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Mötesanteckningar 

 

Regionala digitaliseringsrådet  
Koncernstab, regional utveckling och digitalisering 
 

Mötesdatum: 2022-03-24, möte nr 56. 

Tid:  Kl. 08.30 – 12.00. 

Plats:   Teams 

Deltagare 
Tore Johnsson VGR, Digitaliseringskoordinator, Digitaliseringsstrateg 

Fredrik Edholm Skaraborgs kommunalförbund 

Rose-Mharie Åhlfeldt Högskolan Skövde, biträdande professor 

Maria Larsson VGR, Samordnare Kraftsamling digitalisering, Samhällsanalys,  

Eric Åkerlund VGR, Bredbandskoordinator 

Dan Folkesson Gbg:s stad, CDO 

Rebecka Lönnroth VGR, FoUU 

Margareta Rothell Enhetschef, Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Lars Lindsköld VGR, Ledningsstöd, Koncernstab digitalisering, VGR  

Fredrik Nilströmer Borås Stad, digitaliseringsstrateg 

  

Förhinder 
Tommy Rigo Funktionsledare Samhällets digitalisering, VGR Digg stab 

Karl Fors Västkom 

  

  

Externa deltagare 

Gäster(deltagandepunkt) 
Therese Gustafsson Forum Informationssäkerhet, Lst Infosäk avd, kommunansvarig, (3) 

Magnus Larsson, Combitech PL, Informationssäkerhetsprogram, (3) 

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. Ryms tyvärr 
inte i detta protokoll.  

Alla 

2. Minnesanteckning
ar 

Minnesanteckningarna från mötena i december och januari 
godkändes. 

Tore 

3. Forum 
Informationssäker
het 

Möte nr 10 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. Nya deltagare, Therese Gustafsson, Lst, 
Fredrika Holm, VGR ESB och Magnus Larsson, Combitech 
anslöt nu till mötet.  Nätverksträff för våra lokala 
infosäkpersoner 20 april har just nu 58 anmälda. Anmälan via 
Regionkalendern. Programmet riktigt bra!  Nya MSB-
rappporter och riktlinjer finns, Data för kunskap och riktlinjer 
för informationsklassificering.    
  

Deltagare i 
forumet 
samt rådet 

4. Öppna data Fredrik gav en bra statusrapport som vanligt. Ny 
”Onboarding-processen” klr för nya deltagare för regionala 
samarbetet.  
För Nationella Dataverkstaden rullar det också på bra. ÖMS 
är 52 kommuner i mellanSverige där regionerna samverkar 
kring ÖD. Fredrik har också haft möte med Viable Cities för 
att diskutera samverkan kring data för klimatomställning. En 
workshop för besöksnäring arrangeras den 30 mars där 
Örebro och Göteborg är drivande.  
Tore tagit kontakt med KF för deltagande kring IoT och ÖD på 
KF kommundirektörsmöten. Boråsregionen, GR och 
Skaraborg inbokade. 

Fredrik 
Eriksson 

5. Länsgemensam 
IoT  

Länsgemensam samverkan kring IoT i Västra Götaland.  Enkät 
utskickat och en hel del svar redan inkommit. Nästan hälften 
av de svarande hittills har en plattform. Ca 15 kommuner. 
Intern IT eller Energibolag förvaltar dem. Det blir mer och 
mer samhällsutveckling och klimat/hållbarhet synligt i 
arbetet. Fortfarande en hel del diskussioner i arbetsgrupp 
och referensgrupp om teknik. Men vår utredning handlar om 
att utröna om vi kan länssamverka kring IoT eller inte. Och då 
handlar det mest om organisation, förmågor och finansiering. 
Svaret är rätt tydligt att samverkan kring området skulle 

Helena 
Persson 
samt alla 
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Vid protokollet: Tore Johnsson 

uppskattas på många håll. Ett antal enkätsvar indikerade det 
också.  

6. Rådets konferens i 
augusti 

24-25 augusti har vi vår två dagars interna konferens för 
säsongsupptakt och djupdykande i olika ämnen samt 
planering av vårt event Digitalisering i människans tjänst inkl 
priset Digitaliseringsinitiativ 2022. Residenset i Mariestad är 
bokat, men skulle vi hellre vilja besöka myndigheten DIGG, 
om de skulle ta emot oss? Diskuterades en del. Tore kollar 
och återkommer nästa möte. 

Alla samt 
Tore 

7. Digitalisering i 
människans tjänst 

Tore hyr in en VGR intern projektledare i år för att få till 
komplett hantering av filmer, texter etc på bästa sätt. Vi kom 
en bra bit kring olika ämnen och frågor att ha med. En del 
talare nämndes också.  

Tore 

8. Kraftsamling 
digitalisering 

Maria gick igenom sina senaste aktiviteter. Utvecklad och 
diskussioner startade kring delregional indelning av 
Kraftsamlingen med Kommunalförbunden.  
 

Maria 
Larsson 
  

9. Nästa möte 19 
april 

Nästa möte träffas vi live heldag i Skövde. Plats återkommer 
Tore om. 

Tore 


