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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2022-12-08 
 
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 
Adjungerade 
Mats Nordström Iqmtel, punkt 3 
Magnus Kristiansson VGR, punkt 5 
Mats Devert Mitti Konsult AB, punkt 7 
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Anteckningar 
Ärende  

Bordet runt. 

Pelle:  
• Det är svårt att få något att hända när det gäller förankringen i GR av UBit-gruppens verksamhet. 

Eric tar kontakt igen, även Per hör av sig och ber att få komma när det finns något viktigt att 
rapportera. 

Johannes:  
• Detsamma gäller i Boråsregionen. Eric har tagit kontakt med kommunalförbundschefen angående 

en ersättare till Johannes, men ännu finns inget besked. Eric påminner. 
• Det börjar höra av sig folk som inte har fått något erbjudande om anslutning. Ofta bor de i utkanten 

av mindre tätorter. Vi borde samla ihop information om sådana områden och erbjuda de nätägare 
som finns i närheten att utvidga sina nät. Varje kommunalförbundsrepresentant tar hand om sitt 
område. 

Christian: 
• Marks kommun har ett gammalt frekvenstillstånd som VGR vill komma åt. Christian får kontakta 

Jörgen Eriksson på MarkNet för att be om tillstånd att använda nätet på Skene lasarett. Eric tar en 
första kontakt.  

Övriga deltagare hann vi tyvärr inte med den här gången. 

Hur skulle ett regionalt avtal för Täckningskollen kunna se ut? Mats Nordström, Iqmtel 

• Mats Nordström presenterade Iqmtel och Täckningskollen. 
• Ett avtalsupplägg diskuterades.  
• UBit-gruppen går igenom vilket behov som finns regionalt och återkommer sedan till Mats. 

 

Kommunsamverkan inom AI. Tore Johnsson, VGR  

• Tore Johnsson visade en presentation av vad digitaliseringsrådet har gjort kring detta. Se separat 
presentation. 

• Diskussion om hur vi kan dra nytta av detta och hur regionen och kommunerna kan samsas om 
resurserna. 

Drönare i sjukvården. Magnus Kristiansson, VGR 

• Magnus visade en presentation om hur VGR använder drönare för distribution av hjärtstartare och 
det försök som har gjorts med transport av blodpåsar mellan sjukhusen i Göteborg. Se separat 
presentation. 
 

PTS-stödet 

• Eric Åkerlund visade var PTS har beviljat statligt stöd för bredbandsutbyggnad under 2022. 
Resultatet diskuterades. 

 

CEF2, möjliga projekt för VGR och regionen 

• Christian berättade om planerna att ansöka om EU-medel för 5G-projekt hos VGR. 
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• Eric berättade om ett möte med Strömstanet och Tampnet om sjökablar mellan Sverige och Norge. 
Tiden börjar rinna ut för att hinna få in en ansökan om CEF2-stöd för det. 
 

Presentation av konsult och redovisning av utfört arbete inom projekt Regional nätinfrastruktur 

• Mats Devert har kommit igång bra och redan genomfört ett flertal möten med olika nätägare. Det 
som kan bli en utmaning är att få tillräckligt mycket information om fiberföreningarnas nät. Arbetet 
fortsätter med full fart så gott det går med tanke på kommande helger. Se separat presentation. 
 

 
Vid anteckningarna 
Eric Åkerlund  
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