
Näringslivets 
digitala 

transformation

Fokus
Små och medelstora 

företag, 
tillverkningsindustri, 

styrkeområdena i 
stärka 

innovationskraften.

Digital kompetens 
och lärande

Fokus
Omställning av 
arbetskraften, 

spetskompetens 
och ledarskap.

Säker och hållbar 
digital 

infrastruktur

Fokus
Förvaltnings-

gemensam digital 
infrastruktur, 
bredband, AI, 

Internet of Things.  

Offentlig sektors 
digitala 

transformation

Fokus
Tillgängliggöra 
data (öppna), 

tjänsteutveckling 
och innovation.

Invånarens 
digitala 

delaktighet/ tillit

Fokus
Medie- och 

informations-
kunnighet, digitalt 
utanförskap och 

invånarnas 
perspektiv.

Inriktning Västsvensk kraftsamling digitalisering



Översiktlig planering 2022

• Föra kontinuerlig dialog med relevanta aktörer
• Strategisk kommunikation inom inriktningens fem områden.
• Sprida kunskap från erfarenheter av projekt och tester i Västra Götaland.
• Verka för en ökad digitalisering genom omställning av arbetskraften (RUN).
• Verka för ökade resurser till digitalisering inom Västra Götaland med fokus på 

nationella och EU medel
• Arbeta med statistik för digitalisering och följa upp arbetet



Näringslivets 
digitala 

transformation.

Fokus
Små och medelstora 

företag, 
tillverkningsindustri, 

styrkeområdena i 
stärka 

innovationskraften.

Planering 2022

Vi bidrar till att fler 
små och medelstora 
företag inom 
tillverkningsindustrin 
tar steg i sin digitala 
utveckling.

Vi bidrar till en grön 
och digital 
omställning i 
styrkeområdena i 
Västra Götaland för 
ett fossilfritt 
samhälle.

Digiresan – fortsättning
AI SMF 

Samverkan med cirkulära 
affärsmodeller inom 
textil. 

Olika initiativ inom ramen 
för de specialiserade 
branscherna.

Runda bordssamtal för 
behov och inför 
kommande år.

Aktiviteter 2022

IUC-väst och övriga 
IUCbolag i VG
Näringslivsaktörer

Science park Borås, och 
övriga science parks.

Agroväst, BRG

Handelskammaren, BRG

Inriktning 4 år Relevanta Aktörer



Digital 
kompetens och 

lärande.

Fokus
omställning av 

arbetskraft, 
spetskompetens 
och ledarskap.

Planering 2022

Vi bidrar till fler 
initiativ med fokus på 
omställning av 
arbetskraften för en 
ökad digitalisering i 
olika sektorer.

Vi bidrar till att 
tillgången till 
spetskompetens 
inom digitalisering 
ökar.

Vi bidrar till att lyfta 
digitalisering som en 
strategisk 
ledningsfråga.

Analys av kompetensbehov inom 
digitaliseringen med fokus på 
programmering och mjukvara.

Informationssäkerhetsutbildning för 
offentlig sektor/ SMF

Inleda samtal kring insatser för ökad 
digital kompetens inom olika 
yrkesgrupper, tex lärare samt digital 
kompetenser ur ett jämställdhets-
och inkluderingsperspektiv.

Fortsätta dialoger och samverkan 
med relevanta aktörer, inklusive 
kommunerna, i syfte att skapa 
förutsättningar för omställning och 
livslångt lärande med koppling till 
digital kompetens.

Inriktning 4 år Aktiviteter 2022

Kompetensråden i 
delregionerna
Kommunalförbunden

Digitaliseringsrådet, 
Högskolan i Skövde, 

Science park Skövde

Västsvenska 
handelskammaren

Relevanta Aktörer



Säker och hållbar 
digital 

infrastruktur.

Fokus
Förvaltnings-

gemensam digital 
infrastruktur, 
bredband, AI, 

Internet of Things.  

Planering 2022

Vi bidrar till utvecklingen av 
en förvaltningsgemensam 
digital infrastruktur och en 
hög datasäkerhet. 

Vi bidrar till test och demo av 
ny teknik.

Vi bidrar till att fast och 
mobilt bredbandsnät byggs ut 
och ökar på så vis närheten 
mellan olika platser i länet.

Vi bidrar till ökad kunskap om 
digitaliseringens 
miljöpåverkan

AI Sweden nätverket och aktiviteter 
för att förenkla för ökad användning 
av AI.

Förstudie kring länsgemensam 
Internet of things.

Aktiviteter inom 
informationssäkerhet. Stödja 
införandet av Säker digital 
kommunikation SDK.

VGRs arbete med finansiellt stöd till 
mobilt och fast bredband. Ubit-
gruppens handlingsplan. 
Digitaliseringsrådets handlingsplan. 
Uppdraget som nationell 
digitaliseringskoordinator.

Ev ta fram statistik på miljöpåverkan

Aktiviteter 2022

AI-Sweden
Science parks

Nätverk 
digitaliserings-
koordinatorer samt 
för bredbands-
koordinatorer

Västkom
Kommunerna/ 
Kommunalförbunden

Ubit och DÅ

Inriktning 4 år Relevanta Aktörer



Offentlig sektors 
digitala 

transformation.

Fokus
Tillgängliggöra 
data (öppna), 

tjänsteutveckling 
och innovation.

Planering 2022

Vi bidrar till att fler 
tillgängliggör öppna 
data samt delade 
data för forskning 
och innovation.

Vi bidrar till ett ökat 
fokus på digital 
tjänsteutveckling i 
offentlig sektor.

Nationell dataverkstad startar 
upp sin verksamhet och 
arbetet med öppna data för 
VG fortsätter.

Utforska ”data”, delade data, 
patientdata, data för 
innovation mm. Undersöka 
nyttor med öppna data.

Nationellt påverkansarbete av 
hälsodata.

Utveckla uppföljning av 
digitalisering i samverkan 
med DIGG bland annat.

Aktiviteter 2022

VGR, Lindholmen science 
park mfl.

Kommunerna/regionerna

Digitaliseringsstaben

AI-Sweden

Sahlgrenska science park

DIGG

Inriktning 4 år Relevanta Aktörer



Invånarens digitala 
delaktighet/ tillit.

Fokus
Medie- och 

informationskunnig
het och digitalt 
utanförskap och 

invånarnas 
perspektiv.

Planering 2022

Vi bidrar till att sprida 

kunskap om digitalt 

utanförskap samt initiera 

aktiviteter.

Vi bidrar till att invånarnas 

tillit till digitala offentliga 

tjänster ökar. 

Vi bidrar till att fler initiativ 
tas inom medie- och 
informationskunnighet.

Utveckla initiativ och lärande 
för att stötta invånare i deras 
digitala användning för att 
minska den digitala klyftan 
(Digidel). 

Digitalisering av 
samlingslokaler 

Initiativ kring digital 
tillgänglighet samt inom MIK. 
Fokus källkritik och äldre.

Nationell MIK-konferens i 
samverkan med GU och UR. 

Aktiviteter 2022 Relevanta Aktörer

Förvaltningen för 
kulturutveckling
Kommuner/bibliotek

Civilsamhället -
föreningar och 
studieförbund

Kultursektorns aktörer

Medier och demokrati 
Lindholmen

Inriktning 4 år



Områden där vi ska lägga extra fokus på förflyttning 2022

• Kompetensförsörjning inom digitalisering
• Cybersäkerhet med fokus på SMF
• Digital inkludering. Medier och demokrati, LSP, MIK, Digidel
• Samverkan med kommunsidan
• Delade hälsodata. Positionspapper 
• Samverkan med cirkulära affärsmodeller. 


