
Uppdatering från Västsvensk kraftsamling digitalisering 🔗 nr 6  

Det här mailet är en uppdatering från arbetet med Västsvensk kraftsamling 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.  

Västsvensk kraftsamling digitalisering 

 

🤝 Vi kraftsamlar för en ökad digitalisering 

Vad är digitalisering egentligen och varför ska mer digitaliseras? DIGG, myndigheten för digital 
förvaltning, har nyligen publicerat en spännande rapport om där de reflekterar kring digitaliseringens 
komplexitet.  

Digg reflekterar: Självmål i målstyrningen - DIGG reflekterar kring digitaliseringens komplexitet  

DIGG menar att vi behöver prata mer om vilken samhällseffekter vi vill uppnå med digitaliseringen 
och vilka samhällsutmaningar som digitaliseringen kan bidra till att lösa. I Västsvensk kraftsamling 
digitalisering ligger fokus på en digitalisering som bidrar till målet i regionala utvecklingsstrategin – 
Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och 
konkurrenskraftigt samhälle. Ett samhälle som är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet, 
fossiloberoende och cirkulärt. 

En digitalisering som möjliggör förändring och skapar förutsättningar för: 

 effektivitet i företag och organisationer, 

 innovation genom att digitalisering frigör resurser och möjliggör att göra saker på helt nya 
sätt, 

 en säker och hållbar digitalisering genom uppkoppling, cybersäkerhet, digital kompetens 
mm. 

När en ny regering bildades i höst så fanns det först inte en digitaliseringsminister. Oron spred sig för 
att vi inte kommer se en sammanhållen digitaliseringspolitik i en tid där den tekniska utvecklingen 
går i en rasande fart, inte minst inom AI. Men snart kom beskedet att det samlade ansvaret för 
samhällets digitalisering ligger på civilminister Erik Slottner. Digitalisering är i första hand ett verktyg 
att uppnå mål inom andra politikområden, därför finns också ett ansvar inom alla, inte minst 
utbildning och arbetsmarknad, civilt försvar, sjukvård mm.  
Slottner har vid flera tillfällen lyft den digitala klyftan och vikten av en inkluderande 
digitaliseringspolitik. Det har kulturnämnden i Västra Götalandsregionen prioriterat i höst genom 
stöd till föreningar och även förstudiemedel till kommuner som vill starta ett Digidelcenter. Under 
sommaren genomförde Västsvensk kraftsamling digitalisering en enkät till föreningar och 
studieförbund om förmågan och behov av digitalisering. Resultatet finns i rapporten Digital förmåga . 
Regionutvecklingsnämndens långsiktiga arbete med bredbandsutbyggnaden och numera även 
samhällsmaster är det som ger förutsättningar för att minska digitala klyftor i samhället. På lokal och 
regional nivå har vi möjligheten att bryta stuprör och koppla samman olika insatser för att nå mål om 
till exempel minskat digitalt utanförskap. 

 

🤝 Statusuppdatering  

 Konferensen Digitalisering i människans tjänst/ Future of democracy gick av stapeln på 
Lindholmen i Göteborg och drygt 150 personer hade tagit sig dit trots snöfall och kyla. 
Förmiddagen varvades med inspirationsföredag och diskussioner vid borden. Vi pratade om 
innovation, AI, digital inkludering och kompetensfrågan. AI-Sweden informerade kraftsamling 
för AI i kommuner och civilsamhälle, håll utkik efter utlysningar till våren. Priset för årets 
digitaliseringsinitiativ gick till Tomas Monsén från Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner för att ha varit pådrivande i samverkan för öppna och delade data i Västra 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/digitalisering/?vgrform=1
https://www.digg.se/analys-och-uppfoljning/publikationer/publikationer/2022-11-15-digg-reflekterar-sjalvmal-i--malstyrningen---digg-reflekterar-kring--digitaliseringens-komplexitet
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/run8355-1609333117-305/surrogate/Digital%20f%c3%b6rm%c3%a5ga%20f%c3%b6reningar.pdf


Götaland – stort grattis! 
Konferens: Digitalisering i människans tjänst 7 december 2022  
Future of Democracy 

 Den 6 december var det en nätverksträff med ett 70-tal informationssäkerhetssamordnare i 
Västra Götaland. Forum Informationssäkerhet drivs av Länsstyrelsen, enheten för säkerhet 
och beredskap på VGR, Västkom och Högskolan i Skövde. 
Informationssäkerhetsprogram - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 Kraftsamling digitalisering var värd för ett delseminarium om digitalisering som verktyg i 
klimatomställningen. Hannes Lindkvist på BRG var moderator, Frida Faxborn, näringspolitisk 
expert på TechSverige pratade om smarta och innovativa lösningar, produkter och tjänster 
för en accelererad och hållbar klimatomställning. En intressant frågestund följde efter tre 
inspirerande föredrag av David Andersson - VD på Svalna som berättade om vikten av 
klimatberäkningsverktyg för att minska utsläpp. Eric Jeansson och Belma Krslak från 
Göteborgs stad informerade om Göteborgs digitala tvilling som ett verktyg för att planera för 
en klimatneutral stad. Slutligen fick vi veta mer om möjligheter med digitalisering för att 
minska lantbrukens klimatpåverkan av Anders Johansson från Agroväst och Tomas Johansson 
på RISE. 
Framtid Västra Götaland 1 december med temat klimatomställning för hållbar 
konkurrenskraft 

 Under två dagar skapades en mötesplats för MIK-frågor, varvat med föredrag, dialog och 
nätverkande. Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap 
26–27 oktober 2022  
På GU Play finns filmer för den som vill ta del av föredragen  
GU Play, Göteborgs universitet - MIK-konferensen 2022 

 

💭 Fördjupningar  

Smart region Västra Götaland 
Regionutvecklingsnämnden har avsatt 5 miljoner och sökt motsvarande belopp av Vinnova för att 
satsa på en gemensam branschneutral struktur och plattform för IoT, sakernas internet. Syftet är att 
öppna upp för nya innovationer och AI-tillämpningar, inte minst för ett mer hållbart och klimatsmart 
samhälle. Det finns stora nyttor med att göra det tillsammans, VGR och kommunerna, då en stor 
mängd data kommer kunna öppnas och delas i plattformen.  
Medel till projektet Smart region Västra Götaland 

Regional samverkan kring AI  

Västra Götalandsregionen startar en förstudie för att utforska möjligheten och behovet av att starta 
en regional samverkan kring artificiell intelligens.  
Beslutsunderlag 

Säker digital kommunikation 
Nu drar en rådgivningstjänst kring SDK (säker digital kommunikation) igång efter beslut i 
regionutvecklingsnämnden. Syftet är att förbereda VGR och kommunerna att införa och förvalta 
konceptet SDK. Det handlar om en person som är tillgänglig för rådgivning, utbildning, juridiska 
frågor samt process- och teknikfrågor. Digitaliseringsrådet är styrgrupp. Med SDK kan kommuner, 
regioner och statliga myndigheter utbyta känslig och sekretessklassad information på ett tryggt, 
enkelt och säkert sätt. Det finns med andra ord potential för effektivisering. 
Beslutsunderlag  

2G och 3G 
Mobilnäten 2G och 3G är på väg att stängas ner. 3G-nätet har till stora delar redan stängts och 2G 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/digitaliseringsradet/konferens-digitalisering-i-manniskans-tjanst-7-december-2022/
https://www.futureofdemocracy.se/
https://www.vgregion.se/infosak
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/framtid-vastra-gotaland/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/framtid-vastra-gotaland/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/medie--och-informationskunnighet/mik-konferens-26-27-oktober-2022/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/medie--och-informationskunnighet/mik-konferens-26-27-oktober-2022/
https://play.gu.se/channel/MIK-konferensen%2B2022/550193
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3173881.PDF?fileName=Medel%20till%20projektet%20Smart%20region%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland&fileSize=221773
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3172791.PDF?fileName=Medel%20till%20f%C3%B6rstudie%20om%20regional%20VGR-kommunsamverkan%20kring%20artificiell%20intelligens%20(AI)&fileSize=217952
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3172805.PDF?fileName=Medel%20till%20f%C3%B6rstudien%20SDK-ready&fileSize=225947


stängs under 2025. Allt som enbart utnyttjar 2G eller 3G kommer att sluta att fungera när näten 
stängs ned. Även Telias kopparnät stängs ner och ska vara helt borta, även i tätorter, senast 2026. 
När de gamla näten läggs ned slutar inte bara taltjänsten att fungera i näten utan även datatjänster. 
Många maskin till maskin-användningar använder endast 2G- eller 3G-näten. Särskilt många 
tillämpningar finns för 2G. Några exempel kan vara mätare, videoövervakning och trygghetslarm. 
Eftersom dessa inte längre kommer gå att köra behöver de behöva bytas ut eller uppgraderas till 
utrustning som klarar 4G, 5G eller annan lämplig teknik. Många larm-och övervakningstjänster går 
även på kopparnätet.  

För privatpersoner, företag och kommuner innebär det här att många mobiltelefoner, 
bredbandsroutrar och annan gammal nätutrustning behöver uppgraderas eller bytas ut. Det kan även 
behövas förändringar i abonnemanget för att det ska fungera med 4G och 5G. Det handlar om att 
planera för övergången, inventera sin utrustning och se till att krav i upphandlingar är inriktade mot 
4G eller 5G respektive fibernät. Västra Götalandsregionen och den regionala samrådsgruppen UBit 
arbetar med att informera och medvetandegöra alla berörda aktörer om vad som sker och vad som 
behöver göras för att undvika problem. 

Öppna data  
Förra veckan fick vi det glädjande beskedet att kommuncheferna i Göteborgsregionen fattat ett 
gemensamt beslut om att gå med i regional samverkan inom öppna och delade data. I Västra 
Götaland är nu 30 av 49 kommuner med i den regionala samverkan för öppna och delade data. 
Västra Götalandsregionen är värd för den nationella dataverkstaden för regional och kommunal 
datadelning och senaste veckan har ytterligare sex regioner gått med som partners. Höstens 
webbinarier finns inspelade för den intresserad att veta mer om regional och kommunal datadelning.  
Dataverkstaden arrangerar webbinarier hösten 2022  

Spetskompetens 
Västra Götalandsregionen har under hösten genomfört en studie om behovet av digital 
spetskompetens i näringslivet i Västra Götaland. Rapporten kommer publiceras i januari   
Statistik- och analysportalen 

 

🌍 Utblick  
 Nyheter i regler om offentligt stöd till bredbandsutbyggnad och användning av 

bredbandstjänster. År 2020 inledde EU-kommissionen en utvärdering av 2013 års 
bredbandsriktlinjer för att bedöma om de fortfarande var ändamålsenliga. Resultaten visade 
att reglerna i princip hade fungerat ändamålsenligt, men att riktade justeringar behövdes för 
att återspegla den senaste marknadsutvecklingen och tekniska utvecklingen och ta hänsyn till 
lagstiftningens utveckling och aktuella prioriteringar. Det nya regelverket anger att offentligt 
stöd får ges för bredbandsutbyggnad endast om marknaden inte tillhandahåller och sannolikt 
inte kommer att tillhandahålla slutanvändare en nedladdningshastighet på minst 1 Gbit/s 
och en uppladdningshastighet på minst 150 Mbit/s, inte ens med möjliga uppdateringar av 
aktiv utrustning. För att stimulera efterfrågan i redan utbyggda områden, har EU också 
lanserat ett system med vouchrar som kan användas som delbetalning för 
bredbandsanslutning och köp av bredbandstjänster. 

 Den 21 november presenterade kommissionen ett nytt lagförslag om gränsöverskridande 

interoperabilitet och samarbete mellan offentlig sektor i hela EU (Interoperabilitet = 

förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra). 

Detta är ett led i arbetet med att accelerera den digitala omställningen av offentlig sektor i 

Europa och en del i att nå EU:s digitala mål till 2030, liksom att stödja säkra dataflöden inom 

EU. Syftet med förslaget är att stödja en effektivisering av offentliga tjänster inom EU genom 

förbättrat samarbete mellan nationella myndigheter vad gäller datadelning och IT-lösningar. 

För EU:s medlemsländer innebär det bland annat krav på att dela nationella 

https://www.vgregion.se/ov/dataverkstad/referensmaterial/webbinarier-hosten-2022/
https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/


interoperabilitetslösningar för digitala tjänster med andra offentliga myndigheter, utse en 

nationell koordinator för interoperabilitet i den offentliga sektorn samt övervaka och 

rapportera om de nationella nivåerna av interoperabilitet till EU-kommissionen på 

regelbunden basis. En samarbetsram för de offentliga förvaltningarna införs som inte bara 

ska utbyta data men även komma överens om gemensamma digitala lösningar, såsom 

programvara med öppen källkod, riktlinjer, checklistor, ramar och IT-verktyg. Genom de 

föreslagna insatserna hoppas kommissionen att minska risken för en fragmenterad 

implementering av åtgärder gällande interoperabilitet inom offentlig sektor i EU. Förslaget 

ska finansieras framförallt med hjälp av programmet för ett digitalt Europa. Det förväntas 

spara mellan 5,5 och 6,3 miljoner euro för medborgarna och mellan 5,7 och 19,2 miljarder 

euro för företag som arbetar med offentliga förvaltningar.  

 Sveriges regioner gör många insatser inom ökad tillgänglighet genom digital kommunikation 

men också för en grön och digital omställning - detta redogör Tillväxtverket för i rapporten Så 

satsar Sveriges regioner. 

🤝 Beslut i VGR med anknytning till Västsvensk kraftsamling digitalisering  
 
Medel till projektet Level Up Regional Game Industri - Regionutvecklingsnämnden 
Insatser för att stärka Dalslands attraktivitet och konkurrenskraft (samhällsmast) 
Regionutvecklingsnämnden 9 dec beslutade om stöd till samhällsmast i Lidköping samt 
bredbandsstöd till några kommuner. 
Medel till SmartAgri – en digital innovationshubb för lantbrukssektorn i Västsverige 
En lång rad delegeringsbeslut från Kulturnämnden om stöd för digitalisering av samlingslokaler 
Sammanträde 9 december 
Sammanträde 11 november 

 

🎯 Tips om seminarier och rapporter  
 Informationsmöte 18 januari Att starta sin AI-resa - om en kraftsamling för artificiell 

intelligens i kommuner och civilsamhälle 

 Webbinarium 26 januari om App-baserad resvanedata till forskning och utredningar - 
Trivector 

 Jesper Lidevi, Högskolan i Skövde, har gjort ett examensarbete om hur svenska kommuner 
arbetar mot att reducera äldres digitala utanförskap skriven av. Bland annat lyfts bibliotekens 
roll upp och s.k. digitala fixare som enligt författaren anses vara en av de åtgärder som mest 
bidrar till att reducera utanförskap bland äldre.  
I digitaliseringens skugga  

 
Visste du att: internetanvändningen ökar bland de äldre. Enligt SCB använder åtta av tio i åldern 75-
85 år internet och nio av tio i gruppen 65-74 år. Det vanligaste är att man utför bankärenden, 
använder e-post, söker information om varor och tjänster, läser nyheter online samt får 
myndighetspost digitalt. Även om andelen äldre som använder digitala hälsotjänster har ökat, så är 
det inte ens hälften av 65-85 åringarna som bokar tid i vården digitalt eller tar del av sin journal på 
nätet. 
 
Avslutningsvis önskar vi er en riktigt god jul och så ses vi 2023! 

 
📧 Om du vill tipsa andra om mailet finns möjlighet att anmäla sig på webben.  
Om du inte vill ha fler lägesuppdateringar så mailar du mig och meddelar.  
 
 

https://tillvaxtverket.se/download/18.7ec7cb7f18383ccce2af1471/1666593797765/Sa%CC%8A%20satsar%20Sveriges%20%20regioner%20%E2%80%93%202021.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.7ec7cb7f18383ccce2af1471/1666593797765/Sa%CC%8A%20satsar%20Sveriges%20%20regioner%20%E2%80%93%202021.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3190410.PDF?fileName=Medel%20till%20projektet%20Level%20Up%20Regional%20Game%20Industry&fileSize=390644
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3165227.PDF?fileName=Insatser%20f%C3%B6r%20att%20st%C3%A4rka%20Dalslands%20attraktivitet%20och%20konkurrenskraft&fileSize=262122
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3175230.PDF?fileName=Medel%20till%20projektet%20SmartAgri%20-%20en%20digital%20innovationshubb%20f%C3%B6r%20lantbrukssektorn%20i%20V%C3%A4stsverige&fileSize=304520
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2291372
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2291371
https://www.ai.se/en/events/att-starta-sin-ai-resa-om-en-kraftsamling-artificiell-intelligens-i-kommuner-och
https://www.ai.se/en/events/att-starta-sin-ai-resa-om-en-kraftsamling-artificiell-intelligens-i-kommuner-och
https://www.trivector.se/event/app-baserad-resvanedata-till-forskning-och-utredningar/?utm_campaign=F%c3%b6rsta+utskicket%3a+App-baserad+resvanedata+till+forskning+och+utredningar.++Andra+utskicket%3a+Kan+app-baserad+resvanedata+hj%c3%a4lpa+dig+i+forskning+och+utredningar%3f+&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
https://www.trivector.se/event/app-baserad-resvanedata-till-forskning-och-utredningar/?utm_campaign=F%c3%b6rsta+utskicket%3a+App-baserad+resvanedata+till+forskning+och+utredningar.++Andra+utskicket%3a+Kan+app-baserad+resvanedata+hj%c3%a4lpa+dig+i+forskning+och+utredningar%3f+&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1675696/FULLTEXT01.pdf


Vänliga hälsningar 
Maria med kollegor 
 
 
Maria Larsson 
Samordnare kraftsamling digitalisering 
Samhällsanalytiker 
Enhet samhällsanalys, Koncernstab regional utveckling 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 0702175763 
maria.a.larsson@vgregion.se 
 
Följ vårt arbete med regional utveckling 
www.vgregion.se/regional-utveckling   
www.linkedin.com/company/regional-utveckling  
 
 

mailto:maria.a.larsson@vgregion.se
http://www.vgregion.se/regional-utveckling
http://www.linkedin.com/company/regional-utveckling

