UBit-möte 18-02-07, på hotell Eggers
Deltagare:
Tore Johnsson, VGR
Eric Åkerlund, VGR
Johannes Adolfsson, Borås, Sjuhärad
Per Persson, Bredbandssamordnare för Ale, Tjörn och Lilla Edet
Camilla Olsson, Coompanion Fyrbodal, eftermiddag
Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Burim Berisha, Coompanion
Pernilla Olsson Frost, VGR, eftermiddag

Agenda
Tid

Ämne

09:30 - 09:45

Bordet runt

09:45 - 10:00

Statusrapport om planering av fiberföreningsmässa

10:00 - 12:00

Genomgång av kontrollstation och handlingsplan för regional
bredbandsstrategi

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:30

Inför besök av Telia och Västlänk

13:30 - 14:45

Diskussion med Telia om förslagen i kontrollstation och handlingsplan

14:45 - 16:00

Diskussion med Västlänk om förslagen i kontrollstation och handlingsplan

Anteckningar:
1. Bordet runt
a. Johannes: Det är problem om inte kreosotstolpar och gamla blykablar ska tas bort när
det gamla kopparnätet läggs ner. Vi bör ta upp detta med Telia, men inte idag.
2. Fiberföreningsmässa
a. Det är inte så många som har anmält sig hittills. Troligen är det en effekt av att folk är
sena att anmäla sig. Vi måste öka marknadsföringen!
b. Det är viktigt att alla utställare också anmäler sig själva på vår webbsida för anmälningar.
3. Kontrollstation 2017
a. PTS bredbandskartläggning för 2017 kommer i slutet av mars och ska arbetas in i
kontrollstationen. I år finns det med en ny fråga, hur många hushåll ska man bygga till
inom 24 månader. Det är bra, men det ger bara ett trubbigt tal på vad som ska hända
framöver.
b. Monica ser till att förse Eric med uppgifter om hur utvecklingen av ansökningar har varit
som kan skrivas in för att öka tydligheten. Förändringar på marknaden kan bero på att
det är brist på resurser när alla bygger samtidigt.
c. 112 projekt har fått stöd i det nya Landsbygdsprogrammet. Det innebär ca 30 000
hushåll. Alla projekt hittills som har kommit in med kompletta ansökningar till
Landsbygdsprogrammet och som har klarat Länsstyrelsens poänggräns har fått stöd.
d. Uppfattningen att stödmedel har gått till projekt som kunde ha byggts kommersiellt får
stöd i Riksrevisionens rapport från 2017. Ta med den som referens!

e. Det finns 35 ansökningar i kö hos Länsstyrelsen just nu. Behovet är ca 100 mnkr. Av den
miljard kronor som är på väg i vår räknar vi med att få 160 - 170 mnkr till Västra
Götalands län, så pengarna ska räcka till.
f. Länsstyrelsen har gjort en enkät om hur fiberföreningarna vill driva vidare sina nät.
Nästan 20 % av dem vill överlåta driften till någon annan, övriga vill köra vidare själva i
varierande omfattning. Se tabell nedan.

g.

4.
5.

6.

7.

8.

h. Vi bör göra en egen regional marknadsanalys som Länsstyrelsen kan basera beviljande av
stöd på. Skriv in detta i kontrollstationen.
i. För att få reda på den egentliga mobiltäckningen räcker det inte med att förlita sig på
operatörernas egna täckningskartor. Vi bör också uppmuntra kommunerna att göra egna
mätningar tex med Täckningskollen.
j. Vi borde ha med något om LORA-nät i strategin. Detta har inte funnits med förut.
k. Vi måste lägga tid på att förankra strategin hos kommunalförbunden. Jobba för att de
bokar in oss på kommunchefsmöten så snart som möjligt.
GIS: Pernilla visade det arbete som pågår med att ta fram en kalkyl över vad det skulle kosta
att ansluta alla ej fiberanslutna byggnader.
Hur ska vi förhålla oss till WSP-rapportens rekommendationer?
a. En ren regional upphandling är inte trolig, den blir ohanterlig och endast ett fåtal aktörer
kan lämna anbud om ens någon.
b. En decentraliserad lösning är säkerligen lättare att förankra hos kommunalförbunden
c. Kan en utlysning av utbyggnad vara ett användbart koncept? Monica redovisar på nästa
möte. Eric tar kontakt med Monica för att ta reda på mer om detta.
Besök av Telia.
a. Närvarande: Peter Wikstrand och Patrik Rhodén
b. Vi diskuterade läget på fibermarknaden och inhämtade Telias synpunkter på våra idéer
om hur man bör jobba för att bygga bort vita fläckar och vita prickar.
Västlänk och Netwest
a. Närvarande: Mikael Nyberg (Västlänk kansli), Sofia Söder (VD, Gothnet) och Martin
Gedda (VD, Netwest)
b. Vi diskuterade läget på fibermarknaden och inhämtade Västlänks synpunkter på våra
idéer om hur man bör jobba för att bygga bort vita fläckar och vita prickar.
Besök hos IP Only (genomfört 18-02-13 på IP Onlys kontor i Hisings Backa)
a. Närvarande: Malin Karlzén, IP Only, Marcus Ternstedt byNet, Eric Åkerlund VGR,
Johannes Adolfsson Borås och Claes Bergqvist, Hela Sverige Ska Leva
b. Vi diskuterade läget på fibermarknaden och inhämtade IP Onlys synpunkter på våra
idéer om hur man bör jobba för att bygga bort vita fläckar och vita prickar.

/Eric Åkerlund

