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Näringslivets 
digitala 

transformation
Fokus

Små och 
medelstora 

företag, 
tillverkningsindus

tri, 
styrkeområdena i 

stärka 
innovationskrafte

n.

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
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Kraftsamling digitalisering – bygger på samarbete och samverkan

Näringslivets 
digitala 

transformation.

Digital kompetens 
och lärande.

Säker och hållbar 
digital infrastruktur.

Offentlig sektors 
digitala 

transformation.

Invånarens digitala 
delaktighet/ tillit.

Kompetensråden                     Kommuner, kommunalförbund, Västkom Bibliotek

Västra Götalandsregionen med bolag och förvaltningar 

IUC, IDC, GTC, inkubatorer 
Näringslivsorganisationer, 

fackförbund.

Science parks/ 
inkubatorer

Högskolor och universitet, forskningsinstitut

Studieförbund, föreningar, 
kulturaktörer mfl.

Statliga myndigheter, organisationer och nätverk, nationella center och EU

Great, 
Ubit, Netwest

Dataföreningen mfl.

Digitaliseringsrådet

Science center

Studieförbund

Medier och demokrati



Deltagarna i det regionala digitaliseringsrådet kommer från följande organisationer.
Handlingsplanen för strategin är verksamhetsplan för arbetsgruppen

Vakant!

Vakant!



Borås  

En övergripande, förutsättningslös, utredning för att: 
• Se möjligheterna för att kunna etablera en regional 

länsövergripande samverkan, organisations- och 
finansieringsmässigt 

• Eventuellt etablera EN länsgemensam branschneutral 
plattform inom IoT-området 

Målet med förstudien är att ge svar på:
• Varför ska vi satsa länsgemensamt? 
• Hur skulle detta kunna genomföras?

Smart region Västra Götaland
Utopi eller verklighet?
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Uppstart + skapa gemensam bild av IoT Kartläggning av mognadsgrad

2021 2022

dec jan feb mar apr

Tillämpnings-områden 
för IoT

Kunskapsuppbyggnad och 
spridning

Organisation

Tillämpningsområden

Investeringar

Teknik och driftsfrågor

Förvaltnings-
modell

Processer och 
arbetssätt

Org. hinder och 
förutsättningar

Samverkans-
former

Investeringar + 
medel att söka

Nyttorealiserings-analys + 
effektmål

Tekniska hinder och 
förutsättningar

Informations- och IT-
säkerhet

Slutpresentation

Effektmål och nytta

Diskussion av helhet

Sammanställning

Tidplan för förstudien
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Nästan hälften av organisationerna har idag IoT-plattform

Ja, en plattform

Ja, flera stycken

Nej, men vi har
långt gångna
planer

Nej

Använder ni någon/några generella IoT-plattformar i 
er organisation?

38%
42%

10%
10%

Generella plattformar som 
används i länet:

• The Things Network
• Sensor-Online
• Microsoft Azure  IoT
• Telia IoT-plattform
• Netmore
• Plattform baserad på Chirpstack 

och Grafana
• ExoScada
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Kommunerna och VGR pekar ut tre verksamhetsområden som 
särskilt intressanta

0

5
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15
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30

35

Skola och
förskola

Vård och
omsorg

Kultur, fritid &
turism

Byggnader och
fastigheter

Vägar, gator &
trafik

Energi, vatten
och avfall

Miljö och
hållbarhet

Transporter Vi tror inte att
vi kommer ha
nytta av IoT i

närtid

I närtid, inom vilket/vilka verksamhetsområden tror ni att ni kommer ha störst nytta av IoT?

Topp 3 
verksamhetsområden
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Varför göra en länsgemensam IoT-satsning?
-Exempel på nyttor

 Samla områdesspecifik spetskompetens

 Komplext för enstaka kommuner och verksamheter att hänga med inom 
IoT-området på egen hand

 Hjälpa mindre kommuner och verksamheter att komma igång genom 
central stöttning

 Sannolikt effektivare och billigare att etablera en länsgemensam plattform 
för branschneutrala behov än att alla kommuner implementerar en på egen 
hand

 Teknisk komplexitet kan hanteras centralt och deltagande aktörer får 
support

 Möjlighet att dela kunskap och erfarenheter mellan varandra
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Förslag på förvaltningsmodell för initialt koncept

Plattforms-
leverantör

Styrgrupp 
(beslutsfattande)

Beställare

IoT-
samordnare

Huvudarbetsgrupp
(driver konceptet)

• Regional IoT-
samordnare

• Teknisk 
utvecklingsledare

• Processledare
• Centrala 

förmågor
• Nyckelpersoner i 

region/kommune
r/intressenter

Avtal

Kommun 1 Kommun 2
osv…

Kommunalt 
bolag 1
osv…

Kommunikations-
leverantörer

Beställare Beställare

IoT-
samordnare

IoT-
samordnare

Avtal

Avtal

Central 
avtalspart Drift

Huvudman 

Teknisk 
utvecklings-

ledare

Process-
ledare

Övriga 
intressenter

IoT-
tekniker

IoT-
tekniker

IoT-
tekniker

Fler?Beställare

IoT-
samordnare

Regionala 
förvaltningar 
och bolag

IoT-
tekniker

Användare av IoT-plattformen

Regional 
IoT-

samordnare

Scenario 1: Initialt koncept

Leverantörer av 
IoT-utrustning

Avtal

Leverantörer av 
IoT-utrustningLeverantörer av 

IoT-utrustning

Kommunikations-
leverantörerKommunikations-

leverantörer

IT-arkitekt

Andra potentiella arbetsgrupper
• IT-arkitektur
• Informationssäkerhet

Informations
-säkerhets-

expertis

Juridisk 
områdes-
expertis
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...

Arbetsgrupp 2

Arbetsgrupp 3

Arbetsgrupp 1

Förslag på sektorspecifika arbetsgrupper

Beställare

IoT-
samordnar

e

Huvudarbetsgrupp
(driver konceptet)

• Regional IoT-
samordnare

• Teknisk 
utvecklingsledare

• Processledare
• Centrala förmågor
• Nyckelpersoner i 

region/kommuner
/intressenter

Kommun 1 Kommun 2
osv..

Kommunalt 
bolag 1 
osv..

Beställare Beställare

IoT-
samordnar

e

IoT-
samordnar

e

Process-
ledare

Övriga 
intressenter

IoT-
tekniker

IoT-
tekniker

IoT-
tekniker

Fler?Beställare

IoT-
samordnar

e

Regionala 
förvaltningar 
och bolag

IoT-
tekniker

Användare av IoT-plattformen

Skola och förskola

Kultur, fritid, turism Vägar, gator, trafik

Energi, vatten och avfall

Miljö och hållbarhet

Exempel på sektorer

Sektorspecifika 
arbetsgrupper

Scenario 1: Initialt koncept

Vård och omsorg

Byggnader och fastigheter

Transporter
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Förslag på implementationsplan

1. Fortsatt kunskapsspridning i länet och förankring av gemensam IoT-satsning 

2. Tillsätt arbetsgrupp och 
upprätta operativ handlingsplan

3. Upprätta finansieringsplan

5. Implementera förvaltning av IoT-plattformen i länet och 
formulera erbjudande

4. Upphandla en öppen länsgemensam IoT-plattform

Tid
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Planen är att finansiera investeringskostnader och 
löpande kostnader från flera håll

Vi tittar för tillfället på olika källor 
för finansiering

Planen är att söka externa 
finansieringsmedel för att täcka 
delar av investeringarna/löpande 
kostnaderna

Under hösten kommer Vinnova 
genom IoT Sverige ut med en av sina 
årliga utlysningar

Potentiellt finansieringsupplägg

Finansiering från Vinnova/extern finansiering

Finansiering från VGR

Finansiering från ingående parter

+
+

Total finansiering
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IoT-området har fått en egen sida på vgregion.se
Länk: Internet of Things (IoT) - avgörande teknologi för digitalisering - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

• Två stycken seminarier 
med genomgång av 
förstudiens resultat ligger 
uppe på webben

• Seminarierna har spelats 
in tillsammans med 
Digitala hjälpmedel i 
samverkan, 
Egenmonitorering & 
Västfastigheter

https://www.vgregion.se/iot
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För tillfället pågår fortsatt informationsspridning
om att förstudien är avslutad

• Vi kommer livesända två
seminarier om IoT i början av 
september
• 6 September
• 15 september

• Länk: Internet of Things (IoT) -
avgörande teknologi för 
digitalisering - Västra 
Götalandsregionen 
(vgregion.se)

• Sprid gärna information kring 
detta i era kanaler!

https://www.vgregion.se/iot
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Arbetsgrupp : IoT plan för hösten
Fredrik Edholm, Fredrik Holm, Staffan Dahlin, Helena Persson, Borås, Trollhättan, VGR IT

Uppdaterad hemsida med IoT info och presentationsfilmer uppe sedan i juni/Juli. Nu i textade versioner.

Webbinarier för information och feedback 9 och 15 september. Vårt uppkopplade samhälle, IoT. Anmälan Regionkalendern

Arbetsgruppen börjar ta fram ett projektdirektiv
‒ IoT kommer vara grundläggande för att klara av fortsatt digitalisering av offentlig sektor. Egen monitorering, Digitala hjälpmedel, Real time real 

estate etc
‒ Teknologin kommer även vara avgörande för att klara många av de utmaningar som vi regionalt, nationellt och ibland även internationellt står 

inför; åldrande befolkning, klimatförstöringar

VGR finansiering har börjat undersökas möjligheter att få.

Vilka skulle vara målgruppen för detta?
‒ Kommuner, förvaltningar, kommunala och regionala bolag, 

Efter projektdirektivet ok av DR behöver en projektbeskrivning tas fram.

Via Västgruppen(förfrågan ställd) till RUN infopunkt och RUN besök under hösten

Vinnova ansökan 1 dec
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Övrigt
 Starta förstudie kring regional samverkan för att förenkla AI-implementation hos kommuner och även VGR. 

(Finansiering ej klar).
 Varför samverka?
 Kan man hitta gemensamma tillämpningar?
 Regional arbetsgrupp?
 Gemensam finansiering?

 14 regioner överens om medfinansiering av Digidel-nätverket för Digital delaktighet. VGR kultur på väg att ta 
sitt beslut om stöd. Mål: Ett Digidelcenter i varje kommun.

 SDK-ready koncept kan starta för att marknadsföra att SDK nu är på G under 2023. Få kommuner i länet ansökt 
ännu. (Finansiering ej klar.)

 Forum Informationssäkerhet har sin nästa nätverksträff 6 dec. Lst, VGR ESB och Västkom ingår. Möte med MSB-
ledning om nationella regional samverkan inom detta område också på G.

 Digitaliseringsrådet genomför sin aktivitet Digitalisering i människans tjänst 7 dec på Lindholmen Science Park, 
live

 RUN-infopunkt om ovanstående samt beslutspunkt IoT vid ansökan Vinnova, eller om annan medfinansiering 
hittas.
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