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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2022-11-03 
 
Möte via MS Teams 
Deltagande 
Eric Åkerlund VGR 
Tore Johnsson VGR  
Christian Bohlin VGR  
Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen 
Johannes Adolfsson Boråsregionen 
Per Persson Göteborgsregionen 
Lars Carlén Fyrbodalsregionen 
Jonas Dahlin Skaraborgsregionen 
Bengt Ericson Coompanion  
Adjungerade 
James Kan, Andreas Lundin Cellnex  

 
Agenda 
09:30 - 10:00 Bordet runt 

10:00 - 11:00 Hur kan vi jobba för att förbättra mobiltäckningen, speciellt med fokus 
på Dalsland? 

11:00 - 12:00 Synpunkter från SKR på PTS-stödet och om mobiltäckning på tåg.  

13:00 - 13:30 Resultat hittills av PTS-stödet 2022 

13:30 - 14:00 Cellnex, samhällsmaster. 

14:00 - 14:30 Aktuella ansökningar till VGR-stödet 

14:30 - 15:00 Redovisning av upphandling av konsult för Projekt Regional 
Nätinfrastruktur.  

15:00 - 16:00 Uppdateringar av kommunala bredbandsstrategier och 
handlingsplanen till den regionala bredbandsstrategin. 
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Anteckningar 
Ärende  

Bordet runt. 

Pelle:  
• I GR har det varit svårt att få kontakt med de avtalade operatörerna. Men det blir successivt bättre. 
• I fiberföreningen har man skrivit nytt KO-avtal till bra villkor och med stor kick-back. 

Jonas:  
• Vara kommun skriver förnyad bredbandsstrategi med konsulthjälp. Bra arbete med analys av 

nuläget och dialoger med de lokala nätägarna.  
• Kommunen informerar hushåll och företag om nedsläckning av 2G och 3G. 
• Kommunen sätter upp en samhällsmast i Tumleberg, kommunen och VGR delar på finansieringen av 

passiv utrustning. 
Monica: 

• Utbetalningar till pågående projekt löper på. Ansökningar om förlängningar kommer fortfarande in, 
men även slutredovisningar.  

• PTS har kontaktat Monica om att 66 fiberföreningar i Västra Götaland inte har svarat på enkäten 
inför bredbandskartläggningen. Monica och Eric hade möte med PTS om detta. Många 
fiberföreningar stöter på problem när de ska svara på vilka adresser de ska bygga till och inte. Det 
finns lösningar på detta. UBit borde ordna ett möte för att hjälpa dem som inte har svarat. Monica 
fick i uppgift att planera för detta. 

Lars: 
• Trollhättans kommun uppdaterar sin bredbandsstrategi.  
• Förberedelserna för nedmonteringen av 2G och 3G kunde vara bättre i kommunen. 
• Det är mycket jobb med byte av telefonileverantör. 

Johannes: 
• Det verkar vara ont om fiber i näten. En kommunal förfrågan om svartfiber fick som svar en offert 

på kapacitet 100 Mbps. 
• Flera av fiberföreningarna kommunen jobbar aktivt med utbyggnad av sina nät till nya kunder i 

utbyggnadsområden.  
• Det har uppstått ett antal konflikter mellan fiberföreningar och markägare vilket leder till 

stämningar och domstolsförhandlingar. 
• Fler och fler fiberföreningar samverkar gällande upphandlingar av KO.  

Christian: 
• Det händer mycket med VGR:s mobilprogram, bland annat bygger man 5G inne på egna tomter, har 

fått spektrumtillstånd från PTS. Tanken är att man ska söka det på alla verksamhetsplatser. 
Lösningarna rullas ut under 2024. 

• VGR har också problem att få till ett bra samarbete med operatörerna och vill därför jobba mer 
tillsammans med kommunerna. Leveranskvaliteten har successivt blivit sämre, utrustning har slutat 
fungera. Man tittar därför på att ha redundans på alla verksamhetsställen.  

• VGR tittar på om det går att ansöka om medel från CEF2 för projektet med 5G inomhus, men även 
möjlighet till sjökablar och transportkorridorer kopplat till Västtrafik. PTS vill ha in CEF2-
ansökningar, särskilt från offentliga aktörer.  

Tore: 
• Digitaliseringsrådet förbereder för Konferensen ”Digitalisering i människans tjänst” den 7 december, 

det går att anmäla sig redan nu. Delta gärna! Det görs tillsammans med Future of Democracy.  
• Uppdragsutbildningen i informationssäkerhet genomförs även nästa år. Hittills har det varit 

kostnadsfritt men nu kommer det att kosta pengar. Info kommer inom kort på webben. 
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Dalsland satsning på infrastruktur och mobiltäckning  

• VGR satsar på ett stöd till Dalsland som omfattar kollektivtrafiksatsningar, upprustning av Dalslands 
kanal och uppförandet av en samhällsmast. 

• När det gäller utveckling av vården, har VGR egna intressen i att bygga ut mobiltäckningen, det 
måste finnas en bra IT-infrastruktur för att detta ska fungera. Det gäller även Rakelnätet i glest 
befolkade delar av länet. Vi gör det genom att påverka PTS, MSB och Trafikverket, det är en 
angelägen fråga för regionen, kommunerna och operatörerna. Och parallellt med detta behöver vi 
satsa på bättre fiberutbyggnad.  

• Operatörerna hänvisar till att den dåliga täckningen finns i områden där det är för dyrt att bygga ut.  
• Det är en balansgång att bygga ut där det behövs, men vi kan inte lova att bygga överallt där det är 

dåligt täckning och på så sätt helt finansiera landsbygdsutbyggnad för alla operatörer. Och det finns 
dålig täckning även nära Göteborg. Vi kan göra skillnad om vi jobbar ihop! 

• Tore och Eric ska vara med på nästa möte med ”Det goda livet i Dalsland” den 14 november för att 
redovisa läget och vad som händer inom bredband och digitalisering. 

• Trollhättan har ett antal konkreta exempel där täckningen har blivit sämre när man byter operatör. 
Man måste ställa krav på dem att täppa till luckorna. 

• Kommer Västtrafik att göra några egna mätningar av täckningen på tågen? EÅ kollar med Västtrafik. 
 

SKR om synpunkter på PTS-stödet och om mobiltäckning på tåg 

• Emma Ström på SKR skulle varit med, men hon var sjuk, så Eric drog presentationen. Eric hade även 
i förväg skickat ut två positionspapper från SKR om dessa frågor. 

• Johannes har läst igenom dokumenten och anser att SKR:s synpunkter är mycket bra och dessutom 
ganska vasst formulerade. Det är bra att SKR engagerar sig i detta och det är bra att de bättre än PTS 
förstår förutsättningarna på landsbygden. 

• SKR betonar att det behövs fristående mätningar, att man inte bara kan lita på operatörernas 
uppgifter.  

• Eric visade bilder på hur PTS-stödet hittills har fördelats i Västra Götaland. Det har gått till 1370 
byggnader i 17 kommuner. Enligt PTS kommer de sista besluten att tas i mitten av november. 

Cellnex om samhällsmaster. James Kan och Andreas Lundin 

• Cellnex jobbar bland annat med transportkorridorer i Europa, samhällsmaster längs europavägar 
och järnvägar. En utbyggnad av 5G behövs när för att kunna köra tunga fordon autonomt på 
motorvägar.  

• Det händer mycket inom området samhällsnyttig IT-infrastruktur som byggs med någon form av 
support. Men det gäller att se till att de samhällsmaster som byggs verkligen utnyttjas av 
operatörerna. Det handlar inte bara om mobiltelefoni och surf, utan även om IoT som 
mätaravläsning, kameror och miljöövervakning. 

• Cellnex följer noga vad som händer hos PTS. PTS har fått i uppdrag att se över hur hushåll kan 
anslutas på annat sätt än fiber. De fokuserade först på satellitbredband, men tittar också på FWA. 
Cellnex kan hjälpa till att göra säkrare kalkyler för att få lönsamhet i olika typer av 
utbyggnadsprojekt. Break-even för utbyggnad av FWA går ofta vid ca 50 hushåll. Det som sänker 
kalkylen är fiberanslutning av masterna. Stadsnäten ser FWA som en konkurrent och vill inte ge 
billiga anslutningar för de som bygger FWA. 

• Cellnex:s affärsidé är att bygga och äga passiv IT-infrastruktur. De gör det i aktiv dialog med de som 
äger den aktiva utrustningen. Cellnex bygger operatören 3:s nät idag, men även åt andra. De bygger 
master som ger både mobiltäckning och FWA för optimal lönsamhet. Men utbyggnaden av FWA har 
avtagit. De operatörer som började fick inte till det så bra som man hade tänkt sig. Kunder som kan 
välja fiber, gör nästan alltid det. Och FWA kräver alltid fri sikt mot masten. 
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• Cellnex bygger också inomhustäckning, det blir för dyrt och krångligt för enskilda företag att ha koll 
på det själva. 

• Man jobbar inte bara i stora projekt, utan även med enstaka master än så länge. Mest för att visa att 
tekniken fungerar. Kan ta olönsamma projekt om man ser att det blir lönsamt på sikt. Man har 
mycket kapital och kan gå in i långsiktiga projekt. Ett stort problem är elleverans till samhällsmaster, 
Cellnex jobbar med ledtider på 6-9 månader. Vattenfall kräver att allt annat är klart innan de börjar 
titta på elanslutning, och sen tar det ytterligare ett halvår. 

• Cellnex är ett spanskt företag, men har också lite ägande från Kanada och Asien (Hutchinson).  
 

VGR-stödet 

• Hittills i år har det kommit in sex ansökningar till VGR-stödet. De är på totalt 9,5 miljoner kronor 
vilket är högre än på flera år. 

• Totalt är det 14 projekt som är pågående med ett totalbelopp på 21,4 miljoner kronor. 
 

Upphandling av konsult för projekt Regional nätinfrastruktur 

• Det har kommit in två anbud till konsultuppdraget för projekt Regional nätinfrastruktur. Eric och 
Tore har öppnat anbuden. Beslut kommer att skickas ut innan veckan är slut. 
 

Kommunala bredbandsstrategier 

• Arbete pågår i flera kommuner med att uppdatera deras kommunala bredbandsstrategier. Vara har 
anlitat en konsult som gör jobbet. Han använder förmodligen samma mall som i flera andra 
kommuner. Eric ber att få ta del av den för att om möjligt skapa enhetlighet inom regionen. 

• VGR gör ingen uppdatering av bredbandsstrategin från 2018. Däremot fortsätter vi att uppdatera 
den handlingsplan som ursprungligen gjordes till bredbandsstrategin. Dokumentet är utskickat, 
synpunkter skickas till Eric.  

• Det finns två strategidokument på regional nivå utöver RUS:en som har bäring på bredband och 
digitalisering. Det ena är ”Digitaliseringsstrategi Invånare och Hälso- och sjukvård” och det andra är 
”Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”. Båda dokumenten läggs ut tillsammans 
med anteckningarna från dagens möte. 

• Frågan om välfärdsbredband diskuterades Hur ser en sådan spec ut? Ska VGR ta fram detta, eller är 
det något för SKR? EÅ kollar med SKR hur de ser på det. Oavsett vilket så bör VGR och kommunerna 
samverka kring detta för att få till en tjänst som fungerar för båda nivåerna. UBit bör fördjupa sig i 
frågan med hjälp av en arbetsgrupp. 

 

 
Vid anteckningarna 
Eric Åkerlund  
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