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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2022-08-31 
 
Möte på VGR Konferens och via MS Teams 
Deltagande 
Eric Åkerlund VGR 
Christian Bohlin VGR  
Tore Johnsson VGR (fm) 
Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen (via Teams) 
Johannes Adolfsson Boråsregionen 
Per Persson Göteborgsregionen 
Lars Carlén Fyrbodalsregionen 
Jonas Dahlin Skaraborgsregionen 
Bengt Ericson Coompanion  
Adjungerade 
Ulrika Bokeberg VGR (punkterna 6, 7 och 8) 
Thomas Björkstål Sotenäs, Munkedal, Lysekil 
Emma Ström SKR (punkt 1) 
Anders Bonander Larv Längjum fiberförening (punkt 7) 

 
Agenda 
09:30 - 10:30 Emma Ström är SKR:s nya kontaktperson för bredband. Vi presenterar 

UBit-gruppen för henne och hon berättar vad SKR gör i 
bredbandsfrågan. 

10:30 - 11:00 Presentation av resultatet av förstudien om IoT och av idéer för en ny 
förstudie om AI, Tore Johnsson, VGR  

11:00 - 11:30 Rapport om läget för Landsbygdsprogrammets bredbandsstöd, 
inklusive diskussion med PTS. Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen  

11:30 - 12:00 Bordet runt: Kort om vad var och en jobbar med på hemmaplan 

13:00 - 14:00 Netwest om sjökabelprojekt och samhällsmaster, Thomas Björkstål 

14:00 - 14:30 Lägesrapport Projekt Regional Nätinfrastruktur, Eric Åkerlund 

14:30 - 15:00 Hur en fiberförening resonerar för att få högre anslutningsgrad och 
större utbyggnad.  
Anders Bonander, ordf Larv Längjum Fiberförening 

15:00 - 15:30 Hur kan vi aktivera kommunerna för att få fler ansökningar till det 
regionala stödet? 
Gemensam diskussion. 

15:30 - 16:00 VGR, Samhällsanalys ska ha två praktikanter inom GIS under hösten 
2022. Har vi behov av deras kompetens och kapacitet? 
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Anteckningar 
Ärende  

SKR, Emma Ström 

Emma är relativt ny som ansvarig för bredbandsfrågorna på SKR, hon började med det i april. Men hon har 
jobbat med trafik- och infrastrukturfrågor sedan 2008. 
UBit-gruppen presenterade sig, vad vi gör och bredbandsverksamheten i Västra Götalands län.  
Emma presenterade vad SKR gör inom bredbandsområdet. Mycket handlar om att informera kommunerna 
och att påverka regering och myndigheter.  
En diskussion vidtog om hur vi skulle kunna samverka och dra nytta av varandras arbete. Bland annat vill 
SKR ha input från regionerna vid framtagandet av en ny bredbandsstrategi. Emma ville också veta hur 
kommunerna jobbar med förberedelser för nedläggningen av 2G och 3G. SKR vill väcka intresse i frågan och 
kommer att anordna seminarier om problemet. Vi kom överens om att gemensamt ta fram en checklista för 
kommunerna. Lars, Christian och Johannes kan tänka sig att jobba med detta. 
En annan viktig fråga för SKR handlar om ägarstyrning av stadsnät i kommunerna. Även där kan vi hjälpas åt. 
SKR gjorde ett liknande arbete för ca 10 år sedan som man kan utgå ifrån. Men den bygger mycket på den 
dåvarande lagstiftningen som har ändrats en del sen dess.  
Dålig mobiltäckning och robusthet är andra frågor som vi kan samarbeta kring.  
Emma bjöds in till en uppföljning på UBit-mötet i november. 
 

Förstudie om IoT och tankar om förstudie om AI, Tore Johnsson 

Förstudien om IoT är genomförd. Informationsspridning om resultatet pågår och under hösten påbörjas det 
praktiska arbetet med en särskild arbetsgrupp för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i förstudien. En 
särskild webbsida på regionens webbplats finns för de som söker mer information, 
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/internet-of-things/.  
Tore presenterade också några tankar om en kommande förstudie inom AI-området. Han gjorde också 
reklam för det årliga seminariet "Digitalisering i människans tjänst" som i år genomförs den 7 december på 
Lindholmen. 
Se även separat presentation från Tore. 

Information från Länsstyrelsen, Monica Ek-Remmerth. 

Monica redovisade status för stödet från Jordbruksverket/Länsstyrelsen.  

Det finns 75 pågående projekt av 163 den här perioden, begäran om förlängningar inkommer löpande, sista 
klardatum är 5/4 2025. Beviljat: 675 384 447 kr, antal hushåll i områden: 36 139, antal km: 13 368 

Totalt utbetalt: 495 926 715 (73%), varav slututbetalt: 271 049 644 kr (40%), anslutna hushåll 15 449 (43%), 
byggt km: 6 651 (49 %), Kvar att betala ut: 179 457 732 kr.  

Ett arbete pågår från Länsstyrelserna för att undvika att PTS-stöd utgår 2022 för byggnader som redan finns 
med i områden som fått stöd från Länsstyrelsen.  

Jordbruksverket har haft möte med Robust Fiber. Men det är oklart om Länsstyrelsen har rätt att hålla inne 
stödmedel om inte de projekt som beviljas stöd byggs enligt regelverket i Robust Fiber. Och framför allt är 
det svårt att kontrollera byggda projekt om inte besiktning utförs löpande under byggtiden. 

Angående nedsläckning av 2G o 3G, så kan vi gärna ta kontakt med Pehr Johansson som är 
beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland och projektledare för frågan där. 

Regeringen beslutade i maj i år om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap som ska träda i 
kraft den 1 oktober 2022. Förändringen ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, 
höjd beredskap och krig. 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/internet-of-things/
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Bordet runt, vad händer i länet? 

Deltagarna presenterade vad som är aktuellt inom deras område. några särskilt intressanta punkter 
var följande: 

• Trollhättans stad tittar på att uppdatera den kommunala bredbandsstrategin. Flera andra 
kommuner är också på gång med detta. Det finns många nya saker att införa i en bredbandsstrategi 
som inte har varit aktuella förut. UBit-gruppen bestämde att tillsätta en arbetsgrupp som kan ta 
fram en mall för framtida kommunala bredbandsstrategier. I gruppen ingår Lars Carlén, Pelle 
Persson, Eric Åkerlund och Thomas Björkstål. 

• Många kommuner tittar på att införa IoT och smalbandskommunikation. Flera av dem har bestämt 
att använda Lora WAN för detta, men det finns inte utbyggt överallt. Ett intressant alternativ kan då 
vara att istället köra över Sigfox. 

• De flesta fiberföreningarna i Vara kommun har slagit sig ihop till en enda förening. Fusioner mellan 
fiberföreningar verkar bli allt vanligare. 

Samhällsmaster och sjökabel, Thomas Björkstål 

Konceptet för samhällsmaster beskrevs av PTS redan 2015. Det har tillämpats en gång tidigare i Västra 
Götaland och nu är det ytterligare ett antal samhällsmaster på gång i tre olika kommuner i länet. 

I Västra Götaland tillämpas en modell där kommunens roll är att vara initiativtagare, samordnare, finansiär 
och upphandlare. Kommunen ska teckna avtal med en entreprenör som vill bygga, äga och driva verksamhet 
i masten i 15 år. Kommunen handlar också upp besiktning och gör uppföljning av avtalet. 

Värdet för kommunen att engagera sig i detta är fördelar för näringsliv, fritidsboende, friluftsliv och turism. 
Man bygger bort de vita fläckar som finns i kommunen till nytta för välfärd, omsorg och samhällsbyggnad. 

Det finns tankar på att förlägga sjökabel mellan kommunerna på Bohuskusten. Befintlig stamfiber i Bohuslän 
går längs E6:an. Ut till orterna vid kusten matas fiber via vägarna från E6:an. Därför är det intressant att 
fundera på redundans från sjösidan. Arbete pågår för att få ihop ett projekt. 

Hur en fiberförening får större utbyggnad och högre anslutningsgrad. Anders Bonander, Larv 
Längjum fiberförening. 

Traditionellt byggs efteranslutningar i fiberföreningar på förfrågan och med en individuell offert per 
anslutning baserad på insats och faktisk kostnad för entreprenörskostnader. Nyinflyttade utan fiber blir ofta 
besvikna på hur svårt och dyrt det är att få fiber. Många fiberföreningar tycker också att det ska vara dyrare 
att ansluta i efterhand. Det är ett beslut man tagit från början av föreningens verksamhet för att skrämma 
så många som möjligt att ansluta på en gång. Allt detta leder till ineffektiva utbyggnader och få nya 
anslutningar. Det straffar ut de som inte går med från början och gör det svårt för nyinflyttade. 

I stället bör fiberföreningarna resonera att det är bäst för hela bygden att få med så många anslutningar 
som möjligt, även i efterhand. Det genererar näthyra under lång tid och blir lönsamt på sikt eftersom 
kostnaderna inte ökar i samma omfattning som marginalintäkterna. Det är bättre att investera mer i nätet, 
än att betala tillbaka insatserna. I teorin kan avkastningen på den befintliga driften finansiera nya 
anslutningar. Det är också bättre att ha ett fast pris för efteranslutningar oavsett var i nätet de ligger. Ett 
sådant pris kan byggs på ett genomsnitt av vad det kostar att ansluta. Totalt kostar en anslutning 25 900 kr i 
Larv Längjum. Entreprenörer anlitas per timma, vilket leder till lägre utbyggnadskostnader. Det är viktigt att 
förbereda för att ansluta alla hushåll och företag som man passerar på vägen, det blir billigare i ängden.  

Många fiberföreningar har väldigt låga ersättningar till styrelsen. Det gynnar inte ett ökat engagemang och 
lockar inte nya personer att ta en plats i styrelsen. Fler borde arvodera styrelserna på ett rimligt sätt med 
tanke på deras arbetsinsats eftersom fiberföreningar är kommersiella företag, det har man oftast råd med. 
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Hur kan vi göra för att medvetandegöra kommunerna om att det finns mer regionala stöd att söka? 

Det regionala bredbandsstödet i Västra Götaland är underutnyttjat och vi borde hitta sätt att locka fler 
kommuner att söka det. Enligt regelverket för Västra Götalands bredbandsstöd ska VGR finansiera hälften av 
stödsumman och den sökande kommunen den andra hälften. Frågan kom upp om varför det måste vara just 
kommunerna som medfinansierar det regionala stödet. Finns det något i statsstödsreglerna som säger det? 
Eric kollar! Ur ett EU-perspektiv borde det inte vara något problem att regionen själv betalar hela stödet om 
annan finansiering inte kan hittas. Alternativt borde andra nyttjare, till exempel nätägare kunna betala till 
kommunen alternativt direkt till VGR.  

UBit-gruppen borde ta fram ett paketerat erbjudande till kommunerna där vi beskriver olika scenarier som 
är lätt genomförbara. Vi bör kunna åka ut på möten och informera om möjligheterna till stöd till 
kommunerna. Dessa möten bör hållas i befintliga nätverk, tex IT-cheferna, kommuncheferna eller 
digitaliseringsnätverken. Kanske kan vi också gå genom Västlänk. 

Pengar bör också kunna betalas ut till regionutvecklingsprojekt inom bredbandsområdet och behöver därför 
inte bara tas från de pengar som är avsatta till bredbandsstöd. 

GIS-praktikanter hösten 2022 

Avdelning samhällsanalys har under hösten två praktikanter som söker sysselsättning. Vad skulle VGR och 
UBit-gruppen kunna bistå med? Att kartlägga var det finns brister i täckningen av fiber och mobil är 
prioriterade uppgifter, men det är svårt att göra något annat än det som redan finns tillgängligt från PTS. 
Går det att få ut en förteckning från PTS över de byggnader som inte har fiber? PTS underlag är dåligt, men 
bättre än inget.  

 
Vid anteckningarna 
Eric Åkerlund  
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