UBit-möte 17-03-07
Deltagare:
Eric Åkerlund, VGR
Tore Johnsson, VGR (em)
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Siv Torstensson, Fyrbodal
Johannes Adolfsson, Borås, Sjuhärad
Per Persson, Ale, GR
Per Augustsson, Falköping, Skaraborg
Ronald Caous, Göteborg stad
Burim Berisha, Coompanion
Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva

Anteckningar:
1. Frågor från föregående protokoll
a. Inga särskilda noteringar
2. Bordet runt
a. Johannes
i.
IP Only kör med ful-marknadsföring, säger att fiberföreningar ska lägga ner och att
det är bäst att ansluta sig till IP Only om det ska bli något bredband.
ii.
IP Only planerar nu att ta samma områden som fiberföreningarna hade, så att inga
vita fläckar uppstår. Bra!
b. Per A
i.
Har haft möte med IP Only och stadsnäten med syfte att få dem att hjälpa
varandra att täcka upp kommunerna så att inga vita fläckar uppstår.
Samarbetsviljan var dålig från en del håll. Vita fläckar kommer att finnas även i
fortsättningen.
c. Siv
i.
Var på möte den 1 mars om välfärdsteknik och workshop om utvecklingen
framöver. Hur tänker kommunerna om e-hälsa via bredband? De är helt inriktade
på mobila lösningar och tror inte att det går att använda fiberföreningarnas nät.
Hur kan vi ändra deras inställning i den frågan?
d. Pelle
i.
Stenungssund har skrivit en ny bredbandsplan. Fiberföreningar täcker hela i stort
sett hela landsbygden.
e. Ronald
i.
Lägger ner arbete på att anpassa PTS bredbandskarta för att visa vilka hushåll som
inte har fiber. Fått info från PTS efter visst krångel. Kommer att visa resultatet på
UBit när det är klart. Kan vi göra en sådan för hela länet? EÅ kollar med VGRs GISingenjör, se nedan, punkt 8.
ii.
Håller på att starta upp en kommunal motsvarighet till UBit inom Göteborgs stad.
Det finns många förvaltningar inom kommunen som måste samordnas för största
möjliga effektivitet.
iii.
Jobbar med det kommunala digitala programmet. Fokus på tre områden:
0. Boende
1. Besökare (ansvarig Göteborg & Co)
2. Företag och näringsliv (ansvarig Business Region Göteborg)
a. Monica
i. Ansökningar och beslut

1. Länsstyrelsen tog fyra bifallsbeslut den 28/2
a. Östra Falbygdens fiberförening
b. Ulricehamns Energi (stadsnät), två projekt
c. Skålleruds fiberförening
2. 20 ansökningar har också fått avslag
3. Det har kommit in 10 ansökningar om delutbetalningar
4. Ca 20 ansökningar väntar på besked varav 10 fortfarande är skrivna på
privatpersoner. Dessa 20 ansökningar har en summa på ca 58 Mkr och det
finns ca 29 Mkr att fördela.
5. 30/4 kommer nästa beslut att fattas, då fördelas 27 av de kvarvarande 29
miljonerna.
6. Skanova har kommit in med sin första stödansökan. Den är istället för
Starrkärrs fiberförening som därmed har dragit tillbaka sin ansökan.
ii. IP Only har frågat efter en lista på vilka fiberföreningar som har ansökningar inne.
Monica kollade med sin jurist om hur hon skulle göra och fick beskedet att hon inte
behöver lämna ut det om det kan leda till ekonomisk skada för fiberföreningen.
Dessutom kommer alla ansökningar ut på offentligt samråd så småningom och då
blir de offentliga om inte förr.
iii. På LSB2 sa Jordbruksverket att ÄTA-arbeten måste upphandlas separat. Monica har
skrivit till dem och ifrågasatt detta eftersom det inte stämmer med hur marknaden
fungerar. Inget svar ännu.
iv. Om en fiberförening gör en ny ansökan för att förtäta ett område som redan har fått
stöd och har ett gällande KO-avtal så behöver man inte göra en ny KOupphandling. Detta behöver bekräftas av Jordbruksverket. Sedan måste vi ut med
info till alla befintliga fiberföreningar!
v. Monica ska förutom bredband också jobba med stöd till Småskalig infrastruktur samt
Rekreation och Turism under tiden som Länsstyrelsen anställer en ny person för
det.
3. Uppföljning av informationsmöten
a. Tre möten har genomförts. Det blev många bra frågor och diskussioner och vi bedömer
mötena som lyckade.
i.
Fyrbodal 21/2, ca 35 deltagare
ii.
Skaraborg 28/2, ca 23 deltagare, antalet deltagare sjunker för varje gång
iii.
Boråsregionen 1/3, ca 45 deltagare
b. Inget informationsmöte har genomförts för kommunerna om bredband. Sjuhärad har
andra träffar där bredband tas upp, därför är det inte aktuellt med kommunträff för
bredband där. Så är det inte i de andra kommunalförbunden. GR och Fyrbodal ska
genomföra var sitt möte, inget är bestämt om Skaraborg.
c. Nästa omgång möten bör genomföras till hösten och ha fokus på fiberföreningar som har
varit igång ett tag. Ämnen som kan tas upp i presentationer:
i.
Affärsutveckling,
ii.
Driftfrågor och driftavtal,
iii.
Samarbeten mellan föreningarna.
iv.
Ska man äga eller sälja sitt nät? För och emot
v.
Om man ska sälja, vad är rimligt marknadspris, hur räknar man ut värdet av ett
nät?
4. Pelle P visade hur han har importerat PTS adressinfo till Google Drive - Fusionstabeller för att få
ut informationen på en karta.
5. Great 4 maj. Eric ber Lena ta fram en anmälningslista. Ska vi bjuda in marknadsaktörerna? Det
beror på vad paneldebatten ska handla om. Vi vill gärna få en diskussion om hur vi kan undvika
vita fläckar vid utbyggnad på landsbygden. Vilket samhällsansvar tar egentligen
marknadsaktörerna? Tore leder diskussionen och styr in samtalet på rätt väg. Om vi får denna

6.

7.
8.
9.

10.

inriktning kan det vara bra att ha med marknadsaktörerna inte bara i diskussionen utan även i
publiken.
Göteborgs stad, Noel Alldritt visade hur staden jobbar med Nystart, ett online-verktyg för
grävtillstånd och annan geografisk information.
a. Hur informera folk om grävtillstånd, hur sprida info? Trafikverket har redan jobbat med
detta (National Traffic Control System). Processinriktat arbetssätt. Skillnad på väginfo och
trafikinfo! Systemet ska kunna samverka med de standarder som används av alla andra
system via Datex2.
b. Systemet gick live i september 2015 och finns på www.nystart.trafikkontoret.goteborg.se
c. Entreprenörerna sköter sig till stor del själva nu. Mycket mindre jobb för trafikkontoret.
d. Hjälp finns i form av Youtube-klipp. Allt ovan kan man komma åt utan inloggning, det är
fritt tillgängligt.
e. Med inloggning kommer man åt fler finesser, bland annat:
i.
Förvaltningskarta med info om markägare mm
ii.
Förhandsinformation
iii.
Ritningar i pdf-format
f. Info läggs ut på www.trafiken.nu där man kan se aktuell trafiksituation. Se även
www.gotmapsdemo.tkgbgb.se.
Alla i UBit skickar in exempel på affärer i fiberföreningsnät till EÅ som underlag för mötet den 4
maj.
EÅ pratar med Pernilla Frost om att göra en beräkning av vilka hus/fastigheter som inte har
100/30 Mbps och hur många som bor där.
EÅ frågade efter frågor att ta med till speed-dating mellan de regionala
bredbandskoordinatorerna och operatörerna. Det som kom fram var:
a. Hur hanterar man efteranslutning och förtätningar?
b. Hur undviker man vita fläckar, hur ser man på sitt samhällsansvar?
Netwest, Martin Gedda
a. Visade dagens nät och planer för framtiden
b. Marknaden har reagerat väldigt positivt på Netwest. Det är enkelt för operatörerna att
ha en enda kontaktpunkt.
c. Är övertygad om att det går att använda fiberföreningarnas nät som stamnät för att
komma fram på längre sträckor. Gör tex så i Uddevallatrakten.

/Eric Åkerlund

