
 

AGENDA 
2022-01-27 
 

  
 

Strategiskt nätverk för digitalisering 

Tid 27 januari, 2022, kl. 13.00-16.30 

Plats Digitalt via Teams  

Agenda   

 

13.00 Inledning 
Catrin Ditz & Jonas Nordqvist 
Vi checkar in, stämmer av mål och mening med nätverket och laddar för mötet. Vi får 
även kort uppdatering om öppna data, en blick på uppföljningen av 2021 och 
seminarierna om digitaliseringens goda effekter. 

13.20 SKR/Inera forum  
Catrin Ditz & Jonas Nordqvist 
En överblick av nya och gamla nationella forum och ett samtal om hur vi bäst möblerar 
oss från länet i dessa. 
 

13.40 Paus 
 
13.50 Uppdrag 2022 – vad gör vi nu?  
Catrin Ditz & Jonas Nordqvist 
Vi har medskick från kommundirektörsmötet i december i form av tio punkter samt en 
ny verksamhetsplan. Mycket är solklart men det finns också ett antal punkter som vi 
behöver fundera på. Vad behöver vi nu göra tillsammans? En kort dragning följt av 
samtal i mindre grupper. 

14.50 Två intressanta rapporter  
Joakim Uddling & Jonas Nordqvist 
En omvärldsspaning. DIGG slutredovisade (33 sidor) sitt uppdrag om förutsättningar 
för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala 
infrastrukturen den 1 december och IT-driftsutredningen publicerade sitt 
slutbetänkande (462 sidor) ett par veckor senare. Vi gör ett refererat av dessa båda 
intressanta rapporter och avsätter tid för frågor och samtal. 
 

15.20 Paus 
 

15.40 Molntjänster & statlig samverkansplattform  
Jonas Nordqvist 
En uppdatering om arbetet med tredjelandsöverföringar. Vi har också haft span på 
arbetet med statlig samverkansplattform en tid. Här kommer en kort status samt en 
fråga till er. Vi har kontakt med projektet och de kommer gärna till ett av våra 
kommande möten. Är det intressant för er? Vilket fokus vill vi i så fall ha i en sådan 
dragning och samtal? 

https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2021/uppdrag-att-genomfora-en-analys-om-forutsattningar-for-kommuners-och-regioners-deltagande-i-den-forvaltningsgemensamma-digitala-infrastrukturen
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/12/sou-202197/


 
 

 

16.00 Organisera digitalisering  
Maria Svenson 
Våra vana trogen lyssnat på en kort dragning om hur någon av länets kommuner 
organiserar digitaliseringsarbetet. Denna gång från Ekerö. 

16.15 Avslutning  
Catrin Ditz 
Vi summerar, rundar av, utvärderar och kastar ett öga på kommande möten. 

16.30 Slut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


