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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2020-04-22
Möte via MS Team
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Eric Åkerlund
Tore Johnsson
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Burim Berisha
Claes Bergqvist

VGR, regional bredbandskoordinator
VGR
Länsstyrelsen
Boråsregionen
Göteborgsregionen
Skaraborg
Coompanion Skaraborg
Hela Sverige Ska Leva

Adjungerade
Per Karlsson, pkt 6
Patrik Sandgren, pkt 2

VGR, GIS
Teknikföretagen

Förhinder
Camilla Olsson
Leif Ytterström
Lars Carlén

Coompanion Fyrbodal
VGR
Fyrbodals kommunalförbund

Ärende

Åtgärd/Beslut

1. Bordet runt
Alla rapporterar kort om vad som är aktuellt inom respektive
område, bland annat:
Eric hade fått frågan från Karl Fors på Västkom om lokala tillstånd för
5G är en fråga som UBit-gruppen kommer att adressera. Det rör sig
om höga frekvenser som används för inomhustäckning i tex
fabriksmiljö och inte för yttäckande bredband till hushåll och företag.
De kommuner som har funderat på detta använder wifi calling
istället. Därför är detta inget som UBit kommer att jobba med eller
bevaka. Eric återrapporterar detta till Kars Fors.

2. Teknikföretagens syn på digital infrastruktur och digitala
säkerhetshot
Patrik Sandgren från Teknikföretagen informerade om deras syn på
betydelsen av ett robust och väl utbyggt bredbandsnät. Han
redovisade också hur Teknikföretagen uppfattar de digitala
säkerhetshot som riktas mot svenska företag.
Se även Patriks presentation, bilaga.

3. Den senaste bredbandskartläggningen
Eric redovisade bilder som visade dels hur vi ligger till att nå
bredbandsmålen för 2020 och 2025, dels vilka kommuner ner som
ligger bra respektive dåligt till när det gäller att nå målen. Se bifogad
presentation.
Var och en tar detta till sig och jobbar vidare med de kommuner
inom sitt område som behöver stöd och hjälp.

Återrapportering
till Karl Fors
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4. Bredbandsstöd från landsbygdsprogrammet
o

o

o

o

Monica redovisade läget hos Länsstyrelsen. Inkomna
bredbandsansökningar som ännu inte hunnit få beslut ligger
kvar i systemet, men det går inte att ta beslut på dem. För andra
ändamål finns inte ens ansökningarna kvar i systemet. Det är
oklart vad detta innebär, kommer de att kunna gå igenom eller
inte? Monica tar reda på detta och återkommer.
Enligt vad Eric Å hört från andra regionala
bredbandskoordinatorer lär regeringen vara på väg att
godkänna Jordbruksverkets omfördelning av pengar i
programmet. I bästa fall kan pengar från annat håll ersätta.
Regionutvecklingsnämndens ordförande och Landshövdingen är
på väg att skicka en gemensam skrivelse till
Näringsdepartementet och Jordbruksverket för att påtala deras
missnöje med att bredbandspengar dras tillbaka. Även om det
inte går att ändra själva beslutet, vill de att motsvarande medel
skjuts till från annat håll.
De regionala bredbandskoordinatorerna håller också på med en
skrivelse med liknande formulering som kommer att skickas till
departementet och Jordbruksverket denna veckan.

5. Nytt bredbandsstöd via PTS
o

o

o

Eric Å berättade om vad som sagts från PTS vid presentationer
för de regionala bredbandskoordinatorerna. Väldigt lite av detta
finns nedskrivet så det förekommer en del olika rykten. En
sådan sak är om det nät som byggs måste avslutas i ett skåp
eller annan typ av nod i närheten av slutkunderna. En annan är
om det bara är de nät som planeras att byggas med stöd som
ska undantas i det offentliga samrådet som pågår just nu. Eric Å
tar kontakt med Maria Sörman för att reda ut dessa
frågetecken.
o (Eric fick nästa dag svar från Filip Sjöstrand på PTS att man
kan avsluta med slang i marken vid byggnader där de
boende inte vill ansluta sig med en gång. Huvudsaken är
att hushållet kan ansluta sig för en kostnad mellan 20 –
40 000 kr senare. Där anslutning av en kund ska ske direkt
vid utbyggnad kan avlämning ske precis på samma sätt
som man normalt bygger. All planerad utbyggnad inom
tre år ska rapporteras till PTS oavsett stöd.)
PTS har givit VGR möjlighet att ändra de prioriteringar som vi
har lämnat in. De andra tre stödregionerna har fått samma
erbjudande, men tackat nej. Eric Å har meddelat att vi gärna vill
skicka in nya prioriteringar om Jordbruksverkets stöd försvinner
i förtid. Framför allt gäller det de områden som innefattas i de
stödansökningar som har lämnats in till Länsstyrelsen, men inte
har kunnat godkännas på grund av Jordbruksverkets indragna
stöd. Vi gick därför direkt på mötet igenom de områden som det
gäller.
Eric och Per Karlsson genomför de ändringar som behövs och
skickar in till PTS. Vi väntar med att skicka in de nya
prioriteringarna tills vi vet vad som händer med stödet från
landsbygdsprogrammet. Senaste datum att skicka in är den 18
maj.
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6. Revidering av handlingsplan kopplad till den regionala
bredbandsstrategin
Eric har skrivit en ny version av handlingsplanen och skickat ut den till
UBit för synpunkter. Handlingsplanen diskuterades och Eric arbetar in
de ändringar vi kom överens om.

7. Kommande informationsmöten
Vi kallar till kommande informationsmöten digitalt. Fokusera på vad
vi kan göra virtuellt. Punkter att ta upp:
o
o
o

Vi vill säkerställa att det inte blir avdrag i stödet på grund av ej
kompletta eller felaktiga redovisningar.
Eric kontaktar Susan Lekberg och frågar om hon kan vara med
på onlinemöten i maj.
Monica kommer utöver våra större möten att kalla till
tisdagsmöten via Skype för snabba frågor som hon gjorde i
höstas. Det var uppskattat och fungerade bra.

Eric Åkerlund

