppgradering av för att vara ännu mera lik kurserna
ovan.

Ny projektledare för programmet är Emma Stewén från Combitech,
Mail: emma.stewen@combitech.se  
Mobil:  +46 734 37 47 43

En liten turné till valda delar av länet planeras genomföras under hösten. Vi ni ha
besök? Återkom gärna till Emma för tidsbokning. 

Mer information, ansökningsblanketter samt riktlinjer finns på
www.vgregion.se/infosak2020 
 

   

   

► Öppna data

Öppna data enligt EU:s Public Sector Information
 

Under många år har offentliga öppna data diskuterats som en möjliggörare för
nya innovativa tjänster och tillkomsten av nya företag. Västra Götalands satsning

http://t.vgrnyhetsbrev.se/go/6/3E7Q88LY-3E436DQU-3E436DWI-1D7NVZ0.html
mailto:emma.stewen@combitech.se?subject=Infos%C3%A4k%202020
http://t.vgrnyhetsbrev.se/go/6/3E7Q88LY-3E436DQU-385Y0DE3-KST10HC.html
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på informationssäkerhet gör det möjligt för våra kommuner, VGR och
Länsstyrelsen att öppna upp valda delar av sina data med en bibehållen
trovärdighet för invånarna. Digitaliseringsrådet kommer gärna ut till
kommunalförbund, kommuner och VGR:s olika avdelningar för att berätta om
förstudien och arbetet med etableringsplanen.

En gemensam struktur är genomförbar, en regional stödgrupp kan skapas och
kostnaden hamnar på rimliga ca 3–3,5 Mkr/år totalt för hela länet. Hantering av
öppna data skall vara en del av normal verksamhet. Arbete pågår och
diskussioner förs med nationell nivå, för att göra arbetet så synkroniserat som
möjligt med andra nationella aktiviteter.

Skulle ni vilja ha en genomgång av konceptet är ni välkomna att kontakta
tore.johnsson@vgregion.se 

Läs mer: www.vgregion.se/oppnadata
   

   

Slutord
 

Ha en riktigt skön sommar önskar deltagarna i arbetsgruppen
Digitaliseringsrådet!

 

Om nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet från digitaliseringsrådet skickas ut ca 4 gånger per år. 
Målgrupp är i första hand den som arbetar med digitalisering. 

För avanmälan, se länk i sidfoten nedan.  
Tipsa gärna andra om att anmäla sig till nyhetsbrevet. Det görs via följande
sida: www.vgregion.se/nyhetsbrev-digitalisering 
 

   

Följ oss på sociala medier och webben:
 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

Du kan inte svara på det här meddelandet. Kontaktuppgifter till Västra
Götalandsregionen finns på www.vgregion.se om du vill komma i kontakt med

oss. 

Klicka här för att avsluta prenumerationen
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http://t.vgrnyhetsbrev.se/go/6/3E7Q88LY-3E436DQU-3E5LFK6M-15A61AOM.html
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