UBit-möte 2018-10-04, Länsstyrelsen
Deltagare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tore Johnsson, VGR
Eric Åkerlund, VGR
Johannes Adolfsson, Sjuhärad
Per Persson, GR
Burim Berisha, Coompanion
Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva
Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen
Stefan Thuresson, VGR
Pernilla Frost, VGR (del av mötet)
Anna Johansson, Byanätsforum

Agenda:
Tid

Ämne

09:30 - 10:00 Ansökningar till Landsbygdsprogrammet. Läge och framtida hantering.
10:00 - 10:30

Delredovisning av Stefan Thuressons uppdrag avseende affärsutveckling av
fiberföreningar.

10:30 – 11:00 Planering av nya informationsmöten.
11:00 - 12:00

Byanätsforum, nystart för projektet. Anna Johansson.

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

Områdesindelning för en första upphandling för att bli av med vita fläckar.
Rapport från kontakter med mobiloperatörerna om samhällsmaster.
Var behövs redundansförbindelser som kan passa för VGR-stöd?

14:00 - 15:00

Angående brev till relevant myndighet om tillgång till information om lokalisering
av samhällsviktig IT-infrastruktur i händelse av kris.

15:00 - 15:30

Förslag till utformning av nya riktlinjer för ansökan om regionalt bredbandsstöd.

15:30 - 16:00

Redovisning av planering av bredbandskonferens i januari 2019.

Anteckningar:
1. Ansökningar till Landsbygdsprogrammet. Läge och framtida hantering. Monika E-R.
a. Kartor över områden där nätbyggare planerar utbyggnad finns nu för offentligt samråd på
Länsstyrelsens webbsida.
b. Respektive kommunalförbundsrepresentant ska titta igenom listan före varje UBit-möte
om det finns något nytt att visa. Detta för att kunna ha en åsikt om det finns något känt
kommersiellt intresse av att bygga i det område som ansökan gäller.
c. Eric ska titta igenom alla ansökningar för att se om någon av dem ligger i VGRs definierade
bristområden.

2. Redovisning av uppdrag om affärsutveckling av fiberföreningar, Stefan Thuresson
a. Många fiberföreningar, men långt ifrån alla, inser att de med nuvarande ideella krafter
inte kommer att orka driva sina föreningar och sina nät framöver. De förutseende tar nu
in hjälp för att avlasta styrelsen.
b. Fiberföreningarna måste samverka i någon slags paraplyförening eftersom de har svårt att
hitta nya intresserade styrelsemedlemmar.
c. Flera fiberföreningar är ointresserade av att fortsätta bygga för att enstaka nya
anslutningar ska kunna göras eller för att göra affärer med externa parter. Detta stämmer
inte med kravet som de har på sig om öppenhet.
d. Netwest har inte kommit in på rätt sätt hos fiberföreningarna. Många fiberföreningar har
en felaktig bild av Netwest och vet inte vilka som äger bolaget och varför det finns.
e. Stefans uppdrag ska förlängas, inte ännu i antal timmar, men avseende slutdatum.
3. Byanätsforum, ny organisation, Anna Johansson
a. Byanätsforum finns sedan 2015 under Bredbandsforum, men det är ingen bra placering
eftersom Bredbandsforum är en myndighet och Byanätsforum är ett rådgivningsorgan.
Det är mer naturligt att de finns under Coompanion, LRF och Hela Sverige ska leva.
b. Byanätsforum hjälper fiberföreningarna i alla stadier.
c. Kansliet består av Anna Johansson, Umeå och Tommy Nilsson i Gränna. Det är inget fysiskt
kansli utan endast personella resurser. Magnus Andersson finns också i närheten som
stöd.
d. 11 personer över hela landet ska utgöra Byanätsforums helpdesk till fiberföreningarna. I
Västra Götaland kommer det att vara fyra personer: Camilla Olsson, Burim Berisha,
Kerstin Hallenrud och Carina Krii.
e. Idag är 480 föreningar medlemmar i Byanätsforum. Uppskattat antal på nationell nivå
ligger mellan 1 000 och 1.500 föreningar och är nog lite minskande p g a försäljningar,
paraplyintegrationer etc. Av dessa är ca 300–350 lokaliserade I Västra Götaland.
Byanätsforum håller på att utforma samverkansavtal för paraplyföreningar.
f. Man har 4 uppdrag:
i.
Rådgivning. Vägledning, helpdesk, ekonomi/juridik, specialister.
ii.
Information. Ny webb, nyheter, sociala medier.
iii.
Nätverk. Tematräffar, konferens. Möten med marknad och myndigheter.
iv.
Företrädarskap. Synliggöra deras betydelse, förenkla processer
g. Tidplanen är att projektet i ny form genomförs under hösten 2018 och hela 2019.
Jordbruksverket finansierar till och med 2019. Avslutning ska ske 31 december 2019 i
nuvarande projektform. Man jobbar redan nu för att hitta en stadigvarande fortsättning.
4. Områdesindelning för vita fläckar, samhällsmaster och redundanssträckor
a. Pernilla Frost, VGR visade det GIS-verktyg hon har utvecklat för att se antal och andel
ofibrerade hus i länet. Totalt i länet finns nu drygt 331 000 fibrerade hushåll/bostäder och
drygt 176.000 ofibrerade hushåll/bostäder på VG-läns nivå. Siffrorna gäller
permanentboende, inte fritidshus och verksamheter. Bredbandsmålet för 2025 är baserat
på homes passed. Kartan borde därför ha möjlighet att visa även detta mått och inte bara
anslutna hushåll. Verksamhetsställen och fritidshus borde också kunna väljas till i
underlaget. Pernilla kollar om det går att genomföra dessa förändringar.
b. Eric kommer att ha ett möte den 26 oktober mellan VGR, Mariestads kommun och Telia
för att diskutera om vi kan genomföra ett samarbete avseende en samhällsmast vid
Brommö. Det finns även planer på att göra motsvarande i ett område med dålig
mobiltäckning i Färgelanda kommun. Bearbetning av Net4Mobility pågår.
c. Arbetet med att fastställa villkoren för att söka stöd för redundansförbindelser fortsätter.
Detta ändamål är inte lika prioriterat som att bygga bort vita fläckar eller att etablera
samhällsmaster. Men UBit vill ändå testa något redundansprojekt för att få en uppfattning
om hur det skulle fungera och vilka villkor som ska gälla. En indelning i följande
robusthetsnivåer diskuterades:

i.
ii.
iii.

5.

6.

7.
8.

Robusthetsnivå 1: Inom en kommun. Ej aktuellt att ge stöd till i första hand.
Robusthetsnivå 2: Mellan kommuner. Kan vara aktuellt för stöd.
Robusthetsnivå 3: Stora stråk mellan flera kommuner med endast någon
enstaka nod i respektive kommun. Mer intressant ur ett regionalt perspektiv.
iv.
Robusthetsnivå 4: Robusthetshöjande åtgärder i en nod av särskild betydelse
i fiberföreningsområden. Kan vara stödberättigat från PTS redan idag.
d. Vi bör göra en riskanalys av vår verksamhet och våra kartor utifrån skyddsvärde och
GDPR. Eric ber Valter Lindström att kolla på det.
e. Vi ber Västlänk, Telia och IP-Only att komma till nästa UBit-möte den 8 november för att
diskutera hur de ser på våra funderingar kring vita fläckar ovan. Målet är att de skall vara
intresserade att svara på framtida upphandlingar av nätbyggande i sådana områden.
Angående brev till relevant myndighet om tillgång till information om lokalisering av
samhällsviktig IT-infrastruktur i händelse av kris
a. Johannes har inte hunnit med att ta fram något förslag till brev till myndigheterna, men
Borås kommun har jobbat med en kommunal kartläggning av känsliga uppgifter för att
kunna leverera till räddningstjänsten. Johannes fortsätter arbetet att göra förslag till brev
till MSB tills nästa möte.
Planering av nya informationsmöten
a. Vi ska börja jobba på att ordna nya möten för fiberföreningar i varje kommunalförbund
under februari 2019. Kommunalförbundsrepresentanterna föreslår datum och lokal.
b. Lämpliga programpunkter:
i.
Ny bredbandsstrategi med nya möjligheter till stöd
ii.
GIS-verktyg för analys av vita fläckar
iii.
Behov av redundans?
iv.
Affärsutveckling
v.
Förvaltningsplan
vi.
Byanätsforum
Redovisning av planering av bredbandskonferens i januari 2019.
a. Eric visade programmet så långt det ännu är klart.
Övriga frågor
a. Uppdragsbeskrivning för deltagande i UBit-gruppen
i.
Eric kompletterar nuvarande förslag med synpunkter från Johannes och skickar
därefter ut igen.
b. Planerat möte med Stockholm och Skåne
i.
Tore jobbar för att bjuda hit Stockholm och Skånes regionala
bredbandskoordinatorer för ett möte om eventuellt samarbete mellan
storstadslänen. Vi tre står för 45 % av Sveriges resterande fibrering. Tore hanterar
frågan.

Vid anteckningarna
Eric Åkerlund

