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Mötesanteckningar 

 

Regionala digitaliseringsrådet  
Koncernstab, regional utveckling och digitalisering 
 

Mötesdatum: 2022-04-27, möte nr 57. 

Tid:  Kl. 09.00 – 16.00. 

Plats:   Live, Skövde, Regionens hus samt Teams 

Deltagare 
Tore Johnsson VGR, Digitaliseringskoordinator, Digitaliseringsstrateg 

Fredrik Edholm Skaraborgs kommunalförbund 

Maria Larsson VGR, Samordnare Kraftsamling digitalisering, Samhällsanalys,  

Rebecka Lönnroth VGR, FoUU 

Margareta Rothell Enhetschef, Länsstyrelsen i Västra Götaland, på distans 

Fredrik Nilströmer Borås Stad, digitaliseringsstrateg 

Förhinder 

Dan Folkesson Göteborgs stad, CDO 

Karl Fors Västkom, Enhetschef 

Lars Lindsköld VGR, Ledningsstöd 

Rosie-Marie Åhlfeldt Högskolan Sövde 

Eric Åkerlund VGR, Bredbandskoordinator 

Externa deltagare 

Gäster(deltagandepunkt) 
  

Fredrik Eriksson Regional samordnare ÖD, Knowit(4)   

Helena Persson Projektledare IoT utredning, Sopra Steria, (5) 

Torbjörn Lahrin IoT expert, Sopra Steria(5) 

Jonatan Moen IoT expert, Sopra Steria(5) 
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Dagordning Ärende/ Anteckning Ansvarig 

1. Laget runt Väldigt mycket bra information fanns från alla deltagare. 
Mycket bra omvärldsbevakning för de övriga. I Skaraborg 
pågår utrullningen av bibliotekstjänsten Bibblix på ett bra 
sätt. Kraftsamling digitalisering haft bra möten med KF ang 
samverkan. Maria har deltagit på nationella digitaliserings-
koordinatorernas möte om och pratat digitaliserings-
indikatorer och fick god respons. De gillade de som Maria och 
Co tagit fram. DIGG också involverade. Rebecka arbetar med 
ett ”Positionspapper” kring hälsodata tillsammans med några 
andra regioner. Vi vill göra lättare att använda denna data 
utan att riskera personlig inegritet. Ny lag kommit om 
sammanhållen vårdinfo som påverkar detta. Länsstyrelsen 
fått fart i sitt öppna data arbeta och skall kontakta Fredrik E 
för nytt möte.   

Alla 

2. Minnesanteckning
ar 

Minnesanteckningarna från mötena i februari och mars 
godkändes. 

Tore 

3. Forum 
Informationssäker
het 

Möte nr 11 denna gång. En mötesplats där VGR ESB, Lst 
infosäk och Västkom kan mötas och där digitaliseringsrådet 
deltar för att diskutera informationssäkerhetsfrågor på en 
övergripande nivå. Tore fått i uppdrag av Forumet att dra 
programmet för nätverksträffen den 20 april på regionens 
hus i Göteborg. Nu 70 anmälda live. Bra program och att 
träffas lockar.    
  

Tore 

4. Öppna data Fredrik gav en bra statusrapport som vanligt.  VGR internt 
ökat lite. Regionala arbetsgruppen ligger i på flera fronter bl a 
har ett internt VGR-arbete startats kring ” Enterprise 
Information Management med ca 25 deltagare. Kan bli riktigt 
bra. Den 20 april kör vi ett GIS webbinarium. Regionala 
initiativ är viktiga för att få ytterligare utväxling på arbetet. 
Flera har det inte enkelt i vardagen att kunna komma 
någonvart med arbetet.  
 
För Nationella Dataverkstaden rullar det på bra. 11 regioner 
deltog på regionmöte. Utredningen Särskilt viktiga 
datamängder håller på. Fredrik haft kontakt med Viable cities 
och besöksnäringen är intresserad av öppna data för sina 
besöksmål och event. 
 

Fredrik 
Eriksson 
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5. Länsgemensam 
IoT  

Länsgemensam samverkan kring IoT i Västra Götaland.  Enkät 
utskickat och en hel del svar redan inkommit. 76 % har svarat 
på enkäten! Samverkan kring området skulle uppskattas på 
många håll. Helena och Tore har nu genomfört möten på GR, 
Boråsregionen och Skaraborg kring IoT och ÖD. Lämplig 
målgrupp för VGR internt måste tas fram för att presentera 
utredningen även om Tore dragit det ett par gånger på de 
VGR interna IoT-gruppens möten.  

Helena 
Persson 
samt alla 

6. Kraftsamling 
digitalisering 

Maria gick igenom sina senaste aktiviteter. Fler möten med 
delregionerna/kommunalförbunden genomförda. De har alla 
visat intresse för att samverka kring digitalisering på något 
sätt. Resurser för detta är dock inte framme annat än i 
Skaraborg. Men både Boråsregionen och GR på G. Västkom 
har ett större fokus på FVM.  
 

Maria 
Larsson 
  

7. Digital delaktighet Den regionala samverkan för att stödja Digidel nätverket har 
fortsatt. Nu är 14 regioner med i samverkan, representerar 
drygt 70 % av Sveriges kommuner. Man är överens om en 
finansiering. Tillsammans tar man fram 675 tkr/år i fem år 
som en grundfinansiering.  Enskilda projekt som man vill ta 
fram tillsammans finansieras separat från deltagande parter. 
Alla tittar nu regionalt hur man skall ta fram pengarna på 
lämpligaste sätt. Digidel skall få besöka oss och berätta mera 
om vad de gör och hur vi kan utveckla detta framöver. VGR 
Kultur och Jens Lejhall håller i det och Maria är delaktig. 

Tore och 
Maria 

8. AI Sweden Helena gjorde en mycket fin genomgång av deras status nu 
efter tre år. 110-115 partners av olika slag har man nu. 
My.ai.se lanserar ny plattform strax. Har idag 100 
användarfall med flera exempel från kommuner bl a kring 
försörjningsstöd. Helena vill gärna se mer samarbete med 
kommunerna i länet. Helena driver också det nationella 
regionnätverket av ”AI Sweden Siter”. EU/VGR/Region Hlland 
har startat ett AI change agent west koncept som startat i 
Skaraborg nyligen. Men alla delregioner och Halland är på 
och kommer att ha en person tillgänglig för rådgivning och 
stöd kring AI enligt det konceptet. Hur skall man ta sig an 
detta därute? Skall DR göra en förstudie med mall för AI 
policy, vilka AI-koncept skulle vi kunna ta fram tillsammans, 
vilka behovs ser vi är viktigast att samlas kring i länet för att 
starta resan mot målet: En Datadriven verksamhet? Kanske 

Helena 
Theander, 
Site 
manager 
AI 
Sweden, 
Rebecka 
Lönnroth 
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Vid protokollet: Tore Johnsson 

också med leverantörsdialoger med de leverantörer som 
skulle bli aktuella i framtagna fall för att samlat kunna få ut 
rätt data ur våra verksamhetssystem? Rebecka tittar på ev 
möjligheter tills nästa gång. Det kommer också strax en 
Vinnova-utlysning kring: Starta din AI-resa. Helena har varit 
delaktig i dess framtagande. Rebecka drog också lite kring AI-
förordningen som nu är ute på remiss där flera instanser och 
regioner inte är nöjda med försvarat p g av det gör det ännu 
krångligare att göra något. Och kanske är den av mer av en 
produktlagstiftning för AI-system. 

9. Digitalisering i 
människans tjänst 
2022 

Tore hyr in en VGR intern projektledare i år för att få till 
komplett hantering av filmer, texter etc på bästa sätt. 
Lindholmen Science Park kom upp som ett förslag på 
genomförande. Vi pratade en hel del om olika talare, 
tänkbara spår etc. Arbetsgruppen: Maria, Rebecka, Fredrik N, 
Dan F, Margareta R och Tore arbetar vidare separat. 
Fortsättning sedan nästa möte.  

Alla 

10. Handlingsplan Det fanns ingen uppdaterat Handlingsplan framme till detta 
möte med vi diskuterade ändå lite kring vissa saker. Som att 
Västgruppen nog lär bli regionala digitaliseringsrådets nya 
styrgrupp. Det kunde deltagarna tänka sig. Rådet är ju 
strateger/rådgivare, styrgrupp för ett portföljkontor och 
genomförare i en samlad struktur som varit framgångsrik. 

Tore och 
alla 

11. Rådets konferens i 
augusti 

23-25 augusti har vi vår två dagars konferens. Detta år blir 
det Sundsvall 24-25 augusti med tågresa upp med ordinarie 
arbete den 23 augusti. Säsongsupptakt och djupdykande i 
olika ämnen samt planering av vårt event Digitalisering i 
människans tjänst inkl priset Digitaliseringsinitiativ 2022. 
Besök hos DIGG 24 augusti på em kommer att ingå. Vi hade 
förslag på vad vi skulle vilja få veta mera av från DIGG.  

Tore 

12. Övriga punkter Projektet SDK skulle tas upp denna gång var det tänkt men 
fick förhinder. Nästa gång istället! 

 

13. Nästa möte 2 juni Halvdag på distans som tidigare. Tore 


