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Mötesanteckningar 

 

Regionala digitaliseringsrådet  
Koncernstab, regional utveckling och digitalisering 
 

Mötesdatum: 2022-08-24/25, möte nr 60. 

Tid:  Kl. 08.30 – 17.00. 

Plats:   Sundsvall, på hotell Grand, och på DIGG 

Deltagare 
Tore Johnsson VGR, samordnare digitaliseringsrådet 

Fredrik Edholm Digitaliseringsstrateg, Skövde kommun, Skaraborgs 

Kommunalförbund 

Maria Larsson VGR, Samordnare Kraftsamling digitalisering, FoUU 

Staffan Dahlin VGR, KsD, Funktionsledare RU/Kultur/Trafik 

Fredrik Nilströmer Borås Stad, digitaliseringsstrateg 

Rose-Mharie Åhlfeldt Högskolan i Skövde, biträdande professor ICT 

Jens Lejhall VGR kultur, Digital delaktighet & MIK 

Fredrik Eriksson Regional samordnare Öppna data & Nationell Dataverkstad 

Förhinder 

Dan Folkesson Göteborgs stad, CDO 

Karl Fors Västkom, Enhetschef 

Eric Åkerlund VGR RU, Regional Bredbandskoordinator , deltog på distans delvis 

Margareta Rothell Enhetschef, Länsstyrelsen i Västra Götaland, deltog på distans delvis 

Lars Lindsköld VGR, KsD, Ledningsstöd, VGR sjukvård 

Externa deltagare 

Gäster(deltagandepunkt) 
Rebecka Lönnroth AI-Sweden(3) 

Fredrik Holm Västkom, under punkten SDK dag två 

Helena Persson Projektledare IoT utredning, Sopra Steria, (3) 

Therese Gustafsson Lst, Forum Informationssäkerhet(3) 

Daniel Dersén Internetstiftelsen(14) 

Marcus Matteby Sundsvalls kommun, IT-chef(15)ol 
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Agenda 24 augusti 

 08.30, laget runt och protokoll föregående möte 

 Genomgång av vår status på alla våra områden, Tore och Co 

 11.00, Forum Informationssäkerhet, Lst, Västkom och VGR ESB, Therese 
Gustafsson 

 12.00, Lunch 

 12.45, Utflykt till DIGG 

 13.00, Vi välkomnas av Daniel Antonsson/Viktoria Hagelstedt/GD Anna 
Eriksson 

‒ DR presenterar sig för DIGG 

‒ Grunddata 

‒ Öppna och delade data 

‒ Ena 

‒ Juridik 

‒ Digitaliseringsindikatorer 
‒ Bolagsverkets nya tjänster 

 16-17.00 Klara för dagen 

 

Dagordning Ärende/ Anteckning Ansvarig 

1. Laget runt Alla hade haft en fin sommar! Linda B från Boråsregionen har 
tyvärr redan fått ett nytt uppdrag inom Boråsregionen och 
slutat som representant i DR. 
Eric berättade om Utredning kring robustheten i våra regionala 
bredbandsnät som startar nu med upphandling av konsult. 
RM har nya studenter. Konstaterar också att staten minskar 
anslagen till högskolor  som därför får göra mer av egna 
bedömningar av arbetsmarknadens behov av utbildning. 
Diskuterar med andra högskolor om att starta en Nationell 
Forskarskola. 
Fredrik Edholm arbetar 50% för KF under hösten med 
framtagning av en KF strategi för digitalisering. Klar årsskiftet. 
MR har blivit utredare, mer nationella frågor, bl a ÖD för Lst 
Sverige. Maria har övertagit ansvaret för Digital 
spetskompetens-studien som Ramböll gör åt VGR.  
(Jens)VGR har har MIK konferens i oktober ihop med GU, 
Statens medieråd och Svenska UNESCO. Man är också fått ok 
på att ett befintligt finansiellt stöd får användas för Digidel-
aktiviteter såsom Förstudie för kommunbibliotek som vill bli 
Digidel-center. Olika aktörer kan också få stöd för inköp av 
teknisk utrustning till ex Bygdegårdar och andra 
samlingslokaler. 
 

Alla 
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2. Minnesanteckningar Minnesanteckningarna från mötet i 21 juni godkändes. Alla 

3. Genomgång alla 
områden 

Tore och resp ansvarige drog igenom hela Digitaliseringsrådets 
aktiva områden. Vi har rätt många aktiva områden nu som är 
viktiga såsom; 

- Forum Informationssäkerhet rullar och 
fungerar väl med Lst, VGR ESB och Västkom 
som ansvariga.  

- Regional samverkan och Nationell 
Dataverkstad för regionala och kommunala 
öppna data. 

- IoT-förstudie som nu är klar och skall 
troligtvis göras projekt av efter ytterligare 
förankringsmöten under sept-okt. 

- AI-förstudie skall vi nu rulla igång 
- SDK Ready rådgivaren skall upphandlas 
- Vår nya Handlingsplan behöver göras till ett 

skarpt dokument. Punkt på morgondagens 
workshop.  

Rebecka Lönnroth från AI-Sweden deltog på distans och den 
Kraftsamling som Vinnova gör kring AI-införande inom 
offentlig sektor och där AI-Sweden är involverade. Flera olika 
utlysningsomgångar startar från hösten och det närmaste 
dryga året. 

Therese Gustafsson från Länsstyrelsen i Västra Götaland deltog 
på distans som representant för det startade Forum 
Informationssäkerhet, som nu fyllt ett år. Samverkan med VGR 
ESB och Västkom går bättre och bättre. Hon gick igenom 
planerna för en ny Nätverksträff den 6 dec för det av DR 
startade nätverket för Informationssäkerhetssamordnare i 
Västra Götaland. Vi diskuterade också möjligheterna till ett 
ytterligare år av Uppdragsutbildningen. Lst skall lämna in en 
ansökan till MSB där bl a detta finns med. Beslut hos MSB i 
slutet av året.  

Tore m fl 

4. Lunch Lunch och promenad bort till DIGG Alla 

5. DIGG  Daniel Antonsson och Viktoria Hagelstedt hälsade oss 
välkomna. Även GD Anna Eriksson deltog en stund. De 
presenterade övergripande vad DIGG arbetar med och vi i 
rådet gick också laget runt med vilka vi var. DIGG var 
imponerade av rådets samlade kompetens. 
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DIGG gör nu om sina informationsmöten lite grand och de är 
fortsättningsvis första tisdagen i månaden och kallas ”DIGG 
Forum”. 

6. DIGG, SDK/Digital 
post 

Daniel och Viktoria pratade kort om dessa tjänster. SDK är 
anslagsfinansierat och kommer att vara gratis under år 2023. 
Längre har DIGG inte ekonomiskt anslag. De anser SDK vara så 
viktigt att det bör vara mycket fördelaktigt att använda under 
lång tid framåt. Min myndighetspost drivas numera mycket 
genom Skatteverket.  

Alla 

7. DIGG, Statistik Analyschef Magdalena Norlin Schönfeldt berättade om sitt 
arbeta med att försöka hitta bättre indikatorer för att mäta 
utveckling av samhällets digitalisering. Hon tittar på; 

- Nyttjandegrad 
- Användarnöjdhet 
- Slutförandegrad 
- Kostnad per transaktion  

Man tittar på England som Magdalena tyckte gjort en hel del 
bra.  De lanserar nu ett statistiknätverk för Digitalisering. 

Vår Maria Larsson har sedan tidigare kontakt med Magdalena. 

 

8. DIGG, ÖD Kristine Ulander berättade om sitt övergripande Öppna data 
och Data-arbete. En del av detta är sedan tidigare känt av oss. 

 

9. DIGG, AI Andreas Henningsson och Theodor Andersson berättade om 
DIGG:s uppdrag att främja AI i Sverige. En utredning för 
främjande av offentlig AI arbetas med. Färdig ca Q1 år 2023. 
Man startar ett särskilt ”Offentlig AI” community på den 
svenska Dataportal.se 

Andreas drog många bra bilder som rådet har tillgång till på 
vår Teamsyta på Västkom. 

 

10. Bolagsverket/DIGG Därefter kom Bolagsverket in och pratade om två olika ämnen. 
Först började Fredrik Knutsson och John Cunningham. De 
pratade om det nationella grunddataarbetet som drivs av 
DIGG och Bolagsverket. Det finns ett stort behov av 
synkronisering p g a juridiska perspektivet men också av 
organisationsskäl, Semantik och Teknik.   

 



 

  |  2022-08-24 

5   

  

Agenda 25 augusti 

 08.15, Kort uppsummering laget runt av gårdagen 

 08.30, Daniel Dersén från Internetstiftelsen föreläser för oss. 

 09.00, Sundsvall, Marcus Matteby hälsar på och berättar för oss om deras resa till 
”Årets IT-kommun” 

 10.00, Arbetsgrupper, vi tar det i två omgångar, så varje person kan delta i två 
grupper? Redovisning nästa DR? 

‒ 1. Digitalisering i människans tjänst, status, Save the date 7 dec, Lindholmen Science Park bokat, 
går ut i VGR RU nyhetsbrev nu,  Fredrik N  

‒ 2. IoT plan för hösten inkl projektframställan RUN 

‒ 3. AI-förstudie regional samverkan, kan vi beskriva syfte och mål nu? 

‒ Ca: 11.00, punkt 4. Öppna data, vad behöver vi göra mera? Fredrik Eriksson 

‒ 5. Infosäk, vad behöver vi göra mera? Rose-Mharie 

‒ Digital delaktighet, Jens 

‒ 6. SDK-ready, hur skulle ett projekt kunna se ut? Staffan Dahlin 

‒ Kl 13.30, alla punkt 7. Digitaliseringsrådets handlingsplan, nu måste den byggas upp 

 12.00, Lunch 

 12.45, fortsättning arbetsgrupper 

 14.45, Fika och avslutning 

 16.06, Tåget hem går.  
 

11. Bolagsverket/DIGG Sedan kom Michelle Ludvigsson och berättade om tjänsten 
”Mina Ombud”. Detta är en nationell infrastruktur för en 
standardiserad och säker digital fullmaktshantering. Mycket 
intressant och bra, och tjänsten lanseras för företag oktober 
2022 och för privatpersoner/invånare 2023. Det är gratis att 
ansluta sig. Sedan tillkommer kostnader för anslutning till 
navet och egna tjänster. Rådet var eniga om att detta var 
riktigt bra tjänster som efterfrågades. Kanske kunde vi tycka 
att fler färdiga malla skulle tas fram nationellt för bättre 
samordning. Mina ombud är bra för bl a Vård och omsorg, 
lagring av fullmakter och ger lätt administration. 

 

12. DIGG avslutades Lite fotografier från dagarna finn längst ner i 
minnesanteckningarna 

 

Dagordning Ärende/ Anteckning Ansvarig 

13. Incheckning Kort diskussion om gårdagen. Alla var nöjda  

14. 08.30 Daniel Dersén, Internetstiftelsen, drog en mycket bra och 
inspirerande föreläsning för oss på distans. Berättade lite om 
Internetstiftelsen. Områden som de lägger en hel del 
resurser/finansiering på är gemensamma med DR:s områden, 
såsom; 

Alla 
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Vid anteckningarna: Tore Johnsson 

 

 

 

- Öppna och delade data 

- Nationell Dataverkstad 

- IoT för smartare städer och hållbarare 
samhälle. De deltar aktivt i Viable Cities 

-  
- Digital delaktighet och digital tillgänglighet, 

Internetstifdtelsen startade Digidelnätverket 
och ger ut rapporten Svenskarna & Internet 
varje år 

Han betonade att Västra Götalands digitaliseringsråd har stor 
betydelse och är viktiga för Sverige. Man måste våga vara 
modiga, driftiga och engagerade i sitt arbete man gör för att 
åstadkomma en nationell digitaliserings transformation. 
 

15. Sundsvalls kommun  Marcus Matteby, IT-chef på Sundsvalls kommun kom och 
hälsade på oss på hotellet. Arbetat systematiskt under 10-15 
år för att få till en mer integrerad intern IT-miljö för större 
öppenhet och Interoperativ förmåga mellan dem. Underlättar 
mycket idag. De har en strategi för arbetet: Strategi för en 
hållbar digital utveckling. De tre parametrarna: Ökad 
omställningsförmåga, Digital förmåga samt Digitalt arv 
behöver man ta hänsyn till och påverkar arbetet. Gör mycket 
själva, har 8 utvecklingsteam på totalt 60 pers. All kod ligger 
öppet på Github. Har man något problem så är det att 
Sundsvall är lite för litet för att göra detta själva. Man skulle 
behöva en större ”body”.  Rådets arkitekter var imponerande 
men kanske är det svårt att genomföra i Västra Götaland.  

 

16. Grupparbete Vi startade grupparbeten enligt agendan. Vi insåg att vissa 
delar fick hoppas över denna gång. Resultatet av arbetet skall 
redovisas på Digitaliseringsrådets nästa möte 21 september. 

alla 

17. Nästa möte 21 
september 

Halvdag på distans som tidigare Tore 
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