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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2022-09-28 
 

Möte via MS Teams 

Deltagande 

Eric Åkerlund VGR 

Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen 

Johannes Adolfsson Boråsregionen 

Per Persson Göteborgsregionen 

Lars Carlén Fyrbodalsregionen 

Jonas Dahlin Skaraborgsregionen 

Bengt Ericson Coompanion  

Adjungerade 

Mikael Carlsson Kerstell Byanätsforum (punkt 1-4) 

Martin Viktorsson Network Projectum (punkt 2) 

Robert Liljeström och 

Marita Jonsson 

Telia (punkt 3) 

 

Agenda 

09:30 - 10:00 Bordet runt. 

10:00 - 10:30 Kartläggning av områden med dålig mobiltäckning. Input från 
Martin Viktorsson från Network Projectum. 

10:30 - 11:15 Telia har börjat nedsläckning av hela kommuner. Robert 
Liljeström och Marita Jansson från Telia.  

11:20 - 12:00 Två frågor angående mobiltäckning 

• Redovisning av utredning om mobiltäckning på tåg. 

• Utformning av info till kommunerna om nedläggning av 
2G, 3G och kopparnät. 

12:00 - 13:00 Lunch 

13:00 - 14:00 PTS-frågor: 

• Avrapportering av regionala prioriteringar för 
mobiltäckning i 900-bandet 

• Inför bredbandsstödet 2023 - 2027: Satsning på 
utbyggnad av bredband i områden med särskilda 
utmaningar. 

• Info om kommande bredbandskartläggning 

14:00 - 15:00 Planering av höstens infomöten med nätägarna. 

15:00 - 15:30 Kraftsamling digitalisering, Maria Larsson, VGR  

15:30 - 16:00 20-årsjubileum för arbetet med bredbandsfrågor på regional 
nivå! Hur ska det uppmärksammas? Diskussion. 
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Anteckningar 

Ärende  

Bordet runt. 

Eric:  

• Projekt Regional Nätinfrastruktur går upp för beslut på Regionutvecklingsnämnden den 29/9. 
Därefter kommer ett avrop från befintligt ramavtal att skickas ut så fort som möjligt. 

• Någon ny regional bredbandsstrategi kommer inte att skrivas, men en översyn av handlingsplanen 
är aktuell under hösten. Flera kommuner vill skriva om sina strategier och då kan UBit-gruppen 
ställa upp som bollplank om så skulle önskas. 

• PTS kommer att hålla ett informationsmöte om kommande teknikskifte den 4/10. Anmälan sker på 
https://pts.se/sv/privat/telefoni/teknikskifte/informationsmote-om-avveckling-av-2g--och-3g-nat/ 

• SKR har skrivit en FAQ om nedläggning av 2G och 3G. Den nås på 
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/bredbanddigitalinfrastruktur/a
vveckling2g3gochkopparnat.66692.html  

Bengt:  

• Det är fortfarande aktuellt med rådgivning till fiberföreningarna. Coompanion genomför också 
träffar med paraplyföreningar om deras utmaningar.  

• Vissa fiberföreningar går in på energiområdet och gör förstudier om lokal energiproduktion. Det 
finns även de som engagerar sig mer inom VA-området. 

• Det regionala serviceprogrammet från VGR belyser att det är viktigt att säkerställa digitala 
möjligheter och att nyttja dem så mycket det går. 

Mikael: 

• Byanätsforum jobbar med lokala nätverk. De har en workshop på måndag med syfte att få igång 
samverkan mellan fiberföreningar. Man fokuserar på erfarenhetsutbyte, styrelseutbildning mm. 

• En aktivitet handlar om att få till mer robusta byanät, man planerar att ta fram ett 
självskattningsverktyg för att bedöma kvalitet i nätet. Verktyget utgår från Robust Fiber, men ska 
också finnas i en enklare variant som är mer anpassad till byanät och vara enklare att förstå, men 
ändå inte innebära lägre kvalitetskrav. 

Lars: 

• Lars jobbar mycket med frågan om mobiltäckning. Dels för att kunna använda de regionala 
bidragsmedel som finns kvar, dels för att få till en mätning av täckningen i Dalsland. Helst vill han 
göra det i dialog med kommunerna, VGR och operatörerna. En tanke är att inte bara begränsa sig till 
Dalsland. Bättre kanske att teckna ett ramavtal för hela länet som alla kommuner kan avropa ifrån? 

• Johannes tipsade om appen Opensignal, den mäter kontinuerligt och noterar intressant 
information.  

Jonas: 

• Vara kommun har gjort en inventering av 2G, 3G och kopparnätet med gott resultat.  

• Telia har problem att bygga ut sitt fibernät och att ordna efterfanslutningar för att täcka upp för 
nedlagd ADSL. Den frågan måste vi ta tag i. Eric lyfter frågan med Telia.  

Monica: 

• Monica redovisade statistik över pågående projekt. Av 163 projekt i länet är 93 fortfarande 
pågående eller åtminstone inte slutredovisade. Totalt i Sverige är 428 projekt ännu inte 
slutredovisade. 

• Hon frågade efter hur information har gått ut om möjlighet till fiberanslutning av Folkets hus och 
liknande. Eric hänvisade till Jens Lejhall på VGR:s kulturavdelning.  

• Det hade kommit ett mail från Näsinge Lommeland fiberförening om operatörernas redovisning av 
driftavbrott. Avbrott som rör färre än 2000 kunder behöver tydligen inte rapporteras. Detta borde 
ändras enligt NLFF. Eric tog på sig att fråga om Byanätsforum och SKR kan driva frågan. 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/pts.se/sv/privat/telefoni/teknikskifte/informationsmote-om-avveckling-av-2g--och-3g-nat/__;!!DCP8XqSIQEM!MCytnrF0AhHxbD4HzlSUnf-PG92SKMXLuf1Ucboz0GGIS_3NAWt48lQxJBnL_jAFzMbHOy16rzljnNwWGZoK4EeY_Le-Iw$
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/bredbanddigitalinfrastruktur/avveckling2g3gochkopparnat.66692.html
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/bredbanddigitalinfrastruktur/avveckling2g3gochkopparnat.66692.html
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Kartläggning av områden med dålig mobiltäckning  

Lars har jobbat vidare med frågan och Christan Bohlin skulle redovisa sina tankar. Eftersom han inte var 
närvarande, skjuts den punkten till nästa möte.  
Martin Viktorsson från Network Projectum redovisade vad de kan hjälpa till med. Se presentation. 

 

Telia teknikskifte, Robert Liljeström och Marita Jansson från Telia 

Telia har börjat nedsläckning av hela kommuner. I Västra Götaland är sju kommuner upptagna på listan för 
2023, Lysekil, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Tanum, Tjörn och Partille. Fler kommer snart i rask takt. Eric åtar 
sig att kommunicera ut det till dem och erbjuda hjälp via UBit-gruppen. 

Mer info från Telia finns på https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat. Se också separat presentation.  

Två frågor angående mobiltäckning 

• Redovisning av utredning om mobiltäckning på tåg. 
o PTS har ett uppdrag från regeringen att jobba med att förbättra mobiltäckning på tågen i 

hela landet. För att fånga upp synpunkter från andra aktörer har PTS genomfört möten med 
ett urval av de regionala bredbandskoordinatorerna. SKR med flera. 

• Utformning av info till kommunerna om nedläggning av 2G, 3G och kopparnät. 
o Vi kan i fösta hand hänvisa till andras befintliga information istället för att göra egen. Till 

exempel PTS, SKR med flera. Vi kan behöva komplettera, men låta andra stå för 
grundinformationen.  

 

PTS-frågor 

• Avrapportering av regionala prioriteringar för mobiltäckning i 900-bandet 
o EÅ visade kartan på Västra Götalands prioriteringar. Främst rör det Dalsland och östra 

Bohuslän, men även järnvägssträckor i resten av länet. 
• Inför bredbandsstödet 2023 - 2027: Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda 

utmaningar. 
o EÅ redogjorde för de kritiska synpunkter på PTS upplägg som har kommit från olika aktörer 

och de svagheter som finns i deras utformning av stödet. 
o Länk till rapporten: PTS avrapportering 

• Info om kommande bredbandskartläggning 
o Arbetet med kartläggningen börjar nu i oktober 2022. Inför kartläggningen har PTS frågat 

efter uppgifter till alla fiberföreningar och vi har svarat efter bästa förmåga. 

 

Planering av höstens informationsmöten med nätägarna 

Gruppen diskuterade vilka frågor som kan tänkas vara av intresse att informera om. 
• Oktoberenkäten, hjälp med att logga in. Betydelse av svaren. 
• Teknikskifte, informera om befintlig information  

Eric och Monica sätter upp en agenda och bokar datum. 

 

Kraftsamlling digitalisering, Maria Larsson, VGR  

Maria Larsson berättade om vad som har hänt inom Kraftsamling digitalisering  
Se presentation. 

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat¨
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2022/internet/rapport---omraden-med-sarskilda-utmaningar.pdf
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20-årsjubileum för arbetet med bredbandsfrågor på regional nivå 

Gruppen diskuterade vad som kan vara intressant att dokumentera och hur det ska göras. Några 
sammanfattande punkter: 

• Skriv ihop en historia som berättar om vad som hände.  
• Vad har detta arbete lett till?  
• Kanske beskriva läget idag utifrån vad vi gjort tidigare hellre än att göra en kronologisk beskrivning. 

Eric pratar med Kulturavdelningen, fråga om detta kan vara intressant. Eric frågar också Internetstiftelsen 
om de kan vara intresserade av att utbyggnadshistoria dokumenteras. 
Johannes sätter ihop en grupp för att jobba vidare. 

 

 

Vid anteckningarna 

Eric Åkerlund  


