
 
 
 
  

Digitaliseringsrådets möte #2 den 23 maj 2017 

 
Tid och plats: 23 maj 2017, kl 13-16 i Näringsdepartementets lokaler. 
 
Närvarande: 
 

Ledamöter: Näringsdepartementet: 

Ann Hellenius Peter Eriksson, Statsråd 

Anna Felländer Mikael Ljungblom, Pol. sak. 

Charlotte Brogren Nicklas Liss-Larsson, Kansliråd  

Darja Isaksson Helena Bäckström, Ämnessakkunnig 

Jan Gulliksen  

Jeanette Andersson Digitaliseringsrådets kansli: 

Martin Linder Anders Hektor 

Nicklas Lundblad Anders Hintze 

Sara Mazur Jörgen Ahlström 

Åsa Zetterberg  Nils Hertzberg, Tf chef 

 

 
1. Peter Eriksson hälsar välkommen  

Mötets ordförande, Sr. Peter Eriksson, hälsar välkommen och fastställer 

dagordningen. En övrig fråga anmäld av Digitaliseringsrådets kansli. 

 
2. Regeringens digitaliseringsstrategi  

Helena Bäckström, Näringsdepartementet, presenterar ”Ett hållbart 
digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi”, som beslutats av 
regeringen den 18 maj. 
 
Diskussion följer, bl.a. utifrån de på förhand anmälda frågorna 

- Vilket område i strategin bör rådet fokusera på inledningsvis?  
- Hur kan rådet bidra till att målen nås? 
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Rådets diskussion om fokusering berör flera områden och återkommer 
oftast till olika aspekter av kompetens. Kompetens att använda teknik i 
den digitala utvecklingen och hur sådan kompetens skapas i skolväsendet, 
universitet och högskola och genom livslångt lärande. Men också 
försörjning av kvalificerad kompetens i industrin för att bygga teknik och 
utveckla affärsdynamik i den digitala ekonomin.  
 
Ledamöter lyfter fram betydelsen av statssekreterargruppen som en viktig 
komponent i Digitaliseringsrådets arbete, samt att implementering av 
strategin sker i samklang med regeringens samverkansprogram och andra 
strategier som syftar till att främja digitalisering. Vikten av att rådet bidrar 
med konkreta förslag kopplade till strategin lyfts.  
 
3. Rådets roll och arbetssätt  

Nils Hertzberg, Digitaliseringsrådets kansli, presenterar ett utkast till 
avsiktsförklaring för rådets ledamöter, samt en modell för rådet att 
kontinuerligt arbeta med Digitaliseringsstrategin genom att följa 
utvecklingen, främja digitalisering och föreslå åtgärder.  
 
Ledamöterna stödjer en avsiktsförklaring.  
 
Följa-Främja-Föreslå följer i stort de uppgifter som ålagts 
Digitaliseringsrådet och rådets kansli. Rådet diskuterade främst hur 
ledamöterna kan bidra under rubriken Föreslå.  
 
Under agendapunkten diskuterades också kansliets förslag att genomföra 
en serie seminarier. Anders Hektor, Digitaliseringsrådets kansli, 
presenterade ett koncept för en sådan seminarieserie. Ett första 
seminarium genomförs den 14 juni. Ledamöterna understryker att 
seminarierna bör syfta till att ge input som är relevant för regeringens 
arbete. Förberedelser, genomförande och uppföljning är vart och ett lika 
viktiga faser och utgör möjligheter att nå sakägare som sällan deltar på 
seminarier. Viktigt att seminarier görs tillgängliga också utanför Stockholm. 
 
Kansliet återkommer med ny version av avsiktsförklaring inför nästa möte i 
rådet utifrån diskussionen och eventuella ytterligare tillkommande 
synpunkter från ledamöterna 
 
4. Arbetsteman 

Jörgen Ahlström, Digitaliseringsrådets kansli, presenterar ett möjligt 

koncept för arbetsteman och planering baserat på Digitaliseringsstrategins 

delmål.  

 

Av diskussionen följer att fokusering är nödvändigt. Rådets arbete kan ske i 

flera parallella spår och drivas av konstellationer av ledamöter med stöd av 

kansliet, syftande till olika produkter och resultat.  
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5. Indikatorer för digitalisering  
 
Anders Hektor, Digitaliseringsrådets kansli, presenterade kansliets plan för 
att arbeta med indikatorer för digitalisering. Kansliet kommer också vara 
behjälpligt i OECD:s arbete med att genomföra en översyn av hur 
digitalisering utvecklas i Sverige, som ska genomföras under 2017 och 
2018. 
 
Till nästa möte ska kansliet presentera ett förslag till modell för analys av 
hur Sverige presterar i internationell jämförelse samt mot 
Digitaliseringsstrategins delmål.  
 

6. Lägesrapport från kansliet  

Nils Hertzberg, Digitaliseringsrådets kansli, beskriver läget för kansliets 

arbete och planering.  

 

7. Övriga frågor  

Digitaliseringsrådets kansli har mottagit ett erbjudande från 

Kvalitetsmässan som genomförs i Göteborg i November att inkludera en 

aktivitet för Digitaliseringsrådet. Flera ledamöter planerar att delta i 

mässan och är öppna för att genomföra lämplig aktivitet. 

 

8. Kommande möten  
Kommande möte är bokat till 4 september klockan 13-16.  
Därefter planeras ett möte i november. Näringsdepartementet 
återkommer med datum. 
 
 


