


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.



C2 - Restricted

Fokusområden i ny handlingsplan
Digitaliseringsrådet  är kända för och accepterade att arbeta med grundläggande förutsättningar för digitalisering.

Bredbandstillgång i bristområden

Informationssäkerhet/Cybersecurity

Långsiktig digital 
informationsförsörjning

Digitala integrationer och standarder

Öppna data 

Tillgång till mer användbar data

Samverkan kring IoT

Utveckla och stödja framtida offentlig 
organisation och drift av digitalisering

Stödja AI-implementation i länet

Digital delaktighet



C2 - RestrictedInformationssäkerhetsprogram 2020 syftade till att få verksamheterna till ökad informationsklassficering för mer öppna och delade data



Nationella Dataverkstaden 

• Dataverkstaden ska stödja och driva på 

publiceringen av öppna och delade data 

hos regioner och kommuner

• Inledningsvis åtta projektpartners

• Sveriges regioner och kommuner bjuds 

in att medverka

• Regional samverkan en förutsättning

• Budget 8 MSEK (med stöd från Vinnova)

• Projekttid 220101-231231

• Koordinerande projektpart och 

upphandlande myndighet är Västra 

Götalandsregionen



Principskiss 
roller & ansvar

Lokal samordning

•Öppna datasamordnare, stöd & 
vägledning, utbildning & 
marknadsföring, 
behovsinventering, 
projektgenomförande, 
leverantörsdialog 
(implementation), publicering av 
öppna data

Regional samordning

•Arbetsgrupp, stöd & vägledning, 
utbildning & marknadsföring, 
behovsinventering, 
projektgenomförande, 
leverantörsdialog 
(implementation) 

•I Västra Götaland samverkar ca 
30 kommuner och VGR

•10 regioner i Sverige har 
anslutit sig  nu.

Nationell samordning

•Expertgrupp, stöd & vägledning, 
utbildning & marknadsföring, 
behovsinventering, 
kravhantering, hantering 
datamängder, 
projektgenomförande, 
leverantörsdialog (utveckling), 
samverkansforum  

Dataverkstad

Regionala 
samverkansforum

Regionala & 
kommunala 

verksamheter

• Dataverkstaden utvecklar och 

skapar grundförutsättningar

• Regionala samverkansforum 

ser till att det som utvecklas 

får stor spridning

• Regionala och kommunala 

verksamheter publicerar 

öppna data



Borås  

Nu blir förstudien verklighet: 

• Etablera en regional länsövergripande samverkan, 
organisations- och finansieringsmässigt 

• Eventuellt/troligtvis etablera EN länsgemensam 
branschneutral IoT-plattform

Smart region Västra Götaland -
Utopi eller verklighet?



Varför genomför vi en länsgemensam IoT-satsning?
-Exempel på nyttor

✓ Dela på områdesspecifik spetskompetens mellan kommuner och bolag

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

✓ IoT är en viktig möjliggörare för att nå den regionala utvecklingsstrategins 
mål om ett hållbarare Västra Götaland

✓ Hjälpa mindre kommuner och verksamheter att komma igång genom 
central stöttning

✓ Sannolikt effektivare och billigare att etablera en länsgemensam plattform 
för branschneutrala behov jämfört med om 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

✓ Behövs en samlad hantering och överblick över alla IoT-enheter. Inte minst 
av säkerhetsskäl. 



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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Januari Juni December

Fortsatt kunskapsspridning i 
länet

Finansiering & 
finansieringsplan

Tillsätt arbetsgrupp

Upprätta operativ 
handlingsplan

Upphandla IoT-
plattform

2023 2023

FÖRBEREDELSE 
FÖR PROJEKT

9/12
RUN

5/12 Göteborgs 
digitaliserings-
nätverk

1/12
Vinnova sista 
ansökn.dag

20/2
Vinnova sista 
svarsdag*

Ta fram 
erbjudande & 
implementera 

förvaltning

För 
diskussion

31/3
Första startdag 
Vinnova-projekt

13/12 Fyrbodals 
kommunalförbund

Viktiga 
datum

Besluts-
punkter

Förklaringar
2023

Val av plattform

*Beslutspunkt för om projektet skall drivas enligt plan eller om det behöver ”scopas” om.

Tidplan
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AI förstudie, del av Kraftsamling digitalisering
Förstudien skall besvara bl a följande frågeställningar;

Finns det ett behov och intresse för en regional kraftsamling kring AI? Så stort scope som möjligt!

Går det att enas regionalt om ett antal tillämpningar/sektorer/frågor för kommunal och regional service och utveckling?

Går det att förtydliga vilka tillämpningar/sektorer/frågor som bör tas fram på nationell, regional eller lokal nivå?

Vilka förmågor/kompetens behöver samlas regionalt?

Skulle man också ha en branschneutral teknisk plattform tillsammans för AI?

Hur skulle lämpliga regionala utbildningsinsatser kunna se ut mot offentlig sektor och mot näringslivet utöver de som redan 
finns?

Finns det finansiellt stöd att få för konkreta åtgärder om förstudien påvisar nyttan av ett genomförandeprojekt?

Arbetsgrupp förstudien: VGR, AI-Sweden, Gbg Stad, Uddevalla, Skövde, Utredningsledare upphandlad

Referensgrupp förstudien: DIGG, SKR?, Singula: Louise Callenberg OK, KF? AI-Sweden, Kompetenscentrum AI SU, VGR Teknik AI?

Beslut om start i RUN 9 dec. 



Tack för idag!
tore.johnsson@vgregion.se, tel: 070-6022090

www.vgregion.se/digitalisering

mailto:Tore.johnsson@vgregion.se
http://www.vgregion.se/digitalisering

