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Mötesanteckningar 

 

Regionala digitaliseringsrådet  
Koncernstab, regional utveckling och digitalisering 

Mötesdatum: 2023-03-01, möte nr 66. 

Tid:  Kl. 08.30 – 12.00. 

Plats:   Teams 

Deltagare 
Tore Johnsson VGR, samordnare digitaliseringsrådet, KsD 

Fredrik Edholm Skaraborgs kommunalförbund, Digitaliseringsstrateg, Skövde 

Maria Larsson VGR, samhällsanalys, Samordnare Kraftsamling Digitalisering 

Eric Åkerlund VGR, Bredbandskoordinator 

Torbjörn Svedung Fyrbodal KF, CDO Melleruds kommun 

Johan Kjernald Göteborgsregionen, IT-chef Härryda 

Lars Lindsköld VGR, Ledningsstöd, Koncernstab digitalisering(KsD) 

Hannes Lindqvist BRG, IKT-etablering/nätverk 

Rosie-Marie Åhlfeldt Högskolan Skövde 

Staffan Dahlin VGR, Funktionsledare RU, KsD 

Förhinder 

Dan Folkesson Göteborgs stad, CDO 

Andrea Kostadonivic VGR, FoUU 

Jens Lejhall VGR, Kultur 

Fredrik Nilströmer Borås Stad, digitaliseringsstrateg 

Karl Fors Västkom, Enhetschef 

Margareta Rothell Enhetschef, Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Externa deltagare 

Gäster(deltagandepunkt) 
Karin Wigerud VGR Eventservice, (2, 3) 

Therese Gustafsson Länsstyrelsen (Lst) (2) 

Monika Göransson VGR ESB (2) 

Amanda Palmqvist Broman Projektledare IoT-projekt, Sopra Steria (4) 

Anita Sant´Anna Projektledare Förstudie AI (5) 

Lars Forsell VGR, PL SDK projektet (7) 

Mikael Hermansson VGR, lösningsarkitekt, SDK projektet (7) 

Fredrik Holm Västkom, SDK-projektets styrgrupp (7) 
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Agenda för dagen; 

08.30. Laget runt och ok på protokoll 19 januari 2023 

09.00. Forum Informationssäkerhet, Therese, Monika, Rose-Mharie o Karin W. Deltar ca 

vartannat möte.  

09.20. Digitalisering i människans tjänst. Tore o Karin W 

09.30. IoT projektet, Vinnova avslag, projektdirektiv ok? Amanda 

10.00. AI-förstudie, workshop med rådet kring arbetet så här långt, Anita 

11.00. Handlingsplan digitaliseringsrådet, status, diskussion, måste bli färdig våren 2023. 

Tore, Maria och Fredrik E(i mån av tid). Kommunalförbundsstruktur 

11.30. VGR-Västkom SDK projektet som drivs inom VGR:s projektorg. PL: Lars Forsell, 

Mikael Hermansson & Fredrik Holm, Västkom  

12.00. Avslutning 

Dagordning  Ansvarig 

1. Laget runt Varje person drog lite, lite längre för att också presentera sig 
för vår nya deltagare, Torbjörn Svedung från Fyrbodals 
kommunalförbund. Som vanligt sker det väldigt mycket 
digitaliseringsaktiviteter runt vårt län. Alla deltagare är djupt 
involverade i digitaliseringssaker som sker inom sina områden. 
Dan Folkesson deltog t ex inte idag för att Göteborgs stad hade 
invigning av sin nya Kunskapsarena för digitalisering och 
Innovation.  Stor kompetens och erfarenhet deltar på våra 
möten! Man konstaterade också att det var skönt att ha en 
representant med från Fyrbodals kommunalförbund igen, och 
en kunnig person som kan bidra till rådets utveckling. 

Alla 

2. Forum 
Informationssäkerhet 

Therese håll i en agenda för deras punkt.  Träffen 6 dec hade 
ca 55 pers live med stort engagemang och intresse för denna 
samverkan.  På årets uppdragsutbildning i systematiskt 
informationssäkerhetsarbete deltar 23 pers. Även i år är Rose-
Mharie mycket nöjd med deltagarnas intresse och 
engagemang. De blir möten kring området tillsammans 3 mars 
och 1 sept som morgonseminarier. Näst nätverksträff blir den 
16 maj, live, i Göteborg troligtvis. Personer från både 
kommunerna, VGR och Lst. Man föreslog och diskuterade 
exempel på ämnen för 16 maj bl a SDK, AI och digital identitet.  

Therese 
Gustafsso
n, Monika 
Göransson
, Rose-
Mharie o 
Karin 
Wigerud. 
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V45-46 kommer också Lst att ha ”halvregionala” träffar i deras 
regi. Monika beskrev också deras tankar kring Forum 
Informationssäkerhet och dess utveckling utifrån att forumet 
nu har funnits i två år. Gruppen pratar vidare om detta utifrån 
rådets input, som gillade Monikas tankar.   

3. DMT Vi behöver bestämma datum för årets Digitalisering i 
människans tjänst. Lokaler är svåra. Vi siktar på att hitta 
datum, helst i oktober. Deltagarna ombads komma med dagar 
som INTE fungerar i oktober snarast. Högskolan i Skövde har t 
ex Informationssäkerhetsdagen den 24 oktober, så den dagen 
passar ej. Samma grupp som förra året arbetar vidare utifrån 
förra mötets inkomna idéer kring bla ev fokus på Digital 
inkludering och bjuda in även den målgruppen för möten 
mellan kultur och digitalisering, typ.  

Tore & 
Karin 

4. Länsgemensamt IoT-
Projekt status  

Amanda gick igenom projektets status just nu. Arbetsgruppen 
har startat och samarbetsmöten med Smart City Lab och 
Region Jönköping har genomförts. Tyvärr fick vi inga pengar av 
Vinnova men vi kör på ändå och arbetsgruppen får gå igenom 
vad detta kan innebära. Främst kan man ana en begränsning i 
upphandlade resurser som är den dyraste posten i projektet. 
Vår ambition är fortfarande att starta en upphandling av 
branschneutral IoT-plattform så fort vi kan. Göteborgs Stad har 
officiellt meddelat att de gärna deltar i referensgruppen för 
IoT-projektet. Staffan berättade också om det VGR interna IoT 
arbetet som dragit igång på riktigt p g a vårt projekt. Det 
expanderar hela tiden internt VGR utifrån behov som finns. 
Som avslutning informerade Amanda om det uppdaterade 
projektdirektiv, efter input från arbetsgruppen, som finns. Låg i 
kallelsen till mötet. Strax skall kallas till första 
referensgruppsmöte. Ytterligare möte med Smart City Lab och 
RISE är inplanerade. Beslut på godkänt projektdirektiv togs av 
Styrgruppen Digitaliseringsrådet. 

Amanda 
Palmqvist 
Broman, 
PL under 
våren. 

5. Förstudie AI Anita beskrev status i arbetet just nu. Enkät klar att gå ut för 
att få till ett nuläge i länet kring AI. Arbetsgruppen har haft 
möten och likaså har det genomförts ett första 
referensgruppsmöte med mycket starka regionala och 
nationella deltagare som var engagerade i vår förstudie. Det 
blev rätt mycket diskussioner kring div saker runt AI, SKR:s AI 
nätverk, AI Sweden, Samverkans med VGR:s datavad och nya 
Datastrategi, teknisk plattform finns, Startup bolag, betydelse 
för nya AI-tillämpningar, behov av testbädd etc. Anita 
redovisade ett förslag på disposition för förstudien som vann 

Anita 
Santa´Ann
a 
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gehör. Man diskuterade innehållet i vissa av delarna och Anita 
skall få till sig ytterligare material från rådets medlemmar. 
Kanske kan vi känna redan nu att förstudien bör få hålla på lite 
till för att landa och mogna får både oss och andra? 

6. Handlingsplan och 
VGR/Kommunalförbu
ndsstruktur för 
samverkan i 
Kraftsamling 
Digitalisering 

Digitaliseringsrådets nya Handlingsplan i dokumentform fanns 
tyvärr inte framme till detta möte som utkast. Men 
arbetsgruppen arbetar vidare. I samband med detta togs också 
upp de diskussioner som Maria haft med våra fyra 
kommunalförbund gällande deltagande i Kraftsamling 
digitalisering. En mindre arbetsgrupp ledd av Maria har tagit 
fram ett utkast på tänkt struktur som informerades om.  Johan 
och Tore uttryckte betydelsen av att man försöker hitta 
långsiktighet i detta, oavsett om det krävs att kommunerna ger 
KF tydligare uppdrag eller KF tar sig an Digitalisering som 
långsiktigt uppdrag. Förslaget kring KF:s arbete i Kraftsamling 
digitalisering skall redovisas på Västgruppen 29 mars. 
Digitaliseringsrådets roll knyter an till detta också men 
hanteras separat under året. De hänger också ihop med hur vi 
hanterar de projekt som digitaliseringsrådet startat som skall 
förvaltas och utvecklas efteråt på lämplig plats i länet. 
Fortsättning följer.  

Maria, 
Fredrik 
Edholm o 
Tore 

7. SDK Projektet  Det VGR/Västkom projekt som drivs från VGR programkontor 
var på besök. De beskriv status i projektet, status också för hur 
arbetet ser ut över Sverige utifrån Ineras statuskartor, för både 
regioner och kommuner. Lars beskrev hur VGR hanterar detta 
internt, man är nu godkänd Accespunktsoperatör precis som 
några kommuner i länet, och tidplanen framåt där riktiga 
testpiloter förhoppningsvis rullar igång under våren. Först 
internt VGR och sedan med Göteborgs stad och Skövde 
kommun där samverkan finns upparbetad. Samverkan sker 
också från projektet med både DIGG och Inera men även andra 
regioner. Rådets deltagare verkade nöjd med informationen 
och samverkan. Utbytet mellan detta projekt och rådets SDK 
Ready koncept måste fungera väl. Upphandling av ”vår” SDK 
ready främjare/rådgivare är nu utannonserad. Vår 
utvärderingsgrupp står redo så fort vi får in förslag att 
utvärdera. Förhoppningsvis kan vi ha en person framme att 
presentera för rådets medlemmar vid nästa möte. 

Lars 
Forsell, 
Mikael 
Hermanns
son & 
Fredrik 
Holm 

8. Övriga frågor Bildserie med Fredrik Erikssons status i Öppna data arbetet 
regionalt och nationellt var bilagt mötet. 

 

9. Nästa möte 5 april Halvdag på distans som tidigare Tore 
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Vid protokollet: Tore Johnsson 


