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11 oktober 2022  

Uppdatering från Västsvensk kraftsamling digitalisering 🔗 nr 5  
 

Det här mejlet är en uppdatering från arbetet med Västsvensk kraftsamling för digitalisering i 
Regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland (uppdateringen i pdf-format) 

Tillsammans ökar vi takten i den digitala omställningen för att nå målet med ett hållbart och 
konkurrenskraftigt Västra Götaland. Vi kraftsamlar inom fem områden näringslivets digitala 
transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig 
sektors digitala transformation samt invånarnas digitala delaktighet och tillit. 

Västsvensk kraftsamling för digitalisering  

Aktuell powerpointpresentation om kraftsamlingen 

 

🤝 Vi kraftsamlar för en ökad digitalisering 

Ökade räntor och hög inflation gör att svensk ekonomi är på väg in i en lågkonjunktur. 
Konjunkturinstitutet kom nyss med en rapport där de skriver att framförallt hushållen men också 
företagen ser dystert på framtiden. SKR har gått ut med att det är tuffa ekonomiska förutsättningar 
för kommuner och regioner. I ett sådant läge är det ju viktigare än någonsin med vår gemensamma 
kraftsamling för en ökad digitalisering och att ta till vara på digitaliseringens möjligheter med en mer 
effektiv och innovativ välfärd.  

Vi vill utveckla Västsvensk kraftsamling digitalisering till en plattform för lärande exempel om 
digitalisering med syfte att inspirera och öka takten i arbetet. Tillsammans kan vi fixa det, därför har 
vi tagit fram en enkät där ni kan tipsa om vad som pågår. Det kan vara allt ifrån mindre initiativ till 
större projekt. Nästa steg är att ordna ett inspirationsseminarium baserat på era inspel. Vi letar 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/digitalisering/?vgrform=1
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/run8355-1609333117-299/surrogate/Uppdatering%20fr%c3%a5n%20V%c3%a4stsvensk%20kraftsamling%20digitalisering%20nr%205.pdf
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/digitalisering/?vgrform=1


exempel på digitalisering inom näringslivet, kompetens, säker och hållbar infrastruktur, offentlig 
sektor och digital inkludering/MIK. 

Enkät om lärande exempel inom digitalisering 

 

🤝 Statusuppdatering  
Hösten är fylld av intressanta event som belyser digitalisering från olika perspektiv inom kraftsamling 
digitalisering. 

 17 oktober är det en workshop öppna data, AI och programmering - för alla som vill veta 
mer! Vi vill lyfta vikten av mer öppna data, bjuda på att testa på att programmera 
(nybörjarnivå) samt mingel kring lärandeexempel vad man kan göra med digitalisering. 
Workshop öppna data, AI och programmering - för alla som vill veta mer! Fullbokad  

 Nationell Dataverkstad håller en serie korta seminarier om olika frågor kring öppna data i 
höst, till exempel om statistikdata, leverantörsreskontra och datasäkerhet. 
Seminarier om öppna data  

 25 oktober är det ett Reväst seminarium om digitalisering och cirkulära affärsmodeller  
Digitalisering och cirkulära affärsmodeller 

 Framtid Västra Götaland är den 1 december med temat klimatomställning för hållbar 
konkurrenskraft där kraftsamling digitalisering ansvarar för seminarium 1 på eftermiddagen. 
Där kommer vi få veta mer om techföretagens bidrag i klimatomställning, Göteborgs stads 
digitala tvilling, hur man med hjälp av en app kan få bättre koll på sin egen klimatpåverkan 
samt mer om lantbrukets digitalisering. Enbart på plats på Svenska mässan. 
Framtid Västra Götaland 

 7 december är det full fokus på digitalisering med konferens: Digitalisering i människans 
tjänst i samverkan med Future of Democracy. Kom till Lindholmen science park!  
Digitalisering i människans tjänst 

 Tillsammans med Göteborgs universitet arrangerar Västra Götalandsregionen en nationell 
konferens om Medie- och informationskunnighet (MIK) den 26-27 oktober 2022.  Syftet med 
konferensen skapar vi en mötesplats där politik, kunskap och praktik tillsammans kan flyttar 
fram positionerna inom området. Till den fysiska konferensen bjuder vi in särskilt berörda 
aktörer med MIK-relaterade uppdrag men konferensens första dag, 26 oktober, kommer att 
livesändas (kl. 13.00 - 16.30) och är öppen för alla att se.  
Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap  

 

Fortsatt arbete och utredningar 

Utredning om robusthet och redundans i lokalt ägda bredbandsnät är på gång. I Västra Götaland 
finns många bredbandsnät som ägs av lokala nätägare, huvudsakligen kommunala stadsnät och 
fiberföreningar. Ibland saknas samordning mellan näten och utredningen ska visa på vilka 
sammankopplingar med nät och noder som saknas. Syftet är att på sikt få lokalt ägd IT-infrastruktur 
att samverka i en väl fungerande helhet. 
Utredning om robusthet och redundans i lokalt ägda bredbandsnät 

En utredning om behovet av digital kompetens i näringslivet pågår för fullt med intervjuer hos 
företag i Västra Götaland. Den är färdig runt årsskiftet. 

Rapporten om föreningars digitala förmågor kommer publiceras inom kort. 

Västra Götalandsregionen är aktiva i arbetet med AI-agendan som leds av RISE. AI-agendan är ett 
nätverk som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att accelerera användningen av AI i Sverige. 
Arbetet ska också ses som ett led i att möta regeringens ambition om att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda AI. Västra Götalandsregionen står i startgroparna med en förstudie som ska 
se till behovet av och möjligheterna med att starta en regional samverkan i Västra Götaland kring 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaX7aP7A4hN_RCtdRa-MAyFAtUNUg3VVFUQUtHUDczV0E0OUhFWTZYQzYzVi4u&web=1&wdLOR=c2CCA5D5E-DEE4-4911-8A8B-723363EE8CA4
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/5012
https://www.vgregion.se/ov/dataverkstad/referensmaterial/webbinarier-hosten-2022/
https://www.gu.se/evenemang/revast-webinar-digitalisering-och-cirkulara-affarsmodeller
https://www.vgregion.se/framtidvastragotaland
https://www.vgregion.se/digitaliseringsdagen
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/medie--och-informationskunnighet/mik-konferens-26-27-oktober-2022/
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2267841?agendaItemId=303938


artificiell intelligens (AI). Förstudien ska se till vilka behov som finns och inom vilka områden där 
samarbete kan ske.  

Arbetet med samverkan kring öppna data i Västra Götaland fortsätter. Potentialen för ökad 
effektivitet och mer innovation är stor om fler kommuner och regionala verksamheter tillgängliggör 
öppna data.  
Samverkan kring öppna data i Västra Götaland 

Dessutom fortsätter arbetet inom uppskalningen av VGR-projektet för öppna data ”Nationell 
Dataverkstad för regionala och kommunala öppna och delade data”. 
Lägesrapport för den nationella dataverkstaden oktober 2022 - Dataverkstad 

 

🌍 Utblick  

 Under sommaren släppte kommissionen sin årliga rapport om medlemsstaternas digitala 
framsteg, DESI. Sverige placerar sig denna gång på plats 4 efter Finland, Danmark och 
Nederländerna. Sammanfattningsvis kan man säga att Sverige ligger över EU-genomsnittet, 
även om framstegen inte är lika snabba som tidigare. Sverige når höga nivåer när det gäller 
befolkningens digitala kompetens, hela 67 procent av landets befolkning har i dag 
grundläggande digitala färdigheter och 36 procent har mer än grundläggande digitala 
färdigheter. Sverige har också kommit längre än många av medlemsstaterna när det gäller 
användningen av digital teknik, samtidigt som indexet visar att det fortfarande finns en del 
att göra när det kommer till användning av stordata och AI. Även om rapporten visar att 
Sverige kommit långt i arbetet med den digitala omställningen så understryker den 
Europeiska kommissionen att landets digitala utvecklingstakt har minskat det senaste året.  
När det gäller konnektivitet, som är vår svagaste länk, så har Sverige fallit tillbaka till 9:e plats 
och ligger därmed under EU genomsnittet när det gäller 5G-täckning. Rent konkret ligger 
Sverige med en täckningsgrad på 18 procent vilket är långt under EU-genomsnittet som ligger 
på 66 procent när det gäller 5G-täckningen i befolkade områden.  
DeSI sammanfattning om Sverige  

 Åtta nya utlysningar inom EU:s sektorsprogram Digitala Europa öppnade förra veckan. Det är 
den tredje uppsättningen utlysningar under programperioden och de uppgår denna gång till 
200 miljoner euro. 170 miljoner euro är avsatta för projekt inom data space, AI, cloud to 
edge infrastruktur och digitala utbildningsprogram, medan 30 miljoner euro ska gå till att 
skapa de europeiska digitala innovationshubbarna. Utlysningarna är öppna för företag, 
offentlig sektor m.fl. och stänger den 16 november 2022 respektive 24 januari 2023.  
Programmet Digitala Europa  
Utlysningar 

 Det allvarliga säkerhetspolitiska läget har ytterligare försämrats i och med det misstänkta 
sabotaget mot gasledningarna i Östersjön och vi ser nu skärpt kontroll kring svensk 
infrastruktur för energi. Centrum för cybersäkerhet på RISE har nyligen publicerat en rapport 
om cyberhot som vänder sig till ledare och beslutsfattare. I den lyfts risken med IT-system 
som styr till exempel elnät, vattenverk, industrier och andra samhällskritiska verksamheter. 
Den ökade digitalisering möjliggör innovation, effektivisering och ständiga förbättringar men 
samtidigt ökar sårbarheten och vi får en större angreppsyta. I rapporten lyfts viken av 
samverkan och kompetensutveckling samt vikten av kommunikation.  
RISE: CYBERHOT MOT SVERIGE - En sammanfattning för ledare och beslutsfattare  

 Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är grunden för en ökad robusthet och numera 
erbjuder myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en rådgivningstjänst för att 
stödja organisationer i att anpassa informationssäkerhetsarbetet.  
MSB - Rådgivning om informationssäkerhet   

https://www.vgregion.se/oppnadata
https://www.vgregion.se/ov/dataverkstad/aktuellt-lista-notissidor/lagesrapport-for-den-nationella-dataverkstaden2/
file:///C:/Users/ingho8/Downloads/DESI_2022__Sweden__se_T7v6bzLaKi5dDJGXNkS0dK3Mk4_88761.pdf
file:///C:/Users/ingho8/Downloads/DESI_2022__Sweden__se_T7v6bzLaKi5dDJGXNkS0dK3Mk4_88761.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.ri.se/sites/default/files/2022-09/Rapport%20Cybers%C3%A4kerhet.pdf
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/radgivningstjanst-for-systematiskt-informationssakerhetsarbete/


 EU-kommissionen har ett nytt lagförslag om cybersäkerhetskrav för uppkopplade produkter. 
Förslaget syftar till att förhindra en för stor splittring mellan säkerhetskraven som 
medlemsstaterna uppställer och därmed få ett effektivare skydd mot cyberrisker.  
EU:s förslag om cybersäkerhetskrav  

 Oktober är EU:s cybersäkerhetsmånad för tionde året i rad. Årets tema är “Think before u 
click – I choose to be safe online”. För er som jobbar inom VGR finns en internutbildning. 

EU:s cybersäkerhetsmånad (på engelska) 
VGR-intern: Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)  

 Under det svenska ordförandeskapet i EU kommer Regeringskansliet anordna ett möte på 
temat Hållbar AI och AI för hållbar utveckling, 2–3 maj, i Göteborg. Mötet riktar sig till 
tjänstepersoner från samtliga medlemsstater i EU. 

 Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att föreslå en nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet för 2023–2027 
Fortsatt strategi för skolans digitalisering - Regeringen.se 

 

🤝 Beslut i VGR med anknytning till Västsvensk kraftsamling digitalisering  
 Bredbandsstöd till samhällsmast i Vara kommun beslutades av Regionutvecklingsnämnden 

(RUN) i september. 

 RUN har lämnat ett remissyttrande över förnyad strategi för omställningen av hälso- och 
sjukvården i VGR, där bland annat frågan om digital vård lyfts upp ur ett invånarperspektiv. 
RUN:s yttrande om strategi för omställning av HoS 

 RUN har beslutat om medel till projektet ”Destination Future”. Syftet är att lyfta fram goda 
exempel på start-ups och teknikintensiva företag och knyta samman med akademi, 
entreprenörskapsfrämjande ekosystemet och industrin.   
Destination Future 

 RUN har fått information om EU:s förslag EUs förslag till förordning om det europeiska 
hälsodataområdet (EHDS) och det remissvar som VGR har skickat in. 
EUs förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS) 

 RUN har beviljat Wargön Innovation medel till projektet ”Re:hub – storskalig textilsortering”. 
Ambitionen är att anläggningen ska utrustas med modern digital teknik inom ex AI och bli del 
i ett större europeiskt system och ta hand om större volymer än enbart de svenska.  
Re:hub – storskalig textilsortering 

 Kollektivtrafiknämnden VGR har beslutat om medel till Vinnovaprojektet ”Vi knyter ihop 
civilsamhället kring samåkning”. Syftet är att bygga en digital samåkningsplattform som 
integreras i till exempel föreningars webbsidor så att medlemmar kan samåka till aktiviteter.  
Vi knyter ihop civilsamhället kring samåkning 

 Kulturnämnden (KUN) VGR har utökat stödet till digitalisering av samlingslokaler till att 
omfatta kunskapshöjande insatser inom tekniska lösningar, teknisk utrustning samt till 
delfinansiering av Digidel. Ett stort antal föreningar har fått medel för digitalisering av 
samlingslokaler redan. 
Utlysning av medel för digitalisering av samlingslokaler och Digidelcenter 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:864f472b-34e9-11ed-9c68-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/launch-10th-anniversary-european-cybersecurity-month
https://larportalen.vgregion.se/login/index.php
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https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2267840?agendaItemId=302718
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https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2272082?agendaItemId=303291
https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/kulturstod/digitalisering-av-samlingslokaler/?vgrform=1


🎯 Tips!  

Aktiviteter  

 Digitalidag – En temadag om framtidens digitala samhälle 14 oktober  

 Code week har dragit igång för tionde året och pågår från 6-23 oktober. Anniversary edition 
of EU Code Week marks 10 years of bringing coding to classrooms across Europe and beyond 
| Shaping Europe’s digital future  

 Konferensen AI for Humanity & Society – Dreams, Realities, and Futures: Risks and 
Consequences of AI in Formative Times anordnas av Wallenbergs stiftelse WASP HS den 17 
november i Stockholm. Det går även bra att medverka via länk.  
AI for Humanity and Society 2022 – WASP-HS 

 Tips  24 oktober lunchföreläsning om Trygga offentliga miljöer – brottsförebyggande IoT  

 

Lärande 
 Internetstiftelsens årliga rapport om svenskarna och internet släpps idag den 11 oktober 

Lanseringen av Svenskarna och internet 2022 

 Tillväxtverket har en ny rapport på temat digitalisering. Digitala teknologier har möjlighet att 
bidra positivt till produktivitetsutvecklingen. Samtidigt kan digitalisering bidra till ökade 
skillnader i produktivitet mellan företag genom att en hög grad av digitalisering kräver 
investeringar. Tillväxtanalys pekar på att företag som är stora eller som har en hög grad av 
digitalisering också har fördelar gentemot andra företag. Detta mäts bland annat genom 
robotar per anställd, andel IT-specialister och andel av försäljningen som sker digitalt. 
Produktivitetsspridning och digitaliseringens roll  

 Nytt avsnitt om forskning kring AI och havet i podden digitalsamtal  

 PTS har just nu en utbildning för digital coach 
 

 
Visste du att: Europaparlamentet antog i veckan ett direktiv om att införa en gemensam 
laddningsstandard för små elektroniska enheter europeisk harmonisering av mobilladdare. Det 
innebär att alla mobiltelefoner, surf- och läsplattor, digitalkameror, hörlurar och headset som säljs i 
EU från och med hösten 2024 ska vara utrustade med en USB typ-c kontakt. För bärbara datorer 
gäller de nya reglerna från och med våren 2026. Förslaget syftar till att minska miljöavfallet, förenkla 
för konsumenterna och minska marknadsfragmenteringen. Slängda och oanvända laddare står för 
cirka 11 000 ton elektroniskt avfall årligen i EU. En överväldigande majoritet av parlamentets 705 
ledamöter röstade för, emellertid stack 9 av de 21 svenska ledamöterna ut då de röstade emot 
förslaget (ledamöter från c, kd, m och sd).  
 

Avslutningsvis hoppas jag vi ses på några av höstens event 🍂! 

 

1 juli 2022  

Uppdatering från Västsvensk kraftsamling digitalisering 🔗 nr 4  

Det här mejlet är en uppdatering från arbetet med Västsvensk kraftsamling för digitalisering i 
Regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland. Tillsammans ökar vi takten i den digitala 
omställningen för att nå målet med ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland. Vi 
kraftsamlar inom fem områden näringslivets digitala transformation, digital kompetens och 
lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation samt 
invånarnas digitala delaktighet och tillit.  

https://digitalidag.org/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/anniversary-edition-eu-code-week-marks-10-years-bringing-coding-classrooms-across-europe-and-beyond
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/anniversary-edition-eu-code-week-marks-10-years-bringing-coding-classrooms-across-europe-and-beyond
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/anniversary-edition-eu-code-week-marks-10-years-bringing-coding-classrooms-across-europe-and-beyond
https://wasp-hs.org/events/ai-for-humanity-and-society-2022/
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/68992
https://internetstiftelsen.confetti.events/vlkommen-till-lanseringen-av-svenskarna-och-internet-2022
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2022-09-21-produktivitetsspridning-och-digitaliseringens-roll.html
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2022-09-21-produktivitetsspridning-och-digitaliseringens-roll.html
https://digitalsamtal.se/256-sillgrisslor-datorseende-och-ny-kunskap/
https://pts.grade.se/LuvitPortal/plugins/autostart/index.htm?courseid=5044
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🤝 Vi kraftsamlar för en ökad digitalisering 
Det är mycket på gång inom digitalisering och många olika aktörer bidrar till en ökad takt i 
utvecklingen. Under våren har vi haft fokus på att stärka samverkan och samordning. Yttre 
omständigheter – brist på komponenter, brist på varor, det säkerhetspolitiska läget -  driver på för att 
öka användningen digitaliseringens möjligheter till innovation, effektivisering och ständiga 
förbättringar. 

 

Digitaliseringsrådet i Västra Götaland har initierat en förstudie om förutsättningar för att etablera en 
länsgemensam samverkan kring IoT ”Smart region Västra Götaland, utiopi eller verklighet?”. Internet 
of things (IoT) handlar om att saker är uppkopplade och möjliggör datadrivna beslutsunderlag. 
Förstudien visar på en rad nyttor med ett länsgemensamt grepp kring IoT-området genom att 
kommuner, verksamheter och bolag inte ska behöva bygga upp IoT-funktionalitet och förmågor på 
egen hand. Förstudien visar att det finns starka skäl att gå vidare med en gemensam satsning och 
omfattar hur det skulle kunna organiseras, förvaltas och finansieras. Mer information finns på 
www.vgregion.se/iot och där kan man anmäla sig till digitala seminarier i september. 

I den regionala utvecklingsstrategin finns även en kraftsamling kring cirkulära affärsmodeller. 
Digitalisering är många gånger en möjliggörare för att förändra affärsmodeller och det finns stora 
synergier i att kraftsamla tillsammans. Ett exempel på det är att är att förlänga produkters livslängd 
med hjälp av digitalisering och koppla fler tjänster till den. Behovet av spårbarhet av material är ett 
annat exempel. I höst kommer vi få tillfälle att lära oss mer om cirkulära affärsmodeller och 
digitalisering, är du nyfiken boka upp förmiddagen den 25 oktober och håll koll inbjudan från Reväst.  

Datadriven innovation ger ofta nya möjligheter för företag när data kopplas ihop och analyseras på 
nya sätt. Stora mängder data är också en förutsättning för AI och det finns en potential att använda 
AI i både spårbarhet och i utvecklingen av mer cirkulära affärsmodeller som exempelvis tas upp i en 
rapport från RE:SOURCE AI som möjliggörare för den cirkulära ekonomin (resource-sip.se). Vinnova 
lanserade i våras ett program för avancerad digitalisering för grön omställning för att snabba på 
utveckling av digital teknik som krävs för att ställa på ett hållbart sätt.  

Den 13 juni var det dags för det andra tillfället med Future of democracy Summit 2022, titta gärna på 
inspelningarna. Det var en fartfylld dag med massor om digitalisering. Fokus på förmiddagen var 
cybersäkerhet ett området där Sverige både behöver öka och samla resurser för att hantera de risker 
och attacker som sker. Kopplingen är tydlig till demokrati, medie- och informationskunnighet (MIK) 
och var det digitala offentliga samtalet förs. Eftermiddagen ägnades en hel del tid åt offentlig sektors 
digitalisering, både utmaningar och möjligheter. Exempelvis pratade Mark Wolff från SAS institute 
om möjligheterna med hälsodata som ständigt samlas in via smarta klockor och telefoner. Det var 
flera talare på temat hur offentlig sektor kan lyckas med innovation med hjälp av digitala lösningar 
och svaret tycks ligga i att både skapa en kultur för intraprenörskap men också ta hjälp utifrån. 
Dagens inspiration stod Binette Rose Seck för när hon pratade om hur unga lär sig programmering 
och med utbildningen stärker sin tro på att de kan åstadkomma något i livet. Kopplat till konferensen 
finns tio fantastiska avsnitt i podden Digitalsamtal, som gjorts av Anders Thoresson och Karin 
Hübinette. 
 

🤝 Statusuppdatering  
Nedan följer korta uppdateringar: 

 Västsvensk kraftsamling digitalisering är en plattform för att samla lärande exempel om 
digitalisering. Vi vill gärna få tips om mer saker som pågår och ni får gärna skicka in exempel 
via denna ENKÄT.  

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/digitaliseringsradet/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/run8355-1609333117-295/native/L%c3%a4nsgemensam%20samverkan%20IoT.pdf
http://www.vgregion.se/iot
https://www.gu.se/handelshogskolan/om-oss/samverkan/revast-en-motesplats-for-regional-utveckling
https://resource-sip.se/content/uploads/2020/04/ai-som-mojliggorare-for-den-cirkularar-ekonomi.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCFCVm9ZLxeOy0WjBzvk_bZA/videos
https://digitalsamtal.se/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/digitalisering/larande/
https://forms.office.com/r/VVENK5YvsB
https://forms.office.com/r/VVENK5YvsB


 I augusti kommer ett arbete starta upp med att undersöka behovet av digital 
spetskompetens i näringslivet i Västra Götaland. Det är både en litteraturstudie och en 
intervjudel med ett antal företag runt om i hela regionen. Planen är att ha en färdig rapport 
innan årsskiftet.  

 Arbetet med öppna data i Västra Götaland löper på med syfte att få fler kommuner och 
regionala verksamheter att tillgängliggöra öppna data. Det finns potential för att öka takten 
och antalet kommuner som är med behöver bli fler. Fredrik Eriksson som är regional 
samordnare för öppna data stöttar och hjälper till i processen. När fler aktörer börjar lägga ut 
öppna data så ökar möjligheterna för tjänsteutveckling och innovation på offentliga data. 
Samtidigt ökar transparensen gentemot invånarna och det kan också leda till ökad intern 
effektivitet. Dessutom fortsätter arbetet med Nationell dataverkstad för regionala och 
kommunala öppna och delade data  

 Under våren har vi bjudit in till samtal ”Runda av dagen med digitaliseringssnack” vid tre 
tillfällen. Det har varit intressant och lärorika samtal och stort tack till er som har deltagit. Vi 
ser över formen till hösten, har ni önskemål eller inspel så är det välkommet.  

 Arbetet med digital delaktighet fortsätter. Drygt hälften av Sveriges regioner har gått 
samman och sett till att nätverket Digidel får fortsatt finansiering. Vår förhoppning är att vi 
kommer se fler DigidelCenter eller liknande i Västra Götaland de kommande åren. Många 
invånare behöver stöd för att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Förvaltningen för 
Kulturutveckling fortsätter sin webbinarieserie biblioteken och den digitala utbildningen i 
höst. Digidel har tillsammans med Västernorrland och Mittuniversitetet tagit fram en rapport 
om människans möte med teknik i det digitala samhället och hur det mötet kan underlättas. 
Rapporten tar utgångspunkt i perspektivet att det är samhället som bygger ett digitalt 
utanförskap snarare än att invånare har ett eller flera hinder för digital inkludering. Västra 
Götalandsregionen genomför dessutom nu en enkät till ett antal föreningar med frågor kring 
behov av digital förmåga. Resultatet kommer i höst. 

 

🤝 Beslut med anknytning till Västsvensk kraftsamling digitalisering  
 Regionutvecklingsnämnden har bland annat fått en redovisning av 2021 års 

bredbandskartläggning, i handlingarna finns en intressant powerpoint Årets 
bredbandskartläggning är publicerad - Västra Götalandsregionen (vgregion.se).  

 Regionutvecklingsnämnden har också fått en redovisning av Strategisk insikt 2030 för 
västsvensk industri, ett initiativ från IDC och IUC-bolagen, som ligger helt i linje med 
kraftsamling digitalisering. 

 Medel till projektet Klimatledande processindustri beslutades i maj av 
regionutvecklingsnämnden och bidrar till kraftsamling digitalisering. Visionen för projektet är 
att stötta en övergång till produktion av kemikalier, material och drivmedel baserat på 
förnybara och återvunna råvaror. 

 Tekniktrappan Sjuhärad har också fått medel och syftar till att säkra näringslivets 
kompetensförsörjning och därmed stärka innovationskraften. Projektet bidrar till 
kraftsamling digitalisering genom att utveckla barn och ungdomars teknikintresse samt att 
stärka företagens arbete med att bli mer attraktiva arbetsplatser. 

 Samverkansprojektet Digiresan 2.0 som arbetar för en ökad digitaliseringen hos små och 
medelstora tillverkande företag har kommit igång under våren. Ett exempel på företag som 
delar är Hjo-Verktyg digitaliserar för effektivare produktion | IDC | Skaraborgs 
utvecklingsbolag för industrin (idcab.se). 

 Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har fortsatt med stöd till digitalisering av 
samlingslokaler och det är ett 20-tal som har fått stöd för att ansluta sin lokal till fibernät. 

 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/oppna-data/om-regional-samverkan-inom-oppna-data-i-vastra-gotaland/
https://www.vgregion.se/ov/dataverkstad/
https://www.vgregion.se/ov/dataverkstad/
https://digidel.se/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/biblioteksutveckling/verksamhet-och-projekt/det-digitala-biblioteket/webbinarieserie---biblioteken-och-den-digitala-folkbildningen/
https://www.rvn.se/globalassets/_rvn/regional-utveckling/naringsliv-innovation-och-digitalisering/digitalisering/digitala-samhallshinder.pdf
https://www.rvn.se/globalassets/_rvn/regional-utveckling/naringsliv-innovation-och-digitalisering/digitalisering/digitala-samhallshinder.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2267836?agendaItemId=300201
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2267836?agendaItemId=300201
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/bredband/aktuellt/arets-bredbandskartlaggning-ar-publicerad/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/bredband/aktuellt/arets-bredbandskartlaggning-ar-publicerad/
https://www.iucvast.se/media/tvqfemy0/strategisk-insikt-roadmap-resultat.pdf
https://www.iucvast.se/media/tvqfemy0/strategisk-insikt-roadmap-resultat.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2267836?agendaItemId=300628
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2267836?agendaItemId=301038
https://digiresan.nu/
https://idcab.se/nyheter/hjo-verktyg-digitaliserar-for-effektivare-produktion/
https://idcab.se/nyheter/hjo-verktyg-digitaliserar-for-effektivare-produktion/
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/209231


🌍 Utblick  
 Tillväxtverket har några nya rapporter på temat digitalisering: 

o När lagar och regler faller ut olika - utmaningar för företag som vill investera.pdf 
(tillvaxtverket.se)  

o Klimatsmart transportkedja (tillvaxtverket.se) 

 Tillväxtverket har kommit med en rapport om Coworking och lokal utveckling utanför 
Sveriges storstadsregioner (tillvaxtanalys.se).  

 Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att titta på serverhallars energianvändning 
med slutrapportering januari 2023. 

 Digital förvaltning har kommit med en rapport om digital mognad i offentlig sektor  

 Vinnova har en utlysning för kommuner och civilsamhällesorganisationer som vill utforska AI, 
ansöka senast 14 september. 

 Skattebetalarna har släppt en rapport som lyfter att det behövs en digitalisering i offentlig 
sektor för att undvika onödiga kostnader och för att öka värdet för invånarna av välfärden. 
De bedömer att det handlar om över 1000 miljarder på 10 år som en misslyckad digitalisering 
skulle kosta samhället.  

 Ung företagsamhet har i samverkan med Dalénium ett skolhackathon i Minecraft i Skaraborg 
till hösten.  

 I Göteborg har ett center för additiv tillverkning startats Sveriges största öppna kraftsamling 
inom additiv tillverkning | RISE 
 

🎯 Tips om aktiviteter och annat 
 6 september Vårt uppkopplade samhälle – IoT i offentlig sektor  

 15 september Vårt uppkopplade samhälle – IoT i offentlig sektor   

 7 december Digitalisering i människans tjänst 

 Webbinarieserie om digital delaktighet - Biblioteken och den digitala folkbildningen 

 Några saker som planeras i höst där datum ej är spikat ännu: 
o Seminarium om lantbrukets digitalisering planeras i aug/ sep 
o Workshop på temat programmering och öppna data i oktober 

VGR har Digitaliseringscheckar som kan sökas av befintliga företag som står inför en utveckling och 
behöver ta in extern kompetens genom en konsult för att satsningen ska kunna genomföras.  

 

Visste du att: SOM-undersökningen ställer frågor till invånarna i Västra Götaland om deras vanor på 
internet. Undersökningen visar att drygt 80 procent har gjort ärenden på internet hos myndigheter. 
Det finns en tydlig skillnad beroende på invånarens utbildningsnivå. Drygt 90 procent av de 
högutbildade gör ärenden på internet medan andelen är 60 procent bland lågutbildade. Åldern 
spelar också roll, andelen som gör ärenden hos myndigheter på internet i åldern 65-85 år är 65 
procent medan bland 30-49 åringarna är andelen 94 procent. 
 

Avslutningsvis vill jag önska er en trevlig sommar 🌻 
📧 Om du vill tipsa andra om mejlet finns möjlighet att anmäla sig på webben.  
Om du inte vill ha fler lägesuppdateringar så mejlar du mig och meddelar.  
 
Vänliga hälsningar 
Maria 
 
 
 
 

https://tillvaxtverket.se/download/18.7ccfab0f1817fe936932fe/1655710823077/N%C3%A4r%20lagar%20och%20regler%20faller%20ut%20olika%20-%20utmaningar%20f%C3%B6r%20f%C3%B6retag%20som%20vill%20investera.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.7ccfab0f1817fe936932fe/1655710823077/N%C3%A4r%20lagar%20och%20regler%20faller%20ut%20olika%20-%20utmaningar%20f%C3%B6r%20f%C3%B6retag%20som%20vill%20investera.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.5508ffe818120e8397e67c64/1655301928671/Klimatsmart%20transportkedja_slutleverans.pdf
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.1d3e3a8d180d6be6b072c055/1654690222876/PM_2022_09_Coworking%20och%20lokal%20utveckling%20utanf%C3%B6r%20Sveriges%20storstadsregioner.pdf
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.1d3e3a8d180d6be6b072c055/1654690222876/PM_2022_09_Coworking%20och%20lokal%20utveckling%20utanf%C3%B6r%20Sveriges%20storstadsregioner.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/energianvandningen-av-serverhallar-ska-analyseras/
https://usercontent.one/wp/www.digitalforvaltning.se/wp-content/uploads/2022/06/Statusrapport-2022.pdf
https://www.vinnova.se/e/larande-och-motesplatser/starta-er-ai-resa-for-organisatoriskt-2022-00880/
https://skattebetalarna.se/wp-content/uploads/2022/06/SB%E2%80%93Rapport-digitalisering-2022.pdf
https://skattebetalarna.se/wp-content/uploads/2022/06/SB%E2%80%93Rapport-digitalisering-2022.pdf
https://ungforetagsamhet.se/skaraborg/arskurs-5-loser-samhallsutmaningar-i-minecraft
https://www.ri.se/sv/press/sveriges-storsta-oppna-kraftsamling-inom-additiv-tillverkning
https://www.ri.se/sv/press/sveriges-storsta-oppna-kraftsamling-inom-additiv-tillverkning
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/4607
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/4608
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/biblioteksutveckling/verksamhet-och-projekt/det-digitala-biblioteket/webbinarieserie---biblioteken-och-den-digitala-folkbildningen/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/digitalisering/


 
 
  



22 mars 2022 

Uppdatering från Västsvensk kraftsamling digitalisering 🔗 nr 3  

Det här mejlet är en uppdatering från arbetet med Västsvensk kraftsamling för digitalisering i 
Regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland. Tillsammans tar vi steg för att med 
digitaliseringens hjälp nå målet med ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland. Vi 
kraftsamlar inom fem områden näringslivets digitala transformation, digital kompetens och 
lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation samt 
invånarnas digitala delaktighet och tillit. Förutsättningarna är goda när vi tillsammans fortsätter öka 
takten i den digitala omställningen.  
  

🤝 Vi kraftsamlar för en ökad digitalisering 

2022 har börjat med stor oro för det som sker i Ukraina och för utvecklingen framåt. Cyberattacker 
mot myndigheter och banker var en del av krigets inledningsskede. Med en ökad digitalisering blir 
också konsekvenserna allt större vid cyberattacker. Förra veckan anordnade Reväst ett seminarium 
om Cyberattacker – det nya normala med Anne-Marie Eklund Löwinder. Det finns kvar några dagar 
till på Youtube så passa på att lyssna på det föredraget. Bland annat lyfte Anne-Marie att Sverige är 
ett av de mest digitaliserade länder men samtidigt har lägst digital säkerhet. Det är ingen bra 
kombination.  

I Västsvensk kraftsamling digitalisering jobbar vi med att öka medvetenheten om cybersäkerhet och 
att stärka informationssäkerhetsarbetet. Exempelvis hade vi ett seminarium om detta på Framtid 
Västra Götaland i januari. Ett annat exempel är Digitaliseringsrådets satsning på 
informationssäkerhetsutbildningen på 7,5 högskolepoäng i samverkan med Högskolan i Skövde 
fortsätter under 2022. Oron i Europa har också aktualiserat problemet med desinformation på 
internet och i kraftsamling digitalisering har vi fokus på att öka invånares digitala medie- och 
informationskunnighet. Frågan är i högsta grad aktuell på EU nivå och förra veckan antog också EU:s 
digitaliseringsministrar en deklaration om cybersäkerhet och en om desinformation. 
 

🤝 Statusuppdatering  

Inför 2022 har vi extra fokus på digital kompetens, digital inkludering, data, cybersäkerhet och att 
stärka samverkan med relevanta aktörer. Det finns en handlingsplan för 2022, en färdigställd 
uppföljning samt sammanställning av nyckeltal för digitalisering. Samtal är grunden i samverkan och 
samordning. Vi bjuder därför in till en digital seminarieserie ”Runda av dagen med 
digitaliseringssnack”.  Första tillfället är 28 mars kl 15-16. Vi inleder med en kortare föredragning och 
sen samtalar vi. Anmäl er direkt i regionkalendern.   
 
Nedan följer korta uppdateringar från initiativ som pågår: 

 Nationell data verkstad för regionala och kommunala öppna och delade data har startat upp 
2022. Projektet handlar om att utveckla nationella strukturer för att regioner och kommuner 
ska både tillgängliggöra och använda både öppna och delade data. Under våren ska en topp-
100-lista med särskilt viktiga datamängder från regional och kommunal sektor tas fram. 
Projektet drivs av Västra Götalandsregionen tillsammans med projektpartners från Region 
Skåne, Värmland, Västernorrland, Internetstiftelsen, DIGG, RISE och Tillväxtverket. 

 I Västra Götaland genomförs just nu en utredning om och hur en länssamverkan kring 
sensorer i saker (Internet of Things - IoT) skulle kunna genomföras. IoT kan handla om allt 
från var rullstolar finns, till luftkvalitet och badvattentempraturer som exempel. Utredning är 
klar i slutet av april men redan nu kan man se goda möjligheter till ett länsgemensamt 
branschneutralt samarbete inom området.  

https://www.vgregion.se/sv/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/digitalisering/?vgrform=1
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/regional-utvecklingsstrategi/
https://youtu.be/ifoTzun2BS0
https://www.vgregion.se/framtidvastragotaland
https://www.vgregion.se/framtidvastragotaland
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/informationssakerhetsprogram/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/digitalisering/digitalisering-invanare/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/digitalisering/digitalisering-invanare/
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/03/eus-digitaliseringsministrar-star-enade-mot-desinformation-och-for-okad-cybersakerhet/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/digitalisering/nyckeltal/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/digitalisering/nyckeltal/
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/3387
https://www.vgregion.se/ov/dataverkstad/


 Ett nätverk med 13 regioner från norr till söder i Sverige arbetar tillsammans för att 
undersöka hur man på lämpligaste sätt kan samverka kring digital delaktighet. Våra första 
samverkanssteg handlar om att säkerställa en femårig fortsatt finansiering av nätverket 
Digidel, få igång flera Digidelcenter ute på kommunbiblioteken och sedan får man se vad det 
kan bli för ytterligare samverkan inom området. Nätverket har haft möten med de statliga 
aktörerna inom Digin, som drivs av PTS, DIGG, myndigheten för digital delaktighet (MFD) och 
myndigheten för tillgängliga medier(MTM) och man ser i regionnätverket 
samverkansmöjligheter även här. Förvaltningen för kulturutveckling i VGR startar nu en 
utbildningsaktivitet för att få fler kommunbibliotek att bli Digidel center. Digital delaktighet 
är något vi behöver arbeta kontinuerligt med över tid. 

Visste du att: Västra Götalandsregionen har ett AI-råd som håller återkommande möten för att 
samordna och samverka om AI inom främst hälso- och sjukvården. VGR är även medfinansiär till AI 
Sweden som är Sveriges nationella center för tillämpad AI. Vill du lära dig mer om AI finns två kurser: 

AI för ledare i offentlig sektor | AI Sweden och En gratis online-kurs om grunderna i artificiell 
intelligens (elementsofai.se). På mötesplats My AI är det gratis att registrera sig för att dela idéer 
och projekt om AI.  
 

🤝 Beslut med anknytning till Västsvensk kraftsamling digitalisering  

VGR har under mars lanserat Digitaliseringscheckar. Digitaliseringscheck kan sökas av befintliga 
företag som står inför en utveckling och behöver ta in extern kompetens genom en konsult för att 
satsningen ska kunna genomföras.  
 

Regionutvecklingsnämnden har vid två sammanträden 2022 beslutat om en rad projekt som bidrar 
till en ökad digitalisering: 

 Digiresan 2.0 – samverkansprojekt sökt av IDC för öka digitaliseringen hos små och 
medelstora tillverkande företag samt öka mognadsgraden inom digitalisering och grön 
omställning.  

 Women in Tech har fått medel för att utveckla ett program för tidiga bolag inom teknisk 
innovation som ökar kvinnors hälsa och välmående (Femtech) Jämlik techindustri ska 
förbättra världen och kvinnors hälsa  

 Stödsystem för deep-tech i Västsverige - medfinansiering till React EU projekt och drivs av 
Chalmers Ventures. Deep-tech är utveckling av nya produkter med avancerade tekniska 
innovationen.  

 MobilityXLab – fortsatt medfinansiering av samverkansmiljön mellan industribolag och 
startups med spetskompetens inom mjukvara. Fortsättning innebär ett vidgat fokus från 
fordonssektorn till även elektrifiering. 

 PICTA har fått fortsatt finansiering och fokus ligger på prehospital digitalisering tex AI-baserat 
beslutstöd, datatillgång och IoT.  

 
Kulturnämnden i VGR har ett stöd för att ansluta samlingslokaler till fibernät och ansökningar tas 
emot under våren 2022, Digitalisering av samlingslokaler.  
Kulturnämnden har också beviljat medfinansiering till Medier och demokrati på Lindholmen Science 
Park under 2022. De jobbar bland annat med mediebranschen och AI, automatisering av 
journalistiken, medie- och informationskunnighet samt genomförde Future om Democracy med stort 
fokus på digitalisering.  
 

🌍 Utblick  
 Regeringen har presenterat en ny svensk industristrategi Framtidens industri- en strategi om 

grön och digital omställning. Kopplingen mellan digitalisering och grön omställning är tydlig 
och i EU pratar man om twin transition. Samtal pågår mellan kraftsamling digitalisering och 

https://digidel.se/
https://digin.nu/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/biblioteksutveckling/verksamhet-och-projekt/det-digitala-biblioteket/webbinarieserie---biblioteken-och-den-digitala-folkbildningen/
https://www.ai.se/en/node/93235#:~:text=AI%20f%C3%B6r%20ledare%20i%20offentlig%20sektor%20%C3%A4r%20en,tillsammans%20med%20behov%20av%20effektiviseringar%20driver%20p%C3%A5%20f%C3%B6r%C3%A4ndringen.
https://www.elementsofai.se/
https://www.elementsofai.se/
https://my.ai.se/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/digitalisering/
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210520
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/jamlik-techindustri-ska-forbattra-varlden-och-kvinnors-halsa-35447
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/jamlik-techindustri-ska-forbattra-varlden-och-kvinnors-halsa-35447
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/209231
https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/kulturstod/digitalisering-av-samlingslokaler/
https://www.regeringen.se/493912/contentassets/be7e3504e9d640b0b998b15fac9e4cda/framtidens-industri---en-strategi-om-gron-och-digital-omstallning.pdf
https://www.regeringen.se/493912/contentassets/be7e3504e9d640b0b998b15fac9e4cda/framtidens-industri---en-strategi-om-gron-och-digital-omstallning.pdf


kraftsamling cirkulära affärsmodeller om grön och digital omställning. I strategin lyfts också 
cybersäkerhet och vikten av att integrera säkerhet i alla led i en varas eller tjänsts livscykel. 

 Digg har i sin rapport om Digitala Sverige 2021 ett förslag på indikatorer för samhällets 
digitalisering (sid 44). I rapporten lyfter Digg också behovet för offentlig sektor att stärka det 
digitala ledarskapet för att bli mer proaktiva i utvecklingen. 

 I februari presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag, den så kallade dataakten. 
Syftet är att tillgängliggöra mer data och att reglera vem och i vilka fall man kan använda och 
få tillgång till data som är alstrad inom EU. Avsikten är att garantera rättvisa i den digitala 
miljön, stimulerar konkurrens, öppna upp för innovation och göra data mer tillgängligt. 
Riktade åtgärder föreslås som ska ge små och medelstora företag bättre förhandlingsposition 
i förhållande till större företag. Dessutom ger förslaget offentlig sektor i extraordinära fall 
tillgång till data som ägs av den privata sektorn, och som annars inte är tillgänglig, som tex 
naturkatastrofer. Förslaget ska nu behandlas i Europaparlamentet och rådet.  

 9 mars träffades EU:s telekomministrar och antog ett gemensamt upprop till den digitala 
sektorn med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Ministrarna uppmanar företagen 
att agera skyndsamt för att bistå användare av deras tjänster/plattformar som befinner sig i 
Ukraina och att mobiliserar sin faktagranskning, skydda grundläggande rättigheter och 
friheter, och se till att inte sprida desinformation.  

 EU-kommissionen arrangerar ett forum om digital utbildning den 22/3.  

 23 mars organiserar EU-kommissionen ett informationstillfälle för utlysningen inom Digitala 
Europaprogrammet som syftar till att stödja offentlig sektor på lokal, regional och nationell 
nivå för att öka semantisk, teknisk och juridisk interoperabilitet och dataportabilitet för HVD 
(high value datasets).   

 

🎯 Tips om aktiviteter och annat 

 ”Runda av dagen med digitaliseringssnack” 28 mars kl 15-16. Anmälan i regionkalendern. 

 20 april: Öppna geodata - inspirationswebbinarium  

 Greats kommundag 28 april 8:30-10:30 

 Digikult 2022 – digitalt kulturarv i praktiken 5-7 april 

 Webbinarieserie om digital delaktighet - Biblioteken och den digitala folkbildningen 

 Alldigitalweeks pågår mellan 14 mars och 14 april. 

 Nationell MIK-konferens i Göteborg 26-27 oktober. Göteborgs Universitet och Västra 
Götalandsregionen bjuder in till en mötesplats där politik, kunskap och praktik tillsammans 
flyttar fram positionerna. 

 Prenumera på PTS nyhetsbrev om digital delaktighet 

 Digin.nu - information, stöd och verktyg för digital inkludering och tillgänglighet 

 FAKTA – 88 procent av hushållen i Västra Götaland har tillgång till bredband eller IT-
infrastruktur om minst 100 Mbit per sekund. Om vi lägger till hushåll som har tillgång till 
motsvarande i absolut närhet av bostaden så är andelen 96 procent. 

 

  

https://www.digg.se/492cc2/globalassets/dokument/publicerat/publikationer/digitala-sverige-2021.pdf
https://education.ec.europa.eu/event/digital-education-stakeholder-forum
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/information-session-call-proposals-public-sector-open-data-artificial-intelligence
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/3387
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/3385
https://great-it.se/event/greats-kommundag-2022/
https://www.digikult.se/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/biblioteksutveckling/verksamhet-och-projekt/det-digitala-biblioteket/webbinarieserie---biblioteken-och-den-digitala-folkbildningen/
https://www.alldigitalweek.eu/
https://www.pts.se/sv/nyheter-och-press/prenumeration/nyhetsbrev-om-digital-delaktighet/
https://digin.nu/


22 december 2022 

Uppdatering från Västsvensk kraftsamling digitalisering 🔗 nr 2 
Det här mejlet är en uppdatering från arbetet med Västsvensk kraftsamling för digitalisering i 
regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland. Tillsammans kan vi ta de steg som krävs för att med 
digitaliseringens hjälp nå målet med ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland. 
  

🤝 Vi kraftsamlar för en ökad digitalisering 
2021 börjar gå mot sitt slut - en tid för reflektion och att se tillbaka på ”kraftsamlandet” tillsammans 
med er under året. Vi i teamet kan konstatera att det har varit slingrig stig snarare än raka spåret, 
precis som det ska vara i en sån här process. Samtidigt känns det bra att sätta en mer tydlig struktur 
inför nästa år i processer, dialog, projekt och fokus. Ett viktigt steg är att skriva klart den första 
uppföljningen av kraftsamling digitalisering för 2021. Det ger oss en bra plattform att ta sats ifrån 
inför 2022.  
 
Så många aspekter av digitalisering är viktiga, men samtidigt behöver vi prioritera var fokus ska ligga. 
En vägvisning är texten i regionala utvecklingsstrategin, att vi kraftsamlar kring frågor som är 
långsiktiga och strategiska samt berör många aktörer. Som ni vet så kraftsamlar vi inom fem områden 
och inför 2022 kommer vi fokusera på ett antal delområden där vi särskilt behöver öka takten, få fler 
initiativ och samordna mer. 

 Näringslivets digitala transformation – Fokus på små- och medelstora företag, särskilt inom 
tillverkningsindustrin. Fokus på grön och digital omställning i de specialiserade branscherna 
som nämns under Stärka innovationskraften i regional utvecklingsstrategi. 

 Digital kompetens och lärande – Fokus på omställning av arbetskraften för en ökad 
digitalisering, inklusive ökad tillgång på spetskompetens för digitalisering. 

 Säker och hållbar digital infrastruktur – Fokus på att fortsätta arbetet med att bygga ut 
bredband. Fokus på utvecklingen av förvaltningsgemensam digitala infrastruktur och hög 
datasäkerhet samt test av ny teknik. 

 Offentlig sektors digitala transformation – Fokus på öppna och delade data som främjar 
innovation och tjänsteutveckling. 

 Invånarnas digitala delaktighet och tillit – Fokus på digital inkludering samt medie- och 
informationskunnighet. 

 
Engagemanget och intresset för digitalisering är stort. Förutsättningarna är goda för att vi 
tillsammans fortsätter öka takten i den digitala omställningen. Vi vill gärna veta mer vad som är på 
gång kring digitalisering, hör av er och berätta. 
 

🤝 Statusuppdatering  
Under senare delen av hösten har vi hunnit med två större event. 18 november gick 
Digitaliseringsrådets årliga konferens av stapeln med väldigt intressanta föredragningar. Inspelningar 
är på gång, även från de parallella spåren. I spår ett presenterade myndigheten för Digital 
förvaltning, DIGG, sitt nationella övergripande arbete kring digitalisering gällande grunddata, 
förvaltningsgemensam nationell digital infrastruktur och data. Spår två handlade om säkerhet i en 
digital tid och spår tre om ny teknik och konkret digitalisering. Årets Digitaliseringsinitiativ delades 
också ut till Centrum för digital hälsa inkl. Digitaliseringslyftet på Sahlgrenska.  
 
Vi har också haft en workshop om digital delaktighet i samhället samt medie- och 
informationskunnighet. Drygt 50 aktörer från bland annat kultursektorn, organisationer som 
representerar personer med funktionsnedsättning, offentliga aktörer, föreningsliv och studieförbund 
samlades en förmiddag. De inspel som vi fick där kommer ligga till grund för vårt arbete inom 
Invånarens digitala delaktighet och tillit under nästa år.  

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/digitalisering/?vgrform=1
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/regional-utvecklingsstrategi/


 
I november hade vi ett utbyte med en region från Frankrike och en från Nederländerna kring hur vi 
jobbar med digitalisering. Kopplingen till EU-nivån är viktig för att nå framgång och vi behöver 
ständigt koppla upp oss till policy och finansieringsmöjligheter därifrån. 
 
Säkerhetsfrågor och digitalisering står högt på agendan med senaste tidens ransomware-händelser. 
På Framtid Västra Götaland kommer vi att diskutera att vi alla behöver öka vår kompetens om 
säkerhet för att bättre skydda för framtida incidenter. Det råder ingen tvekan om att IT-relaterade 
hot är en växande utmaning och något vi behöver vi bättre på att förebygga. En viktig del är 
utbildning och vi fortsätter under 2022 med informationssäkerhetsutbildningen på 7,5 
högskolepoäng i samverkan med Högskolan i Skövde samt en kortare variant för små och medelstora 
företag.  
 
Några exempel på satsningar och initiativ där VGR är involverade med fokus på digitalisering: 

 AI Sweden har fått medfinansiering från Västra Götalandsregionen efter beslut i 
regionutvecklingsnämnden. Västra Götalandsregionen satsar 21 miljoner på AI Sweden - 
Västra Götalandsregionen 

 Ett nytt innovationsprogram för upplevelseindustrin etableras på Lindholmen Science Park i 
Göteborg. En viktig satsning för att möjliggöra en digital omställning inom besöksnäring, 
handel, idrottsrörelsen och stora delar av kultursektorn. 

 Förstudie om lantbrukets digitalisering i Västra Götaland (Agroväst). 

 Samverkan med Digidel kring digital delaktighet. 

 En nationell Dataverkstad för regionala och kommunala öppna och delade data har startats 
av VGR som projektansvarig part tillsammans med DIGG, Region Skåne, Region Värmland, 
Region Västernorrland, Tillväxtverket och RISE. Projektet har fått finansiering från Vinnova de 
två närmaste åren. 

 

Utblick  
DIGG har publicerat slutrapporten för analys om förutsättningar för kommuners och regioners 
deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Bland annat skriver DIGG att en 
förutsättning är ett aktivt deltagande från kommun- och regionsektorn.  
 
Det första arbetsprogrammet (2021-2023) för den digitala delen av Connecting Europe Facility (CEF 
Digital) har antagits av EU-kommissionen. Med hjälp av 1 miljard euro ska programmet bidra till att 
stödja privat och offentligt finansierad utbyggnaden av den digitala infrastrukturen i Europa. Det rör 
sig framförallt om medel till utbyggnad av 5G samt utplacering av nya eller uppgradering av befintliga 
stamnät. De första utlysningarna kommer tillkännages i januari 2022.  
 
European regions research & innovation network (ERRIN) har bjudit in alla intresserade regioner att 
svara på deras undersökning kring projektet DT4REGIONS. Syftet är att skapa en plattform för 
regioner om Big Data, AI lösningar och databaser, en så kallad one-stop-shop. Plattformen ska bidra 
till att utveckla verktyg och tjänster av intresse för allmänheten samt den ska öka offentlig sektors 
effektivitet i förhållande till användare av dess tjänster.  
 
Den 3 februari håller Forum Europe och Digital Europe konferensen Masters of Digital 2022. Bland 
annat kommer diskussioner om hur AI kommer att förändra sätten att göra affärer, hur data kan 
förbättra människors liv, hur vi säkrar den digitala världen från hot och attacker, hur vi driver en grön 
digital omställning, och kan samarbeta för att hitta lösning över nationsgränserna.   
 

https://www.vgregion.se/framtidvastragotaland
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/informationssakerhetsprogram/
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/vastra-gotalandsregionen-satsar-21-miljoner-pa-ai-sweden-34258
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/vastra-gotalandsregionen-satsar-21-miljoner-pa-ai-sweden-34258
https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2021/uppdrag-att-genomfora-en-analys-om-forutsattningar-for-kommuners-och-regioners-deltagande-i-den-forvaltningsgemensamma-digitala-infrastrukturen
https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2021/uppdrag-att-genomfora-en-analys-om-forutsattningar-for-kommuners-och-regioners-deltagande-i-den-forvaltningsgemensamma-digitala-infrastrukturen
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6830
https://errin.eu/news/take-part-survey-and-shape-future-dt4regions-platform
https://mastersofdigital.org/


🎯 Kommande aktiviteter i Västsvensk kraftsamling digitalisering 
MiniFOKUS Boråsregionen seminarium om digitalisering 12 januari. 

Konferensen Framtid Västra Götaland 20 januari, parallellt seminarium om Stärkta kompetenser för 
en säker digitalisering. Framtid Västra Götaland - Kompetens för omställning och konkurrenskraft - 
Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
 

Tips och fakta 
 I senaste Nyhetsbrev från Regional utveckling Västra Götalandsregionen finns en information 

kopplat till kraftsamling digitalisering. 

 Rapport om VGRs interna digitaliseringsstyrning från GU   

 Reväst seminarium om IT-säkerhet 15 mars 

 Årets Västsvenska SOM-undersökning har presenterat boken ”Alltid måndag?”. Där kan vi 
bland annat läsa om den digitala sjukvårdens frammarsch där digitala vårdmöten har ökat 
markant under covid-19 pandemin. Andelen som nyttjat en digital vårdcentral har ökat från 
8,9 till 13,5 procent från 2019 till 2020. De lyfter fram att det finns en korrelation med högre 
utbildningsnivå. 

 Digin.nu - information, stöd och verktyg för digital inkludering och tillgänglighet 

 FAKTA - 2019 fanns det drygt 36 000 sysselsatta i Västsverige i typiska data/IT-yrken. Största 
gruppen, mjukvaru- och systemutvecklare utgör nästan hälften. Vi ser ett inflöde av 
sysselsatta i Göteborgsregionen från omgivningen och framförallt från Halland och Fyrbodal.  

 
 

  

https://borasregionen.se/var-verksamhet/regional-utveckling/minifokus.html
https://www.vgregion.se/framtidvastragotaland
https://www.vgregion.se/framtidvastragotaland
https://t.vgrnyhetsbrev.se/ov?mailing=4P8L3JXP-3D95I8&m2u=4R8WNL3B-4P8L3JXP-9EEFO4
https://usercontent.one/wp/www.digitalforvaltning.se/wp-content/uploads/2021/12/VGR_Rapport_I.pdf
https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/bocker/alltid-mandag
https://digin.nu/


9 november 2021 

Uppdatering från Västsvensk kraftsamling digitalisering 🔗 nr 1 
Det här mejlet är en uppdatering från arbetet med digitalisering i regional utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland. Om du vill fortsätta få uppdateringar se längst ner i mejlet hur du anmäler dig på 
mejllistan.  
  

🤝Vi kraftsamlar för en ökad digitalisering 
Vi är ett team på Västra Götalandsregionen som jobbar för att vi ska få igång en Västsvensk 
kraftsamling för digitalisering. På webbsidan finns våra kontaktuppgifter och vi vill gärna uppmuntra 
till att ta kontakt. Tillsammans kan vi ta de steg som krävs för att med digitaliseringens hjälp nå målet 
med ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland.  
Vi började kraftsamla i juni med en uppstartskonferens tillsammans med RISE. Ni var många som 
bidrog under dagen med inspiration och information. Det känns bra att vi kunde mötas i ett brett 
forum och lära känna varandra lite mer. Vi kraftsamlar inom fem områden,  

 Näringslivets digitala transformation 

 Digital kompetens och lärande 

 Säker och hållbar digital infrastruktur 

 Offentlig sektors digitala transformation  

 Invånarnas digitala delaktighet och tillit. 
 

Statusuppdatering  
Under hösten har vi både arbetat konkret och planerat för framtiden. Exempelvis har vi fått igång en 
studie kring en länsgemensam Internet of things-plattform, fortsatt med 
informationssäkerhetsutbildningen och har tagit första steg för att starta en nationell verkstad för 
öppna data. Vi haft ett spår om äldre och digitalisering på en konferensen Agenda 2030 i väst, där vi 
hade förmånen att ha med Borås stad och högskolan i Skövde. Den 5 oktober fick vi tillsammans med 
Västkom möjlighet att berätta om vårt arbete för Beredningen för hållbar utveckling, där politiker 
från Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden hanterar strategiska utvecklingsfrågor i 
Västra Götaland. För att veta om det blir nån skillnad finns ett förslag på hur vi kan följa upp och 
mäta utvecklingen inom digitalisering. I det arbetet ingår också prioriteringar inom varje delområde 
och vilka delar som vi planerar att jobba med nästa år.  
 
I EU är arbetet i full gång med lagstiftningen om digitala marknader och tjänster. Det förväntas bli 
klart under första halvan av 2022. Dessutom arbetas det intensivt med förslaget om harmoniserade 
regler för artificiell intelligens. Västra Götalandsregionen finns med i ett arbete som drivs av AI 
Sweden som har till uppgift att bättre förstå hur förslaget kommer att påverka olika svenska aktörer 
framöver.  
 

🎯Kommande aktiviteter i Västsvensk kraftsamling digitalisering 
Digitalisering i människans tjänst betyder att invånare ska få en enklare vardag genom 
digitaliseringens möjligheter.  

 Den 18 november har Digitaliseringsrådet i Västra Götaland en digital konferens på det 
temat. För mer info och anmälan Konferens: Digitalisering i människans tjänst 18 nov 2021 - 
Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 Den 9 december vill vi prata digital delaktighet med inspiration från kulturområdet. Det är en 
digital workshop, aktiva gruppdiskussioner varvat med föreläsningar. Hoppas vi ses då. För 
mer info och anmälan Digital delaktighet i samhället samt media och informationskunnighet - 
Regionkalendern (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/digitalisering/?vgrform=1
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/digitalisering/?vgrform=1
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/digitaliseringsradet/konferens-digitalisering-i-manniskans-tjanst-15-sept-2020/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/digitaliseringsradet/konferens-digitalisering-i-manniskans-tjanst-15-sept-2020/
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/1402
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/1402


Digitaliseringstips  
 Konferens om öppna data i EU 23-25 november. Västra Götalandsregionen bevakar, särskilt 

hur Helsingfors jobbar med öppna data då de har mer än tio års erfarenhet av det.  

 På DESI | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) mäts hur EU står sig i digitaliseringen. 

 Podd om digitaliseringens olika delar Effekten, digitaliseringens podcast  

 Rapport nyss publicerad med massor av information från invånarna Svenskarna och internet 
2021 | Svenskarna och internet  

 Samverkansplattform Dela Digitalt ett verktyg där vi inom offentlig sektor kan samverka och 
där finns mycket om digitalisering 

 
 
 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://www.effekten.se/allaavsnitt/
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/
https://deladigitalt.se/delameddig

