
Smart region Västra Götaland
Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Smart region betyder i detta sammanhang ett län som arbetar 
tillsammans för att nå målen. Samarbete och samverkan ska 
stimuleras och användas för att öka hastigheten på införandet av nya 
digitala tjänster.



Visionen

Mål: EN offentlig sektor.

EN uppgift EN gång.

Mål: Bredband över HELA länets yta.

Världens bästa lösningar från världens bästa

leverantörer skall fungera i VG-län.



Kraftsamlingar i handlingsplanen

• Bredbandstillgång i 
bristområden

• Informationssäkerhet

• Långsiktig digital 
informationsförsörjning

• Digitala integrationer och 
standarder

• Öppna data

• Öka antalet e-tjänster

• Effektiv offentlig IT-drift



Informationssäkerhetsprogram 2020

Mål och syfte: 

 Införande av ledningssystem för informationssäkerhet

 Öka förutsättningarna för digitalt samarbete i Västra Götaland 

 Öka tilliten till offentlig sektor

1. Informationsinsatser och förankring 

2. Nuläge, risk- och Gapanalys

3. Utbildning av Informationssäkerhetssamordnare och personal

4. Informationsklassificering

5. Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

6. Tillgängliggöra öppna data
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En ledande kunskapsregion

En region för alla

En region som 
syns och engagerar

En region som 
tar globalt ansvar

REFERENSKARTA VG2020

VG 2020

Digitala 
Agendan

Info
säk

GER RÄTT SAMMANHANG FÖR DEN DIGITALA 
STRATEGIN OCH DESS HANDLINGSPLANER OCH 
INITIATIV!



Målsättning - Vad siktar vi på att uppnå

- Ett gott klimat för kreativitet, 
entreprenörskap och 
företagande

- Internationell konkurrenskraft 
genom regional kraftsamling 
kring styrkeområden

- Ett resurseffektivt samhälle 
med minskad klimatpåverkan 

- Hållbar konsumtion som driver 
ansvar, utveckling och 
innovationer

- Bryta utanförskap och segregation 
och stärka kopplingarna mellan 
utbildning och arbetsliv

- Livslångt lärande för ökad 
delaktighet och konkurrenskraft

- Tillgång till kommunikation för 
arbete, utbildning och livskvalitet

- En ledande kulturregion och ett 
rikt kulturliv med fokus på 
delaktighet, barn och unga

- Ökat utbyte med och påverkan på 
omvärlden

VG 2020



Nyttorealisering –
Från vision till effekt i vardagen

Genomförande - en beskrivning av hur vi har 
utvecklat resultatet

(Metoden som ESV lär ut men använd i flödesscheman)

Ronny Ideskär
Henrik Wielander



Deluppdrag 2

Syftet med deluppdrag 2 är att; 

‒ Värdera, analysera och prioritera de 18 områden som är specificerade i den 

digitala agendan för vision 2020. 

‒ Detta innebär att vi konkret ska beskriva och vikta påverkan på identifierade nyttor. 

Värdera bidragande effekter och verifiera kalkylerade insatskostnader kopplade till 

möjliggörare och verksamhetsförbättringar. 

‒ Resultatet är ett förslag till en första preliminär beslutskarta som visar vilka 

handlingsplaner som bidrar med största värde för den digitala agendan. Här arbetar vi 

bl.a. med målkartan och effektkartan som etablerades under positioneringen och i 

deluppdrag 1.



• Formulering av mål för handlingsplanerna

• Rangordning av handlingsplanerna för DA

• Beskrivning av avgränsningen för Infosäk

• Sammanfattning av de olika spåren 
(initiativ och nyttor) inom Infosäk

• Identifiering av handlingsplanerna i DA

• Viktning av effektkedjorna i DA

• Definiering av omfattning för Infosäk

• Formulering och identifiering av värde 
mätstorheter för nyttor inom Infosäk

SAMMANFATTNING – UTVECKLING AV EFFEKTKARTA

• Omvandling av Vision 2020 till effektkartor (VG 2020) 

• Omvandling av Den Digitala Agendans (DA) till en effektkarta

• Etablering av sambanden mellan VG2020 och DA

• Utveckling av Informationssäkerhetsprogram 2020 i DA’s effektkarta

Första 
omgångens 
iterationer

Andra 
omgångens 
iterationer

Tredje 
omgångens 
iterationer



1

2

3

4

5

6

VIKTNING AV RELATIONERNA I EFFEKTKEDJOR



Bedömningsmatris 
Att förenkla vardagen 
för privatpersoner och 

företag 

Att möjliggöra livslångt 
lärande 

för ökad delaktighet och 
konkurrenskraft

Att bryta utanförskap och 
segregation och stärka 

kopplingen 
mellan utbildning och 

arbetsliv

Att förbättra 
dialogen 

med invånarna

Att öka invånarnas 
medverkan 

i den offentliga 
digitaliseringen

Att skapa 
bättre 

tillgång till IT-
infrastruktur

Att öka 
jämställdheten 
inom IT-sektorn

Summering Ranking

Att förenkla vardagen 
för privatpersoner och 
företag 

0 2 0 2 2 0 2 8 2

Att möjliggöra livslångt 
lärande 
för ökad delaktighet och 
konkurrenskraft

0 0 0 0 2 0 2 4 5

Att bryta utanförskap och 
segregation och stärka 
kopplingen 
mellan utbildning och 
arbetsliv

2 2 0 2 0 0 2 8 2

Att förbättra dialogen 
med invånarna

0 2 0 0 2 0 2 6 3

Att öka invånarnas 
medverkan 
i den offentliga 
digitaliseringen

0 0 2 0 0 1 2 5 4

Att skapa bättre 
tillgång till IT-infrastruktur

2 2 2 2 1 0 2 11 1

Att öka jämställdheten 
inom IT-sektorn

0 0 0 0 0 0 0 0 6

RANGORDNING AV HANDLINGSPLANER

2 = rad viktigare än kolumn, 1 = rad och kolumn lika viktiga, 0 = kolumn viktigare än rad



Effektkartan för VGR’s digitaliseringsstrategi – DEN DIGITAL AGENDAN

Effektkarta innehållande den övergripande digitaliseringsstrategin, 

rangordnade handlingsplaner med mål och nuvarande prioriterade initiativ 

som är sammanfattade under arbetsnamnet KSÖ.

Högre takt på 
utbyggnad av 

bredband i 
bristområdena 5.0

Bättre 
informationssäkerhet 
inom offentlig sektor 

( o privat) 5.1

Förbättra 
informations-

säkerhetsarbetet 5.1

Mer integrerade 
systemlösningar (VS 

ADMSYS) 5.3

Minska manuell 
hantering av 

information 5.3

Fler och mer 
innovativa tjänster 

på offentlig 
information 5.4, 6.10

Förbättra tillgången 
och åtkomsten av e-

tjänster 5.5

Bättre och mer 
effektiv offentlig IT-

drift 5.6

Öka takten på 
införandet av 
nationell e-

legitimation 6.0

Öka användningen av 
IT och digitala 

tjänster i små och 
medelstora företag 

6.2

Förbättra kunskapen 
om användningen av 
IT i affärsutveckling 

6.2 

Öka användningen av 
digitala hjälpmedel i 

utbildning/
undervisning 6.3

Öka och förbättra 
stödet för ledare och 

pedagoger 6.3

Förbättra och 
anpassa pedagogiken 
kring digital inlärning 

6.3

Öka kvoten av antal 
kvinnor som söker IT-

utbildningar 6.4

Öka jämlikheten 
inom utbildning, 

skola och 
arbetsmarknad inom 

IT-sektorn 6.4

Öka intresset att 
använda digitala 

tjänster hos 
invånarna i regionen 

6.5

Öka invånarnas 
delaktighet i offentlig 

verksamhet 6.6

Öka omfattningen 
och förbättra 
innehållet i 

medborgardialogen 
6.6 

Öka insynen och 
påverkan på den 

offentliga 
verksamheten 6.6

Förbättra 
informationen om 
etablerade digitala 

tjänster 6.9

Bättre tillgång till IT-
infrastruktur

5.0

Förbättra kunskapen 
inom 

informationssäkerhet 
5.1

Öka takten på 
införandet av digital 

informationsförsörjni
ng 5.2

Öka mängden 
 öppen  digital 
information 5.4

Öka jämställdheten 
inom IT sektorn 6.4

Öka kunskapen inom 
digitaliseringsområde

t 6.5

Förbättra dialogen 
med invånarna 6.6

Mer utvecklade 
former, tekniker och 

verktyg för 
digitalmöten 6.11

Öka takten i 
utvecklingen av nya 

arbetssätt och 
metoder i 

informations-
behandling och 
arkivering 6.10

Bättre innovativa 
utvecklingsmetoder 

och tekniker 6.10

Bättre på att utnyttja 
den nationella 

innovationsstrategin 
6.10

Enklare att kunna 
arbeta och medverka 

på distans 6.11

Bättre och säkrare 
access till offentliga 
system och miljöer 

6.11

Bättre och säkrare 
produktion av 

informationstjänster 
(öppen data) 5.4

Fler paketerade och 
publicerade 
offentliga 

informationstjänster 
5.4

Öka integriteten för 
medborgaren 5.5

Bättre förståelse för 
offentliga regelverk 
och procedurer 5.5

Ökad trygghet i 
dialog med offentlig 

verksamhet 5.5

100 %
Specificera initiativ 
på län och kommun 
för att bygga bort de 

60 bristområdena 100 %

10 %

Bättre och säkrare 
utbyte av 

information,  
informationstjänster 

5.1 Mer och bättre 
klassificerad data 5.1, 

5.4

33 %

30 %

50 %

20 %

25 %

60 %

60 %

60 %

Bättre och säkrare 
kvalitet på 

information 5.3

30 %

20 %

Fler och bättre 
offentliga digitala 
tjänster/e-tjänster 

5.4, 5.5, 6.1034 %

33 %

Bättre möjligheter 
för företagare och 
privatpersoner att 

utföra sina ärenden 
5.5

20 %

20 %

40 %
100 %

30 %

100 %

50 %

40 %

60 %

40 %

Förbättra invånarnas 
möjligheter till 

vidareutveckling av 
kompetens via 

digitala tjänster 6.5

10 %

25 %

25 %

20 %

60 %

20 %

50 %

100 %

20 %

50 %

50 %

20 %

20 %

100 %

100 %

Mer närvaro vid 
utbildning med 

digitalt stöd 6.11

30 %

20 %

10 %

25 %

B

C

I

H

J

L

G

F

D

M E

P

O

N

70 %

100 %

40 %

30 %

40 %

60 %

En region som syns och engagerar

En region för alla

En region som tar globalt ansvar

En region för alla

En ledande kunskapsregion

En ledande kunskapsregion

En region för alla

En region för alla

En region som tar globalt ansvar

En ledande kunskapsregion

En region för alla

En ledande kunskapsregion

En ledande kunskapsregion

En region som tar globalt ansvar

En region som tar globalt ansvar

En region som tar globalt ansvar

En region för alla

En region för alla

En region för allaEn region för alla

40 %

70 %

Genomför riktade 
informationsinsatser; 
grundläggande krav 

informationssäkerhet 

Genomför lokal 
informations-
spridning och 

förankring 
100 %

Bättre prioritering 
och beslut av 
informations-

säkerhets insatser
100 %

Bättre lokal insikt om 
informations-
säkerhetens 

betydelse
100 %

1

Bättre nulägesbild av 
informations-

säkerhetsnivån och 
behovet av -insatser

Genomför GAP-
analys map ISO27002 50 %

50 %

2

Förbättra 
organisationen och 

medarbetarens 
kunskaper om 

informationssäkerhet

Bättre 
förutsättningar att 
utifrån sitt dagliga 

arbete omhänderta 
informationssäkerhet

Genomför riktade 
utbildningsinsatser 

för för samtliga 
intressenter (P, L, M)

100 %

100 %

3

Sammanställa 
arbetsmetod och 

verktyg för 
standardiserad 
informations-
klassificering

Mer standardiserat 
sätt att klassificera 

data100 %

Prioritera & 
genomföra 

klassificering & 
riskanalys samt 

korrigera felaktig 
data

50 %
Identifiera 

intressenter och dess 
behov av  öppen 

data 
30 %

4

Bättre och mer 
systematiskt 
informations-

säkerhetsarbete

Definiera och bygg 
LIS

Ledningssystem 
informationssäkerhet

Implementera LIS

Etablera förvaltning 
av LIS

100 %

100 %
70 %

30 %
5

Bättre 
förutsättningar för 
att kunna leverera 
öppen data i stora 

volymer

100 %

Definiera målbilden 
för hantering av 

öppen offentlig data

50 %

6

50 %

50 %

100 %

50 %

10 %

50 %

50 %

50 %

20 %

40 %

60 %

20 %

10 %

30 %

K

30 %

Fler och bättre 
arenor för innovation 
och utveckling 6.10

20 %

100 %

60 %

40 %

100 %

20 %

Öka invånarnas 
medverkan i 

digitaliseringen 6.11

100 %

En region för alla
C

Att bryta utanförskap 
och segregation och 

stärka kopplingen 
mellan utbildning och 

arbetsliv

Att möjliggöra 
livslångt lärande för 
ökad delaktighet och 

konkurrenskraft

Att skapa bättre 
tillgång till IT-
infrastruktur70 %

Att öka 
jämställdheten inom 

IT-sektorn

Att förbättra dialogen 
med invånarna

Att öka invånarnas 
medverkan i den 

offentliga 
digitaliseringen

Att förenkla vardagen 
för privatpersoner 

och företag 

60 %

100 %

100 %

50 %

50 %

70 %

30 %

50 %

50 %

40 %

30 %

40 %

Mål: Vad ska uppnås, hur jag vill att det ska vara. Ska vara mätbart.

Nytta: Ett resultat som uppfattas positivt av dess intressenter. Ska vara 
mätbart och ska bidra till efterföljande nyttor eller mål. 
Mätningen kan vara en bedömning.

Verksamhetsförbättring: En  aktivitet  som skapar en tillståndsförändring 
ofta i kombination med en möjliggörare.

Möjliggörare: En möjliggörare är något man tillför för att möjligöra en 
tillståndsförändring kombineras ofta med en verksamhetsförbättring. 
Omfattar person, process, information och teknik.

6

O
Kopplingsreferens mellan den Digitala 
agendan och VG 2020.

Direkt koppling till projektdirektivet för KSÖ.

Uppdragsunikt

SYMBOLBESKRIVNING

Nytta

Möjliggörare

Verksamhets-
förändring

Mål

40 %

60 %

100 %

RIT-EXEMPEL

Nytta

Möjliggörare

Verksamhets-
förändring

Mål

Handlingsplan

KSÖ nuvvarnde omfattning

2

1

3

4

5

6

DIGITALISERINGSSTRATEGIN – DEN DIGITALA AGENDAN

Digitala 
Agendan

1

2

3

4

5

6



Högre takt på 
utbyggnad av 

bredband i 
bristområdena 5.0

Bättre 
informationssäkerhet 
inom offentlig sektor 

( o privat) 5.1

Förbättra 
informations-

säkerhetsarbetet 5.1

Mer integrerade 
systemlösningar (VS 

ADMSYS) 5.3

Minska manuell 
hantering av 

information 5.3

Fler och mer 
innovativa tjänster 

på offentlig 
information 5.4, 6.10

Förbättra tillgången 
och åtkomsten av e-

tjänster 5.5

Bättre och mer 
effektiv offentlig IT-

drift 5.6

Öka takten på 
införandet av 
nationell e-

legitimation 6.0

Öka användningen av 
IT och digitala 

tjänster i små och 
medelstora företag 

6.2

Förbättra kunskapen 
om användningen av 
IT i affärsutveckling 

6.2 

Öka användningen av 
digitala hjälpmedel i 

utbildning/
undervisning 6.3

Öka och förbättra 
stödet för ledare och 

pedagoger 6.3

Förbättra och 
anpassa pedagogiken 
kring digital inlärning 

6.3

Öka kvoten av antal 
kvinnor som söker IT-

utbildningar 6.4

Öka jämlikheten 
inom utbildning, 

skola och 
arbetsmarknad inom 

IT-sektorn 6.4

Öka intresset att 
använda digitala 

tjänster hos 
invånarna i regionen 

6.5

Öka invånarnas 
delaktighet i offentlig 

verksamhet 6.6

Öka omfattningen 
och förbättra 
innehållet i 

medborgardialogen 
6.6 

Öka insynen och 
påverkan på den 

offentliga 
verksamheten 6.6

Förbättra 
informationen om 
etablerade digitala 

tjänster 6.9

Bättre tillgång till IT-
infrastruktur

5.0

Förbättra kunskapen 
inom 

informationssäkerhet 
5.1

Öka takten på 
införandet av digital 

informationsförsörjni
ng 5.2

Öka mängden 
 öppen  digital 
information 5.4

Öka jämställdheten 
inom IT sektorn 6.4

Öka kunskapen inom 
digitaliseringsområde

t 6.5

Förbättra dialogen 
med invånarna 6.6

Mer utvecklade 
former, tekniker och 

verktyg för 
digitalmöten 6.11

Öka takten i 
utvecklingen av nya 

arbetssätt och 
metoder i 

informations-
behandling och 
arkivering 6.10

Bättre innovativa 
utvecklingsmetoder 

och tekniker 6.10

Bättre på att utnyttja 
den nationella 

innovationsstrategin 
6.10

Enklare att kunna 
arbeta och medverka 

på distans 6.11

Bättre och säkrare 
access till offentliga 
system och miljöer 

6.11

Bättre och säkrare 
produktion av 

informationstjänster 
(öppen data) 5.4

Fler paketerade och 
publicerade 
offentliga 

informationstjänster 
5.4

Öka integriteten för 
medborgaren 5.5

Bättre förståelse för 
offentliga regelverk 
och procedurer 5.5

Ökad trygghet i 
dialog med offentlig 

verksamhet 5.5

100 %
Specificera initiativ 
på län och kommun 
för att bygga bort de 

60 bristområdena 100 %

10 %

Bättre och säkrare 
utbyte av 

information,  
informationstjänster 

5.1 Mer och bättre 
klassificerad data 5.1, 

5.4

33 %

30 %

50 %

20 %

25 %

60 %

60 %

60 %

Bättre och säkrare 
kvalitet på 

information 5.3

30 %

20 %

Fler och bättre 
offentliga digitala 
tjänster/e-tjänster 

5.4, 5.5, 6.1034 %

33 %

Bättre möjligheter 
för företagare och 
privatpersoner att 

utföra sina ärenden 
5.5

20 %

20 %

40 %
100 %

30 %

100 %

50 %

40 %

60 %

40 %

Förbättra invånarnas 
möjligheter till 

vidareutveckling av 
kompetens via 

digitala tjänster 6.5

10 %

25 %

25 %

20 %

60 %

20 %

50 %

100 %

20 %

50 %

50 %

20 %

20 %

100 %

100 %

Mer närvaro vid 
utbildning med 

digitalt stöd 6.11

30 %

20 %

10 %

25 %

B

C

I

H

J

L

G

F

D

M E

P

O

N

70 %

100 %

40 %

30 %

40 %

60 %

En region som syns och engagerar

En region för alla

En region som tar globalt ansvar

En region för alla

En ledande kunskapsregion

En ledande kunskapsregion

En region för alla

En region för alla

En region som tar globalt ansvar

En ledande kunskapsregion

En region för alla

En ledande kunskapsregion

En ledande kunskapsregion

En region som tar globalt ansvar

En region som tar globalt ansvar

En region som tar globalt ansvar

En region för alla

En region för alla

En region för allaEn region för alla

40 %

70 %

Genomför riktade 
informationsinsatser; 
grundläggande krav 

informationssäkerhet 

Genomför lokal 
informations-
spridning och 

förankring 
100 %

Bättre prioritering 
och beslut av 
informations-

säkerhets insatser
100 %

Bättre lokal insikt om 
informations-
säkerhetens 

betydelse
100 %

1

Bättre nulägesbild av 
informations-

säkerhetsnivån och 
behovet av -insatser

Genomför GAP-
analys map ISO27002 50 %

50 %

2

Förbättra 
organisationen och 

medarbetarens 
kunskaper om 

informationssäkerhet

Bättre 
förutsättningar att 
utifrån sitt dagliga 

arbete omhänderta 
informationssäkerhet

Genomför riktade 
utbildningsinsatser 

för för samtliga 
intressenter (P, L, M)

100 %

100 %

3

Sammanställa 
arbetsmetod och 

verktyg för 
standardiserad 
informations-
klassificering

Mer standardiserat 
sätt att klassificera 

data100 %

Prioritera & 
genomföra 

klassificering & 
riskanalys samt 

korrigera felaktig 
data

50 %
Identifiera 

intressenter och dess 
behov av  öppen 

data 
30 %

4

Bättre och mer 
systematiskt 
informations-

säkerhetsarbete

Definiera och bygg 
LIS

Ledningssystem 
informationssäkerhet

Implementera LIS

Etablera förvaltning 
av LIS

100 %

100 %
70 %

30 %
5

Bättre 
förutsättningar för 
att kunna leverera 
öppen data i stora 

volymer

100 %

Definiera målbilden 
för hantering av 

öppen offentlig data

50 %

6

50 %

50 %

100 %

50 %

10 %

50 %

50 %

50 %

20 %

40 %

60 %

20 %

10 %

30 %

K

30 %

Fler och bättre 
arenor för innovation 
och utveckling 6.10

20 %

100 %

60 %

40 %

100 %

20 %

Öka invånarnas 
medverkan i 

digitaliseringen 6.11

100 %

En region för alla
C

Att bryta utanförskap 
och segregation och 

stärka kopplingen 
mellan utbildning och 

arbetsliv

Att möjliggöra 
livslångt lärande för 
ökad delaktighet och 

konkurrenskraft

Att skapa bättre 
tillgång till IT-
infrastruktur70 %

Att öka 
jämställdheten inom 

IT-sektorn

Att förbättra dialogen 
med invånarna

Att öka invånarnas 
medverkan i den 

offentliga 
digitaliseringen

Att förenkla vardagen 
för privatpersoner 

och företag 

60 %

100 %

100 %

50 %

50 %

70 %

30 %

50 %

50 %

40 %

30 %

40 %

Mål: Vad ska uppnås, hur jag vill att det ska vara. Ska vara mätbart.

Nytta: Ett resultat som uppfattas positivt av dess intressenter. Ska vara 
mätbart och ska bidra till efterföljande nyttor eller mål. 
Mätningen kan vara en bedömning.

Verksamhetsförbättring: En  aktivitet  som skapar en tillståndsförändring 
ofta i kombination med en möjliggörare.

Möjliggörare: En möjliggörare är något man tillför för att möjligöra en 
tillståndsförändring kombineras ofta med en verksamhetsförbättring. 
Omfattar person, process, information och teknik.

6

O
Kopplingsreferens mellan den Digitala 
agendan och VG 2020.

Direkt koppling till projektdirektivet för KSÖ.

Uppdragsunikt

SYMBOLBESKRIVNING

Nytta

Möjliggörare

Verksamhets-
förändring

Mål

40 %

60 %

100 %

RIT-EXEMPEL

Nytta

Möjliggörare

Verksamhets-
förändring

Mål

Handlingsplan

KSÖ nuvvarnde omfattning

2

1

3

4

5

6

INFORMATIONSSÄKERHETSPROGRAM 2020, NYTTOR OCH MÄTSTORHETER

Digitala 
Agendan

Digitala tjänster

Informationssäkerhet

Öppna data

Att förenkla 
vardagen för 

privatpersoner och 
företag 



Digitaliseringens geografi



Erbjudandet ser ut så här; 

VGR betalar Uppdragsutbildning för Informationssäkerhetssamordnare. 20 pers
om året under tre år. Från start max en person per kommun eller sökande.

VGR finansierar en regional projektledare halvtid/heltid under åren 2018-2020. 

VGR åtar sig att hantera och bekosta programmets kommunikationsåtgärder

Digitaliseringsrådet ansvarar för att ta fram stödjande mallar och dokument

VGR åtar sig att upphandla ett ramavtal för informationssäkerhetsresurser som 
stöd för kommunerna inom GAP- och riskanalyser, Informationsklassificering, 
tillgängliggörande av öppna data för att nå målet ett strukturerat  LIS-införande.

De sökande erhåller upp till 125.000 kr/kommun som en medfinansiering till 
genomförande av programmet enligt riktlinjerna för stödet. 

De sökande skall i slutredovisning redovisa sina egna kostnader i form av avrop av 
tjänster etc enligt riktlinjerna. www.vgregion.se/infosak2020

http://www.vgregion.se/infosak2020


Offentliga rummet 2018, Nätverksdag 23 maj 

 Start kl 10.30

 VGR´s regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson hälsar er välkomna

 Nationella Digitaliseringsrådet beskriver status på nationell nivå. Jörgen Ahlström

 VGR beskriver  Digitaliseringens geografi . Tore Johnsson

 Reglab beskriver sitt lärprojekt om Digitalisering. Sunny Sandström

 Region Västerbotten beskriver sitt sätt att samverka, Magnus Rudehäll

 Västkom förklarar hur man får 49 kommuner att samverka, Karl Fors

 Workshop

 Nationella, regionala och lokala mätetal för digitalisering. Nationella Digitaliseringsrådet

 Utmaningar inom digitalisering? 

 Vad vill vi få hjälp med från nationell nivå?

 Vad kan vi bidra med gentemot nationell nivå?

 Vad kan vi bidra med gentemot lokal nivå?

 Avslutning ca kl 17.00


