
Föreläsning av Martin Andreasson, regi-
onråd Västra Götalandsregionen, ordfö-
rande SKLs beredning för digitalisering 
samt vice ordförande Inera.
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DIG
VÄST

TALISERING Vad görs nationellt, vad gör vi i Västra Götaland? Vad behöver vi göra tillsammans? 
VästKom och Västra Götalandsregionen satte fokus på digitaliseringen när både  
digitaliseringskomissionen och SKL bjöds in för en dialog- och informationsdag  
i Göteborg den 11 maj 2016.

Digitaliseringen är  
en ledningsfråga där 

prioriteringar behöver göras.

Frågeställning: Vad kan kommunerna och  
Västra Götalandsregionen göra tillsammans?

Reflektioner från deltagande tjänstemän och politiker kring dagens föreläsningar:

Stark styrning och ledning 
behövs. Men även gemen-

samma standarder. Ge respektive 
huvudman hemläxa, vi måste byg-
ga om våra system på hemmaplan 
för att kunna samverka.

Vi måste använda styrkan 
hos den samlade kraften 

i kommuner tillsammans med 
landsting för att kunna utöva 
påtryckningar som krävs för att 
kunna samverka vid exempelvis 
lagstiftning eller upphandling.

Kanske kan VGR ta samma roll 
som Inera i vissa frågor genom 

att ta fram regionala tjänster.

Kommunerna och regi-
onen borde samverka 

kring Earkiv och Regionarki-
vet, förnya och utveckla. Även 
samverkan kring informa-
tionssäkerhet, kompetens och 
ledning, närsjukvården samt 
hemsjukvård över kommun-
gränser och huvudmannaskap 
behövs stärkas.

Det bör finnas en stark ledning 
som bestämmer att digitalisering 

inte är ett område vi konkurrerar om. 
Någon måste sätta ner foten och ta ett 
inriktningsbeslut på vilken väg vi bör gå.

Digitaliseringen borde bli ett horison-
tellt intresseområde i VG2020-arbetet 

så som mångfald, jämställdhet eller miljö.

SKL behöver fånga upp nya innovationer 
och få ut dessa goda exempel. SKL får 

gärna peka med hela handen när det efterfrågas, 
trots att det inte ligger i uppdraget, exempelvis 
vid e-legitimationen, lös problemet!

Frågeställning: Vad ska Sveriges  
Kommuner och Landsting, SKL, bidra med?

SKL bör sätta standarder 
och ta beslut i vilken väg 

vi kan gå. Möjliggör digita-
lisering genom att påverka 
lagstiftning.

Mer samarbete kring 
standarder. SKL bör vara 

en sambandcentral för att hitta 
samarbetsformer. 

Svårt att sortera 
vilka frågor som 

lämpar sig bäst i olika 
instanser. Vad ska göras 
nationellt, regionalt och 
lokalt? Fånga lokala och 
regionala initiativ.

SKL och regionen kan vara 
en del i upphandling och  

nya upphandlingsformer.

Fler gemen- 
samma initia-

tiv. Miljö och bygg, 
myndighets- 
utövningen. 

Föreläsning av Åsa Zetterberg, sek-
tionschef för Center för e-samhället på 
SKL, ingår i digitaliseringskommissio-
nens expertgrupp. 

 Kolla in Åsas föreläsning

Frågeställning: Inom vilka områden 
ska staten bidra och påverka mer?

Staten ska peka ut vägen.

Lagstiftning.Standarder. Sätta indivi-
dens säkerhet i fokus. E-legitimation. 

Digitalt kompetenslyft för kommunerna.

Föreläsning av AnnSofi  
Persson-Stenborg, analytiker,  
digitaliseringskommissionen.

	 Kolla	in	AnnSofis	föreläsning

 Stödja och styra 
utvecklingen genom 

stödinsatser exempelvis från 
Danmark och Norge.Under-
lätta där lagar är ett hinder. 
Regler och styrning exempel-
vis inom Öppna data.

Förändra lagar  
och stöd för att  

utveckla samverkan.

Reflektioner och svar: Reflektioner och svar: Reflektioner och svar:

https://www.youtube.com/watch?v=aUvgogfKP8k&list=PL74e7DINYtmfbL0cOdzYM5BKEClgwUFXC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1UiBoxlnuB4&index=3&list=PL74e7DINYtmfbL0cOdzYM5BKEClgwUFXC
https://www.youtube.com/watch?v=XLx8NbqTW5w&list=PL74e7DINYtmfbL0cOdzYM5BKEClgwUFXC&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aUvgogfKP8k&index=2&list=PL74e7DINYtmfbL0cOdzYM5BKEClgwUFXC
https://www.youtube.com/watch?v=1UiBoxlnuB4
https://www.youtube.com/watch?v=XLx8NbqTW5w

