2022-05-20

Protokoll
Tid:

19-20 maj kl 09:00 till kl 12:00 - 12:00

Plats:

Mölndal

Närvarande: Daniel Lindgren-Elg, Tuuli Kivimäki, Mattias Gamlin, Benjamin Bergkvist, Patrick Lewin,
Dusan Mijatovic, Samuel Seliger, Anna Ekblom
Prosona: Nina Edenvik
Frånvarande: Susanne Karlsson
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkänns.
3. Föregående protokoll
4. Presentation Mölndal
5. GDPR hantering efter Shreems II med Ann-Cathrine Bergström (Ekerö kommun)
Den digitala samarbetsplattformen dSam slutförde ett projekt i höstas där en snabbscanning gjordes för
att hitta alternativa lösningar till bl.a Teams. Det är ingen fullständig lista men den påvisar att det finns
andra alternativ. Vid årsskiftet drog sedan eSam igång ett fortsättningsprojekt. I detta projekt har flera
myndigheter installerat dessa program och testat dem skarpt. Projektet ska vara klart runt midsommar
och kommer att presenteras på en mässa för särskilt inbjudna (generaldirektörer och ev.
kommundirektörer).
6. Status i nuvarande utvecklingstema (Prosona)
●

Pågående kundprojekt: Avtalsmodul

●

Serveringstillstånd är ute för skarpt test hos en kommun just nu.

7. Myndighetsrapportering och digitalisering
a. SLV och tillväxtverket
Demo 3 med prototyper av omklassning redovisades den 17:e maj. Det finns fortfarande en
osäkerhet krings tidsramen då den ska vara implementerad till 2023-01-01 för alla Sveriges

kommuner och system. Detta kommer medföra att förändringar av nuvarande API lösningar
kommer att behöva tas fram och testas under hösten.
b. Små avlopp
HaV har nytt styre som tagit fram ny utökad kravlista. Ett möte bokas in där Prosona,Tuuli
och Daniel deltar för att reda ut vad detta innebär och hur vi ska gå vidare.
SDK - Säker digital kommunikation
Frågan har ställts från Stockholmskommunerna som är med i bygglovalliansen. Då tjänsten
är via Inera så borde samtliga Castorkommuner kunna tillämpa den funktionaliteten?
www.inera.se
c. Länsstyrelsernas SMP till FRM
Länsstyrelsernas arbete med utvecklandet av ersättare för SMP fortgår. Naturvårdsverket och
Länsstyrelserna har tagit fram ett projektdirektiv och en avsiktsförklaring och vill nu bjuda
in kommunerna för att identifiera och ta tillvara på era behov. Tanken med FMR är att i ett
första steg ersätta SMP, men kan komma att omfatta fler nyttor framöver. Vi har tidigare talat
om vikten av att inkludera kommunernas perspektiv tidigt i arbetet.
Genom samverkan inom Smart Miljöinformation har initiativet FMR- Företagens
Miljöinformation och rapportering etablerats. Syftet med initiativet är att skapa en
modernare och effektiv infrastruktur som företag (verksamhetsutövare) kan använda för att
lämna in till exempel miljörapporter. I arbetets första etapper planeras SMP - Svenska
Miljörapporteringsportalen att ersättas. Bakgrunden är att SMP har nått änden av sin
tekniska livslängd och behöver ersättas. Samtidigt är målsättningen att den ersättande
infrastrukturen ska ge både offentlig sektor och näringsliv en skalbar lösning som kan växa
med fler tjänster och möta fler behov.
Utredningsarbetet för utvecklingen pågår och Länsstyrelsen bjuder in representanter från
kommuner till workshops om behov och krav på den nya infrastrukturen - FMR.
Länsstyrelserna önskar etablera en referensgrupp som aktivt kan vara med och besvara olika
frågeställningar och bidra i olika utredningsarbeten. Till detta arbete söker man
handläggare/inspektörer från kommuner. Det eftersöks fler IT-/digitaliseringsnära personer.
Parallellt med denna förfrågan sker motsvarande förfrågan till användarföreningarna och
leverantörerna av de vanligaste kommunala verksamhetssystemen. Arbetet uppskattas
innebära några digitala möten och ett par fysiska möten. Ambitionen är att genomföra ett
första fysiskt möte innan midsommar.

8. E-arkivprojekt
Slutredovisningen överlämnas till styrelsen från projektledare. Det medför ett beslut som behövs tas av
styrgruppen, gällande gallringskravet 07.13 . Där finns det flera val som projektledaren har föreslagit.

9. Workshops (fredag förmiddag)
-Verksamhetsplan 2023
- Process - Att hantera utvecklingsförslag från medlemmar
10. Användarträffen/Årsmötet 2022
Användarträffen hålls 17-18 november i Göteborg. Styrelsen träffas redan den 16 november för att
förbereda användarträffen. Vi planerar för ett hybridmöte.
11. Ekonomiredovisning
Tuuli och Benjamin har nu erhållit var sitt kontokort som gör att betalning kan ske direkt.
12. Samverkansforum/morgonfika
Presentation av E-arkivsprojektet - morgonfika den 1 juni. Där kommer projektledaren redovisa
kravställningen och vad projekt har kommit fram till samt överlämnande till Prosona.
13. Kartläggning av kommunernas IT-miljö omgång 2
Omgång 2 av enkäten gav 7 nya svar så totalt 39 av 57 tillfrågade har svarat vilket ger en svarsfrekvens
på 68 %.
14. Övrigt
Valdemarsvik slås ihop med Söderköping den 1/6, detta medför att Susanne Karlsson från Valdemarsvik
lämnar sitt uppdrag i styrelsen pga att Söderköping använder ett annat ärendehanteringssystem.
Styrelsen tackar Susanne för denna tid och önskar henne lycka till!
För anteckningarna:
Anna Ekblom, sekreterare

