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Agenda för dagen

 Kl 09.30. Repetition av syftet med Digitaliseringsrådet.

 Digitaliseringsrådet

 Input från ”Digitalisering i Väst” 11 maj. Karl Fors.

 Input från offentliga rummet i Malmö

 Områden vi tittar på just nu och framåt.

 Diskussion vidare kring hur arbetet i rådet kan drivas effektivt, 

videomöten, Linkedin, Facebook, etc etc

 Kl 12.00, lunch på Grand hotell Opera    

 Kl 13.00, Metoden från Klister i Skaraborg, Rose-Mharie. 

 Projektdirektivet för kompetens, GAP etc gås igenom. Diskussion 

tillsammans.

 Nyttorealisering, vad är det? Anders Larsson, Actea

 Workshop inom nyttorealisering. WS-ledare. Anders Larsson, Actea

 Avslutning kl 16.00



Deltagare i Digitaliseringsrådet

 Karl Fors, Läns IT samordnare

 Joakim Svärdström, Boråsregionen

 Siv Torstensson, FyrBoDals kommunalförbund

 Johan Kjernald, Göteborgsregionen

 Maria Nilsson, Skaraborgs kommunalförbund

 Erik Behm, Business Region Gothenburg

 Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde

 Karina Alburg, Länsstyrelsen

 Kenny Stolpe, VGR, externa relationer

 Lars Lindsköld, VGR, eHälsa-enheten

 Ante Baric, Göteborgs Stad

 Eric Åkerlund, Regional bredbandskoordinator

 Tore Johnsson, Regional DA samordnare



Digitala agendan

SKL´s strategi för e-Samhället
e-Delegationen

Statlig e-FörvaltningsstrategiÖppen data

e-Legitimation

Samordnas av Digitaliseringskommissionen

e-hälsa



Sveriges historiska utveckling för e-förvaltning enligt 

EU, FN och World Economic Forum

En tydligt vikande trend sedan toppnoteringarna i mitten på 00-talet 

…men offentliga Sverige tappar 
internationellt…











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



Mål för digitala agendan

1. Enklare vardag för privatpersoner och företag

2. Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och 

delaktighet

3. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Digitalisering i människans tjänst



Strategi för att nå målen

1. Fokusera på nyttan för medborgare/invånare och näringsliv.

2. Lyfta fram och visualisera olika aktörers positiva arbete av relevans för 

Västra Götaland. 

3. Hjälpa till att förankra nationella tjänster och mål.

4. Arrangera och genomföra aktiviteter som skapar kontakter och 

samarbetsmöjligheter för att främja en utveckling för ”Digitalisering i 

människans tjänst".

5. Identifiera projekt och områden att kraftsamla kring.

6. Genomföra och delfinansiera identifierade projekt och insatser där 

kraftsamling ger ett mervärde.



Kopplingen till VG2020

• Minst 25 av VG2020´s 32 

insatsområden har koppling till 

digitaliseringens möjligheter 

• Den regionala digitala agendan har sin 

utgångspunkt i VG2020

• Digitaliseringsrådet skall ha ett 

kontinuerligt samarbete med VG2020-

arbetet.



Kraftsamlingar i handlingsplanen

1. Bredbandstillgång i bristområden

2. Informationssäkerhet

3. Långsiktig digital informationsförsörjning

4. Digitala integrationer och standards

5. Öppen data

6. Öka antalet e-tjänster

7. Effektiv offentlig IT-drift



Arbete pågår inom dessa områden

1. Projekt planeras för ökad Infosäkerhet och mer öppen data inkl ”grundbulten” 

kompetenshöjning och GAP-analys a la KLISTER-projektet i Skaraborg.

2. Möte med Regionarkivet är planerat till september 2016. Varför kan de inte hantera 

långsiktig informationsförsörjningen för alla i VG-län? Slutarkiveringen främst

3. Förutsättningar för digitala integrationer är bra med befintlig teknikplattform men görs i liten 

skala. Ca 45 av 49 kommuner och VGR har samma utrustning. Möte med Tieto inom kort.

4. Processer för effektiva eTjänster. IT-stöd finns för mycket effektivare och snabbare 

processframtagningar. Men kan man inte återanvända varandras?

5. Samarbete med VGR när de nu genomför en serverkonsolidering av sin IT-drift. Rejäla 

professionella hallar för exempelvis backup, redundans och/eller offentligt moln. Skulle vi 

haka på för kommunernas räkning? Tore vill testa detta en stund till. Tore träffar IT-direktör 

Göran Ejdbyfeldt den 28 juni kl 11.00.  

6. Hitta aktörer inom Näringslivsområdet att umgås med på ett bra sätt. Företagarna är på G. 

Andra förslag?

7. Scienceparks? Incubatorer? 

8. GU/Chalmers?
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Digilyft för industriföretag

Vi arbetar för att fler industriföretag och industrinära 

tjänsteföretag ska använda digital teknik.

Tillväxtverket fick i december 2015 nytt uppdrag från regeringen att arbeta för att fler 

industriföretag och industrinära tjänsteföretag i ökad utsträckning ska använda sig av digital 

teknik. Detta sker i en pilotsatsning under ett år för att hitta metoder och arbetssätt. I uppdraget 

ligger även att dra slutsatser om möjligheten att skala upp pilotsatsningen framöver.

Vi kommer att genomföra tre olika piloter, med olika samarbetspartners på tre olika platser i 

landet. Insatserna kommer att ge intresserade industriföretag och industrinära tjänsteföretag 

möjlighet att skapa sig en bättre bild av de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen 

innebär och lära av andra. För ett antal företag kommer det även att finnas möjlighet att få ta del 

av en affärsutvecklande digitaliseringsinsats anpassad för respektive företag.

Insatsen är under planering och mer information kommer.



Ny industrialiseringsstrategi

• Industrin står idag för en femtedel av landets ekonomi, sysselsätter en miljon människor och står för 

77 % av landets exportintäkter. Detta samtidigt som den internationella konkurrensen hårdnar från 

länder i exempelvis Asien, som idag konkurrerar mer på sin kunskap och mindre på låga löner. 

Dessutom har Sverige halkat efter i konkurrenskraft jämfört med andra västländer.

• 1. Det första fokusområdet handlar om digitalisering, ett område där det händer mycket inom 

industrin idag. Föregångsländer som Tyskland gör redan stora satsningar på att digitalisera och 

automatisera industriproduktionen för att öka sin konkurrenskraft. Därför ville regeringen nu att 

Sverige genomför en liknande satsning på det som kallas Industri 4.0, alltså en digital industriell 

revolution.

• 2. Ett andra fokusområde för nyindustrialisering handlar om hållbarhet. Regeringens mål är därför att 

göra svensk industri till världsledande inom den gröna omställning som sker just nu.

• 3. För att lyckas möta dessa utmaningar krävs också rätt kompetens. Därför vill regeringen nu 

genomföra ett kunskapslyft för industrin för att ”kompetensförsörjningssystemet på lokal, regional 

och nationell nivå ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling”.

• 4. Det fjärde fokusområdet handlar om innovationskraft. Enligt internationell statistik satsar Sveriges 

företag idag mindre pengar på FoU än jämförbara länder. Därför kallas ett fokusområde för 

”Testbädd Sverige” vilket handlar om att göra Sverige till världsledande inom forskning kring 

områden som lyfter den svenska industriproduktionen.

•



Handlingsplanen i övrigt

VGR, Näringsliv/Innovation
Marcus Nordanstads områden
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Fikapaus!



Ett digitaliseringsråd startas nu.
• Regional arbetsgrupp som ansvarar för genomförandet 

av agendans handlingsplan.

• Rådgivande och utredande funktion

• Blir också ett portfölj/projektkontor så småningom

• Företrädare för kommunerna, VGR, länsstyrelsen, 

universitet/högskolor, näringsliv, m fl

• BHU:s presidium är styrgrupp. 

• Samarbete med Västgruppen och SITIV-gruppen.

• Löpande samarbete med dem som ansvarar för 

genomförandet av VG2020

• Första mötet genomfördes 30 mars.



Digitaliseringsrådets uppdrag

• Digitaliseringsrådets uppdrag är att ansvara för genomförandet av den 

regionala digitala agendans handlingsplan, följa strategins sex punkter för att 

nå målen med den regionala digitala agendan.

• Vårt personliga ansvar som medlemmar är att i det dagliga arbetet sprida 

och inhämta information i våra normala organisationer kring av som pågår på 

Digitaliseringsområdet i Västra Götalands län. 

• Vi behöver våga ta till orda när det uppkommer diskussioner för att förebygga 

och rätta till missuppfattningar och felaktigheter.

• Digitaliseringsrådets medlemmar skall delta i mån av tid på de möten och 

arrangemang som Digitaliseringsrådet tillsammans beslutar genomföra. 

Kommunalförbundens medlemmar har ett särskilt ansvar att se till att vi får till 

träffar delregionalt när rådet tillsammans anser att det behövs.
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Vår omvärld

 Styrgrupp: Beredningsgruppen för hållbar utvecklings presidium

 Västgruppen, högsta tjänstemän innan BHU

 Samarbetsinstanser

 SITIV-gruppen, IT-samverkan mellan Landsting och kommunkollektivet

 Akritekturledningsgruppen, Kommunernas bästa IT-arkitekter i samverkan

 VG2020 processledning

 Näringslivsrepresentanter

 Högskola/Universitet

 VGR internt på verksamhets nivå

 VGR IT



Organisationsstruktur

BHU´s presidium

Beredningsgruppen för hållbar 

utveckling

Digitaliseringsråd

Arbetsgrupp för genomförande

Projekt/programkontor

Projekt 3

XX, tid?

Inhyrd projektledare

Projekt 2

XX, juni 16 - dec 17 

Inhyrd projektledare

Projekt 1

XX, april 16 - dec 16

Inhyrd projektledare

Västgruppen



BHU



Västgruppen



Tjänstemannagrupper Politiska grupper

Politiska samrådsorganet 
VästKom-VGR (SRO)

VästKoms styrelse
Strategiska Styrgruppen för 

Verksamhetsutveckling 
med stöd av IT - SSVIT

Arkitekturlednings-
grupp – ALVG

Styrgrupp IT i Väst - SITIV
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Socité

Kommunalförbundens nätverk med de 49 kommunerna 
för socialtjänst-, hälso- och sjukvårds- och e-frågor

Organisation för verksamhetsutveckling med 

stöd av IT



Grunder för vårt samarbete





Lunch

• Grand hotell Opera



KLISTER-metoden

• Rose-Mharie Åhlfeldt



Första projektet, utkast

 Syfte: Öka förutsättningarna för digitalt samarbete i länet genom;
 Kompetensutveckling via inhyrda rådgivare och projektledare

 GAP-analys utifrån  KLISTER-projektet i Skaraborg. Metodstöd 2.0. 

 Informationsklassning

 Därefter egna val inom;

 Informationssäkerhet, utifrån KLISTER-projektet i Skaraborg

 Öppen data

 Målsättning;
 Underlätta digitalisering inom våra kommuner i symbios med Västra Götalandsregionen och 

Göteborgs Stad.

 Erbjuda några olika tänkbara steg utifrån egna kommunens status och behov

 Hitta finansiering även utanför VGR/Kommunerna pågår

 En nyttorealisering av projektet enligt eDelegation skall genomföras


 Önskemål för att erhålla erbjudanden
 Genomfört en digitaliseringsstrategi?

 Genomfört självvärderingen enligt SKL´s eblomlåda?

 När vi närmar sig färdigt utkast efter sommaren kommer det att diskuteras runt 

länet innan definitivt upplägg presenteras. Planera gärna in sådana möten redan 

nu.



Målbild: SKLs erbjudande till kommuner och 
landsting kring gemensamma digitala lösningar

Kommuner 
och 

Landsting

Finansieringsmöjligheter

Expertisstöd

”Smörgåsbord” med tjänster

Samverkansyta

K + L

Ansvar för att driva nationella tjänster

Ordning på ”trasslet” bakom

Vägledningar, metoder, mm

Koordinera samverkan med 
staten och andra aktörer

Dialog med och 
påverkan på marknaden

$

Omvärldsbevakning





Nyttorealisering

• Anders Larsson

• Actea



Offentliga rummet Malmö

• Intryck från er som var där?

• Bra minister väl?

• Näringsdepartementets IT-grupp flyttar till Finansdepartementet

– De verkade mycket nöjda med det.



Offentliga rummet 2018?

 Arrangeras av SKL, Vinnova och Dagens Samhälle

 Diskussion påbörjad med SKL, VGR, Västkom och Göteborgs 

Stad.

 Att föreslå ett samarrangemang mellan;

 Västra Götalandsregionen

 Västcom

 Göteborgs Stad



Hur skall vi arbeta?

• Dropbox ok tills vidare för fildelning etc?

• Linkedingruppen?

• https://www.linkedin.com/groups/4509632

• Alfresco?

• Onedrive?

• Hemsidan?

• http://www.vgregion.se/sv/Vastra-

Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Infrastruktur/Digitalagenda/Regio

nala-agendan/

• Annat?

• Mail?

https://www.linkedin.com/groups/4509632
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Infrastruktur/Digitalagenda/Regionala-agendan/


Möten under hösten

• 8 september

• 17 oktober

• 5 december



Tack för idag!

Tore Johnsson

Samordnare Västra Götaland

Digital agenda

Koncernstab regional utveckling

Västra Götalandsregionen

Tel: 070-602 20 90

Mail: 

tore.johnsson@vgregion.se

mailto:tore.johnsson@vgregion.se

