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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2022-03-10 

 

Möte via MS Teams 

Deltagande 

Eric Åkerlund VGR 

Tore Johnsson, em VGR 

Christian Bohlin VGR  

Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen 

Johannes Adolfsson Boråsregionen 

David Olsson  Skaraborgs kommunalförbund 

Per Persson Göteborgsregionen 

Lars Carlén Fyrbodalsregionen 

Camilla Johansson Coompanion Fyrbodal 

Bengt Ericson Coompanion Skaraborg 

Adjungerade 

Mikael Jarmdahl Telia, punkt 4 

Maria Larsson VGR, punkt 5 och 6 

 

Anteckningar 

Ärende  

Bordet runt  

o David 
 Idag på morgonen hade SKR och MSB ett möte om informationssäkerhet. De informerade om 

vad kommunerna bör tänka på att göra. De tog även upp om verktyg för e-samverkan. 
o Eric 

 Eric informerade om en idé till en konsultutredning om saknade förbindelser i Västra Götaland 
och möjligheten att öka robusthet och redundans genom regionalt stöd till 
redundansförbindelser. Syftet ska vara att ta reda på vilka fiberföreningar och stadsnät som är 
kopplade till vilka och hur mycket ledig fiber som finns på olika sträckor. Utredningen ska också 
beröra vad lediga fiberpar ska kunna användas till. Eric kallar till ett styrgruppsmöte för att 
skissa på en förstudie. 

o Monica 
 Länsstyrelsen har haft möte med PTS om bredbandsstödet och GIS-underlaget. 2265 

byggnader som finns med i det offentliga samrådet finns också med i redan beviljade 
stödområden från Landsbygdsprogrammet.  

 Byanätsforum har fått pengar av Jordbruksverket och landsbygdsfonden för att säkra sin 
fortsatta verksamhet. 

o Lars 
 Lars berättade om ett möte med Iqmtel där även Eric Å var med. Lars och Eric jobbar vidare 

med ett koncept för att klargöra innehåll samt ansvars- och kostnadsfördelning för ett 
mätningsprojekt. Om Fyrbodals kommuner går före och vi gör det till ett pilotprojekt och det 
slår väl ut så skulle vi kunna applicera detta på hela regionen sedan.  

PTS stödprocess, offentligt samråd. 
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o Byggnadsförteckningen för Västra Götaland diskuterades. Den verkar rimlig nu. Nätägarnas intresse 
för att söka stöd i år är ännu oklart. 

Besök från Telia 

o Mikael Jarmdahl berättade om Telias planer för att söka PTS-stöd och för att erbjuda 
efteranslutningar i tidigare utbyggda områden. 

o Telia vill gärna ha en dialog med UBit-gruppen inför den kommande prioriteringsfasen. 
o Det pågår ett intensivt arbete med att säkerställa dokumentation och annat underlag för att kunna 

gå vidare med efteranslutningar i de områden som är utbyggda och där det finns efterfrågan för 
efteranslutningar. Man kommer att erbjuda kampanjer i dessa områden, men kan inte ange exakt 
när detta ska ske. 

o FWA kommer att erbjudas till hushåll i länet, men inte som tidigare bara i vissa områden, utan mer 
som en generell produkt. 

Statusrapport, Kraftsamling digitalisering 

o Maria Larsson, samordnare för kraftsamling digitalisering på VGR, berättade om vad som hänt sedan 
hon var hos UBit-gruppen senast. Sedan följde en diskussion om bredbandsinfrastrukturen, 
hemvård, digital delaktighet med mera. 

o RUN-pengar har beviljats för fiberuppkoppling av bygdegårdar mm. Eric Å pratar med Jens Lejhall på 
VGR om detta och ber honom komma för att informera UBit-gruppen på nästa möte. 

o Eric, Tore och Monica planerar för en informationssäkerhetskampanj för vanligt folk med tanke på 
läget i omvärlden. VGR och Länsstyrelsen skulle kunna göra detta tillsammans. EU driver också ”all 
digital week” som är lite år det hållet. UBit har tidigare gjort en undersökning om säkerhet för 
kommunala stadsnät i Västra Götaland, vi bör även fundera på att uppdatera den. 

o 13 regioner pratar om att tillsammans göra något med digidel-nätverket för att öka digital 
delaktighet. Det är kulturavdelningen som driver detta hos VGR. 

Diskussion om uppkoppling på kommunala boenden i Västra Götalands kommuner  

o I allmänna lokaler är det vanligt att kommunerna erbjuder fritt wifi. Det är också naturligt att 
kommunerna erbjuder en uppkoppling på kommunala boenden. Någonstans däremellan går en 
gräns för vad kommunerna ska erbjuda och vad som är ett enskilt intresse. De flesta kommuner har 
en policy om hur detta ska hanteras. 

Planering av delregionala informationsmöten för nätbyggare 

o VGR har genomfört workshops för förvaltningsplaner hos fiberföreningar och stadsnät och vissa 
aktiviteter pågår fortfarande. När det gäller fiberföreningar så borde Byanätsforum tillfrågas att ta 
över stafettpinnen. 

o Möten bör under våren anordnas inför utlysningen av PTS-stödet. Eric är sammankallande för en 
arbetsgrupp bestående av Monica, Lars och Bengt som jobbar vidare med detta. 

UBit:s verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen gicks igenom och gruppen kom överens om att ett antal förändringar bör göras. Eric 
genomför detta och skickar sedan ut planen till nytt påseende. 

 

Vid anteckningarna 

Eric Åkerlund  


