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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2022-05-31 
 

Möte via MS Teams 

Deltagande 

Eric Åkerlund VGR 

Christian Bohlin VGR  

Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen 

Johannes Adolfsson Boråsregionen 

Per Persson Göteborgsregionen 

Lars Carlén Fyrbodalsregionen 

Adjungerade 

Jessica Johansson VGR, punkt 7 

 

Agenda 

09:30 - 10:15 Bordet runt 

10:15 - 11:00 Diskussion om Projekt Regional Nätstruktur 

11:00 - 12:00 PTS arbete med täckningskrav i 900 MHz-bandet. Utbildning i GIS-
verktyg. Jessica Johansson, PTS. 

12:00 - 13:00 Lunch 

13:00 - 14:30 Diskussion om arbetet med regionala prioriteringar av mobiltäckning. 

14:30 - 15:00 Resultat av regionala prioriteringar i PTS bredbandsstöd. 

15:00 – 15:30 Redovisning av aktuella projekt med VGR-stöd. 

15:30 - 16:00 Datum för möten hösten 2022. 

 

Anteckningar 

Ärende  

Bordet runt  

• Lars Carlén uppdaterade gruppen om mobiltäckningsmätningen i Fyrbodal. Lars har tyvärr inte tid 
att driva frågan, så arbetet går på sparlåga just nu. En mätning med regionens telefoner kan komma 
att bli aktuell. Ale kommun kommer att göra en mätning via Iqmtel under fem år. 
Lars informerade också att det finns önskemål om att UBit borde informera om nya LEK och EU-
kodexen. UBit tar på sig att ordna ett informationsmöte för fiberföreningar, stadsnät och andra 
intresserade. Vi planerar ett möte med PTS medverkan. 

• Pelle ska träffa Lilla Edets KSAU och prata om ny bredbandsstrategi.  
Pelle undrade också hur det går med kalenderfederationen mellan regionen och kommunerna. 
Christian kollar och återkommer. 

• Johannes informerade om att han tänker gå i pension vid årsskiftet, det betyder att vi behöver hitta 
en ersättare som kan representera Boråsregionen i UBit-gruppen. 

• David var inte med på mötet, men meddelade att han inte kommer att kunna vara med i UBit-
gruppen från och med hösten på grund av att han kommer att byta jobb. 
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• Monica har haft kontakt med PTS i frågan om hur det har gått med återkrav mot nätägarna på grund 
av att de fått PTS-stöd för byggnader som redan fått stöd från landsbygdsfonden.  
Länsstyrelsen för en dialog med PTS om hur man ska göra för att på ett korrekt sått ska kunna 
tilldela stöd för ej anslutna hus i området som tidigare har fått stöd. PTS tittar också på hur 
fiberföreningar inte ska bli bortsorterade i konkurrensen. 
När det gäller stöd från landsbygdsfonden så är det för närvarande 79 projekt kvar som pågår. Sista 
datum för slutredovisning är 5 april 2025.  

• Christian: SKR ska ha skickat ut en förfrågan till kommunerna om att delta i MSB:s arbete med Rakel 
2. Det är viktigt att både kommuner och regioner är med i arbetet. Han vidarebefordrar mail till hela 
gruppen om någon vill nominera någon.  
VGR planerar att utnyttja möjligheterna att bygga lokala 5G-nät som egen operatör. Lösningen 
kommer att presenteras för koncernledningen i juni.  
VGR IT har möte med Teracom angående deras tillstånd för 4G och 5G i 2300 MHz-bandet. Christian 
bjuder in dem till något av höstens UBit-möten. 

Diskussion om Projekt Regional Nätstruktur 

Det pågår flera liknande utredningar runt om i regionen. Det är viktigt att inte regionen gör sitt eget arbete 
utan att samverka med kommunerna. Målet är att gynna digitaliseringen i kommunerna och regionen. 
Uppdragsbeskrivningen måste kompletteras med skrivningar om sekretess av materialet och en 
säkerhetskontroll av konsulten. En säkerhetsinstruktion ska tas fram avtal så att det är tydligt för de som 
lämnar ifrån sig information vad vi kommer att göra med den. En särskild arbetsgrupp ska tillsättas för att ta 
fram detta. 
En säkrare beräkning av konsultbehovet måste göras. Vi kan behöva skjuta på beslutet i RUN för att få med 
nödvändiga kompletteringar. 

PTS arbete med täckningskrav i 900 MHz-bandet. Utbildning i GIS-verktyg. 

Jessica Johansson från PTS gick igenom vad det är vi ska göra när det gäller prioritering av mobiltäckning och 
hur det GIS-verktyg som de har tagit fram fungerar.  

Diskussion om arbetet med regionala prioriteringar av mobiltäckning 

PTS karta över täckningsbristerna studerades och vi konstaterade att de största bristerna finns i Dalsland. En 
plan för hur vi vill fördela prioriteringarna diskuterades. Eric tar upp frågan med chefer och politiker och 
återkommer med deras synpunkter.   

Resultat av regionala prioriteringar i PTS bredbandsstödet 

Vi konstaterade att det till stor del ser ut som tidigare år. Prioriteringarna är ungefär jämnt fördelade över 
länet. Ungefär samma aktörer som förra året har kommit in med synpunkter och önskemål. Känslan är ändå 
att det är fler fiberföreningar som kommer att söka stöd i år.  

Redovisning av aktuella projekt med VGR-stöd 

Eric redovisade vilka projekt med regionalt stöd som ännu pågår. Totalt utbetalat stöd från VGR sedan det 
regionala stödet infördes är 102,3 miljoner kronor. 

Datum för möten hösten 2022 

Höstens möten kommer att genomföras på följande datum:  

o 22-08-31 (IRL), 
22-09-28 (Teams), 
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22-11-03 (Teams), 

22-12-08 (IRL). 

 

Vid anteckningarna 

Eric Åkerlund  


