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Länsstyrelsen MISSIV
Västmanlands län Datum

20l6-l0-28

Remiss för Strategidokumentet Regionai Diital Agenda för
Västmanlands län (diarienummer 5051-2016-1)

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

uppnå målsättningen om Ett Västmanland där tillgängliga digitala tjänster

möjliggör ett enklare Iivjör alfa på lika villkor.

Målsättningentillsammansmed de utpekadeområdenai strateginhar tagitsfram

gemensamt i länet under året och har en stark kopplingtill redan pågående arbete i

länet samt det som Sveriges kommuner och landsting (SKL)genomför.

Att i Västmanland gå i takt med den nationella utvecklingenoch skapa

förutsättningar för att implementera pågående arbete är viktigt. Det ger oss i

Västmanlandmöjligheter att ta en frontposition för den digitala utvecklingeni

landet. Under våren 20l 7 fortsätter arbetet med att ta framen handlingsplan

tillsammans med länets aktörer för att realisera Västmanlandsregionala digitala

agenda.

StrategidokumentetRegional digital agenda för Västmanlandutgör den

gemensamma ansatsen i länet, där kommuner, länsstyrelse och landsting

undertecknar och övriga aktörer i länet ges möjlighet attvara signatärer.

Sista svarsdag for remissen är den 9 december 2016.

Svar skickas till iessicasedergrenprlansstgrelsentse medkopia till

vastmanland@.1ans§tyre]sen.seMärkt med Yttrande remissRegional Digital

Agenda för Västmanlands län dnr 505l -2016-I

Styrgruppen genom

I r»

Ulrica Gradin

Länsrâd, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Postadress Besöksadress TeIefonIFax WebbfE-posl

72136 VÄSTERÅS VästraRingvägen1 010-2249D00 (vx) vwvw.Iansslyrelsen.sparvastmanland
VÄSTERÅS 010-224 91 10 (fax) vasrmanland@Iansstyrelsense
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REGiONALDIGITALAGENDA—ENSTRATEGIFÖRVÄSTMANLANDSLÄN
Digitalisering genomsyrar hela samhället och påverkar hurvi lever, bor och verkar. Det finns en väl

förankradsamsynhoslänetsföreträdareatt digitaliseringenspelarenmycketstor roll för tillväxt och
attraktivitet. Detäravhögprioritet att förenklavardagenför enskildaochgeförutsättningartill
företag, organisationer och offentliga verksamheter att växa och utvecklashållbart.

Enavsiktsförklaring har tecknats mellan regeringen* ,Länsstyrelseni Västmanlands län och
LandstingetVästmanland,att i samverkanmedandraaktörerta framen'regionaldigitalagendasom
stödjerdet nationellamåletom att Sverigeskavarabästf världenpå att användadigltallserlngens
möjligheter.:

Strategin utgör stommen för det gemensamma arbetet med en ökad digitalisering i länet och har

växtfram underenworkshopvåren2016där utgångspunktenvar:"Hurkanvi använda
digitalfserlngensmöjligheten' Västmanland”. Resultatetärensamsynomviktigagrundläggande
förutsättningarför arbetetmeddigitalisering:

- Lfvshändelseperspektfv- enkla, smarta lösningar som utgår från användarens perspektiv i

livetsolikaskeden.
- Samverkan-för att lyckasär det avgörandeatt aktörernai länetarbetartillsammans.
- Digitalt innanförskop-allasmöjiighet,förmågaoch kunskapatt tillgodogörasig

dlgitaliserlngensmöjligheter.
- infrastruktur-tillgänglighettill säkerochsnabbuppkopplingi helalänet.

Strategin som utgår från regionala förutsättningar och utmaningar är på intet sätt unik, utan finns i

ett störreregionalt.nationelltocheuropeisktsammanhang.intentioner:äratt denskabidratill
genomförandet av länets utvecklingsprogram [RUP]och andra antagna utveckiingsstrategier, inte

minstEU2020*,menocksåsatsningarsomSmartvälfärd.

Avsiktenmeden regionaldigitalagendaför Västmanlandär att fåtill ståndett sammanhålletarbete
inom länet och ta tillvara den potential och möjligheter som digitaliseringen ger, då vi ska möta

befintliga och kommande samhällsutmaningar.

1Avsiktsförlclaringentecknadesmed lT-mlnisternAnna-KarinHatt i februari2013.
2It i människanstjänst- endigital agendaför Sverige(2011)
3OpenSpaceär ensärskildmötesmetod;läsmer httgficgensgaceconsultingcomfl.Konferensenhöllsi Ramnäsden21 april
2016.
4EuropeiskaUnionensantagnautvecklingsstrategisomfokuserarpå hållbar,smartochinkluderandetillväxt.
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ET!‘LIVSKRAFTIGTWSSTMANLAND
Västmanlandslänskakännetecknasavett digitalt innanförskap,detvill sägaatt oavsettvemduär
ochvarifråndu kommerskadetvaraenkelt att ta delavoffentlig informationochservice,samtatt
ha god tillgång på uppkopplingsmöjligheter och en kunskap om hur tjänsterna används. E-tjänster

ska finnas tillgängliga för alla på lika villkor och utgå från invånarens/människans livssituation och

företagens behov. Livshändelseperspektivet 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 möjliggörett enklareliv för alla
på lika villkor.

Att målsättningen börjar med Ett Västmanland tydliggör det gemensamma ätagandet av länets
aktörer,att vi tillsammansgör målsättningenmöjlig.Dettydliggörocksåatt vi avsergeinvånarna
möjlighet att använda, med varandra, sammanhängande och integrerade e-tjänster.

Genomengodsamverkanskaparvi förutsättningarför att allapå likavillkorkanta delav
digitaliseringens möjligheter och där varje individ på ett enkelt sätt kan styra och hantera sin vardag

medhjälpav IT.

Målsättningeninnebärvidareatt statligochkommunalserviceochinformationärdigitaliseradoch
enkel att ta dei av. Det innebär också att offentliga aktörer ställer om den egnaverksamhetens

arbetssättochprocesserför att uppnådigitalmognadochdärmedkunnatillvaradigitaliseringens
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

samma möjligheter att använda elektronisk kommunikation och digitala tjänster.

2



LIVSHANDEISEPERSPEKFIVMEDlNDlVlDENl FOKUS
Dendigitalastrateginför länet byggerpå livshändelseperspekrivet.Det betyderatt invånarenstäricentrumoch utgångspunktenför digitaliseringär invånarensolikaskedeni livet. Exempelpålivshändelseräratt "Bliochvaraförälder"och"Starta"företag".Bildennedanvisarett urvalavdeolikakontakter med aktörersomllvshändelsenatt "Bliochvaraförälder”kaninnebära.

sammanhängandelivshändelser"Bliochvaraförälder"
rlra_ avcofiemng mh Kv n mi!t” m”MVCprivat E l

Sarnornsorg
Mvcoffentlig avcprivat R B i l_ 1 Apotek Mmmfimnlnnr“M M

, n ni föreningwsrfuamim

llvinnnldinilraenR "a e i; J
Arbetsgivare Vårdcentralprivut Kouehmmflk

Fénikdnaskassan A Teleupemürtr pafsgkn-m,g,oln

1a rdarbetsförmedling ”www “M 5,,,,,.,,,,,,,,
offentlig

Bildenillustrerarenlivhändelsedärinvänarenpå_ettenkeltsättkanhanterasinaärendendigitaltgentemotolikamyndigheterochannanoffentlig-ochprivatverksamhet.

Banken

Samhälletstår infören förändringi singrundläggandestrukturi ochmeddigitaliseringens.Idagutvecklasmångae-tjänsterutifråndenegnaorganisationensbehovochinteutifrânanvändarens.Detfårtillföljdatt invånare/företagaremåsteagerakurirochkoordinatormellanolikamyndigheter/organisationerdåtjänsternaär utveckladevarförsigochintekaninteragera.Närinvånarensgrundregistreringintekanåteranvändasavmyndigheterochorganisationerbidrardettillfelregistreringochfeltolkningavinkomnahandlingar.Drift-,förvaltnings-ochutvecklingskostnaderblirocksåonödigthöganär lT-svstem-hanterasseparatochinte kankommuniceramedvarandra.

l e-samhälletavgörinvånarnanäroch hur digitalamöten skaägarum.Därigenomförändrasperspektivet,frånmyndighetsorienterattill användarorienterat,frånmyndigheternasegnaverksamhetsprocessertill invånarnasbehovsomskiftarberoendepålars-händelse.invånarnasbehovspännerbåde över offentligoch privatsektorf*Det skavara enkeltför denenskildai kontakternamedmyndigheter/organisationerföratt kunnata delavdetjänstersomerbjudsochdärförbehöverslutanvändarenkopplasini ett tidigtskedevidutvecklingavdigitalatjänster.Dettaskaparförutsättningarför ett minskatdigitaltutanförskap;

Livshändelseperspektivethandlaromett förändrattankesättförmyndigheterochorganisationersåattsystemkansamverkamedvarandra;-ett förändratförhållningssättdärsamverkanärenförutsättningochenslälvklarhet.

5Arbetssättochprocesserautomatiseras
5E-delegationensprinciperfördigitalsamverkan
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SAMVERKAN
Ett sammanhängandebemötande i oiika livshändelserkräveratt olikasystemkan kommuniceramed

varandrapåett enhetligtochsäkertsätt. Västmanlandskadärförutgåfrångrund-och
arkitekturprincipernafördigitalsamverkan”.Föratt uppnådettabehövergemensamma
förutsättningarför digitalutvecklingvarapå plats. Identifierade-gemensammafunktioner,

utmaningaroch behovsamtanvändarensupplevelseavnyttanärmotivenförsamverkanmellan
länetsaktörer.

Gemensamtskavi regleraformernaförsamarbetemellanlänetsaktörerdärvivågartänkai nya
banoroch utmana befintligaarbetssättför att säkerställaatt tjänsternaochutbudet är tillgängligtför

allaochpålikavillkor.

Tjänsternaskavara säkraoch ha god-kvalitésomutvecklasitakt medförändradebehov. Därtillska

det vid nvutvecklingavtjänster säkerställasom tjänstenär unik förjustdet användningsomrädet

eller om det är en del av ett störresammanhang.

I alla insatserär ett länslnterntsamarbeteen förutsättningmen intetillräckligt.Västmanlandkaninte

göra detta på egen handutan är beroendeav att ett arbete bedrivspåsåvälnationellsom europeisk

nivå.

DIGITAL?INNANFÖRSKAP
Detdigitalainnanförskapethandlarommöjligheten'förallaattdeltaisamtligaaspekterav

samhällslivetoch att kunnautövasinarättigheter-ochskyldighetersominvånaregenomdigitala

kanaler.Det handlarinte om att med digitalamedel ersätta andraformeravsocialtochfysiskt

deltagande,men det är viktigtatt allasomvill har möjlighetatt användade möjlighetersom

digitaliseringenerbjuder,oavsettålder,kön,funktionsnedsättningochkunskapsnivåellerandra
förutsättningarsom kan beskrivassomsociala,ekonomiska,kulturellaeller etniska.3Det digitala

innanförskapetärjärnställt och jämlikt.

l ett internationellt_'perspektivärSverigeett avdedigitalthögpresterandeländerna,men
utvecklingenhar börjat saktain-9.Det finnsfortfarande mångasomintetagit till sig

infonnationssamhälletsteknik ochtjänster..Tillgångentill fysiskuppkopplingär inte alltid tillräcklig

för att man skata del av det digitalasamh_äIlet.Bristandeintresseochupplevelsenav att teknikenär

krångligär de vanligaste'orsakernatill att inte'användaInternet 1°.Mångaäldre,men ävenyngre,

uppleveratt de harotillräckligakunskaperom digitalteknik och viljanatt provaen nyteknisklösning

finnsintehosalla.Detgärocksåattseett sambandmellanandrasocioekonomiskafaktoreroch

internetanvändning”.Därtillär olikatyper avfunktionshinderutmaningaratt hantera.Att

funktionshinderutgörett hinderfördigitaltinnanförskapär ivissmeningenparadox,eftersom
digitalaverktygochhjälpmedelkanbidratill enförenkladvardagochdelaktigheti samhälletfördem.

7Källa:E-delegationen;tt : skLsedownload-1B.Z62'5l'9e614Sac76dO73ef0c139954162?26E
 . SamtE-delegationen; _
httg:[[skl.se[download[18.2625f9e6145ac?63dD73ef0c/-13995410627261E-delegationensegrincigar-for-digltal-samverkan-
sktgdf_
5lt i människanstjänst-endigitalagendaförSverige,2011(s.20).
9 EUDigitalAgendascoreboard,indexfördigitalekonomiochdigitaltsamhälleSverige2016.
1°Svenskarnaochinternet2015.
11Svenskarnaochinternet2015.
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INFRASTRUKTUR

SLUTORD

Bredband

l ett nationelltperspektiviiggerVästmanlandslän långtframmenärdet gällertillgångtill snabbt
bredband.Hösten2015hade70procentav hushållenoch55 procentavföretageni länetmöjlighet
att beställa ett abonnemang om 100 Mbit/s eller mer. Utmaningen kvarstår därmed att säkerställa

att fler hushållochföretagutanför tätorterna anslutstill modernaelektroniskakommunikationsnät.

Enstor delavbeståndetavflerbostadshusär försett medsnabbtbredband.Nuåterstårvillor i
tätorter och på landsbygd, liksom småföretag. Därmed ökar också utmaningarna -ju längre avstånd

mellananslutningarnadestohögrekostnader.Föratt utbyggnadenavsnabbtbredbandskafortsätta
är det viktigt medenfortsatt högefterfråganfrån helasamhället.Detfinnsbehovavatt titta på
alternativa lösningar och affärsmodeiler då de ekonomiska förutsättningarna är begränsade.

Dentrådlösamobilakommunikationenharökat kraftigtdesenasteåren.Samtidigtsomdet är
angeläget med ett fortsatt fokus på att koppla upp fler bostäder och verksamhetsställen med

högkvalitativtbredbandärdet av högstavikt att det finnstillgångtill trådlösauppkopplingarutanför
bebyggdaområden,allmännaochoffentligaplatser,i kollektivtrafiken,m.m.Fungerandetrådlösa
kommunikationerär angelägnaför såvälnäringslivetsomprivatpersoner.

lTesystemensarkitektur
IT-arkitekturär ett viktigtområdeför att garanteraatt de IT-tjänstersomtas framär rättssäkraoch
kvalltetssäkrade. Förutom att utvecklingstlder förkortas och kvaliteten i leveranser höjs, blir det med
eneffektiv arkitektur lättareatt i nystartadeutveckllngsinitlativgörarätt från börjanomderiktlinjer
och regelverksomfinnspånationellnivåföljs.

iii-säkerhetochInformationssäkerhet
Digitaliseringenställernyaoch högrekravpåenmedvetenhetomrisker. Dethandlaromatt förstå
och hanterasannolikahotbilderför 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.

Informationssäkerhetenskavärnaomdenpersonligaintegritetenochbeaktainformationens
skyddsvärda i hela kedjan.

Dettastrategidokumentliggertill grundför denhandlingsplansomkonkretiserarinsatser,ansvars-
och resursfördeining. Genom att främja innovativa ansatser, ett transparent och tillåtande

samarbetsklimat skapar vi ett Västmanland som ger invånare och företag goda förutsättningar att

vistas, leva, verka och bo med digitaliseringens alla möjligheter tillvaratagna.
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YTTRANDE

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
uppnå 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

Besöksadress: Stora Torget 1

Växel:U224-7478 02
Fax: 0224-188 50

www.saIa.se

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

Hm: 304

733 25 Sala

Medborgarkontoret

Informationsenheten
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Yttrande över remiss- RegionalDigitalAgendaför Västmanlands
län

INLEDNING
Länsstyrelsen och landstinget i Västmanland, har i bred samverkan med länets aktö-

rer tagit fram ett förslagtill enstrategi för hur man i länetskabidra till genomföran-
det av den nationella digitala agendan,samt hur manskaverka för att uppnåmäl-
sättningenom ett Västmanlanddär tillgängliga digitalatjänster möjliggör ett enklare
liv för alla på lika villkor.
StrategidokumentetRegionaldigital agendaför Västmanlandutgör dengemen-
sammaansatseni länet,där kommuner, länsstyrelseochlandstingundertecknaroch
övriga aktörer i länet ges möjlighet att vara signatärer. '

Beredning
BilagaKS2016/227/1, missiv
BilagaKS2016/227/2, remissRegionalDigital Agenda
Bilaga KS 2016/227/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Yrkanden
CarolaGunnarsson[C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

m hänskjuta remissyttrandetöver RegionalDigitalAgendaför Västmanlandslän till
sammanträdet med kommunstyrelsens ledningsutskott den 19 december 2016, för

beslut.

BESLUT
Kommunstyrelsenbeslutar

a_tthänskjutaremissyttrandetöver RegionalDigitalAgendaför Västmanlandslän till
_sammanträdet med kommunstyrelsens ledningsutskott den 19 december 2016, för

beslut.

Utdragsbestyrkande


