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1 Utveckling av det regionala bredbandsarbetet
Den regionala bredbandsstrategin för Västra Götaland, ”Bredband där du bor, verkar och
vistas”, antogs av regionutvecklingsnämnden i juni 2018 efter att först ha behandlats och
godkänts i Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU), det politiska samverkansorganet
mellan region och kommuner. Strategin kan ses som ett underdokument till den regionala
utvecklingsstrategin VG2020 parallellt med den regionala digitala agendan.
Bredbandsstrategin innehåller mål för arbetet med bredbandsutbyggnaden i Västra Götaland.
Den ska också vara målbilden för de lokala och regionala aktiviteterna. Till strategin är kopplat
en handlingsplan som beskriver konkreta åtgärder för hur målen i strategin ska nås.
Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad så att fler
kan delta i det demokratiska samhället och kunna använda digitala tjänster oavsett var man
bor, verkar och vistas.
Styrgrupp för arbetet med strategin är presidiet i BHU. För genomförandet av strategin har
det bildats en regional arbetsgrupp, UBit (Utveckling av bredband och IT-infrastruktur), som
har verkat i mer än 10 år. Strategin och handlingsplanen är sedan 2015 framtagna av UBitgruppens medlemmar och innehållet är diskuterat och avstämt på gruppens möten.
UBit-gruppen ska ha en rådgivande och utredande funktion. Den leds från Västra
Götalandsregionens koncernstab Regional utveckling, med regionens bredbandskoordinator
som sammankallande och kan bestå av representanter från:
•
•
•
•

Västra Götalandsregionen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommunerna via de fyra kommunalförbunden
Civilsamhället representeras av Coompanion och Hela Sverige ska leva. LRF har en
observatör med som adjungerad i gruppen.

Samarbete med andra grupperingar och organisationer som arbetar med närstående frågor
måste ske för att nå målen. Det handlar om sådana grupperingar som Västkom, SITIV
(Styrgrupp IT i Väst), Västgruppen, GITS (Gemensam IT-samordningsfunktion), VGR IT, ALVG
(Arkitekturledningsgrupp Västra Götaland), Länssamverkan Bredband (Länsstyrelsernas
nationella nätverk för handläggare av bredbandsstöd) och det regionala digitaliseringsrådet,
men även i stor utsträckning olika nätägare, operatörer och leverantörer såsom stadsnät,
fiberföreningar och privata bolag.
Finansiering av aktiviteter enligt handlingsplanen, informationsinsatser med mera söks från
Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Deltagande organisationer står för sina
representanters egna kostnader.
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2 UBit-gruppens uppdrag
UBit-gruppens arbete syftar till att nå bredbandsmålen genom att möjliggöra att
bredbandsbrister byggs bort, samt att få till robusta nät med redundans. Gruppen hanterar
många arbetsuppgifter, arbetssätt, informationsvägar och olika sätt att stötta lokal
bredbandsutbyggnad, bland annat via fiberföreningar.
Gruppen bidrar till att ta fram VG läns regionala bredbandsstrategi och dess handlingsplan.
Denna beslutas och förvaltas sedan av regionutvecklingsnämnden och VGRs avdelning för
kollektivtrafik och infrastruktur. Handlingsplanen till bredbandsstrategin är UBit-gruppens
verksamhetsplan.
UBit-gruppen träffas fyra till fem gånger per termin, beroende på behov, oftast heldagar och
oftast i Göteborg. En huvuduppgift för gruppen är att genomföra möten i regionen för att
sprida information om nyheter inom bredbandsområdet från den nationella nivån. Regionens
bredbandskoordinator deltar i möten med Sveriges övriga bredbandskoordinatorer och
koordinatorernas kansli på Bredbandsforum och fångar där information som bör spridas i
länet.
Gruppen ser kontinuerligt över att den jobbar med rätt saker samt om verksamhetsplanen
och åtgärdsportföljen behöver kompletteras med fler verktyg för att främja
bredbandsutbyggnaden i länet.
UBit-gruppen använder Västra Götalandsregionens hemsida för att lägga ut anteckningar och
presentationer från sina möten, information om VGRs bredbandsstöd samt annan
bredbandsrelaterad information, med adressen: http://www.vgregion.se/bredband.

3 UBit-gruppens deltagare
UBit-gruppens medlemmar har i uppgift att sprida den information som behandlas i gruppen
vidare till sina organisationer och övriga intressenter som de kommer i kontakt med. De
medlemmar som representerar de fyra kommunalförbunden har särskilt i uppgift att
vidareföra informationen till de kommuner som ingår i respektive kommunalförbund.
Likaså ingår det i gruppmedlemmarnas uppgifter att fånga upp intressanta saker inom
bredbandsområdet som händer i deras närhet och som behöver tas upp till gemensam
diskussion i gruppen och eventuellt också via bredbandskoordinatorn lyftas upp till den
nationella nivån.
Deltagare i UBit-gruppen bör ha grundläggande kännedom om telekommarknadens aktörer
och funktionssätt. Detta innebär att de ska kunna delta i gruppens diskussioner på ett
konstruktivt sätt och därmed kunna stärka gruppens gemensamma kunskap i frågor som rör
bredband och digitalisering.
En aktiv medverkan i UBit-gruppen ger deltagarna en kontinuerlig kompetensutveckling inom
bredbandsområdet, men deltagarna förutsätts också kompetensutveckla sig på annat sätt, till
exempel genom att delta på relevanta konferenser och seminarier.
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Deltagare bör ha sådan förankring i sin organisation att de känner till och helst också kan
påverka organisationens ståndpunkter i aktuella frågor som rör bredband och digitalisering.
Representanter från kommunalförbunden bör ha goda och regelbundna kontakter med
kommunledningar och bredbandssamordnare i det egna kommunalförbundets kommuner,
både bilateralt och genom nätverk och grupperingar.
Deltagarna kan komma att behöva lägga tid på inläsning, genomföra lokala eller delregionala
möten med mera. De kan också bli ansvariga för att driva något av UBit-gruppens projekt. För
mer information kring eventuella insatser eller andra frågor, kontakta gärna regionens
bredbandskoordinator Eric Åkerlund, telefon 0705-36 63 06, e-post
eric.akerlund@vgregion.se.
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