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Introduktion

Bredbandsfrämjande åtgärder i Västra Götaland län

Regional bredbandskoordinator, en i varje region

UBit-gruppen
‒ VGR, Länsstyrelsen, kommunalförbunden, Coompanion 

‒ Göteborgsregionen: Pelle Persson, Ale kommun

‒ Fyrbodal: Lars Carlén, Trollhättans kommun

‒ Boråsregionen: Johannes Adolfsson, Borås kommun

‒ Skaraborg: David Olsson, Tidaholms kommun
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PTS-stödet

2022-04-08

Tidplan

Krockar mellan det gamla och 
det nya stödsystemet

Utlysning av stöd och 
ansökningar



PTS-stödet, tidplan

Kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar: 13 januari - 4 februari

Offentligt samråd: 24 februari - 25 mars

Regionala prioriteringar: 8 april - 2 maj

Utlysning: 13 maj – 22 augusti

Handläggning av ansökningar: 23 augusti -31 december

Regionerna med hjälp av kommuner och nätägare Nätägare PTS
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PTS-stödet, krockar mellan stödsystemen

Stöd via landsbygdsprogrammet 2007 – 2020

‒ Alla projekt ännu inte slutrapporterade

Stöd via PTS 2020 – 2025 

Risk att planerade och pågående projekt inte kan genomföras

Risk för ett splittrat nätägande på landsbygden 
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PTS-stödet, krockar 
mellan stödsystemen

Exempel från 
Ömmern – Östra 
Nedsjön
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PTS-stödet, utlysning och ansökningar

2022-04-08

Bra om så mycket som möjligt av stödet hamnar i Västra Götaland 

Skaffa konto på PTS-portalen och ansök där

Ni kan få hjälp av VGR och Länsstyrelsen 



PTS-stödet, utlysning och ansökningar

Bra om så mycket som möjligt av stödet hamnar i Västra Götaland 

Skaffa konto på PTS-portalen och ansök där
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Informationssäkerhetsprogram 2020 
för företag inom Västra Götaland?





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







Värdar: VGR, Teknikföretagen Sverige, Lindholmen Sciencepark och BRG 

1. Regional verktygslåda finns tillgänglig gratis på www.vgregion.se/infosak2020

2. Två konsulter från Combitech var tillgängliga. En mer systematisk 
infosäkperson och en mer teknisk cybersecurity. 

3. Tre webinars om varför informationssäkerhet, verktygslådan, rådgivarna och 
tekniken. 

1. Webinar 1, 1 september kl 11.00-12.00, Inledning samt orientering kring 
omvärlden, hot och risker. VGR, Teknikföretagen och Lindholmen

2. Webinar 2, 15 september kl 08.30-10.00, Systematiskt 
informationssäkerhetsarbete, metoder och verktyg. Högskolan i Skövde

3. Webinar 3, 29 september kl 08.30-10.00, Tekniska lösningar och system, 
Combitech

4. Utvärdering under mars-april 2022

TEST HÖSTEN 2021;
INFORMATIONSSÄKERHETSPROGRAM 2020 FÖR FÖRETAG?

http://www.vgregion.se/infosak2020


 Uppdragsutbildning 1-3 dagar i systematiskt informationssäkerhet? 

 Nya EDIH:ar beslutas under maj. En handlar om Säker digitalisering. Drivs via 
Swedish ICT i sex regioner. Lindholmen Science Park i VG-län. Positivt beslut?

 Nätverket av Regionala digitaliseringskoordinatorer kommer överens att se 
detta område som ett nationellt samverkansområde?  

MSB tar fram något nytt annat program?

TÄNKBARA ANDRA ÅTGÄRDER





Tore Johnsson

Digitaliseringsstrateg/Regional digitaliseringskoordinator

Digitaliseringsstab

tore.johnsson@vgregion.se

Tel: 070-602 20 90

mailto:tore.johnsson@vgregion.se


Utredning om robusthet och redundans 
i de lokalt ägda näten. Frågor:

Vilka nät och noder finns idag?

Hur hänger de ihop?

Vilka förbindelser saknas?

Hur kan vi få till det som saknas?

Hur ska det finansieras?
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Utredning om robusthet och redundans 
i de lokalt ägda näten. När, var, hur?

Konsult anlitas för arbetet

Arbetsgrupp hjälper till 

‒ Deltagare från UBit, Västlänk, Netwest, fiberföreningar mm…

Start av arbetet till sommaren

Klart under året?

Andra regioner har samma tanke
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Workshopar för förvaltningsplaner 

2022-04-08

30 workshopar genomförda 
med fiberföreningar i länet

Uppföljning visar att arbetet 
har uppfattats mycket positivt 



Fusioner mellan fiberföreningar

Vägledning från Byanätsforum
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Skattefrågor

Moms på medlemsinsatsen, vad gör vi åt det?
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Frågor?

Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator 

Tel: 0705-366 306

E-post: eric.akerlund@vgregion.se
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