
 

 

Det var ett kompetent gäng med bred erfarenhet från offentlig verksamhet, som 
möttes i Stockholm den 21 mars och startade lärprojektet Digital agenda. 
Tolv regioner deltar, tillsammans med Folkbildningsrådet och 
Näringsdepartmentetet. 
 
Efter en introduktion till området och till Reglabs lärprojekt, berättade Cissi Dahl från 
Netport via skype om Region Blekinges arbete med en handlingsplan för en regional 
digital agenda. Hela arbetet går att följa på www.regionaldigitalagena.se 
Åsa Zetterberg, SKL:s Center för e-samhället, berättade om SKL:s strategi för e-
samhället och handlingsplanen. 
− I Sverige har vi en lång tradition av att leverera välfärd. Nu måste vi ställa oss 
frågan: använder vi digitaliseringens möjligheter när det gäller offentliga tjänster? 
Levererar vi välfärd på bästa sätt? 
− Vi är faktiskt inte så bra på offentliga tjänster på nätet. Vi är på 24:e plats i världen 
– tillsammans med Kazakstan, i World economic forums årliga undersökning. 
Jörgen Sandström, som varit tre månader i Bryssel, presenterade vad som är aktuellt 
just nu inom IT-området i EU. 
 
På fredagen besökte Caroline Andersson, vd på Governo, och Henrik Ishahara, 
politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet lärprojektet. 
Huvuddelen av fredagen ägnades åt en gemensam diskussion kring vad som är viktigt 
att fokusera på i lärprojektet – var befinner sig regionerna just nu i sitt arbete och 
vad är det största behovet? 
Tre arbetsgrupper bildades: en med fokus på det övergripande uppdraget, en med 
fokus på konkret handlingsplanearbete och en med fokus på verksamhetsutveckling 
och e-tjänster. 
 
Kommande träffar. Gruppen ses nästa gång den 26 april i Kista. Tema är Nya digitala 
tjänster. Någon av de kommande träffarna blir utanför Stockholm – Västerbotten och 
Värmland är på förslag för intressanta studiebesök. Det finns också önskemål i 
gruppen om att göra en internationell resa tillsammans. 
Spelregler. Alla uppmanas att hålla programtiderna – det är svårt att göra ett bra 
program om flera kommer sent och går tidigt. Det är ok att ta med kolleger till 
kommande seminarier. 
 
Hemuppgift till nästa gång är: 
Gör ett ordmoln som visar vilka begrepp ni använder i ert arbete. Syftet är att 
jämföra, och om möjligt, använda samma begrepp i regionala agendorna. Program 
för att skapa ordmoln finns att ladda ner här. Grupp Lisa-Sebastian-Victoria-Lennart 
gör en sammanställning. 
 
Omvärldsspana i din region – vad händer inom IT-området som är riktigt intressant? 
Inom vilka områden finns spjutspetsar? 



 

 

 


