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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



Smart region Västra Götaland
Utopi eller verklighet?

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.

Borås  

RUN: 2021 – 00193.

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

länsövergripande samverkan, organisations- och 
finansieringsmässigt 

• Eventuellt etablera EN länsgemensam branschneutral 
IoT-plattform

Målet med förstudien är att ge svar på:
• Varför ska vi satsa regionalt? 
• Hur skulle detta kunna genomföras?
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De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030
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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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VGR och kommunerna pekar ut tre verksamhetsområden som 
särskilt intressanta
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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



C2 - Restricted

Kommentarer från responerande organisationer

”Vi känner till begreppet IoT, men 
saknar kunskap om fördelarna för 
en kommun att satsa resurser på. 
Det är inte en budgetpost varken 
2021 eller 2022.” – Tibro kommun

”Inom tekniska förvaltningen finns 
BigBelly, dessa sopkärl talar själva 
om när de är fulla. På så sätt 
behöver bilarna inte komma oftare 
än nödvändigt för att tömma. IoT-
sensorer används i testverksamhet 
både för badtemperatur och för 
kontroll av livboj. En smart-city-
grupp finns men detta interna 
arbete inom koncernen är i sin 
linda.” – Borås Stad 

IoT är väldigt spännande och vi är 
där och börjar tänka i de banorna 
med det finns inget proof of concept 
eller liknande på gång just nu. 
Däremot har vi börjat ta myrsteg till 
att bli en datadriven organisation 
och på så sätt börjat skapa 
förutsättningar för att jobba med 
IoT-data. Vi vill gärna vara med i 
dessa frågor! – Åmåls kommun

” Vi är intresserade av aktiv 
medverkan! Tar TACKSAMT emot all 
form av hjälp att finna konkreta 
tillämpningar som kan stötta 
verksamheterna. Vi satsar också 
stort på bra former och strukturer 
för att brett DELA erfarenheter och 
kunskap från vårt vattenprojekt, 
som är under uppstart just nu. 
Välkomna att kontakta oss direkt.”–
Tjörns kommun

”Forum för att utbyta praktiska 
erfarenheter och samverka kring 
lösningar skulle vara positivt.” 
Lidköpings kommun

”Är öppen för samverkan inom 
området då miljömålen i Agenda 
2030 var startskottet även för 
Stenungsunds kommun.” –
Stenungsunds kommun

”Bra att detta tas tag i. 
Ser fram emot att få 
draghjälp i att etablera 
plattform och nät. Sen 
kan kommunerna och 
VGR samverka kring 
användandet och rena 
case för sensorerna.” –
Vara kommun
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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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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 våren 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



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