
Smart region Västra Götaland
Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Smart region betyder i detta sammanhang ett län som arbetar 
tillsammans för att nå målen. Samarbete och samverkan ska 
stimuleras och användas för att öka hastigheten på införandet av nya 
digitala tjänster.



Visionen



Mål för digitala agendan i Västra Götaland
• Enklare vardag för privatpersoner och företag
• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation

och delaktighet
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

“Digitalisering i människans tjänst”



Strategi för att nå målen
• Fokusera på nyttan för medborgare/invånare och näringsliv

• Lyfta fram och visualisera olika aktörers positiva arbete av 
relevans för Västra Götaland

• Hjälpa till att förankra nationella tjänster och mål

• Arrangera och genomföra aktiviteter som skapar kontakter och 
samarbetsmöjligheter för att främja en utveckling för
“Digitalisering I människans tjänst”



Strategi för att nå målen (forts)

• Identifiera projekt och områden att kraftsamla kring.

• Genomföra och delfinansiera identifierade projekt och insatser 
där kraftsamling ger ett mervärde.



Kraftsamlingar i handlingsplanen

• Bredbandstillgång i bristområden

• Informationssäkerhet

• Långsiktig digital informationsförsörjning

• Digitala integrationer och standarder

• Öppen data

• Öka antalet e-tjänster

• Effektiv offentlig IT-drift



STÖDJA INFÖRANDET AV
NATIONELL E-LEGITIMATION

STÖDJA E-HÄLSO-ARBETET

STÖDJA IT-ANVÄNDNING I
SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

NYTTJANDE AV DIGITALISERINGS-
MÖJLIGHETER I UTBILDNING

OCH SKOLA

TRYGGAD JÄMSTÄLLD
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
INOM IT-SEKTORN

ÖKA ANTALET PRIVATPERSONER
MED DIGITAL KOMPETENS

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
ÖKAD DELAKTIGHET OCH ÖKAD

MEDBORGARDIALOG

ÖKA SAMHÄLLSNYTTAN
OCH TILLGÄNGLIGHETEN
TILL GEODATA

WEBBPLATS FÖR NYANLÄNDA

INFORMERA OM TJÄNSTER/
OMRÅDEN SOM STIMULERAR
REGIONAL E-UTVECKLING

ÖKA INNOVATION I
OFFENTLIGA TJÄNSTER

ARBETA FÖR ATT KUNNA
VERKA PÅ DISTANS
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DIGITALISERINGENS GEOGRAFI SAMT INFORMATIONSSÄKERHETSPROGRAM 2020
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Infosäk = rött



RS beredningsgrupp för hållbar utveckling
BHU 

RUN
VGR regionsutveckling Västgruppen SITIV

Digitaliseringsråd
Arbetsgrupp för genomförande

Programkontor

Infosäkprogram 2020
2017-2020

DelPL

Program 2
XX, juni 16 – dec 17
Inhyrd projektledare

Program 3
XX, tid?

Inhyrd projektledare



Eric 
Åkerlund

Fredrik 
Nilströmer

Johan 
Kjernald

Kenny 
Stolpe

Lars 
Lindsköld

Margareta 
Rothell

Maria 
Nilsson

Rose-Mharie 
Åhlfeldt

Siv 
Torstensson

Tore 
Johnsson

Valter 
Lindström

Deltagare
Digitaliseringsrådet

Ante
Baric

Karl Fors Erik
Behm

Marcus
Nordanstad





Vad har vi åstadkommit hittills?
• Västra Götaland bildar Digitaliseringsrådet, en mycket bred och 

kompetent arbetsgrupp, för genomförande av agendans 
handlingsplan. Start Q1-2016.

• Vi har sett till att Offentliga rummet 2018 arrangeras av oss i VG-
län ihop, VGR, Göteborgs Stad och VästKom samarbetar. OK okt 
2016.

• Genomförande av en Nyttorealiseringsanalys gällande HP som 
gett ”Digitaliseringens geografi”(bild 8) som resultat.

• Arrangerat ”Digitalisering i människans tjänst” 4 maj 2017 med ca 
85 besökande. Darja Isaksson som Keynote-speaker.

• Vi har samlat ihop ett remissvar gällande nationell styrning av 
digitalisering. Inlämnat juni 2017.

• Fått politiskt beslut på satsningen ”Informationssäkerhetsprogram 
2020”. 16 juni 2017. Ansökan erbjuds från 2 oktober 2017.



Informationssäkerhetsprogram 2020



Informationssäkerhetsprogram 2020
Mål och syfte: 

 Införande av ledningssystem för informationssäkerhet

 Öka förutsättningarna för digitalt samarbete i Västra Götaland 

 Öka tilliten till offentlig sektor

1. Informationsinsatser och förankring 
2. Nuläge, risk- och Gapanalys
3. Utbildning av Informationssäkerhetssamordnare och personal
4. Informationsklassificering
5. Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
6. Tillgängliggöra öppna data



Erbjudande från VGR RUN 
Kommunerna erhåller upp till 125.000 kr i medfinansiering till åtgärder för 
införande av ledningssystem för informationssäkerhet.

Krav för ansökan
1. En utpekad informationssäkerhetssamordnare skall finnas i kommunen. 

Delning mellan flera kommuner är en fördel /rekommenderas.

2. Minst en utpekad kommunal arbetsgrupp skall finnas med ovanstående 
person som samordnare.

3. Informationssäkerhetssamordnare skall genomgå en uppdragsutbildning på 
7,5 poäng i Informationssäkerhet.

4. Samarbete med kommunens krissäkerhetsansvarige skall ske



Avtalspaket för sökande 

Ansökan.

Riktlinjer för Informationssäkerhetsprogram 2020.

 Beslut på finansiellt stöd från Regionutvecklingsdirektör Helena Nilsson. 

 Utbetalning efter godkänd slutredovisning



Erbjudandet ser ut så här; 
VGR betalar Uppdragsutbildning, 7,5 hp, för Informationssäkerhetssamordnare. 

20 pers om året under tre år. Från start max en person per kommun eller 
sökande.

VGR finansierar en regional projektledare halvtid/heltid under åren 2018-2020. 

VGR åtar sig att hantera och bekosta programmets kommunikationsåtgärder

Digitaliseringsrådet ansvarar för att ta fram stödjande mallar och dokument

VGR åtar sig att upphandla ett ramavtal för informationssäkerhetsresurser som 
stöd för kommunerna inom GAP- och riskanalyser, Informationsklassificering, 
tillgängliggörande av öppna data för att nå målet ett strukturerat  LIS-införande.

De sökande erhåller upp till 125.000 kr/kommun som en medfinansiering till 
genomförande av programmet enligt riktlinjerna för stödet. Ansökan öppnar 2 
oktober 2017.

De sökande skall i slutredovisning redovisa sina egna kostnader i form av avrop av 
tjänster etc enligt riktlinjerna.  

 


