
Digitalisering i människans tjänst.
En möjliggörare och ett verktyg
för effektivisering och innovation.

Västsvensk kraftsamling 
digitalisering 





Näringslivets 
digitala 

transformation

Fokus
Små och medelstora 

företag, 
tillverkningsindustri, 

styrkeområdena i 
prio 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

Fokus
Medie- och 

informations-
kunnighet, digitalt 
utanförskap och 

invånarnas 
perspektiv.
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aktörer
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Statliga myndigheter, organisationer och nätverk, nationella center och EU

Bibliotek

Bibliotek

KP-rådet   

Kompetensforum      

Högskolan i Skövde

Högskolan i Borås

Forskningsinstitut

VGR med bolag 
och förvaltningar 

Science 
parks/ 

inkubatorer

Science 
parks/ 

inkubatorer

Digitaliserings-
rådet

Näringslivsorganisationer, fackförbund.

IDC

IUC 
Sjuhärad

Studieförbund, 
föreningar, 

kulturaktörer

Great, 
Dataföreningen

Intressenter och aktörer i kraftsamling digitalisering
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Science center

Science centerScience center

Science center



Deltagarna i det regionala digitaliseringsrådet 
kommer från följande organisationer

• Bredbandstillgång i bristområden

• Informationssäkerhet/ Cybersäkerhet

• Långsiktig digital informationsförsörjning

• Digitala integrationer och standarder

• Öppna data och tillgång till mer användbar 
data

• Samverkan kring IoT

• Utveckla och stödja framtida offentlig 
organisation och drift av digitalisering

• Stödja AI-implementation i länet

Fokusområden i ny handlingsplan
Digitaliseringsrådet arbetar med grundläggande förutsättningar för 
digitalisering.



Kommuner, 
företag, 

föreningar, invånare

Agenda 2030
EU

Sverige

Det goda livet
Regional utvecklingsstrategi
Kraftsamling digitalisering

• Föra kontinuerlig dialog med relevanta aktörer
• Sprida kunskap från erfarenheter av projekt och 

tester i Västra Götaland.
• 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.

Verka för en ökad digitalisering genom omställning av 
arbetskraften (RUN), grön omställning, datadriven 
utveckling, digital inkludering.

Översiktlig planering 2022



 Digiresan 2.0 – projekt som stöttar en ökad 
digitaliseringen och grön omställning i små och 
medelstora tillverkande företag. Projektet bidrar till att 
fler företag tar steg i sin digitala utveckling.

 Förstudie från Agroväst om lantbrukets digitalisering –
förslag på åtgärder för att öka digitaliseringen i 
sektorn. Har haft ett seminarium i september. Studien 
bidrar till en grön och digital omställning inom 
lantbruket. 

 Initiativ kring cirkulärt och digitalt bland annat genom 
Reväst seminarium och Framtid Västra Götaland.

 Samtal med företrädare för näringslivet.

 Exempel på projekt som bidrar: Digiresan 2.0, Women
in Tech, VINK2.0, STAR impact mm 

Näringslivets digitala 
transformation

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

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

Aktiviteter 2022 som bidrar till

Nyckelaktörer:
IDC/ IUC bolag i VG, Näringslivsaktörer, Science parks. Agroväst, 
näringslivsansvariga på kn/knförbund, Handelskammaren
Kontaktperson VGR: Andrea Kostadinovic



 Behov av kompetens inom digitaliseringen i 
näringslivet – studien bidrar till omställning av 
arbetskraften och att tillgången till kompetens ökar på 
sikt.

 Informationssäkerhetsutbildning för offentlig sektor via 
högskolan i Skövde – bidrar till att tillgång till digital 
spetskompetens ökar.

 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.

 Exempel på projekt som bidrar: MobilityXLab, Future
of Democracy, Tekniktrappan Sjuhärad

Digital kompetens och lärande

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

 att tillgången till digital (spets) kompetens ökar.
 att lyfta digitalisering som en strategisk ledningsfråga.

Aktiviteter 2022 som bidrar till

Nyckelaktörer:
Kompetensråden i delregionerna, Kommunalförbunden, 
Digitaliseringsrådet, Högskolor och universitet, Science parks, 
Västsvenska handelskammaren
Kontaktperson VGR: Anders Carlberg



 Förstudie om förutsättningar för att etablera en länsgemensam 
samverkan kring Internet of Things bidrar till test och demo av 
ny teknik.

 Informationssäkerhetsutbildning för offentlig sektor via 
högskolan i Skövde. Stödja införandet av Säker digital 
kommunikation SDK. Aktiviteterna bidrar till utvecklingen av en 
förvaltningsgemensam digital infrastruktur och en hög 
datasäkerhet.

 Aktiviteter för att förenkla för ökad användning av AI bland 
annat bland annat genom en förstudie ihop med bl a AI-
Sweden kring hur vi regionalt kan samverka kring lämpliga 
gemensamma AI-tillämpningar inom kommuner och 
VGR. Bidrar till test och demo av ny teknik.

 Utredning om robusthet och redundans i lokala och regionala 
nät. Regionövergripande bild av var det fattas sträckor med 
lokala nät och var hänger det ihop. Utredningen bidrar till att 
öka närheten mellan olika platser i Västra Götaland.

 VGRs arbete med finansiellt stöd till mobilt och fast bredband 
samt ansvar för Ubit-gruppen och digitaliseringsrådet - bidrar 
till en säker och hållbar digital infrastruktur i Västra Götaland.

Säker och hållbar digital 
infrastruktur

 utvecklingen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur och 
en hög datasäkerhet. 

 test och demo av ny teknik.
 att fast och mobilt bredbandsnät byggs ut och ökar på så vis 

närheten mellan olika platser i länet.
 ökad kunskap om digitaliseringens miljöpåverkan

Aktiviteter 2022 som bidrar till

Nyckelaktörer:
AI-Sweden, Science parks, Digitaliseringsrådet, Västkom
Kommunerna/ Kommunalförbunden, Ubit, Nätverk digitaliserings-
koordinatorer samt för bredbands-koordinatorer.
Kontaktpersoner VGR: Tore Johnsson och Eric Åkerlund



 Nationell dataverkstad startade upp sin verksamhet i 
januari. Fyra regioner är med och ytterligare fem har fattat 
beslut om att delta.

 Arbetet med öppna data i Västra Götaland (24 kn) fortsätter. 
Se Dataportal Väst för resultat. Dessa initiativ bidrar till att 
fler tillgängliggör öppna data samt delade data för forskning 
och innovation. 

 Positionspapper och nationellt påverkansarbete kring 
delade hälsodata bidrar till att fler tillgängliggör delade data 
för forskning och innovation.

 Samverkan med DIGG kring EN offentlig sektor inkl SDK.

Offentlig sektors digitala 
transformation

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

 ett ökat fokus på digital tjänsteutveckling i offentlig sektor.

Aktiviteter 2022 som bidrar till

Nyckelaktörer:
Lindholmen science park mfl. Kommunerna/regionerna
Digitaliseringsstaben, AI-Sweden. Sahlgrenska science park
DIGG
Kontaktperson VGR: Tore Johnsson



 Rapport om föreningars digitala förmågor baserad på en 
enkät.

 Erbjudande om Bibblix för barn att låna böcker. 

 Bidrag till digitalisering av samlingslokaler från 
koncernavdelning kultur

 Nationell MIK-konferens i samverkan med GU och UR i 
oktober bidrar till ökad kännedom om medie- och 
informationskunnighet.

 Utveckla initiativ och lärande för att stötta invånare i deras 
digitala användning för öka invånare tillit till digitala tjänster 
(Digidel-center exempelvis). Det finns ett nationellt nätverk 
kring digital delaktighet med en majoritet av länen. 

Invånarens digitala delaktighet

 ökad kännedom om medie- och informationskunnighet.
 ökad kunskap om digitalt utanförskap samt att invånarnas tillit 

till digitala offentliga tjänster ökar. 
 fler initiativ tas inom medie- och informationskunnighet.

Aktiviteter 2022 som bidrar till

Nyckelaktörer:
Förvaltningen för kulturutveckling, Kommuner/bibliotek
Civilsamhället - föreningar och studieförbund,  Kultursektorns 
aktörer. Medier och demokrati Lindholmen
Kontaktperson VGR: Jens Lejhall



Mer information

• Västsvensk kraftsamling digitalisering - Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se)

• Nyhetsmail om Västsvensk kraftsamling 
digitalisering 

• Digitalisering i Västra Götaland LinkedIngrupp

• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021–2030 anger mål och riktning för vårt 
gemensamma regionala utvecklingsarbete. 
www.vgregion.se/vg2030

Maria Larsson
Samordnare kraftsamling digitalisering
Samhällsanalys
Västra Götalandsregionen
Telefon: 0702175763
maria.a.larsson@vgregion.se

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/digitalisering/?vgrform=1
https://www.linkedin.com/groups/4509632/
http://www.vgregion.se/vg2030
mailto:maria.a.larsson@vgregion.se

