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Eric Åkerlund

Vid föregående UBit-möte lyftes frågan om höjning av länets
stödprocent för projekt i landsbygdsprogrammet. Frågan behöver
diskuteras ytterligare.

Monika fortsätter
arbetet med att
formulera
handlingsplanen
och skickar till
övriga för
synpunkter.

Konstateras att projektkostnaderna stigit med cirka en tredjedel för
senast inkomna ansökningar. Detta bedöms vara en bestående trend,
och en faktisk kostnadsökning. Anledningarna diskuteras.
Diskuteras om kostnaden för hushåll fortsatt ska vara 20 000 kronor,
vilket bedöms fortsatt vara en rimlig kostnad.
Diskuteras skillnaderna mellan fiberföreningar och marknadsaktörer
vad gäller arbetssätt och önskad återbetalningstid för investeringar.
Monika redovisar att det finns oklarheter vad gäller ansökningar för
2021. Hon föreslår därför att ökning till 50 % sker från 1 januari 2020
– eller så fort handlingsplanen antagits – och att det sker en särskild
utlysning under hösten, om medel då kvarstår. Detta bör nämnas
kort i handlingsplanen, men kan preciseras inför utlysningen.
Förslaget är att det inriktas mot vita fläckar.
UBit-gruppen enas om att Länsstyrelsen bör höja stödprocenten till
50 % från och med 2020.
Monika EkRemmerth

Monika informerar om att ytterligare tre län fått erbjudande från
Telia att bygga master istället för fiber. Dessa län kommer att skicka
ett gemensamt brev till Telia, för att få förtydliganden och svar på
frågor. Monika redovisar utkast och övriga kommer med synpunkter
och förslag till förbättringar.
UBit anser inte att bidrag kan lämnas för Telias föreslagna åtgärder,
eftersom en sådan lösning inte uppfyller kravet på hastighet och inte
heller kan anses vara ett öppet nät.

Monika justerar
skrivelsen utifrån
lämnade
synpunkter.

2 (4)

Eric Åkerlund

Eric informerar om att han blivit kontaktad av Telia, som undrar om
UBit har intresse av att genomföra Telias koncept Mer Digital i VG.
Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört det i åtta kommuner i
Stockholms län. PTS lämnar bidrag för aktiviteten. Sista dag för
ansökan till PTS är 7 november. Kommunerna förväntas bidra med
personal och skolelever som kan delta i aktiviteten.
Diskuteras hur vi ska se på dessa träffar i relation till marknadsföring
för Telia. Det är heller inte säkert att det finns resurser på VGR för ett
genomförande. Tiden för förankring med deltagande kommuner
bedöms som väldigt kort. Det är också tveksamt om vi kan lämna in
en ansökan till PTS i partnerskap med Telia utan att göra någon
konkurrensutsättning av konceptet. Det finns andra organisationer
som skulle kunna leverera samma typ av aktivitet.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Eric utreder
närmare de
juridiska och
resursmässiga
aspekterna på att
genomföra
aktiviteterna.

