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Mötesanteckningar 

 

Regionala digitaliseringsrådet  
Koncernstab, regional utveckling och digitalisering 
 

Mötesdatum: 2023-01-19, möte nr 65. 

Tid:  Kl. 08.30 – 12.00. 

Plats:   Teams 

Deltagare 
Tore Johnsson VGR, samordnare digitaliseringsrådet 

Fredrik Edholm Skaraborgs kommunalförbund 

Maria Larsson VGR, samhällsanalys, Samordnare Kraftsamling Digitalisering 

Eric Åkerlund VGR, Bredbandskoordinator 

Fredrik Nilströmer Borås Stad, digitaliseringsstrateg 

Johan Kjernald Göteborgsregionen, IT-chef Härryda 

Lars Lindsköld VGR, Ledningsstöd, Koncernstab digitalisering 

Karl Fors Västkom, Enhetschef 

Margareta Rothell Enhetschef, Länsstyrelsen i Västra Götaland, på distans 

Hannes Lindqvist BRG, IKT-etablering/nätverk 

Staffan Dahlin VGR, Funktionsledare RU, KsD 

Förhinder 

Dan Folkesson Göteborgs stad, CDO 

Andrea Kostadonivic VGR, FoUU 

Jens Lejhall VGR, Kultur 

Rosie-Marie Åhlfeldt Högskolan Skövde 

Externa deltagare 

Gäster(deltagandepunkt) 
  

  

Amanda Palmqvist Broman Projektledare IoT-projekt, Sopra Steria, (2) 

Anita Sant´Anna Projektledare Förstudie AI(4) 
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Agenda för dagen; 

08.30. Laget runt.  

09.00. IoT-projektet startat, ny samordnare/kontaktperson för våren 
presenteras, Amanda Palmqvist Broman, Sopra Steria 

09.30. Arbete pågår kring Digitaliseringsrådets finansiering och 
projektförvaltning/utveckling vid slutförda projekt och innehåll på mötena. 

10.00. AI-förstudie, status, arbetsgrupp, referensgrupp, Anita 

10.30. SDK ready, upphandling av resurs/rådgivare/främjare 

10.45. Kompetensutredning Digitalisering presenteras, Maria 

11.15. Kraftsamling Digitalisering, halvtid, Maria 

11.40. Starta DMT direkt? 

11.50. Vår konferens i augusti?  

övriga frågor 

12.00. Avslutning 

Dagordning  Ansvarig 

1. Laget runt Varje person drog lite, lite längre för att också presentera sig 
för vår nya PL för IoT-projektet. 

Alla 

2. Länsgemensamt IoT-
Projekt startar nu  

Amanda presenterade sig själv. Vi har tillgång via henne till det 
team som tog fram Förstudien tillsammans med oss. Nu startar 
det regionala samverkansprojektet kring IoT. Amanda och Tore 
gick igenom projektstrukturen, berättade om den samverkan 
som kommer att ske med det nationella RISE ”Smart City Lab”, 
och diskuterade tänkbara personer bland oss och andra som 
kan delta i arbets- och referensgruppen. Om ca en månad får 
vi besked från Vinnova om vi får vår ansökan till Vinnova 
godkänd eller inte. Fredrik Edholm och Tore slet en del med 
ansökan eftersom vår tidigare PL Helena blev sjuk. Men nu 
startar vi i alla fall oavsett Vinnova-beslut så kommer vi att 
starta projektet. Som avslutning gick Amanda igenom det 
uppdaterade projektdirektiv som finns. Ytterligare synpunkter 
ges till Amanda. Beslut om ok på projektdirektiv näst möte. 

Amanda 
Palmqvist 
Broman 
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3. Digitaliseringsrådets 
projekt och 
förvaltning 

I samband med de diskussioner som Maria haft med våra fyra 
kommunalförbund gällande deltagande i digitaliseringsrådet 
som pågår lyfts också frågan om hur vi hanterar de projekt 
som digitaliseringsrådet startat skall förvaltas och utvecklas 
efteråt. Detta arbete fortsätter under våren via VGR/KF-
arbetsgrupp. Ett förslag kring KF:s arbete i Kraftsamling 
digitalisering skall redovisas på Västgruppen 30 mars.  

Maria, 
Fredrik 
Edholm 
och Tore 

4. Förstudie AI Anita beskrev att arbetet nu påbörjats. Vi diskuterade även här 
ett antal namn för både arbetsgruppen och referensgrupp. Vi 
diskuterade också Anitas utkast på enkät och frågor. Nästa 
möte har både arbetsgrupp och referensgrupp haft möten och 
enkäten nog klar för utskick.  

Anita 
Santa´Ann
a 

5. SDK Ready  Vår upphandling av främjare verkar inte ha fungerat. Tore 
provar att starta om denna upphandling. Det VGR/Västkom 
projekt som pågår rullar på stabilt. Det finns en VGR budget för 
projektet på 7 mkr. En lista finns där på ca 7-8 olika piloter som 
skall startas under våren. Både Skövde kommun och Göteborgs 
stad är med bland dessa. Nästa möte gör vi en presentation av 
detta projekt och hoppas upphandlingen av ”vår” SDK ready 
främjare/rådgivare är klar. 

Fredrik 
Edholm 
och Tore 

6. VGR:s 
spetskompetens 
digitalisering är klar 

Andrea hade fått förhinder så Maria presenterade utredningen 
om Spetskompetens inom digitalisering i Västra Götaland för 
rådet. Västra Götaland är inte så olika resterande delar av 
Sverige. Men nu skall man inom VGR FoUU prata vidare med 
sina samverkansparter, Kompetensråd etc kring möjliga vägar 
framåt. 

Maria 
Larsson 

7. Kraftsamling 
Digitalisering, halvtid 

Maria beskrev vart vi nått. Hon har tagit fram indikatorer som 
underlättar utvärdering. Hon har arbetat lite med DIGG kring 
dessa. Mycket har hänt och många aktörer varit delaktiga inkl 
digitaliseringsrådet och Ubit-gruppen. En rolig av många 
trevliga saker är att vi har 12 kommuner som velat starta 
Digidelcenter i sina bibliotek i kommunen. 

Maria 
Larsson 

8. Digitalisering i 
människans tjänst 

Vi behöver starta upp detta lite arbete tidigare i år. Det är stor 
efterfrågan på lämpliga lokaler i Göteborg. Vår tidigare VGR 
konferensperson Karin Wigerud är inbokad för att hjälpa oss 
även i år. Tacksamt om rådets medlemmar funderar på 
tänkbara talare. AI-förstudien är klar då. IoT-projektet är ju 
igång. SDK likaså. Digidelcenter är på G ca 10-12 st nya! 

Tore 
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Vid protokollet: Tore Johnsson 

9. Rådets konferens i 
augusti 

23-24 augusti har vi vår årliga två dagars konferens. Nu är det 
klart att Mariestad kan ta emot oss på Residenset. Fundera 
gärna omgående på lämpliga gäster eller saker som vi särskilt 
skall fokusera på. AI förstudien lär vara klar.   

Margareta 
och Tore 

10. Övriga frågor Fanns inga övriga frågor  

11. Nästa möte 1 mars Halvdag på distans som tidigare Tore 


