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Mötesanteckningar 

 

Regionala digitaliseringsrådet  
Koncernstab, regional utveckling och digitalisering 
 

Mötesdatum: 2022-06-21, möte nr 59. 

Tid:  Kl. 13.00 – 16.30. 

Plats:   Stationshuset, Göteborg och Teams 

Deltagare 
Tore Johnsson VGR, samordnare digitaliseringsrådet 

Fredrik Edholm Skaraborgs kommunalförbund 

Eric Åkerlund VGR, Bredbandskoordinator 

Fredrik Nilströmer Borås Stad, digitaliseringsstrateg 

Lars Lindsköld VGR, Ledningsstöd, Koncernstab digitalisering 

Maria Larsson VGR, Samordnare Kraftsamling digitalisering, Samhällsanalys,  

Margareta Rothell Enhetschef, Länsstyrelsen i Västra Götaland, på distans 

Rosie-Marie Åhlfeldt Högskolan Skövde 

Förhinder 

Dan Folkesson Göteborgs stad, CDO 

Karl Fors Västkom, Enhetschef 

Staffan Dahlin  VGR, Funktionsledare, regional utveckling, Digitaliseringsstab  

Linda Bergholtz Boråsregionen, admin chef 

  

Externa deltagare 

Gäster(deltagandepunkt) 
Therese Gustafsson Infosäkansvarig, Länsstyrelsen Västra Götaland(3) 

Fredrik Eriksson Regional samordnare öppna data(4) 

Fredrik Holm Västkom, teknikansvarig, kommun FVM, SDK styrgrupp(5) 

Helena Persson Projektledare IoT utredning, Sopra Steria, (6) 

Terese Raymond Digidel(8) 
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Dagordning Ärende/ Anteckning Ansvarig 

1. Laget runt Det händer som vanligt en hel del inom Västra Götaland. 
Noterbart var Eric:s Bredbandsrobusthetsutredning som 
startar efter sommaren.  
Rose-Mharie har 5 oktober deras årliga Infosäkdag i Skövde. 
Detta år med tema ”Civilförsvaret”. Halva årets kurs i infosäk-
utbildningen är nu klar 3 block av sex genomförda. Tänk, vi har 
utbildat 100 personer i Informationssäkerhet runt länet! Hos 
både kommuner, Länsstyrelsen och VGR! 
 
Margareta R på Länsstyrelsen berättade att de får en ny 
Landshövding den 1 september, Sten Tolgfors.  
 
I Skövde får man en ny Kommundirektör till årsskiftet vid namn 
Björn Söderlund. En uppgraderat struktur för Skaraborgs 
kommunalförbund är på plats till årsskiftet också. 
 
Maria har tagit över Rebeckas ansvar för 
Kompetensförsörjningsstudien kring Digital spetskompetens 
som startar efter sommaren.  
 
Framtid Västra Götaland blir i år av 1 december och kommer 
att ha digitaliseringsinslag 

Alla 

2. Minnesanteckningar Minnesanteckningarna från mötet 2 juni godkändes. Alla 

3. Forum 
Informationssäkerhet
(Lst/VGR 
ESB/Västkom) 

Länsstyrelsen har nationellt ute en enkät kring 
Cybersäkerhetsförmåga. 255 kommuner svarat, varav 43 från 
VG-län! Rapport skall vara klar tills ca 24-25 augusti. 
Länsstyrelsen startar också en introduktionsutbildning för nya 
Infosäk/Beredskapspersoner den 2 sept. Lst hade en 
säkerhetsdag den 5 maj. Man började diskutera plan för nästa 
Nätverksträff för infosäkansvariga. Sätta datum näste möte? 
 
Tore varit på invigning av nationellt Cybersecurity centrum för 
forskning och innovation 14 juni. Pratade med MSB:s avdchef 
om Infosäk VG och nationellt ihop med andra regioner, på 
något sätt. MSB är intresserade och fortsätt diskussion skall 
ske efter sommaren. 

Therese 
Gustafsso
n, Lst 

4. Öppna data Fredrik drog aktuell status. Det rullar på bra men våra 
kommuners öppna data-ansvariga får ofta svårt att få tid att 
göra det de önskar. Ett tålmodigt och uthålligt samt stödjande 

Fredrik 
Eriksson 
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arbete krävs där gärna rådets medlemmar får påminna ute på 
fältet om Öppna datas betydelse för transparens, demokrati 
och tillit utöver de innovations- och besparingsmöjligheter 
som faktiskt också finns ofta. MTG-kommunerna har fått ut 14 
sensorer för luftkvalitet som test. D v s både IoT och Öppna 
data i skön förening. 
På nationell nivå arbetar Dataverkstaden nu med Lantmäteriet 
om kommunala ”Stompunkter” som behövs för 
samhällsplanering. Trevligt att vi arbetar väl med Lantmäteriet! 

5. SDK  Fredrik Holm informerade om att nio myndigheter nu tvingas 
starta med SDK och man tittar på vilka processer och ärenden 
de väljer för sina införanden. Det finns liksom tre nivåer i 
detta; Nationellt, regionalt och lokalt. Vi pratade vidare om en 
förstudie kring att VG-län skall bli SDK ready. Vad innebär det? 
Kan vi därmed underlätta framtida införande. Vi diskuterade 
em hel del kring detta och vill åstadkomma något för att 
underlätta runt länet.  Skall vi göra ett gemensamt koncept för 
detta med gemensam kunnig projektledare som kan stödja i ev 
pyssel, beskriva vad som behöver göras processmässigt och 
vilka nyttor det finns med SDK. (Följer lagstiftning, kapar tid, 
blir SDK-kompatibel, säker digital kommuniaktion) 
En gruppering bestående av Fredrik Edholm, Fredrik Holm, 
Tore och Linda B skulle titta vidare på det 

Fredrik 
Holm, 
Fredrik E 

6. Länsgemensam IoT  Smart region Västra Götaland, utopi eller verklighet? 
Förstudien är nu klar, presentationer och filmer görs i veckan 
där också några tillämpningar såsom Egen monitorering (VGR) 
och Välfärdsteknik (VGR/Västkom är med på en film. En film 
två innehåller Västfastigheters beskrivning av Real time estate 
som IoT tillämpning utöver vår egen dragning av förstudien. 
Se vår hemsida för mer info. 
https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/internet-of-
things/  

Helena 
Persson, 
Sopra 
Steria  

7. Digitalisering i 
människans tjänst 
2022 

Vi fortsatte titta igenom ett arbetsmaterial som arbetsgruppen 
tagit fram. Hemsidan är nu uppdaterad och har grundläggande 
info om eventet. Save the date har också gått ut med VGR RU:s 
nyhetsbrev runt länet. Kristina Jonäng, RUN:s ordförande är 
åter som prisutdelare i slutet av dagen.  Fortsättning nästa 
möte. 
Arbetsgruppen: Maria, Fredrik E, Fredrik N, Dan F, Margareta R 
och Tore arbetar vidare separat. En person från VGR Konferens 
finns inbokad för oss, Karin Wigerud. 

Alla 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/internet-of-things/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/internet-of-things/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/internet-of-things/
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Vid protokollet: Tore Johnsson 

  

8. 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 
gemensam finansiering. Terese Raymond beskrev vad som 
ingår i denna grundfinansiering. Några statliga myndigheter 
har p g a regionsatsningen också gett bidrag till Digidel för år 
2022, och SKR. VGR Kultur och Jens Lejhall håller i det och 
Maria är delaktig. VGR kultur tittar på ett lite större koncept 
där denna del kommer att vara en del av satsningen. Pengarna 
finns men inte ännu exakt vad hela paket skall innehåll. Blir 
klart Q3.  

Terese 
Raymond, 
Digidel 

9. Kraftsamling 
Digitalisering Maria har tagit fram indikatorer på Kraftsamlingen och åker 

runt till kommunalförbunden och andra aktörer för att skapa 
aktiviteter inom ramen för Kraftsamlingen. En sådan planeras 
till oktober under ”Code Week” där man skall kunna 
testprogrammera etc.  

Maria 
Larsson 

10. Rådets konferens i 
augusti 

23-25 augusti har vi vår årliga två dagars konferens. Mer 
material kommer ut innan resan. Vi försöker också att träffa 
Sundsvalls kommun när vi ändå är där utöver DIGG som redan 
är bokat. 

Tore 

11. Nästa möte 24-25 
aug 

Live två dagar i Sundsvall Tore 


