
13.00 Inledning, Catrin Ditz & Jonas Nordqvist

Vi checkar in, stämmer av mål och mening med nätverket och laddar för mötet. Vi får även en kort uppdatering om öppna data och seminarierna om 

digitaliseringens goda effekter.

13.20 En stor incident och våra lärdomar efteråt, Dan Jansson & Per-Johan Gelotte

Lidingö drabbades 2019 av en stor ransomeware attack. Vi får höra om hur man hanterade den men mest av allt om lärdomarna och vad som hänt sen 

dess.

14.00 Digitala identiteter – vad händer nu och sen? Stefan Carlson (& hoppas vi Susanne Bayard, IT-direktör Region 

Stockholm)

Det finns tusen skäl att lösa ut frågan om digitala identiteter och kanske lika många sätt att göra det på. Region Stockholm driver ett helhetsgrepp 

tillsammans med Stockholms stad. Här har vi all anledning att vara både informerade och delaktiga från länets kommuner.

14.30 Paus

14.45 Tredjelandsöverföringar – Sigtuna söker samverkan (Jonas Nordqvist, Colin Lanflo och Erik Blandin)

Arbetsgruppen för tredjelandsöverföringar har, efter Nackas dragning på nätverksmötet 2 september, krokat arm med DSO-nätverket. Sigtuna kommun drar 

nu igång ett projekt på temat och söker aktivt samverkan med er alla. Missa inte detta!

15.15 Behov av snabb lösning av videosamtal med Regionen. (Klas och Katarina) 15 min

En snabb men viktig fråga som kan lösa ut väsentliga behov på era hemmaplaner.

15.30 Uppföljning av konferensen 11-12 november (Jonas) 15 min

Tack igen för en fantastiskt konferens, här finns massor att gå vidare med. Ni får en snabb återblick så tar vi nya steg 2022.

15.45 Digitalisering i samverkan – Nästa steg uppföljning av kommundirektörsmötet, Catrin Ditz

Ni får en återkoppling från kommundirektörsmötet 3 december där SKRs VD och CDO deltog. Ni var i allra högsta grad delaktiga i att skapa tillfället. Nu 

pratar vi om resultatet. 

16.00 Organisera digitalisering, Jenny Ångman, Fredrik Hansson , 10 min

16.10 Avslutning ink framtida möten 10 min


