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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2022-02-02 

 

Möte via MS Teams 

Deltagande 

Eric Åkerlund VGR 

Christian Bohlin VGR 

Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen 

Johannes Adolfsson Boråsregionen 

David Olsson  Skaraborgs kommunalförbund 

Per Persson Göteborgsregionen 

Lars Carlén Fyrbodalsregionen 

Claes Bergqvist Hela Sverige Ska Leva 

Bengt Ericson Coompanion Skaraborg 

Adjungerade 

Kjell-Åke Karlsson Västfiber, punkt 4 

Stefan Thuresson Västfiber, punkt 4 

Mattias Svanold Bredbandsforum, punkt 5 

Ulrika Bokeberg VGR (en stund efter lunch) 

Thomas Björkstål SML IT, punkt 7 

Per Karlsson VGR, punkt 8 

 

Anteckningar 

Ärende  

Bordet runt  

o Bengt 
• Coompanion märker av en ökning av rådgivning i frågor om bredband till fritidsboende. 

o Monica 
• Det finns 90 projekt med stöd från landsbygdsfonden som ännu inte är slutredovisade. 

Många av byggnaderna i dessa projekt finns med som stödberättigade i PTS 
byggnadsförteckning. 

• PTS har börjat medverka vid möten mellan Länsstyrelsernas stödhandläggare. 

UBit-gruppens sammansättning 

Eric Å tycker att det är oproportionerligt att ha tre organisationer i UBit-gruppen som företräder 
fiberföreningar. Det räcker med Coompanion. Hela Sverige ska leva och Byanätsforum kan vara med för 
vissa informationsutskick på samma sätt som LRF. 

SharePoint 

Eric visade UBit-gruppens samarbetsyta på VGR:s SharePoint. Där finns anteckningar från UBit-gruppens 
möten, ansökningar om bredbandsstöd, strategidokument med mera. 
Ytan är ännu inte färdigdesignad. Eric kommer att be om hjälp av Lars och Per för att göra den snyggare 
och mer användarvänlig. 
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Västfiber 

Kjell-Åke Karlsson, ordförande i Västfiber och Stefan Thuresson berättade om Västfibers verksamhet. Se 
även separat presentation.  
Västfiber gör gemensamma upphandlingar av ekonomi, drift- och underhåll och KO-tjänster. Det är 
ganska många fiberföreningar som vill anslutna sig till dessa upphandlingar och intresset ökar. Även de 
som lämnar anbud tycker att det är en fördel att göra stora ramavtal med avrop från de individuella 
föreningarna. 
Idag har Västfiber 38 medlemmar, även i Småland och Östergötland. Medlemsförfrågningar finns även 
från Stockholmsområdet och Skåne så man kan tänka sig att Västfiber växer efterhand. En anledning till 
att intresset för Västfiber ökar är att många fiberföreningar har svårt att rekrytera nya 
styrelsemedlemmar. De behöver då avlastning av den typ som Västfiber kan tillhandahålla. 
Medlemmarna finns förtecknade på Västfibers webb. 
Aktiviteter körs idag via Zoom, men man ser fram emot att få träffas fysiskt framöver. 
Det är inte aktuellt för närvarande att vara egen KO, det kräver en helt annan komplexitet och krav på 
kompetens. 

Bredbandsforum, nytt arbetssätt 

Mattias Svanold berättade om aktuella förändringar på Bredbandsforum. 
Byanätsforum har ett mandat fram till 2025, men efter 10 års verksamhet med 20 arbetsgrupper 
behövdes ett nytt sätt att jobba. Man kommer nu att arbeta med fokusområden i stället för 
arbetsgrupper. En arbetsgrupp kunde hålla på i nästan två år mellan start och slut, medan ett 
fokusområde kan klaras av på under ett år. 
Att arbeta med fokusområden kommer därför att vara snabbare och effektivare men man kommer att 
tappa lite av den förankring man tidigare har haft i branschen med tanke på de tidigare 
arbetsgruppernas bemanning från regioner, kommuner, organisationer och företag. 
Aktuella fokusområden under 2022: 
o Måluppfyllnad 2025 
o Efteranslutningar 
o Digital mobilitet och 5G 

Bredbandsstrategins handlingsplan 

Handlingsplanen var utskickad med kallelsen till dagens möte. Ingen hade några synpunkter ännu. Eric 
lägger upp dokument som arbetsmaterial på SharePoint, så att alla kan gå in och göra ändringar. 

På ytan ligger redan de dokument som ligger till grund för handlingsplanen, nämligen den regionala 
utvecklingsstrategin, en beskrivning av kraftsamling digitalisering, bredbandsstrategin och den gällande 
handlingsplanen. 

Ekonomin i samhällsmaster 

Thomas Björkstål från SML-IT berättade om hur kommunerna resonerar kring att bidra till stöd för att 
uppföra samhällsmaster. 

Mobiloperatörernas skäl att sätta upp mobilmaster är för att det finns bostäder eller arbetsplatser inom 
täckningsområdet eller att det är många som rör sig där. Kommunen kan se andra viktiga skäl, till exempel 
att det är en arbetsmiljöfråga för hemtjänstpersonal att kunna använda sina mobiler i samband med 
hembesök även i glesbefolkade delar av kommunen. Likaså finns företag i glesa delar av kommunerna som 
är helt beroende av god täckning för att kunna finnas kvar. Turismen är också viktig, liksom jakt, fiske, 
svamp- och bärplockning med mera. 

Ryktet om vad SML-kommunerna håller på med har spridit sig och flera kommuner från andra delar av 
landet har hört av sig för att lära sig mer om hur man gör. 
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PTS-stöd 2022 

PTS har bett regionerna om hjälp med kvalitetssäkringen av byggnadsförteckningen. För att få hjälp med 
detta har regionen skickat frågan vidare till olika nätägare. 

Eric Å och Per Karlsson har fått in en del reaktioner från olika nätägare och har hjälpt till i den mån det går. 
Ingen annan har hört så mycket, utan det är tyst från nätägarna. 

Eric och Per fortsätter att jobba med frågan fram till att rapporteringen ska vara genomförd på fredag 4 
februari. 

 

Vid anteckningarna 

Eric Åkerlund  


