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Alla

1. Laget runt
Alla redovisar kort från sina resp. områden, bl a:
Burim informerade om att Coompanion ordnar en utbildning i Lokal
Ekonomisk Analys. Det skulle kunna vara något för fiberföreningarna.
Med det är viktigt att fiberföreningarna förstår att det behövs en
stark ekonomi när underhållsbehoven börjar öka eller man ska jobba
med efteranslutrningar.
PTS har uppdrag att komma med förslag till framtida stöd. Eric
informerar om det svar som en arbetsgrupp ur UBit tagit fram under
sommaren och lämnat in.
Jordbruksverket har frågat Länsstyrelsen om det är några projekt som
inte blir av och hur mycket pengar det i så fall gäller. Det tyder på att
de kan komma att göra en omfördelning av de pengar som eventuellt
finns kvar.

Eric Åkerlund

2. Information om vad VGR IT arbetar med inom
bredbandsområdet
Christian Bohlin, Tjänstekomponentsansvarig för nätverkstjänster
inom VGR IT, informerar. UBit får tillgång till presentationen (se
separat fil).
VGR IT jobbar med kommunikation utifrån Västra
Götalandsregionens interna perspektiv. Ett av de största projekten
som är aktuella just nu är FVM (Framtidens VårdinformationsMiljö).
Christian framför att digitalisering förutsätter att man först ser över
infrastrukturen.
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Han lyfter den förändring som pågår, där patienter allt mer ska
vårdas utanför sjukhusen, ofta i samverkan med kommunerna.
Kvalificerad vård i hemmet kommer att ställa krav på en fungerande
och robust kommunikation även långt ute på landsbygden.
Även robotisering och AI kommer att förändra kraven på de
bakomliggande systemen. Väldigt mycket av den pågående
teknikutvecklingen inom mobilområdet är fokuserat på sjuk- och
hälsovård.
I takt med dessa förändringar kommer säkerheten i infrastrukturen
att bli allt viktigare.
För VGR är det viktigt att ha egen rådighet och kontroll, även om man
köper tjänster. I pågående upphandling ingår att leverantören ska
kunna köpa leverans från fiberföreningar om sådan är möjlig, så att
befintlig infrastruktur utnyttjas. Detta förutsätter också att
fiberföreningarna är medvetna om att en förutsättningarna för att få
bidrag är att nätet ska vara öppet.
Utbyggnaden av 700 MHz-bandet är en viktig del av att nå så stor yta
i länet som möjligt med bredbandstjänster. Christian ser också att
samhällsfinansierade master på vissa platser kan vara en
förutsättning för kvalificerad vård i hemmet.
Monika påtalar att även VGR kan söka stöd, bl a om man ser behov
av master.
VGR IT köper in en del utbildningar kring teknikerna, som även kan
vara lämpliga för UBit. De ger förståelse för vad man beställer.
Christian erbjuder UBit möjlighet att delta i utbildningar.
Det finns intressanta poddar, bl. a the voice of 5G”:
https://www.ericsson.com/en/networks/trending/hottopics/thevoiceof5g-podcast
En slutsats av dagens information är vi är överens om att samverkan
mellan VGR och kommunerna behöver fördjupas.
Alla

3. Diskussion om RSS samverkansavtal med IP-Only
Avtalet mellan parterna har varit utsänt med dagens kallelse.
Diskuteras kring detta och kring hur utbyggnaden fungerar i VG –
både vad gäller IP-Only och andra intressenter.
UBit upplever att det behövs en uppdatering av kunskapen om läget i
kommunerna för att ta reda på hur det förhåller sig i VG län.

Eric Åkerlund

4. Information om arbete med framtagande av
förvaltningsplaner för fiberföreningar.
Susan Lekberg, A-focus, informerar arbetsprocess och upplägg för
planerade workshops.
Syftet är att:
•

Stödja fiberföreningarna i arbetet med att utforma
verksamhetsplaner som är genomtänkta och framåtsyftande.

•

Stimulera och underlätta ökad samverkan mellan närliggande
föreningar.

UBit skickar
uppföljningsenkät
till länets
kommuner.
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•

Främja en positiv och hållbar ekonomisk utveckling för
föreningen.

•

Skapa en större förståelse hos fiberföreningarna om deras
roll i bredbandsaffären och digitala utvecklingen i regionen.

Arbetet görs med tre pilotföreningar Torsö skärgårdsfiber, Länghem
landsbygd fiber och Västra Färgelanda fiber. Dessa är utvalda bland
dem som anmält intresse och representerar olika storlek och olika
tidslängd som aktiva. Dessutom råkar de befinna sig i var sin
delregion, vilket UBit ser som positivt för det fortsatta arbetet.
Susan går igenom planeringen och material för genomförandet av
workshops. Planen är att det ska vara slutfört i slutet av september.
Efter piloten är tanken att det ska finnas möjlighet för fler att göra
samma, ev. via nätet. Susan föreslår också att alla UBit-ledamöter bör
kunna fungera som stödpersoner.
UBit lämnar synpunkter och inspel.
Efter att piloterna genomförts och dessa tre föreningar lämnat
återkoppling, fortsätter UBit arbetet med att utveckla stödet till
övriga föreningar.
Tore Jonsson

5. Diskussion om förutsättningarna för bredbandsbeslut via en
RPA-maskin
Arbetssättet har tidigare diskuterats, som en möjlighet att ta fram
vilka kvarstående fastigheter som kan vara bidragsberättigade. Skiss
på arbetssättet är utsänt med kallelsen till dagens möte.

Eric och Tore
arbetar vidare
med detta och
konsulterar VGR:s
jurister.

Diskuteras om och i så fall hur en automatisering kan användas. I
detta behöver även lagligheten säkerställas.
Berörda

6. Avstämning om bredbandskonferensen den 10 oktober.
Detta är byanätsforums nationella konferens, som i första delen
genomförs på distans och i andra delen som lokal aktivitet. I VG
genomförs den på tre ställen.
Tekniktest av Zoom sker 19/9 klockan 15.30
Ansvariga på respektive plats är i Borås Johannes Adolfsson; i
Uddevalla Lars Carlén; i Skövde Roland Lindblad.
Innehållet för de lokala delarna diskuteras.
Burim kompletterar den nationella inbjudan med en regional sida så
att vi sedan kan skicka ut information om konferensen till
kommunerna och fiberföreningarna.

Lars Karlén

7. Skydd av anläggningar.
UBit har diskuterat om det finns behov av träff om detta för
kommunerna. Lars påtalar att PTS föreskrifter säger att RSA (risk- och
sårbarhetsanalys) av anläggningarna ska göras årligen och gälla dels
skydd av anläggningen, dels skydd av informationen.
Lars informerar om olika typer av hot som kan drabba anläggningar. I
Trollhättan har det varit diskussioner om skydd av information om
anläggningar, inte om skydd av anläggningar rent fysiskt. Man borde

Lars, Tomas och
Johannes
fortsätter
arbetet.
Redovisas vid
UbiT:s möte 4
oktober.
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synka detta bättre med regelverket Robust Fiber, det verkar inte vara
gjort.
En möjlighet är att knyta detta till det informationssäkerhetsprogram
som Digitaliseringsrådet driver – infosäk 2020.
Diskuteras hur det förhåller sig gentemot den nya
säkerhetslagstiftningen och det arbete som den kräver. Vi ser att
arbetet utifrån denna även bör innefatta skydd av anläggningar.
Lars, Thomas och Johannes bildar en arbetsgrupp för att arbeta
vidare med ett förslag till hur vi kan hjälpa kommunerna med detta
till nästa möte. Frågan är på vilken nivå vi ska lägga oss för att inte bli
på något vis hållna som ansvariga för säkerheten i kommunen utan vi
ska bara hjälpa till och informera om vad kommunerna bör tänka på.
Johannes
Adolfsson

8. Projekt Definition av Internetaccess
Johannes informerar om arbetet med att ta fram en definition av vad
internetaccess är, utveckla ett mätverktyg som användare och
operatörer kan använda för att mäta detta samt införa en modell för
hur mätverktyget ska förvaltas och vidareutvecklas.
Internetstiftelsen och Netnod ansvarar för att driva arbetet och säger
sig vara klara med den första delen, att ta fram en definition.
Syftet är att användare och leverantör ska vara överens om vad som
förväntas av köpt uppkoppling och hur denna levereras.
UBit får tillgång till materialet Johannes visade.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

