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Anteckningar – arbetsgrupp UBit 2019-06-13
Närvarande
Eric Åkerlund
Burim Berisha
Claes Bergqvist
Johannes Adolfsson
Lars Carlén
Monica Ek-Remmerth
Pelle Persson
Tore Johnsson

VGR, regional bredbandskoordinator
Coompanion Skaraborg, pkt 1-7
Hela Sverige Ska Leva
Boråsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Länsstyrelsen
Göteborgsregionen
VGR, regional samordnare för digital agenda

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren
Lars Winther-Hansen
Jimmy Stigevall
Peter Kirsten
Åsa Blixberg
Mikael Ek

VGR, assistent
Region Skåne, pkt 2
IP-Only, pkt 2
Region Kronoberg, pkt 2
VGR Konferens, pkt 4
SSNf, Skype, pkt 5-6

Förhinder
Camilla Olsson
Leif Ytterström
Thomas Björkståhl

Coompanion Fyrbodal
VGR
Skaraborg

Ansvarig

Ärende

Alla

1. Bordet runt
Alla redovisar kort från sina respektive områden, bl a:
Claes informerar om att en förening varit kontakt med PTS för att få
besked om registreringsplikt. Det råder viss oklarhet och det är
skillnad på om man registreras som nätägare eller operatör. Claes
följer upp och återkommer med mer information.
Burim informerar om att han slutfört sin fiberutbildning och nu är
auktoriserad fiberföreningsrådgivare. De som är det har ansvar för
var sitt geografiskt område.
Lars informerar om att Trollhättan närmar sig total
bredbandsutbyggnad, dvs alla har fått möjlighet att ansluta sig.
Tore informerar om möte 19 juni angående Vinnovas projekt om
öppna data. Projektet startar i augusti och tanken är att de ska
använda VG:s förstudie i projektet.
En konsult från Combitech, Emma Stewén, har hyrts in för att jobba
med informationssäkerhet på 50 % resten av 2019.
Den 12 september genomförs konferensen ”Digitalisering i
människans tjänst” i Hörsalen, Nya Regionens Hus, Göteborg. Mer
info och anmälningslänk finns på https://www.vgregion.se/regionalutveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/digitalagenda/digitalisering-i-manniskans-tjanst/

Åtgärd/Beslut
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Johannes informerar om att man i Boråsområdet diskuterar hur olika
områden kan byggas ut och samman med hjälp av den nya 250 000regeln. Det gäller att tänka klokt när man sätter gränser, så att man
inte förstör inför framtiden. Johannes och Monica arbetar vidare med
frågan tillsammans med Eric.
Monica informerar kort om de sex projekt som är i kö samt att det
finns mycket pengar kvar att söka om trots att Länsstyrelsen ännu
inte fått mer information om de av regeringen utlovade medlen.
Pelle informerar om att en fiberförening nu tagit in konsult för att
göra en förvaltningsplan inklusive teknisk underhållsplan.
Förmodligen kan fler föreningar få nytta av det arbetet när det är
klart.
Eric Åkerlund

2. Information om samverkansavtal mellan Regionsamverkan
Sydsverige (RSS) och IP-Only.
Lars Winther-Hansen, Region Skåne; Peter Kirsten, Region Kronoberg
och Jimmy Stigevall, IP-Only informerar om RSS och tankarna bakom
att denna samverkan bildades. Den består av regionerna Skåne,
Halland, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar. Tanken är att
hitta samverkansformer inom fem områden, varav Regional
utveckling är en del, där bredband och digitalisering ingår. I avtalet
med IP-Only ingår inte Blekinge, som valt att stå utanför.
Läs mer på: https://regionsamverkan.se/
Arbetet med samverkansavtalet har utgått från ett uppdrag från
regionledningarna och utifrån en handlingsplan, som också är
politiskt förankrad på regionnivå. Fokus har varit invånaren, regional
utveckling och tillväxt. Målsättningen har varit att få till
bredbandsutbyggnad till alla – även fritidsboende.
Inledningsvis bjöd man in till en marknadsdialog med sex aktörer.
Under processen, som tog 1½ år, har ett antal valt att inte vara med
och slutligen skrev man samverkansavtal med IP-Only.
Inriktningen har varit att bredbandsutbyggnaden ska ske
kommersiellt och det finns inga utfästelser om offentlig finansiering.
Det är fiber som gäller och mobila lösningar ska enbart vara en
lösning där annat är i princip omöjligt.
I arbetet ingår att ta del av alla nätoperatörers utbyggnadsplaner och
hitta ej utbyggda områden, för att genom särskilda satsningar bygga
bort dem. IP-Only förklarar sig villiga att bygga där ingen annan vill
bygga, men finansieringen måste då lösas på något sätt. Det kan vara
genom samverkan med andra nätägare eller offentligt stöd.
Avtalet är offentligt. Det går att begära ut från någon av de
deltagande regionerna om någon vill ta del av mer information.
Efter att avtalet tecknats har det framkommit synpunkter från
kommunerna i området, framför allt ett stort missnöje för att de inte
har varit informerade och involverade i arbetet.
I nästa steg kan man också tänka sig att samverka strategiskt med
kringliggande regioner, av vilka VGR är en.
Man ser också att den sydsvenska digitala arenan behöver
utbyggnaden för utvecklingsarbetet inom t ex kultur och sjukvård.
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Skånskt bredbandsforum har tagit fram fyra rapporter, som vi också
kan få ta del av om så önskas.
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/d
igital_infrastruktur/skanskt-bredbandsforum/
Efter att representanterna för RSS och IP-Only lämnar diskuterar UBit
vilka erfarenheter vi kan dra av deras arbete och hur vi kan använda
positiva och negativa erfarenheter från deras arbete i vårt eget.
Eric Åkerlund

3. Möjligheter med inloggning till Skanovas Kartsök Online
Eric har denna inloggning och gör en demonstration. Det som visas i
systemet är utbyggnadsområden och eftermarknadsområden för
Skanovas Villafiberprodukt. Man kan även se utsträckningen för alla
telestationsområden.
Konstaterades att informationen inte är fullständig eftersom Zitius
områden inte är med i systemet. Eric ska försöka få tillgång även till
deras system.
Eric får inte sprida inloggningen, men om någon i UBit har behov av
information kan han bistå.

Eric Åkerlund,
Åsa Blixberg

4. Planering av digital konferens med Byanätsforum.
Detta är en nationell videokonferens som äger rum 10 oktober.
Klockan 18.00-19.30 är det rikssändning. Klockan 19.30-21.00 är det
lokalt program. I VG har vi valt att ha det på tre ställen:
Carlia konferens i Uddevalla, Karstorp konferens i Skövde och Borås
Kongress.
Diskuteras hur vi kan genomföra teknisk test av mötesverktyget som
Byanätsforum önskar. Verktyget är en webbtjänst som heter Zoom.
Eric har kontrollerat att den fungerar på VGR-datorer och inte är
blockerad av VGR IT.

Eric hanterar att
Byanätsforum
lägger tre länkar
till VGR på sin
hemsida.
Eric mailar Åsa
kontakter på
UBit:s
representant på
respektive plats.

Åsa informerar om praktiska frågor och att anmälningslänkar nu
finns. UBit ansvarar för spridning genom sina kanaler.
UBit kommer att ha personer på alla tre platser. Åsa vill ha
kontaktuppgifter till på dessa, så hon kan meddela
konferenslokalerna.
Eric Åkerlund

5. Diskussion om vilka kommuner som vi bedömer klara sig
själva i bredbandsfrågan och därmed vilka som vi kan erbjuda
hjälp.
Eric har gått igenom PTS kartläggning och klassificerat kommuner
med bra utbyggnad och bra täckning eller tvärtom. Eftersom vi inte
har bra information om planerat arbete är listan inte helt optimal.
Det finns några kommuner som varken är topp eller botten. Om
någon av dem kan behöva mer stöd får diskuteras efter kontakter
med respektive kommun och även inom UBit.
Kommunalförbunden får i uppdrag att följa upp sina respektive
kommuner som återfinns bland dem som bedöms ha störst behov av
stöd. Kommunalförbunden ansvarar också för delregional turné med
information om stödmöjligheter. Tore och Eric deltar i dessa träffar i
största möjliga utsträckning.

Kommunalförbunden följer upp
sina respektive
kommuner.
Kommunalförbunden ansvarar
för informationsturné.
Monica ansvarar
för utskick till
fiberföreningar.

4 (4)

Monica ansvarar för utskick till alla fiberföreningar om hur man söker
det nya, förenklade stödet, vilket kan bidra till att öka
utbyggnadstakten.
Eric Åkerlund

6. Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) om hur de ser på
Jordbruksverkets nya regelverk.
Mikael Ek från SSNf redovisar det regelverk som varit ute på remiss.
Det är ett omfattande paket med många olika regelverk, varav en del
gäller bredband. I detta ingår att ett kommunägt stadsnät i
bolagsform ska upphandla kommunikationsoperatörsrollen. Detta
eftersom EU anser att allt kommunägt är statsstött. Situationen är
speciell eftersom kommunala bolag som är fristående och agerar
kommersiellt endast finns i Sverige.
Mikael informerar om vad detta innebär, hur SSNf ser på problemet
och vilka åtgärder man vidtagit för att få till stånd en ändring i
regelverket. Bland annat har PTS samma åsikt som SSNf utifrån
utredning PTS genomfört på regeringens uppdrag, men
Jordbruksverket tycks inte tagit till sig PTS slutsatser.
Det finns ett önskemål att Jordbruksverket ska väcka frågan på EUnivå. SSNf och SKL har erbjudit sig att medverka i diskussionerna.
Monica förtydligar att det ändrade regelverket är en följd av att EUkommissionen vid revision uppmärksammade att kommunala bolag
inte upphandlade kommunikationsoperatörsrollen och att det är via
Näringsdepartementet som Jordbruksverket tilldelas medel.
Diskuteras vad detta kan innebära för stadsnäten och för den
framtida utbyggnaden.

Eric Åkerlund

7. Angående avtalet mellan RSS och IP-Only
Mikael informerar om SSNf:s synpunkter på RSS-avtalet och på hur
det tagits fram.
SSNf har förståelse för regiontanken och ser den i huvudsak positiv,
men man ställer sig tveksam till processen under framtagningen och
den privata aktörens roll.
Konstateras att om VG ska göra något liknande är det väldigt viktigt
att vi anlitar en oberoende part för ev. kartläggning och samordning.
Dessutom är VG:s problem annorlunda, eftersom hushållen i våra
kommuner till stora delar är anslutna och det är relativ små vita
fläckar som behöver hanteras.
Diskuteras om det går att skapa en automatiserad hantering för en
första uppskattning om ett projekt är stödbeviljat eller inte. Tore och
Eric kontaktar VGR-jurist för att utröna om detta är möjligt/lagligt.
Tanken är ungefär:

Tore och Eric för
diskussion med
juridiska enheten.
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Eric Åkerlund

8. Skydd av anläggningar.
UBit har planer på en träff med kommunerna i ämnet. Lars har varit i
kontakt med Energibolaget i Trollhättan, som förser Trollhättan med
fiber, men de har hanterat frågan direkt med kommunens
säkerhetssamordnare.

Lars fortsätter att
bereda frågan

Vi bordlägger frågan till nästa möte. Lars har fortsatt kontakt.
Eric Åkerlund

9. Upphandling av konsultresurs för utarbetande av
verksamhetsplaner för fiberföreningar.
Eric redovisar att upphandling är under genomförande. Sista dag för
svar är den 24 juni.
Uppdraget är:
✓ Startmöte med UBit
✓ Leta upp tre fiberföreningar som vill ha hjälp med att
utforma sina verksamhetsplaner och genomföra workshops
med dessa, max 60 timmar juli–september
✓ Skriva en utvärdering av resultatet, avrapportera till UBit som
beslutar om stop or go
✓ Om positivt beslut, utöka antalet workshops, max 100
timmar oktober–december
✓ Skriva avslutande rapport om genomförande och resultat.
✓ Option på förlängning om vi bedömer nyttan som stor och
det finns efterfrågan på mer, max 150 timmar under 2020.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

Eric slutför
upphandlingen till
nästa möte.

