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Remiss för StrategidokumentetRegionalDigitalAgendaför
Västmanlands län (diarienummer 5051-2016-1)

Länsstyrelsenochlandstingeti Västmanlandslän,hari bredsamverkanmedlänets

aktörertagit fram ett förslagtill en strategiför hur vi i länetska bidratill

genomförandetav dennationelladigitalaagendan,samthurvi skaverkalör att

ttppnåmålsättningenom Ert Västmanlanddär tillgängligadigitala gänsrer'

möjliggör'errenklarelivför'allapå likatrilllmrz

Målsättningentillsammansmed de utpekadeområdenai strateginhar tagitsfram

gemensamti länetunderåretochharenstarkkopplingtill redanpågåendearbetei

länetsamtdetsomSverigeskommunerochlandsting(SKL) genomför.

Att i Västmanlandgåi taktmeddennationellautvecklingenochskapa

förutsättningarförattimplementerapågåendearbeteärviktigt.Detgerossi

Västmanlandmöjligheteratttaenfrontpositiottfördendigitalautvecklingeni

landet.Undervåren2017fortsätterarbetetmedatttaframenhandlingsplan

tillsammansmedlänetsaktörerför'att realiseraVästmanlandsregionaladigitala

agenda.

StrategidokumentetRegionaldigitalagendaför Västmanlandutgörden

gemensammaansatseni länet,därkommuner,länsstyrelseochlandsting

undertecknarochövrigaaktöreri länetgesmöjlighetattvarasignatärer.

Sistasvarsdagförremissenärden9 december2016.

Svarskickastill igssica.cedergrenáñlanssttrrelsen.semedkopiatill

vastmanland@lansstyrelsen.seMärktmedYttranderemissRegionalDigital

AgendaförVästmanlandsländnr505l-20l6-l

Styrgruppengenom

f a, 6-I-J‘*'v

Ulrica Gradin

Länsråd,Länsstyrelseni Västmanlandslän

Postadress Besöksadress TelefonfFax WebbIE-post
721 86 VÄSTERAS Västra Ringvägen1 010-224 90 DO(VX) www.Iansslyrelsen.selvastmanland

VÄSTERÅS 010-224 91 10 (fax) vaslrnanland@1ansstyrelsen.se
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REGIONALDIGITALAGENDA—ENSTRATEGIFÖRVÄSTMANLANDSLÄN
Digitaliseringgenomsyrarhelasamhälletoch påverkarhurvi lever,borochverkar.Detfinnsenväl
förankradsamsynhoslänetsföreträdareatt digitaliseringenspelarenmycketstor roll för tillväxt och
attraktivitet. Detär avhögprioritet att förenklavardagenför enskildaochgeförutsättningartill
företag, organisationer och offentliga verksamheter att växa och utvecklashållbart.

Enavsiktsförklaring har tecknats mellan regeringen* , Länsstyrelseni Västmanlands län och
LandstingetVästmanland,att i samverkanmedandraaktörer ta framenregionaldigitalagendasom
stödjer det :nationella målet om att Sverigeska vara bäst i världen på att använda digitoiiseringens
möjligheter?

Strategin utgör stommen för det gemensamma arbetet med en ökad digitalisering i länet och har
växtfram underenworkshopvåren2016därutgångspunktenvar:”Hurkanvi använda
digitaiiseringens möjligheten' Västmanland”. Resultatet är en samsynom viktiga grundläggande
förutsättningar för arbetet med digitalisering:

- Livshändeiseperspektiv-enkla, smarta lösningar som utgår från användarens perspektiv i
livets olika skeden.

- Samverkan -för att lyckasär det avgörande att aktörerna i länet arbetar tillsammans.
- Digitalt innanförskap-allasmöjlighet,förmågaoch kunskapatt tillgodogörasig

digitaliseringens möjligheter.
- lnfrastruktur- tillgänglighettill säkerochsnabbuppkopplingi helalänet.

Strateginsomutgårfrån regionalaförutsättningarochutmaningarärpåintet sättunik,utanfinns i
ett större regionalt, nationellt och europeiskt sammanhang. lntentionen är att den ska bidra till
genomförandet av länets utvecklingsprogram (RUP)och andra antagnautvecklingsstrategier, inte
minstEU2020‘,menocksåsatsningarsomSmartvälfärd.

Avsikten med en regional digital agendaför Västmanland är att få till stånd ett sammanhållet arbete
inom länet och ta tillvara den potential och möjligheter som digitaliseringen ger, då vi ska möta
befintliga och kommande samhällsutmaningar.

1[avsiktsförklaringentecknadesmedIT-mlnisternAnnawKarinHatt i februari2013.
i lt i människans tiänst- en digital agenda för Sverige (2011)
3Open Space är en särskild rrötesm etod; läs mer httgzaopenspaceconsultingcomi. Konferensen hölls i Ramnäs den 21 aoril
2016.
4 Europeiska Unionens antagna utvecklingsstrategi som fokuserar på hållbar, snart och inkluderande tillväxt.
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Västmanlands län ska kännetecknas av ett digitalt innanförskap, det vill sägaatt oavsett vem du är
och varifrån du kommer ska det vara enkelt att ta del av offentlig information och service, samt att
hagodtillgångpåuppkopplingsmöjligheterochen kunskapom hurtjänsternaanvänds.E-tjänster
ska finnas tillgängliga för alla på lika villkor och utgå från invänarens/människans livssituation och
företagens behov. Livshändeiseperspektivet har medfört att de administrativa gränserna mellan
offentliga aktörer har suddats ut och ersatts av funktionella samband. Målsättningen för länet är:

Ett Västmanlanddär tillgängliga digitala tjänster möjliggör ett enklareliv för alla
på lika villkor.

Att målsättningen börjar med Ett Västmanland tydliggör det gemensamma åtagandet av länets
aktörer,att vi tillsammansgör målsättningenmöjlig.Dettydliggörocksåatt vi avserge invånarna
möjlighet att använda, med varandra, sammanhängande och integrerade e-tjänster.
Genomengodsamverkanskaparvi förutsättningarför att allapå likavillkor kanta delav
digitaliseringensmöjligheterochdärvarje individpåett enkeltsättkanstyraochhanterasinvardag
med hjälp av IT.

Målsättningeninnebärvidareatt statligochkommunalserviceochinformationärdigitaliseradoch
enkelatt ta deiav. Det innebärocksåatt offentligaaktörerställeromdenegnaverksamhetens
arbetssätt och processer för att uppnå digital mognad och därmed kunna tillvara digitaliseringens
fulla potential till effektivisering och innovation.

Västmanland ska vara ett attraktivt län där alla människor ges lika villkor för att vistas, leva, bo och
verka. Robustoch snabbt bredband i hela länet ger invånare, näringsliv och offentliga aktörer
sammamöjligheteratt användaelektroniskkommunikationochdigitalatjänster.
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LIVSHIXNDELSEPERSPEKTIVMED INDIVIDENI FOKUS
Den digitala strategin för länet bygger på ifvshändelseperspekrivet.Det betyder att invânaren ståricentrum och utgångspunkten för digitalisering är invånarens olika skeden i livet. Exempel pålivshändelser är att "Bli och vara förälder" och "Starta företag”. Bilden nedan visar ett urval av deolika kontakter med aktörer som livshändelsen att "Bli och vara förälder” kan innebära.

sammanhängandelivshändelser"Bli och varaförälder"
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Bildenillustrerar en livhåndelsedär invänarenpå ett enkelt sätt kanhantera sinaärendendigitaltgentemot olikamyndigheteroch annanoffentlig- ochprivatverksamhet.

Samhället står inför en förändring i sin grundläggande struktur i och med digitaliseringen5. idagutvecklas många e-tjänster utifrån den egna organisationens behovoch inte utifrån användarens.Detfår till följd att invånare! företagare måste agera kurir och koordinator mellan olikamyndigheter/organisationer då tjänsterna är utvecklade varför sigoch inte kan interagera. Närlnvånarens grundregistrering inte kan återanvändas av myndigheter och organisationer bidrar det tillfelregistrering och feltolkning av inkomna handlingar. Drift-, förvaltnings- och utvecklingskostnaderblir ocksåonödigt höga när IT-systemhanteras separat och inte kan kommunicera med varandra.

l e-samhället avgör invånarna när och hur digitala möten skaägarum. Därigenom förändrasperspektivet,från myndighetsorienterattill användarorienterat,frånmyndigheternasegnaverksamhetsprocesser till invånarnas behov som skiftar beroende på livshändelse.invånarnas behovspännerbådeöveroffentligochprivatsektor.”Detskavaraenkeltför denenskildai kontakternamedmyndigheter/organisationerför att kunnata delavdetjänstersomerbjudsochdärförbehöverslutanvändaren kopplas in i ett tidigt skede vid utveckling av digitala tjänster. Detta skaparförutsättningarför ett minskatdigitaltutanförskap.

Livshändelseperspektivethandlarom ett förändrattankesättför myndigheterochorganisationersåatt systemkansamverkamedvarandra;-ett förändratförhållningssättdärsamverkanär enförutsättningochensjälvklarhet.

5Arbetssätt och processer automatiseras
5l--deleäationensprinciperför digitalsamverkan
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SAMVERKAN __

Ett sammanhängande bemötande i olika livshändelser kräver att olika system kan kommunicera med

varandrapåett enhetligtochsäkertsätt. Västmanlandskadärförutgåfrångrund-och
arkitekturprinciperna för digital samverkan? För att uppnå detta behöver gemensamma

förutsättningar för digital utveckling vara på plats. Identifierade gemensammafunktioner,

utmaningar och behov samt användarens upplevelse av nyttan är motiven för sanwerkan mellan

länets aktörer.

Gemensamt skavi reglera formerna för samarbete mellan länets aktörer där vi vågar tänka i nya

banor och utmana befintliga arbetssätt för att säkerställa att tjänsterna och utbudet är tillgängligt för

alla och på lika villkor.

Tjänsternaskavarasäkraochhagodkvalitésomutvecklasitakt medförändradebehov. Därtillska
det vid nyutveckling av tjänster säkerställasom tjänsten är unik förjust det användningsområdet

eller om det är en del av ett större sammanhang.

I alla insatser är ett länsinternt samarbete en förutsättning men inte tillräckligt. Västmanland kan inte

göradetta påegenhandutanär beroendeavatt ett arbetebedrivspåsåvälnationellsomeuropeisk
nivå.

DiGlTALTINNANFÖRSKAP
Det digitala innanförskapet handlar om möjligheten för alla att delta i samtliga aspekter av

samhälisiivetochatt kunnautövasinarättigheterochskyldighetersominvånaregenomdigitala
kanaler. Det handlar inte om att med digitala medel ersätta andra former av socialt och fysiskt

deltagande, men det är viktigt att alla som vill har möjlighet att användade möjligheter som

digitaliseringen erbjuder, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning och kunskapsnivåeller andra

förutsättningar som kan beskrivas som sociala, ekonomiska, kulturella eller etniska. 3 Det digitala

innanförskapet är jämställt och jämlikt.

l ett internationellt perspektiv är Sverigeett av de digitalt högpresterandetänderna, men

utvecklingenharbörjat saktaing.Detfinnsfortfarandemångasomintetagit till sig
informatianssamhäilets teknik och tjänster. Tillgången tili fysisk uppkopplingär inte alltid tillräcklig

för att man ska ta del av det digitala samhället. Bristande intresse och upplevelsen av att tekniken är

krângligär devanligasteorsakernatill att inte användaInternet1°.Mångaäldre,menävenyngre,
upplever att de har otillräckliga kunskaper om digital teknik och viljan att prova en ny teknisk lösning

finns inte hos alla. Det går också att se ett samband mellan andra socioekonomiskafaktorer och

internetanvändning”.Därtillärolikatyper avfunktionshinderutmaningaratt hantera.Att
funktionshinder utgör ett hinder för digitalt innanförskap är i vist. meningen paradox, eftersom

digitala verktyg och hjälpmedel kan bidra till en förenklad vardag och delaktighet i samhället för dem.

i' Källa;E-delegationen;http://skl.se/download/18.262Sf9e6145ac753dD73ef0c]1399S41062725/E-delfitionens-principer-
for—digital-samverkan-sklgdf.SamtEndclegationen;
http:.f}'skl.sefdownload/18.2625f9e6145ac763d073ef0c/1399541062726lE—delegationens-principer-for-digital-5amverk3n-
sklgdf
3 It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, 2011 (s. 20).

9 EUDigitalAgendascoreboard,indexför digitalekonomiochdigitalt samhälleSverige2016.
”Svenskarna och internet 2015.

1‘Svenskarnaochinternet 2015.
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INFRASTRUKTUR

SLUTORD

Bredband
lett nationellt perspektiv ligger Västmanlands län iängt framme när det gäller tillgång till snabbt

bredband.Hösten2015hade70procentavhushållenoch55procentavföretageni länetmöjlighet
att beställa ett abonnemang om 100 Mbit/s eller mer. Utmaningen kvarstår därmed att säkerställa
att fler hushåll och företag utanför tätorterna ansluts till moderna elektroniska kommunikationsnät.

Enstor del av beståndet av flerbostadshus är försett med snabbt bredband. Nu återstår villor i
tätorter och på landsbygd, liksom småföretag. Därmed ökar ocksåutmaningarna -ju längre avstånd
mellananslutningarnadestohögrekostnader.Föratt utbyggnadenavsnabbtbredbandskafortsätta
är det viktigt med en fortsatt hög efterfrågan från hela samhället. Det finns behov av att titta på
alternativa lösningar och affärsmodeller då de ekonomiskaförutsättningarna är begränsade.

Dentrådlösamobilakommunikationenharökat kraftigtdesenasteåren.Samtidigtsomdet är
angeläget med ett fortsatt fokus på att koppla upp fler bostäder och verksamhetsställen med
högkvalitativt bredband är det av högsta vikt att det finns tillgång till trådlösa uppkopplingar utanför
bebyggdaområden,allmännaochoffentligaplatser,i kollektivtrafiken,m.m.Fungerandetrådlösa
kommunikationer är angelägnaför såväl näringslivet som privatpersoner.

iT-systemensarkitektur
IT-arkitekturär ett viktigtområdeför att garanteraatt de IT-tjänstersomtasframär rättssäkraoch
kvailtetssäkrade. Förutom att utvecklingstlderförkortas och kvaliteten i leveranserhöjs, blir det med
eneffektivarkitektur lättareatt i nystartadeutvecklingsinitiativgörarätt från börjanom deriktlinjer
och regelverksomfinnspå nationellnivåföljs.

lir-säkerhetochinformotionssäkerliet
Digitaiiseringen ställer nya och högre krav på en medvetenhet om risker. Det handlar om att förstå
och hanterasannollkahotbilderför skadasamtbalanserakostnaderför skyddsåtgärder.Urett
samhällsperspektiv är det viktigt med robusta och säkra nät som klarar kriser och störningar. IT-
säkerheten ska säkerställa den tekniska funktionaliteten där intrång och skadegörelsekan minimeras.
Informationssäkerheten skavärna om den personliga integriteten och beakta informationens
skyddsvärda i hela kedjan.

Detta strategidokument ligger till grund för den handlingsplan som konkretiserar insatser, ansvars-

och resursfördelning. Genom att främja innovativa ansatser, ett transparent och tillåtande
samarbetskiimat skapar vi ett Västmanland som ger invånare och företag goda förutsättningar att
vistas, leva, verka och bo med digitaliserlngens alla möjlighetertillvaratagna.
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Svar på remiss för Strategidokumentet Regional Digital Agenda
för Västmanlands län

Länsstyrelsen och landstinget i Västmanlands län, har i bred samverkan med länets

aktörer tagit fram ett förslag till en Strategi för hur vi i länet ska bidra till

genomförandet av den nationella digitala agendan, Samt hur vi ska verka för att

uppnä målsättningen om Ett Västmanland där tillgängliga digitala tjänster möjliggör

ett enklare liv för alla på lika villkor.

Målsättningen tillsammans med de utpekade områdena i strategin har tagits fram

gemensamt i länet under året och har en stark koppling till redan pågående arbete i
länet samt det som Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför.

Sala kommun har aktivt deltagit i arbetet med framtagandet av Strategidokumentet

genom deltagare från Medborgarkontoret och Står bakom förslaget. Inga ytterligare

synpunkter finns för närvarande.

Tina Hallin, kontorschef

Medborgarkontoret

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0124-?4 ?S 02 Medborgarkontoret

Box 304 Fax: 0224-183 50 Informationsenheten

733 25 Sala wwwsa/a.se


