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Nyhetsbrev nr 2, mars 2020

Ordföranden har 
ordet

Hej! Här kommer ännu ett 
informationsbrev från vårt 
kommungemensamma Digitaliseringsråd. 
Våren nalkas och detaljplaneringen av 
insatser 2020 börjar bli klar. Blickarna höjs 
nu mot vad som sker 2021. Under vintern 
har vi lagt mycket tid på hur vi kan öka 
samarbetet med Kommunal utveckling 
och de grupper som de administrerar. Ett 
samarbete som vi tror kan ge många goda 
synergieffekter framåt. Den senaste tiden 
har också mycket hänt både vad gäller 
inleveranser till vårt e-arkiv och uppstart 
av Internet of Things-projektet, där vi ska 
se om och hur en gemensam IoT-plattform 
skulle kunna fungera i länet. Vårt 
samarbete med handelshögskolorna i 
Jönköping och Stockholm tuffar på. Det är 
också dags för en mätning av vår digitala 
mognad. Den mätningen har vi senarelagt 
till i höst på grund av pandemin. 
Mätningen görs i verktyget Dimios och det 
blir tredje gången vi genomför mätningen.

Janne Pihl
Ordförande Digitaliseringsrådet 
Jönköpings län

Om Digitaliseringsrådet
Den digitala utvecklingen fortsätter utifrån både nationella och regionala strategier. Den 
digitala vägen till morgondagens välfärd innebär krav på både investeringar i nya 
lösningar, ökad kompetens och förändrade arbetssätt. Det innebär med nödvändighet ett 
ökat fokus på samverkan och samarbete för att möjliggöra de resursinsatser som krävs för 
omställningsarbetet.

Här fyller Digitaliseringsrådet en viktig roll, såväl strategiskt som taktiskt för att möjliggöra 
och samordna länets initiativ för att nå de övergripande målen för e-samhället.

Arbetet i Digitaliseringsrådet fokuseras på: 

1. Att arbeta med en gemensam strategi och lämpliga utvecklingsområden inom 
digitalisering/e-förvaltning.

2. Att aktivt arbeta med digitalisering i Jönköpingsregionen med syftet att öka nyttan för 
invånare, näringsliv, föreningar samt för inre effektivisering av medlemmarnas 
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organisationer. Genom samverkan och samfinansiering ska utvecklingen kunna gå 
snabbare och ge bättre effekter för Digitaliseringsrådets medlemsorganisationer.

3. Att löpande inventera lämpliga samarbetsprojekt inom digitalisering i regionen samt 
initiera och följa upp projekten.

4. Att vara samtalspart med SKL och andra samverkansorganisationer i syfte att 
utveckla digitalisering och delta i projekt.

5. Att aktivt arbeta med gemensam kompetensutveckling inom digitalisering. Detta 
arbete ska vara målgruppsanpassat till exempelvis tjänstemän, teknikspecialister eller 
politiker.

6. Att samverka och vara delaktig i forskning kring digitaliseringens effekter och nyttor, 
för invånare och den offentliga styrningen.

Våra fokusområden
Ett antal prioriterade fokusområden är 
definierade och inom respektive 
fokusområde genomförs aktiviteter, både i 
form av förstudier och i form av projekt, 
men även i form av samverkansgrupper, 
för att steg för steg realisera uppsatta mål.

Det är viktigt att leverera resultat från 
aktiviteterna så att invånare, näringsliv 
och verksamheterna kan dra nytta av 
effekterna. Därför är prioriteringar av 
initiativ och projektgenomförandet kritiska 
framgångsfaktorer. Ett nyttoperspektiv och 
ett systematiskt arbetssätt med god 
kontroll och styrning är därför några 
grundpelare för Digitaliseringsrådets 
arbete.

Fokusområde digitala 
tjänster och infrastruktur
Syftet med fokusområdet är att erbjuda 
invånare och näringsliv tillgänglighet 
till digitala tjänster alla dagar om året, 
dygnet runt.

Pågående uppdrag/projekt

Vi fortsätter att jobba med utvalda projekt med ambitionen att öka användandet av digitala 
tjänster och öka effektivitet genom automatiserade processer. Vi driver flera projekt och 
aktiviteter inom vårt fokusområde såsom Internet of Things (IoT) och Robotic Process 
Automation (RPA).

Vad har hänt under kvartalet som gått

Vi deltar i Ineras projekt Säker Digital Kommunikation (SDK) som skapar förutsättningar 
för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som 
utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inom till exempel vård, socialtjänst och 
skola. Ett underlag för att kunna rekrytera en projektledare och upphandla en plattform till 
projektet för Internet of Things (IoT) har tagits fram.

Vad kommer ske under kommande kvartal

För att säkerställa vår utveckling inom området Infrastruktur och digitala tjänster kommer 
vi att vända oss till våra verksamheter med en riktad undersökning. Vi kommer även att 
fortsätta vårt projekt inom Internet of Things (IoT) som nu går in i en ny fas där vi nu 
tillsätter resurser. Vi fortsätter arbetet med automatisering för att öka förståelsen och 
kunna applicera automatiserade (RPA) flöden. En förstudie kring säkra meddelanden och 
Säker Digital Kommunikation (SDK) ska tas fram.
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Omvärldsanalys

Med bred omvärldsbevakning följer vi noga utveckling och trender inom infrastruktur och 
digitala tjänster. Vi finner lämpliga områden att samverka i och för dessa vidare till våra 
verksamheter. Vi deltar aktivt i flera forum och nätverk och har en nära dialog med våra 
verksamheter för att öka förståelsen och nyttan med digitalt stöd.

Fokusområde kompetens
Syftet med fokusområdet är att tydliggöra 
kompetensbehovet, utreda och föreslå 
möjliga insatser samt hitta 
samverkansformer för 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling.

Pågående uppdrag/projekt

1 juli 2018 till 30 juni 2022 pågår ett forskningsprojekt där Digitaliseringsrådet i Jönköpings 
län tillsammans med forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping 
International Business School analyserar digitaliseringens konsekvenser för 
kommunikationen mellan kommun och medborgare, verksamhetsstyrning och mätning av 
dess effekter.

Inom fokusområdet jobbar vi också med ett projekt för att mäta den digitala mognaden i 
länets kommuner. Resultatet förväntas bidra till att vi förstår kommunernas förmåga att 
tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Mätningen görs en gång om året i maj och 
riktar sig till beslutsfattare som är med och påverkar digitala initiativ i kommunerna. 
Arbetet med digital mognad (DiMiOS) görs i samarbete med Göteborgs Universitet.

Vad har hänt under kvartalet som gått

Forskningsprojektet kring Digitalt kommunengagemang har genomfört en temadag på JU 
där 20-talet personer från länets kommuner fick ta del av projektet och resultaten så här 
långt, och kom med input till det fortsatta arbetet. Vid samma tillfälle redovisades också 
projektet Digitalisering för ökad platsattraktivitet.

Arbetet med Dimios, mätverktyget för digital mognad, har fortsatt under året. Vi har 
glädjande nog fått många intresseförfrågningar från andra kommuner i landet som vill veta 
mer om vårt gemensamma arbete i Jönköpings län. Vi har fått många kontakter runt i 
landet, och Jönköpings län har fått mycket positiv uppmärksamhet.

Vi har i Digitaliseringsrådet, genom Dimiosmätningarna och forskningssamarbetet med 
HHS och JU påbörjat en resa där vi kommer att få bättre förståelse för våra nuvarande 
och kommande utmaningar.

Vad kommer ske under kommande kvartal

Vi arbetar med handlingsplan och aktiviteter för 2020, men kan redan nu flagga för ett 
antal datum när vi kommer att genomför intressanta temadagar/workshops - så Save the 
dates!

Planerade datum är:

• 7 maj – Forskningssamarbetet, Workshop tema Verksamhetsstyrning

• 14 maj – Digitaliseringsrådet + SKR, Temadag Digital kompetensutveckling

• 16 september – Digitaliseringsrådet + SKR, Temadag Digital kompetensutveckling

• 13 oktober – Forskningssamarbetet, Workshop Digitalt kommunengagemang

Fokusområde styrning 
och ledning
Syftet med fokusområdet är att tydliggöra 
behov av gemensamma modeller för 
styrning, ledning och finansiering. 
Utgångspunkten ska vara samverkan, 
standardiserade arbetssätt och hållbar 
utveckling.
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Vad har hänt under kvartalet som gått?

Leveranser till det gemensamma e-arkivet har ökat. Det är en viktig lärdom att utveckling 
av sådana här initiativ tar lång tid. Digitaliseringsrådet har under 2019 prioriterat att stötta 
den verksamhetsnära delen (kommunerna) och förhoppningen är att de under 2020 ska 
bli självständiga.

Arbetet med det skoladministrativa systemet har fortsatt krävt stort engagemang, 
fokusområdet har i implementeringsfasen aktivt stöttat de 8 ingående kommunerna.

Fokusområdet har inlett dialog med Kommunal utveckling gällande samverkan och 
kommer fortsätta driva den här frågan. Samverkan med Inera avseende arkitekturfrågor 
har även inletts.

Vad händer under kommande kvartal?

Fokusområdet kommer fortsätta arbetet med pågående uppdrag samt handlingsplan och 
aktiviteter för 2020.

En sammanställning av olika styrdokument som finns inom området ”styrning och ledning” 
pågår. Det är underlag till arbetet med att ta fram förslag på styrmodell för digital 
transformation för kommunerna i länet. Detta för att underlätta för beslutsfattare samt 
skapa enhetlighet i detta arbete.

Fokusområde säkerhet 
och trygghet
Syftet med fokusområdet är att öka länets 
organisationers medvetenhet om 
informations- och cybersäkerhet, personlig 
integritet, t.ex. hur de kan skydda sina 
nätverk och informationssystem, genom 
att stötta och uppmuntra att 
ledningssystem för informationssäkerhet 
(LIS) i enlighet med ISO27000 införs i 
länets organisationer.

Informationssäkerhetsutbildningen med SIS är nu genomförd och var mycket uppskattad. 
Utbildningen genomfördes i 5 steg under hösten 2019 och våren 2020. Med utbildningen 
höjdes kunskapsnivån i organisationerna, bland annat med syftet att underlätta ett 
framtida samarbete.

Mötesverksamheten i den länsgemensamma gruppen för informationssäkerhet fortsätter 
också med Länsstyrelsen som sammankallande.

Önskar du inte fler nyhetsbrev eller inbjudningar likt detta klicka här

Tipsa en vän
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